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     GASPAR, O GOLFIÑO REBULDEIRO
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Un Día de Reis pola mañá, un golfiño empe-
zou a aparecer moi preto da xente por algúns 
dos peiraos das Rías Baixas. Daba choutos 
enormes saltando sobre a superficie, e bota-
ba auga polo lombo coma se fose un chafa-
riz, coma se tivese unha mangueira dentro. 
Da mañá para a noite, o golfiño converteuse 
nunha atracción que todo o mundo quería 
ver, desde maiores a nenos. E como apareceu 
o Día de Reis, alguén o bautizou con nome de 
Rei Mago: Gaspar. Todos os nenos lles pedían 
aos seus pais ir ver a Gaspar. Pero Gaspar era 
un golfiño moi escorregadizo e non se deixa-
ba ver moito.

Helena, que é unha nena que aínda usa chu-
pete, pediulles tamén aos seus pais ir ver a 
Gaspar. Os pais non tiñan moitas ganas de ir 
ver o golfiño rebuldeiro que aparecía e desa-
parecía dun sitio a outro. Pero un amigo que 
tiña unha pequena lancha convenceunos 
para ir e tratar de facerlle unha foto.

Saíron do peirao de Bueu, Helena, os seus 
pais e o amigo dos pais. Ao pouco alguén be-
rrou:

—Alí está Gaspar!

E de súpeto todo o mundo se alterou moi-
to. E todo o mundo quería chamalo á beira 
da súa lancha. E el movíase dando choutos e 
lanzando auga desde arriba do lombo.

—Gaspar, aquí, aquí!!! —berraron desde a 
lancha Helena e os seus pais.

E cando Gaspar se achegou, a Helena, coa 
emoción, caeulle o chupete ao mar. E de sú-
peto viron como Gaspar o tragaba! Papouno 
enteiro con cadea e todo! E coa mesma deu 
un chouto e afastouse cara ao medio da ría. 
Helena empezou a chorar moitísimo co des-
gusto, porque perdera o seu chupete. E non 
só iso, agora estaba na barriga dun golfiño e 
viaxando polo fondo do mar.

E a pesar de que os pais lle prometeron mer-
car outro, Helena non se tranquilizaba. 

Ao pouco, escoitouse de novo un rechouchío.

—É Gaspar outra vez!!!

O fociño é unha parte do 
corpo moi importante para os 
golfiños, porque o precisan 
para comunicarse e para 

comer.

Un golf iño como Gaspar pode 
medir uns catro metros e pesar 
arredor de 450 kg e vivir entre 

corenta e sesenta anos.

Os golf iños poden aguantar 
debaixo da auga sen saír a 

tomar aire uns vinte e cinco 
minutos, e chegan a nadar a 

unha velocidade de  
45 km/hora.
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Cada vez que se mergullan, 
o buratiño polo que respiran 

péchase, porque senón 
entraríalles auga nos pulmóns 

e poderían afogar.

Non teñen nariz, pero si 
teñen na parte superior da 

cabeza un buratiño por onde 
respiran e lanzan nubes de 

auga.
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POR QUE BOCEXAN 
OS HIPOPÓTAMOS?
1. Porque teñen sono

2. Porque teñen fame

3. Para advertirlles aos demais 
animais que están entrando 
no seu territorio

4. Para avisar o dentista cando 
lles doe a boca

Os hipopótamos, ademais de ser o terceiro ani-
mal terrestre por peso despois do rinoceronte 
branco e do elefante, é un dos seres máis agre-
sivos do planeta. Trátase dunha criatura moi te-
rritorial que preserva coma ninguén o seu do-
minio fluvial. Cada hipopótamo macho exerce 
o seu dominio sobre unha parte do río ou lagoa 
onde vive. Neste territorio vive cun grupo de 
femias e outros hipopótamos máis pequenos e 
alí establece os dereitos de apareamento. 

A irrupción dun hipopótamo macho na área de 
influencia doutro pode derivar en fortes liortas, 
sobre todo se é durante a época da reprodu-
ción. Nela, os hipopótamos precisan, máis ca 
nunca, coidar de que ninguén se achegue ao 
seu territorio e poida arrebatarlle a súa pare-
lla. Por iso bocexan, como sinal de advertencia 
a outros machos, amosando os seus enormes 
dentes, en especial os caninos, que poden me-
dir ata cincuenta centímetros e pesar catro 
quilos. Ademais, hai que ter en conta que o 
hipopótamo pode abrir a boca describindo un 
ángulo de 150 graos. 

O golfiño achegouse á lancha onde estaba Helena 
cos seus pais e empezou a dar voltas. De súpeto, 
lanzou un tremendo chorro de auga desa man-
gueira que saía do seu interior, e, para sorpresa 
de todos viron como saía proxectado o chupete 
de Helena coma se fose un foguete, con cadea  
e todo. E foi caer xusto no pescozo de Helena, 
que estaba sentada na lancha. 

A conclusión á que todos chegaron é que como 
Gaspar ten nome de Rei Mago, daquela fai cou-
sas máxicas. 

Feito isto, e como tantas veces, perdeuse na in-
mensidade do océano, dando choutos de brin-
cadeira, cos seus rechouchíos e a súa mangueira 
de presión.

