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TEXTO 

Un curso con Ana  

Nas primeiras clases Ana estivera calada, vendo como faciamos a rutina de todos os cursos: saiamos 

a ximnasia e xa nos dividiamos sen que o profesor nos mandase, os rapaces para a pista e as rapazas 

para o patio cuberto. A nós poñíanos unha fita no casete e veña a dar saltos coma se estivésemos 

nunha discoteca. E logo, mentres quedabamos co aeróbic, aló se ía el para a pista cos rapaces, e un 

día botaban un partido de baloncesto e outro un de fútbol, como lles cadrase. E así tivemos varias 

clases, ata un día que choveu moito e, como don César tiña unha boa catarreira, decidiu que aquela 

clase a iamos ter na aula e aproveitala para ver un vídeo sobre deportes. Pero despois do vídeo o 

profesor pediu suxestións, a min paréceme que o facía só para encher o tempo que aínda quedaba ata 

a saída, e entón foi cando se armou. Ana fora a primeira en intervir: —Don César, eu creo que hai 

unha cousa que tiña que cambiar nas clases; así, paréceme que son inxustas para nós, para as rapazas. 

—E logo? —Tal como estamos agora, nós quedamos movéndonos coma se fósemos desas que saen 

na televisión detrás dos cantantes, mentres os rapaces van facer deporte de verdade na pista. E eu 

creo que deberamos ter actividades conxuntas. Se o aeróbic é bo, tamén o ha ser para os meus 

compañeiros. E, pola contra, a nós tamén nos gustaría moito xogar na pista; ao fútbol non o sei, pero 

ao baloncesto apuntámonos máis dunha. Houbera un rebumbio xeneralizado! Aquel día, os rapaces 

amoláronnos todo o que quixeron, e mesmo algunhas rapazas protestaran e dixeran que elas non 

querían ir á pista, que preferían seguir co aeróbic. A cousa parecía que quedara así, pero non foi tal, 

porque de alí a dúas ou tres clases o profesor decidiu cambiar. E aquel día tivemos unha primeira 

parte da clase común, con exercicios e xogos que fixemos todos, nós e mais eles. E logo fomos á 

pista, que é ben grande, e montamos dous partidos de baloncesto, un para os nenos e outro para 

nós, e don César estivo todo o tempo canda as rapazas, aprendéndolles a moitas que non tiñan nin 

idea porque case nunca xogaran. E desde aquela as clases cambiaron. Non só xogabamos ao 

baloncesto, tamén o faciamos ao voleibol e algunhas veces, moi poucas, ao fútbol. E empezabamos 

a xogar rapaces contra rapazas, pero eles gañábannos case sempre, que están moito máis afeitos, e 

entón demos en facer equipos mixtos e iso foi o que deu mellor resultado, porque así as cousas 

estaban moito máis equilibradas. Ademais, isto axiña se contaxiou e ao cabo dun tempo xa estaban 

facendo máis ou menos o mesmo noutras moitas clases do colexio. E todo grazas a Ana, aínda que 

haxa quen non o queira recoñecer.  

Agustín Fernández Paz, Rapazas (1993) (adaptado). 

ACTIVIDADES 

1. Fai unha descrición subxectiva de Ana. Podes inventar os detalles que descoñezas. 

2. Indica o xénero, o número e o grao dos seguintes adxectivos que aparecen no texto: boa, grande, 

mixtos. 

3. Explica o motivo polo que levan ou carecen de acento gráfico estas palabras extraídas do texto: 

rapaces, suxestións, tamén, pista, entón e axiña. 

 


