Os soños na gaiola

gaiola
s soños na
O
Título:
anuel María
M
Autor:
ín Marín
u
q
a
X
:
Ilustrador
Xerais
l:
ia
r
o
Edit
Merlín
:
n
ió
c
c
Cole
96
:
-1
Nº páxinas
4-8302-567
8
diante
ISBN:
e 9 anos en
D
Idade:
XERAIS

1

o autor
Manuel María
Manuel María Fernández Teijeiro
nace en Outeiro de Rei en 1929.
Ten compaxinados os labores de procurador nos tribunais en Monforte,
onde viviu case toda a súa vida, cos de
editor e libreiro, ó tempo que participaba activamente na vida política
dende posicionamentos nacionalistas.
Poeta, narrador, dramaturgo, colaborador de prensa, conferenciante e
ensaísta; a súa obra é moi prolífica
e premiada.
Ten tamén incursións na literatura
infantil, entre as que destacamos este
poemario, que representa xa un clásico e que foi publicado por primeira
vez no ano 1968. Outras obras dedicadas a este público son: Barriga
Verde –unha das primeiras obras de
teatro infantil publicadas en Galicia– e Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo
chamada Berenguela –tamén de carácter teatral–, e as narrativas Cando o mar foi polo
río, Unha sombra vai polo camiño, Como desapareceu a Atlántida e apareceron os lagartos…
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resumo argumental
Contén medio cento de poemas que percorren o mundo infantil galego e rural, con
estructuras sinxelas e rítmicas.
A obra está dividida en seccións, que se recollen baixo epígrafes. A primeira delas
chámase «Galicia» e só contén dous poemas que levan por nome «Galicia», ó igual
que o epígrafe, e «A Muiñeira»; o primeiro dos poemas é case unha declaración de
principios sobre o noso país. A segunda sección, chamada «O mundo», ten sete poemas de temática natural protagonizados polo sol, a lúa, o arco da vella, o mar, o río,
o vento… A esta sección sucédea a que leva por nome «As cousas» na que, en once
poemas, se fala de xoguetes e ferramentas. A sección «Homes, nenos e nenas» ten
nove poemas que recollen esa temática. «Animais», con once poemas, vai percorrendo a nosa fauna. Para finalizar, a sección chamada «Paxaros» contén nove poemas.
Como xa indicamos anteriormente, estamos ante un clásico da literatura infantil
galega. O autor, na «Carta ós nenos e nenas», explica: «son versos que este humilde
autor botou de menos cando era neno». Por esta razón, a súa finalidade é cubrir ese
oco que existía na literatura infantil galega.

ilustración
Xaquín Marín
Xaquín Marín Formoso nace en
Ferrol nos anos corenta. Participa en
numerosas publicacións, tanto de
humor como de información xeral, xa
a nivel galego xa ó estatal. É creador e
director do Museo do Humor de Fene
dende 1984. Tamén funda e dirixe o
Boletín de Humor Sapoconcho.
En 1975 publica 2 Viaxes, un cómic
vangardista realizado co pintor
Raimundo Patiño. Na actualidade
continúa a participar na revista
infantil de banda deseñada Golfiño,
co seu personaxe, Tonecho.
Conta cos premios Paleta Agromán, Galicia de Xornalismo e o 1º Premio da Bienal
de Gavobro. Ademais de ilustrar numerosos libros co seu persoal estilo, é autor de
Dragón Rock, Gaspariño, Ratas, Alcacén para gaitas, Dos pés á testa, Xunta e revolta, R.
Patiño, o home que falaba arameo…
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temática
Lingua e sociedade. A defensa do propio
O poeta tenta que a rapazada senta o país e se recoñeza partícipe dese
camiño común, que comezou hai moito tempo e continuará despois de
nós. Busca a identificación dos lectores con ese mundo galego que se
nomea no noso idioma.

Literatura necesaria
O autor declara que está escribindo os versos que el necesitou e non tivo
cando era rapaz. Son os poemas que falan do país e das cousas que o
definen, da infancia do poeta e aquilo que lle chamou a atención, da
paisaxe…

