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Introdución 

Ola, chámome Antonio e son un estudante de 4º da ESO. Eu, eu son do montón: teño uns cantos 

amigos, as miñas notas non están mal e algunhas veces (pero non moitas!) métome nalgúns 

problemas. Esta é a miña primeira vez que escribo un diario, non sei se me acordarei de escribir 

todos os días! 

 

12 de xuño 2019 

O verán vai comezar en tan só unhas semanas e sigo estudando para os exames. Dame unha 

rabia tremenda, xa que os meus compañeiros do grupo A xa remataron os estudos e so tiñan 

pequenos repasos ou exercicios simples. Pero aínda así, sempre atopo tempo para saír con 

Sonia. Quen é Sonia? Pois, Sonia é miña moza. Está no grupo A, e se me preguntades, non me 

parecería nada ben por varios motivos: o primeiro que é MIÑA noiva, e non tolero que teña 

outro horario; o segundo é que non quero que ela esté  con outros rapaces, non é que desconfíe 

dela, desconfío deles. 

 

Saio de paseo tanto con ela, que as miñas notas empezan a baixar, o que posiblemente 

repercutirá no futuro. Todo é por culpa dela, de feito díxenlle que me deixe en paz, que é moi 

pesada, e por riba contéstame dicindo que a culpa é miña. Non ten cabeza! 

 
 

13 de xuño 2019 
Síntome triste por gritarlle a Sonia; sigo pensando que a culpa é dela, pero de todas formas 

quero pedirlle perdón para que non se enfade. Hoxe vouna levar ao cine, a ver unha desas 

películas de nenas que tanto lle gustan.  

Despois desta, xa non vou ao cine con ela nunca máis, non quero que os meus amigos me 

chamen nena, eu quero ser guay e molar moito. Aínda así, a miña panda riuse de min por ver 

cousas de meniñas. Explotaron a risas no momento en que se escoitaron comentarios como: 

“Antonio, a túa moza contrólate a ti?” ou “Mañá a este paso xa levarás un vestidiño de princesa 

rosa!” Como se atreven? Eu son parte do seu equipo, outra vez Sonia volveu a facer das súas, 

se ma atopo, vai saber o que é bo. 

 

 

16 de xuño 2019 
Hoxe estaba furioso, fun a casa de Sonia e berrei como nunca. Por sorte non estaban os seus 

pais, polo que saín inadvertido. Foi a última vez que a vin no resto do día. Seguro que non di 

nada aos seus pais, aínda que é a súa culpa. Por ela só obteño malas notas e meus pais bérranme, 

por ela os meus amigos tómanme como se fora de broma sempre. 
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30 de xuño 2019 
Hoxe fun de camping cos meus amigos, a broma do cine xa é historia, igual que o curso. Aínda 

que non recibín as notas polo momento, meus pais permitíronme saír nesta excursión. Que bos 

son cando queren!  

Durante todo o día falei cos meus compañeiros sobre cousas nosas, sobre as que pensa calquera 

nesas idades: videoxogos, revistas, programas, quen nos cae ben ou mal, … E por suposto non 

podía faltar este último: Sonia. Eu que confío moito neles, decidín falar sobre a miña berra con 

ela, palabra a palabra. Ao rematar, aplaudíranme, eu que pensei que quizais estaba facendo 

algo mal… Pero non! Se a xente cree que non é algo malo, por que ten que selo? 

 
 

14 de xullo 2019 
Estas dúas semanas funme de viaxe por todo Portugal, foi sorprendente! Vin desde a catedral 

de Lisboa ata as famosas bodegas de Oporto. A Historia nunca foi o meu forte, pero vela en 

vivo de esta forma foi moi divertido. É unha gran pena que ninguén da miña clase aprecie estas 

excursións. Fai tres anos fixemos unha viaxe a Londres co colexio, e estiven todo o tempo cos 

meus amigos, agora que o penso quizais debería ter prestado máis atención ás explicacións, 

pero non o podo cambiar así que non ten lóxica lamentarse. 

 

 

16 de xullo 2019 
Hoxe ocorreu algo que me pillou desprevido. Sonia acercouse a min seria. Eu nese momento 

estaba asustado, por suposto, non quería ni imaxinar o que me viña a dicir. Ven, pois o que me 

dixo foi que non está de acordo con nada do que lle dixen, que me pasei, e que se ocorre outra 

vez ten que tomar medidas. Quedeime apampado! Non mo podía crer! A miña mellor amiga 

desde sempre está moi enfadada e xa non me quere ver. E agora, que? 

 
 

 

20 de xullo 2019 
Levo xa catro días sen escribir. En estes días non está ocorrendo nada, excepto que as miñas 

notas xa chegaron (con moitísimo retraso). E non estaban nada mal! Quizais un pouco máis 

baixas do que meus pais esperaban, pero non decepcionan. Eu en cambio, esperaba moito 

menos! Ao saír tanto, quedar cos meus colegas, case non preparei os exames finais. Acórdome 

de que estaba enfadado por Sonia por baixarme as notas, pero agora que as vexo, tamén me 

acordo de todas as veces que ela axudoume a estudar e preparar os exames. Debo pedirlle 

perdón! Fun horrible con ela. Non me imaxino que ocorrería se continuara así, que lle faría? 

Pero hoxe non podo, xa é moi tarde e meus pais non me deixan saír. Pero mañá pedireille 

perdón de verdade. 
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23 de xullo 2019 
E outra vez máis non tiven tempo para escribir neste diario. Nestes últimos días falei con Sonia, 

pedinlle perdón de verdade, tardei media hora en deixar de pedir perdón. Creo que segue 

confiando en min, menos mal que non a perdín, pero por pouco. Quizais a leve á feira que está 

no porto, é xigante! De feito, xa llo comentei, e  parécelle ben, tan só falta mercar unhas 

entradas! 

Ademais de falar con Sonia, meus pais regaláronme un ordenador de sobremesa novo, é moi 

potente! Quedei a xogar cos meus amigos a xogos online e paseino pipa durante varias horas, 

todo grazas a esas notas que saquei. O ano que ven teño que esforzarme máis; aínda que me 

din que son boas notas, non me dou sacado a espiña que teño por non haber estudado ao final 

do ano. 

 

5 de novembro 2019 
Acabo de encontrarme outra vez con este diario nun caixón, pensaba que o tirara ao lixo todo 

este tempo! Agora xa podo contar todo o que pasou neste curso, que xa estou en Bacharelato! 

É un curso moi difícil, os exames aumentaron a súa complexidade enormemente. Polo menos 

o Instituto trata de falar con especialistas de distintos campos para darnos charlas, e unha delas 

abriume os ollos. Unha charla sobre a Violencia de Xénero. Aí, Lucía, (a relatora), explicou 

todo o necesario para saber de que vai este tema: que existe un ciclo, é causa de mortes, fai 

pouco tempo a Lei case non facía nada ao respecto … Despois de ler este diario outra vez 

dinme conta do que lle fixen a Sonia, que ela tivo moita sorte de que eu me dera conta a tempo 

do que facía. Non é agradable pensar que eu case vólvome como aquelas persoas das que nos 

falou Lucía. 

Aínda que moita xente, coma min, está ao tanto da situación, hai moitas persoas que descoñecen 

estes feitos. Por iso mesmo, hoxe, a miña clase e máis eu estamos preparando unha carta que 

vamos mandar á Xunta, con moitas ideas que quizais lles sirvan de algo. 

Con isto podo concluír este resumo do día, espero acordarme de seguir escribindo todo o que 

me pasa! Hasta mañá! 

 


