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Para lectores con certa 
capacidade de reflexión 
para comprender o que 
lle acontece á protagonista, 
unha adolescente que de-
cide romper o silencio que 
rodea a súa familia e acep-
ta o seu especial destino. 

Mina recibe un misterio-
so agasallo na festa do seu 
quince aniversario: un col-
gante cunha dedicatoria 
de tía Estrela, da que nun-
ca tivera noticia. A partir 
dese intre, Mina comeza 
un proceso de refl exión so-
bre cuestións antes só in-
tuídas arredor da súa iden-
tidade. Sempre sospeitara 
que nela había algo dife-
rente, pero só agora a súa 
viaxe en soidade a axuda-
rá a comprender quen é 
en realidade.

Porque aborda o posicio-
namento dos adolescen-
tes fronte a si mesmos e 
fronte ao mundo, tratando 
confl itos que nacen no seo 
da familia e cuestionando 
os papeis que tradicional-
mente se lles outorgaron 
ás mulleres dentro da so-
ciedade. 

A descuberta dun segredo

AUTOR

Valdemuller Xosé A. Neira Cruz Os confl itos familiares.
A identidade propia 
e a maduración 
persoal.
A violencia de xénero

A partir da hipótese Que 
pasaría se eu tivese un don, 
pídelles que imaxinen 
para que o empregarían, 
cales serían os seus de-
sexos, que amuleto esco-
llerían, as vantaxes e in-
convenientes de ser unha 
persoa diferente e con ta-
les poderes, etc. O seu es-
crito debe rematar coa súa 
sinatura particular, como 
acontece en Valdemuller 
coas de Olga e a tía Estrela. 

INDIVIDUAL

Para comprobar que os lectores entenden o que signifi ca a fes-
ta dos quince anos para Mina, unha tradición instalada entre 
as mulleres da súa casa, pídelles que describan por escrito as 
sensacións da rapaza ante esa celebración e que imaxinen a 
festa que en realidade lle agradaría ter. 

GRUPO

Modera unha conversa sobre algún dos temas da novela: o se-
gredo familiar que se descobre aos poucos (a existencia da tía 
Estrela, eliminada do álbum; o silencio arredor do seu paradoiro...); 
o cambio que sofre a rapaza cando comeza a se interrogar e a 
investigar pola súa conta, etc. Insiste no feito de que o relato 
vai ofrecendo pistas de que Mina non é unha rapaza coma 
as demais, ata chegar ao fi nal, cando sente que forma parte 
dunha gran cadea de mulleres de todos os tempos. 

GRUPO

Lectura das páxinas 125-139, nas que ten lugar a escena da 
agresión que sofre Mina. Tras a lectura establecerase un diá-
logo sobre a violencia de xénero:

• Actitude do home. A utilización da forza física, a intimida-
ción, a ameaza, os insultos.

• Os poderes de Mina e o contraste co que lles acontece ás mu-
lleres na realidade. 

• As referencias ao conto de Carapuchiña: similitudes e dife-
renzas co que lle ocorre a Mina.

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

Propón unha investigación por parellas sobre a celebración de 
feiras e mercados na localidade ou noutras próximas e a pre-
senza de rosquilleiras, panadeiras, cereiras, meleiras, queixei-
ras, polbeiras, castañeiras, etc. 

Nº DE PÁXINAS: 176

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor. 
Sociais e cívicas

Ciencias Sociais, 
Xeografía e Historia 