O universo rural. O agro e a súa cultura

O mundo infantil
Céntrase nos animais, nos elementos naturais… en todo aquilo que
forma parte da sensibilidade infantil.
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actividades
Antes da lectura
• Co libro na man, faremos unha serie de propostas nas que tentaremos que cada alumno
e cada alumna vaia opinando acerca do que espera del:
– En base ó título. ¿Que pode significar «Os soños na gaiola»? ¿Como imaxinamos iso?
¿Que farán os soños dentro dunha gaiola? ¿Que historia poderiamos crear nós con ese título? ¿Que poema? Podemos buscar títulos que comparten o mesmo significado. Facede un
debuxo a modo de portada.
– En base ó autor. É posible que parte do alumnado xa o coñeza por ler algo que escribira anteriormente; de ser así, opinará acerca de se lle gustou ou non, de cómo escribe e acerca de qué…
– En base ó ilustrador. Poden coñecelo por outras ilustracións de libros, cómics, polas obras
que ten escritas, polas viñetas dos xornais… Poden opinar acerca do que lles gusta ou non del.
– En base á portada. Nela aparecen o título, o nome do autor, o do ilustrador, así como a
ilustración da capa, que lles resultará suxerinte, xa que lles dará pé a que opinen acerca dela
e dos seus propios gustos, do que lles lembra e do que lles suxire…
– En base á colección. A rapazada vai recoñecendo as coleccións de libros de literatura
infantil e saben xa cales lles gustan máis e cales menos por como é o deseño das mesmas,
polos títulos ós que tivo acceso… O formato sitúaos nun determinado campo, sobre o que
tamén poden opinar: dicir qué lles chama a atención, qué non lles gusta…
– En base á contracapa, na que, neste caso, se comenta que o libro é un clásico e se explica
que recolle un feixe de poemas sinxelos que servirán para comezar a amar a poesía.
• Deixaremos que o folleen, que vaian vendo as diferentes ilustracións e partes do libro e irémolas comentando entre todos e todas, dende a «Carta ós nenos e nenas» ata o listado de
títulos da colección. Todo servirá para que falemos, intercambiemos opinións, lembremos
outros libros ou experiencias e vaiamos vendo cáles son as nosas expectativas en relación a el.
• Podemos comezar pola lapela dianteira, que recolle unha biobibliografía do autor e do
ilustrador. Unha vez lidas, debemos comentalas: ¿que é o que nos chama a atención dun e
doutro? Para sorprendelos, podemos mostrarlles todos os títulos que leva publicados
Manuel María. Falaremos do nome co que se recoñece ó que, normalmente, non acompañan os apelidos. Situaremos Outeiro de Rei na Terra Chá, e tamén Monforte, no mapa de
Galicia, por ser lugares vinculados a Manuel María; tamén podemos situar Fene, localidade onde reside Xaquín Marín. Tentaremos calcular a idade que hoxe teñen cada un deles.
• Na outra lapela encontrámonos cos libros de poesía publicados na colección Merlín.
Preguntarémoslles se lles parecen moitos ou poucos e faremos que os comparen co listado de
títulos que aparecen ó final do libro. Tentaremos analizar a razón disto. Comentaremos se lles
sona algún dos libros citados e tamén pensaremos cál será o motivo de cada un dos títulos.
• Na «Carta ós nenos e nenas» o autor explica os motivos polos que escribe estes poemas
e… ¿Por que lle dá as gracias ós destinatarios? ¿Cal é a fórmula que utiliza para despedirse?
Durante a lectura
• Existen unha serie de actividades que podemos ir realizando con cada poema:
– A primeira ten que ver co tipo de lecturas posible. Lectura silenciosa e, logo, lectura en voz
alta. Lectura individual e/ou lectura entre varios (neste caso cada un lerá un verso, dous ou unha
estrofa, da forma máis rápida posible para non perder o ritmo). Lectura dialogada, sempre que
sexa posible, de forma que cada lector asuma un papel determinado (narrador, protagonista…).
– Memorizar unha parte ou todo o poema, sempre que sexa do noso agrado.
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actividades
– Observar o poema para descubrir o tamaño dos versos (podemos contar as sílabas ou
non), o número de versos de cada estrofa, a rima…
– Entresacar a idea que subxace en cada poema, o que nos está dicindo o autor, a qué se refire…
– Anticipar o significado das palabras descoñecidas por medio do contexto. Buscalas posteriormente no dicionario para confirmar ese significado.
– Tratar de descubrir os recursos que o poeta utilizou en cada poema: personificacións,
