
 
 

 
 
Estimado/a Director/a, 

 

Con motivo da celebración o próximo 17 de Maio do Día das Letras 

Galegas, o Servizo Municipal de Educación, dentro do programa Coruña 

Linguas-Accións de innovación e dinamización lingüística,  organiza unha 

exposición que leva por título 

 

                          O ESPAZO MÁXICO  

                         (buxainas e libros) 

 

Esta orixinal mosta, que estará aberta do 8 de maio ata o 10 de xuño no 

Fórum Metropolitano, quere ser unha viaxe polo mundo da literatura 

infantil a través da pegada dun sinxelo e humilde xoguete: a buxaina.  

 
 
O SME  ofrece aos escolares, á comunidade educativa e a 
sociedade coruñesa en xeral, esta orixinal exposición na que se 
reúnen tres elementos culturais creativos e “máxicos” por 
excelencia como son: a literatura, a arte visual ou ilustración, e o 
xogo popular, representado por un humilde e entrañable xoguete 
como é a buxaina, xoguete que forma parte da nosa infancia e da  
cultura lúdica popular. 
 
 Quenes nos falan dela son os grandes escritores de todas as 
épocas e lugares, como Platón, Virxilio, Cervantes, Quevedo, 
Antonio Machado, Ramón Gómez de la Serna,  Kafka, Octavio Paz, 
Michael Ende,  Tolstoi, Stevenson, Carmen Martín Gaite, Unamuno, 
Vargas Llosa, Julio Verne, Agustín Fernández Paz, Xabier P. 
Docampo … 
 
E ao ler estes textos e ver a interpretación que dos mesmos fan  
grandes ilustradores, dámonos conta da influencia que ese sinxelo 
xoguete infantil deixou na literatura universal… a mesma que a 
deixou en todos os nenos e nenas que a través do tempo xogaron 
con ela. 
 
Convidámosvos a esta apaixoante viaxe que é O Espazo Máxico  
como un xeito de celebrar o día por extensión da nosa cultura da 
que forma parte o noso patrimonio lúdico.  



 
 

 
 
A inscrición para os centros educativos estará aberta desde hoxe, 
día 13 de Abril ata o próximo 3 de Maio en www.edu.coruna.es.  
 
A exposición pode ser visitada, en grupos máximos de 50 persoas, 
de luns a venres, agás os martes, en tres quendas: de 9.30 a 10.45, 
de 10.50 a 12.05 e de 12.10 a 13.25 horas. Xunto cun percorrido 
pola exposición, os escolares poderán participar en obradoiros e en 
xogos con buxainas.     
 
Queremos que se siga xogando a buxaina, que non deixe de xirar, 
nin de emocionar aos nenos e nenas de hoxe… cada vez que se 
escoite o cantareiro bater do ferrón no chan… 
 
Agardando contar coa vosa presencia, recibide un cordial saúdo. 
 
 
 
                  Juan Carlos Varela Vázquez 
 

         
 
          Director de Educación, Deportes e Xuventude 