Como sinal de advertencia 

                       A NAI ADOPTIVA
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Hai quince merendas que fixo os dous anos 
(toda unha moza!). Peitea dúas coletas louras… 
Que graza lle fan esas matas de cabelo de ouro 
caendo a ambos os lados da cara e arrandean-
do ao son dos seus curtos e apresurados pasos! 
Chámase Pepa (unha nena filla dunha galega e 
dun inglés). Ten síndrome de Down e ten a cara 
máis fermosa e máis expresiva que un poida 
imaxinar. Nada máis vela dan ganas de apertala e 
comela a bicos.

A pesar da súa curta idade, a rapariga xa apunta 
maneiras, e cando se trata de pedir algo, agudiza 
o enxeño, se fai falla proba sorte en galego e en 
inglés. Como o outro día cando quería os doces 
de caramelo que hai no quiosco do centro; in-
tentouno primeiro coa súa nai e logo co seu pai 
(Quero larpeiradas mama! I want sweets Daddy!) 
Claro, e fíxolles tanta graza o esforzo da rapariga 
que ao final acabou levando unha morea de do-
ces á súa clase de reforzo. (A ver se hoxe non lle 
cae a bolsa, sempre lle acaban caendo as cousas 
pequenas, e dálle una rabia...) 

A Pepa o que lle resulta verdadeiramente compli-
cado é camiñar con seguridade ou agarrar as cou-
sas con firmeza… así llo explicaba Keka, a mestra 
de reforzo, aos seus papás cando a levaron por 
primeira vez ás clases. Díxolles que o que depen-
día dos músculos do seu corpiño era o que debían 
traballar con máis insistencia.

Para iso Keka necesitaba algo que divertise a me-
niña. E o que a Pepa lle acende o motor son os 
cans!!! Aínda que en realidade lle encantan to-
dos os bechiños! Así que con cadelos polo medio, 
calquera actividade resulta moito máis doada.

Keka non quixo desaproveitar esta oportunida-
de e hai xa dúas semanas que leva ás clases (coa 
axuda dunha adestradora canina) dous cadeliños 
bonitos, Bu e Piroco.

Que cara lle queda á rapaza nada máis velos!, 
quere tocalos, pasealos, acariñalos… en fin, dá 
gusto vela! E por riba, Bu e Piroco adoran a ra-
paza. Ela, con dous aniños que ten, non acaba de 
entender por que a ese can peludo (Piroco é un 
can de augas) non se lle ven os ollos! Por onde 
verá o “catro patas” para non tropezar? Se non 
se sabe nin onde leva os ollos!

Keka ás veces non aguanta coa risa, porque a 
nosa meniña é pequena pero… canta razón ten! 
Non se sabe se o cadeliño anda cara adiante ou 
cara atrás! Así que antes de rematar outro día 
de clase, deciden peitear un pouco a Piroco e de 
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O can debe someterse 
a un proceso de 

socialización longo 
e lento antes de 
participar nestas 

terapias.

En 1953 recoñéceselle 
ao can o potencial de 

“coterapeuta”.

O carácter do can vai 
determinar se se pode 
empregar para terapias.

Os cans participan 
positivamente na 

estimulación precoz de nenos 
con síndrome de Down.

Os cans e os gatos poden 
potenciar as habilidades de 

aprendizaxe dos nenos.

Na Antiga Grecia xa se 
empregaban cabalos para 
terapias con persoas que 
padecían enfermidades 

incurables.

En 1966 fundouse o 
primeiro centro de 

tratamento con terapias 
animais para persoas 

invidentes ou con outro tipo 
de discapacidade.
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paso practicar con Pepa o movemento 
de xirar os pulsos e agarrar as cousas 
cos cinco dedos da man. Son cousas 
nas que a xente seguro que non para a 
pensar todos os días, pero para nenas 
coma Pepa son retos moi importantes.

Ao rematar o peiteado… recoiro!!! 
Decátanse de que Piroco é quen de 
facerlle a competencia a Pepa con 
tanta coleta na cabeza! Mira que saíu 
ben, ata poderían montar un salón 
de peiteado canino! 

Coa axuda de Bu e de Piroco, Pepa 
mellorou máis os seus movementos 
nestas dúas semanas que en todo o 
semestre, así que seguro que Keka 
segue chamando esta parella de ca-
deliños para as clases da nosa loura 
de coletas!

Sabes que poden medir cinco metros 
e medio e pesar ata 900 quilos? O seu 
nome provén dunha palabra árabe que 
significa ‘alta’.

Aínda que ten o pescozo moi longo ten 
o mesmo número de vértebras que o 
home: sete, o que pasa é que son máis 
longas. Loitan pegándose co pescozo, é a 
súa arma. Poden pechar cando queren as 
fosas nasais para que non lles entre po. 
Fan entre elas cantos de cortexo (que só 
escoitan elas, xa que non emiten máis 
son ao non ter cordas vocais). Teñen a 
lingua negra e extremadamente longa, 
pode medir medio metro.

COMO SE CHAMA O 
SON QUE EMITE A 
XIRAFA?

1. A xirafa non emite sons, 
é muda

2. Xirafeo

3. O pescozalto, chamado así pola 
palabra composta pescozo-alto, 
de onde sae o son

4. O asubío xirafeico, que só emite 
nos días que venta temporal

Resposta correcta:

A xirafa é o único mamífero que 
non ten cordas vocais. Por iso é 

completamente muda
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