comparacións, imaxes, metáforas, repetición de sons, signos que axudan na expresión como
as exclamacións ou as preguntas, repeticións de palabras ou grupos de palabras…
– A partir deste poema, refaremos outro que levará o mesmo título ou gardará a mesma estructura ou rima. Podemos continuar o poema orixinal engadíndolle unha nova estrofa creada por nós.
– No poema «Galicia» podemos sentir que estamos ante unha definición do país, que nós
podemos describir doutra maneira. Atoparemos a personificación do país cunha velliña
mirando o mar… Noutras imaxes identifícaa coa terra, o mar, o vento, a xente, a fala, nós…
Podemos continuar determinados versos ou estrofas engadindo máis datos á información que
se nos dá: «Galicia é o que vemos: / a terra, o mar, o vento…». Despois de ler e escoitar estas
composicións (se temos a man o disco de Suso Vaamonde), será o momento de facer a nosa
creación. Se queremos ser moi sintéticos podemos facer un acróstico coa palabra Galicia.
– En «A muiñeira» podemos probar a ler o poema con música de muiñeira de fondo.
Observaremos como cada estrofa comeza poñéndolle un adxectivo á muiñeira (vella, leda,
forte), ou como na última estrofa se xuntan todos os tempos para demostrar que é eterna
(denantes, agora, endexamais). Podemos xogar a cambiar os adxectivos (viva, forte, doce).
Para rematar, podemos escribirlle unha poesía a outro ritmo musical coñecido.
– En «O sol» asistimos a unha personificación ó longo de todo o poema. Podemos continuar a composición engadindo unha nova estrofa que cumpra as condicións das anteriores.
Podemos ir poñéndolle nome propio a todo aquilo que non o ten (como a «Estrela sen
nome» que é o seguinte poema), igual que aquí se fai co sol (Lorenzo).
– En «A Lúa» temos unha nova personificación. Neste caso é toda unha señora. Podemos observar como aparecen palabras que están relacionadas con outras: lúa-lueira, rúa-rueira.
A partir deste exemplo podemos buscar ou inventar outras derivadas, destas ou doutras palabras.
– A historia de amor entre a lúa e o sol é máis ben un feito de desamor, porque nunca ou
poucas veces se xuntan. Animarémolos a que contén a historia en forma de relato ou poema.
– En «O arco da vella» podemos preguntarnos cáles son os guerreiros dos que se fala, cáles
son as palabras derivadas de cor que aparecen no poema e, por qué non, facer un poema
debuxado en forma de arco da vella.
– «O mar»: podemos ler o poema entre varios, mentres os demais fan o ruído propio do
mar coma se se tratase dunha dramatización. Tamén podemos engadirlle estrofas, que poderían levar por comezo «Ti nunca víche-lo mar».
– No poema «O río» insístesenos no xeito no que este canta. ¿Somos quen de representar o
canto do río? ¿E o do vento? Tamén en «O carro» se fala do seu cantar. ¿Como será neste
caso? Podes indagar cál é o río máis próximo á túa casa, descubrir de ónde ven, por ónde
pasa e cara ónde vai. Logo poderás escribir a historia dese río.
• Fagamos un listado de cousas ás que lles fariamos nós un poema.
– No poema «As campás» xógase coa fórmula «din-dan». Podedes aproveitala para facer o
voso poema engadindo este e outros sons.
– «O meu barco» pode lémbranos outros poemas como «El caballo de cartón» de Machado.
Poderemos ler esta composición para que vaian acostumándose a relacionar poesías.
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actividades
– No poema «O ourizo» podemos atopar, de novo, os xogos con palabras derivadas doutras. ¡Busquémolas! Ó mesmo tempo, podemos diferenciar as partes do poema entre todos.
– «O chifre» recolle unha idea moi interesante: a do neno que ordena o mundo á súa maneira. Cada un debe ir inventando os seus mandatos, para cambiar as estrofas terceira e cuarta.
– En «O foguete» podemos observar as exclamacións e ir cambiándoas á nosa maneira.
– Ás veces atoparémonos coa repetición de determinadas letras. Un exemplo claro disto
reflíctese no poema «O bolo». ¿Cal é a letra que aparece unha e outra vez? ¿Por que será?
¿E no poema «O Corvo»? ¿E en «O carrizo»?¿E no poema «Caracol»? ¿Darás atopado unha
metáfora nesta última poesía? ¿Atoparás algunha comparación no poema «A Pita Choca»?
– «Labrego» foi musicado polo grupo Fuxan os ventos. ¡Podemos escoitalo! Neste caso, tamén
comprobaremos que se repite unha palabra ou palabras relacionadas entre si. ¿Cales son?
– «O soñador» poñeranos ás para que deixemos voar a imaxinación pensando no que queiramos ser e facendo unha estrofa con cada desexo.
