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Para lectores con bo nivel 
de lectura, porque malia 
que o argumento se segue 
con facilidade, faise preci-
so traballar o léxico e os 
recursos da linguaxe lite-
raria, ademais de se tratar 
dun relato que alterna pa-
sado e presente e mestura 
feitos reais e fantásticos.

Ismael, un vello mariñei-
ro que vive nunha resi-
dencia de anciáns, e Xaco-
be, un neno que deixou a 
escola polas súas difíciles 
circunstancias familiares, 
coinciden no peirao aban-
donado da cidade. A com-
plicidade que xorde en-
tre eles fará que Ismael lle 
transmita ao rapaz a súa 
experiencia no mar e o es-
conxuro que, talvez, poña 
fi n á maldición e faga que 
os peixes volvan poboar 
as augas. 

Porque constitúe un ache-
gamento de grande altura 
literaria e desenvolve unha 
historia con matices fan-
tásticos e unha trama sim-
bólica sobre un mar que 
morreu por mor dun pro-
greso desapiadado. 

Coidemos o mar!

O canto dos peixes Marcos Calveiro A defensa do medio.
A amizade por riba 
de calquera barreira.
A fusión da realidade 
coa fantasía

Lede en clase en voz alta 
o esconxuro máxico da 
páxina 98, que serve para 
que volvan os peixes ás au-
gas da ría. Tras repasar as 
regras da rima, invítaos a 
redactar un esconxuro se-
mellante no que expresen 
con vehemencia unha in-
vocación para que se so-
lucione algo que non lles 
gusta do mundo. 

INDIVIDUAL

Para afi anzar a comprensión dos feitos situados no presente e 
dos que transcorren no pasado, pídelles que escriban como era:
1. A vida de Xacobe antes de chegar á cidade e a de Ismael antes 

de entrar na residencia de anciáns.
2. A vida de Xacobe na cidade e a de Ismael na residencia.

CIENCIAS DA NATUREZA

Estimula o intercambio de opinións arredor da destrución 
da paisaxe costeira que aparece no relato. Resúltanos fami-
liar? Vive a sociedade galega de costas ao mar? Como son os 
peiraos das nosas cidades costeiras? Fixéronse recheos para 
gañar terreo ao mar? Hai contaminación nas nosas costas? 
Que podemos facer para evitala? Que consecuencias tivo, 
por exemplo, o desastre do Prestige? 

Acompaña o debate coa proxección de imaxes que amosen an-
tes e agora as cidades e as vilas costeiras, actuacións respec-
tuosas coa paisaxe, o feísmo dalgunhas zonas, a contamina-
ción nas augas, etc.

GRUPO

Abordade a importancia do mar na economía galega e a ne-
cesidade de realizar unha pesca sostible. Poden ser de uti-
lidade webs como: http://www.e-sm.net/ecoloxista ou 
http://www.e-sm.net/pesca_sostenible.

GRUPO

Lede en voz alta algún capítulo. A lectura realizarase amodo, 
esmerándose na pronuncia para captar a sonoridade das pa-
labras e as fi guras literarias. 

Ao comezo aparece unha cita de Manuel Antonio. Ademais de 
explicarlles a importancia deste tipo de paratextos, en diálo-
go co tema do relato, fálalles da vida e da obra deste poeta. 
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