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Ola, son Urxa, a trasno da biblioteca da 

Baña. Antes vivía no muíño de Ponte 

Calexa en Fiopáns e ía visitar o de Cabanas, 

o de Guimaráns, os de Lañas no río 

Portalaxe cando as persoas aínda ían moer 

ao muíño. 

Sabedes o que son os muíños ? Son casiñas 

que hai polas beiras dos ríos; dentro teñen 

unhas máquinas que usan a forza da auga 

para mover dúas pedras moi grandes que 

converten os grans de millo, trigo ou centeo 

en fariña. 

Parecen máxicos os muíños, 

non si? O muiñeiro bota os 

grans enteiros e saen triturados 

e convertidos na fariña coa que 

se fai o pan. 

Alí divertíame moiiiiiiito porque sempre 

había xente cerca, uns traían o gran e 

outros marchaban para a casa coa fariña xa 

munda. Quen ía ao muíño aproveitaba 

para contar contos, cantar cantigas e 
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mesmo namorar…. Siii, namorar aquela 

moza ou aquel mozo que lle gustaba.  

Queredes escoitar algunhas das cantigas que 

cantabamos no muíño? 

Unha noite no muíño, 

unha noite non é nada, 

unha semaniña enteira, 

esa si que é muiñada. 

O muíño da Calexa 

eu ben lle sei o tempero, 

cando está alto baixalo, 

cando está baixo erguelo. 

O muiño troula, troula, 

bota fariña por baixo, 

o que queira boas mozas 

que vaia ao muiño de baixo. 

O muíño troula, troula, 

eu ben o oio troular, 

a filla do muiñeiro 

rabea por se casar. 
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Fun ao muíño de baixo 

e volvín polo de riba, 

o de baixo tiña fecho 

e o de riba caravilla. 

Fun ao muíño con Paula, 

fun ao muíño con ela, 

fun ao muíño con Paula, 

fun en paz e vin en guerra. 

Fun ao muíño de baixo, 

e volvín polo de riba, 

no de baixo estaba Pepa, 

no de riba Vitorina. 

Tamén o pasaba moiiii 

ben facendo trasnadas: 

tiráballe das orellas ás 

bestas que esperaban no 

camiño para levar os 

sacos de fariña ás casas, 

cambiaba os sacos de sitio, 

agachaba a pa coa que 

recollían a fariña... 

Pero despois a xente deixou de ir aos muíños 

porque compraba a fariña e o pan no 
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supermercado ou ao panadeiro que viña 

polas casas e eu comecei a aburrirme 

moitísimo porque estaba case sempre soa. 

E non era eu soa a que estaba desgustada 

porque os 

muíños tamén 

estaban tristes; 

as tellas caían e 

o río enfadábase 

e viña con 

tanta forza que 

levaba as 

pedras e eu quedaba sen a miña casiña. 

Así que un día decidín ir de excursión, 

visitei case todos os lugares da Baña, 

aproveitei para descubrir o sitio onde o río 

Portalaxe desemboca no Tambre e chegando 

a noite, atopei unha casa de pedra moi 

bonita; pareceume un bo sitio para quedar a 

durmir.  

Naquela casa descubrín algo marabilloso, 

sabedes o que era? Un piso enteiro cheo de 

libros, de fantasía, de medo, de aventuras, 
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grandes, pequenos, de moitas colores,… E 

sabedes o que aprendín de todos eses libros? 

Que ler é divertidísimo e tamén mirar os 

debuxos; todos son moi bonitos. 

Tanto me gustou que 

decidín quedar a 

vivir alí. E ao día 

seguinte descubrín 

que naquela biblioteca 

tamén vivía a 

bibliotecaria Katia e 

que todas as tardes se 

enchía de nenos e 

nenas que ían mirar 

os libros tan bonitos e 

que tanto me gustan. 

Xa tiña con quen rebuldar outra vez; así que 

aproveitaba que os nenos e as nenas estaban 

despistados lendo para facerlles falcatruadas: 

beliscábaos na barriga, tocáballes na cabeza 

pero o que máis me gustaba era poñerlles 

caras feas para facerlles burla. 
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Agora son moi feliz aquí; todos os días escoito 

os contos que me le Katia, a bibliotecaria. Ela 

ocúpase de coidar os libros, de dalos en 

préstamo; porque tamén os podedes levar 

prestados. Sabiades? Pásoo moi ben aquí. 

A min gústame moito esta biblioteca; 

queredes coñecela comigo? Vinde, vinde e 

comecemos xuntos a aventura de ler.  
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