– Outras veces poderemos facernos preguntas, como en «O afiador». ¿Cales son as sete notas
do chifre? O oficio de afiador era errante; os afiadores sempre estaban de paso nun lugar e tiñan
un aquel romántico. Preguntémoslle ós maiores acerca doutros oficios que desapareceron.
– O poema «Xogos» préstase a que o continuemos creando outras estrofas que comecen
como a primeira, segunda e terceira: «Non quero xogar…»
– «O lume novo» daranos pé para que o continuemos con novas estrofas que han comezar
coa fórmula: «¡Que gusto, rapaces».
– «Pastor» volve traernos a posibilidade de soñar seguindo o esquema desas estrofas. Coma
no soños de san Ero, na última estrofa explícasenos o rápido que pasou o tempo. Podemos
buscar comparacións que aparecen dunha ou doutra forma no poema.
– En «A roda-roda» podemos cambiar a canción que aparece no texto por outras e seguir a
cantar e recitar unha e outra vez.
– Os ruídos dos animais. En «O meu año» aparece ¡meé…!, en «A Pita Choca» pío, pío,
pío…, En «O grilo», cri… crícrí… ¿Que ruído pensas que fai a bolboreta? ¿E o caracol?
¿E o lobo? ¿O gato? ¿O galo? ¿A lebre? ¿O burro? ¿A vaca? ¿O corvo?
– En «A boneca» cóntasenos como a nena fai o seu propio xoguete. Esta idea pode levarnos
a falar do que se pode construír. Buscade xoguetes que se fan doadamente, aproveitando
cousas que atopamos na natureza ou cousas de refugallo, e elaborádeos. A nena xoga ás casiñas. ¿Vós? ¿Cando e como o facedes?
– Podemos pensar se coñecemos algunha outra poesía ou canción sobre estes animais ou
outros. O poeta tenta describir a cada animal con aquelas características que o definen;
proba a facelo ti agora. Colócalle a cada un deles un adxectivo, todo o máis dous…
– Cando xogamos temos fantasías como a de ganarlle ó vento correndo nun burro que aparece en «O meu burriño». ¿Que outras tes ti?
– «Señor Gato» chamaranos a atención pola rapidez que lle imprime ó texto o carácter curto
dos versos. ¿Seremos quen de continuar nós avisando a ese gato antes de que fuxa o rato?
– Busquemos as palabras que nos parecen máis expresivas no poema «O Lobo»? Expliquemos
a razón. Fagamos o mesmo en «O Corvo».
– Se o libro fala de gaiolas é normal que se deteña nos paxaros e nos vaia presentando cada un
deles coas súas características. Os paxaros e os seus niños é unha temática moi infantil e interesante. Podemos facer un listado de paxaros coa descrición dos seus niños, os debuxos deles…
– Agora podemos completar os diferentes apartados do libro escribindo poemas doutros
paxaros, doutros animais, cousas, etc.
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actividades
– Unha opción máis é a de elaborar os listados dos temas que trata o libro: paxaros, animais, xoguetes… A ser posible, enunciaremos moitos máis dos que cita o autor.
– Se pensaras en escribir un libro de poesía, ¿sobre que temática o farías? ¿Que apartados
tería o libro? ¿Que títulos tería cada apartado?
– O autor di que escribe este libro acordándose da súa infancia labrega. ¿Que escribirías ti
da túa infancia?
Despois da lectura
• Escoitaremos o disco de Suso Vaamonde no que musica moitas destas poesías.
• Buscaremos outros libros infantís deste autor. Cos de teatro, tentaremos facer teatro lido;
se nos gustan moito e temos tempo, podemos chegar a representalos.
• Tamén podemos buscar bandas deseñadas de Xaquín Marín como a serie de Gaspariño
ou as que aparecen en Golfiño, e lelas.
• Realizaremos unha exposición con tódolos libros de Manuel María e Xaquín Marín que
atopemos.
• Cando nos acostumamos a ler poesía descubrimos que cada vez nos gusta máis. É por iso
que podemos buscar outros libros de poesía infantil e continuar as lecturas.
• Cada neno e cada nena elixirá o poema que máis lle gusta e lerallo ou recitarallo ós demais.
Se realmente nos gusta, memorizarémolo.
• Realizaremos un marcador de lecturas relacionado co libro (podemos facelo co debuxo que
aparece na parte superior de cada páxina). Deixarémolo sinalando o poema que elixiramos.
• Cada un e cada unha buscará a ilustración que prefira e mostraralla ós demais, explicando as razóns desta preferencia.
• Farémoslle un debuxo a aqueles poemas que non estean ilustrados.
• Despois de ler o libro, ¿que título lle poñerías ti a este poemario?
• Escribe a túa opinión en relación ó libro.
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