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XIV 

Acusación 

Síntome exótica, si. Pero non porque a xenética me dotase dunhas cadeiras perigosas e abismais, ás 

que os instintos atávicos masculinos se abeiran buscando perder o sentido. Síntome... extravagante. 

Mesmo insólita. Pero non porque posúa un bronceado caribeño ou porque unha arañeira de atributos 

divinos me percorra a epiderme, desencadeando unha restra de envexas e conflitos. Síntome, 

definitivamente, estranxeira. Pero non porque fale cun acento nórdico e enigmático.... 

Ti. Vós. Eles... Sodes moitos os que nos convertestes nas mulleres exóticas que hoxe somos, sen 

remedio. Tan, tan especiais nos facedes sentir que pouco nos falta para mudar en vaidosas. E por ese 

motivo, acúsovos. A ti. A vós. A eles... Acúsovos por definírdesnos, estigmaticamente, como las chicas 

que hablan en gallego.  

Confeso que, farta de ser unha desas chicas que hablan en gallego, e movida por unha timidez paralizante 

que ninguén cre, escóndome: no castrapo, na mudez, na indignación. Confeso que calo segredos que 

me fan máis xustiza: non me peiteo, mordo as unllas e visto a mesma roupa durante tres días seguidos. 

Mais ninguén me define polo meu glamour escaso ou desgana excesiva. Confeso que nos meus plans 

máis íntimos está o de quedar solteira. Porque non penso aturar ser amante dun tipo que me describa 

como a unha turista: conocí a unha chica que habla en gallego. Descoñézoo, pero xuxaría que fun la chica 

que habla en gallego en moitos lugares: onde estudie, onde merquei... Ben podería ser la chica que odia 

cocinar ou la chica que escribió una novela [...]. Pero non. Defínenme por unha cuestión que, en absoluto, 

me resume. Por unha cuestión irremediablemente autóctona, común e natural: a lingua de meu.  

Iolanda Zúñiga, Tempos Novos 

ACTIVIDADES 

1. Dá o significado das seguintes palabras que aparecen na lectura segundo o seu contexto: exótico, 

abismal, atávico, extravagante, insólito, epiderme, restra, vaidoso. Podes consultar o dicionario se o precisas, 

pero a definición tes que escribila coas túas palabras.  

2. Extrae a idea principal de cada parágrafo. Despois, escribe un breve resumo do texto.  

3. Expresa en poucas palabras o tema deste artigo.  

4. O artigo de Iolanda Zúñiga leva por título «Acusación». Inventa outro título que tamén lle sexa 

acaído ao seu contido.  

5. Un artigo de opinión debe posuír unhas ideas argumentadas para defender esa opinión. Escolle un 

tema de actualidade e, unha vez que teñas a túa opinión sobre el, escribo cinco argumentos para 

defendelo. 


