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ÁLVARO…
É A túa HORA!!! 

Antonio de Benito

A ENEKO (a todos/as os nenos/as con 
prótese coma el) que, coas súas pulseiras,  
o seu reloxo e a súa enorme enerxía positiva, 
axudoume a escribir este conto.
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PRÓLOGO

Hai veces na vida que se presentan situacións que pensas que nunca vas superar, pero 
afróntalas e descobres un enorme potencial en ti e nos que te rodean que pola contra 
nunca te tiveses imaxinado. 

Sorprende ver como os nosos fillos/as chegan ás nosas familias aparentemente 
fráxiles, pero cunha provisión extra de alegría, de fortaleza e perseveranza. E mais, 
asombrámonos cando descubrimos que son eles os que nos ensinan a converter unha 
pérdida en ganancia. 

Grazas a Ottobock pola súa sensibilidade e apoio neste proxecto que desexa ser algo 
máis que un libro, unha forma de mirar con optimismo o presente e futuro dos nosos 
fillos/as. 

Esther Bellido Plaza
Presidenta de AFANIP

Ola, teño 11 anos e nacín sen a man dereita. 

Creo que os nenos coma min somos como os outros. Gústanos xogar, divertirnos… Todo 
o que os demais facedes. Somos diferentes, pero no fondo moi iguais e todos temos as 
mesmas necesidades e inquietudes. NON TEMOS LÍMITES!!

Eneko
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Mirei o meu reloxo anoado entre varias pulseiras coloridas. Ás nove da 
mañá, era a hora de entrar a clase, o meu primeiro día no novo cole.

Entrei na clase sen querer nin mirar aos meus novos compañeiros e 
refungando, pensando que outra vez máis debería dar explicacións de por 
que levaba unha prótese no meu brazo, como 
se move ou por que levo nel un reloxo atado 
con dúas pulseiras. 

Contra! E por que á miña nai a tiñan que 
ter trasladado outra vez no seu traballo? 
Outra cidade, novo colexio, amigos 
novos… e as mesmas preguntas e 
contestacións de sempre.

 E, ademais, por que non comezarán as 
clases en febreiro? Dígoo polo tempo, así 
usaría xersei de manga longa e non tería 
que dar explicacións a todo o mundo 
sobre o meu brazo. Pero ademais de 
levar manga curta, a vida a miúdo 
prepáranos sorpresas incribles. 

–  Ola, como te chamas? Eu son 
Berta e tamén teño unha 
prótese —díxome unha 
voceciña ás miñas 
costas.

Antes de contestarlle non puiden deixar de fixarme na súa mirada e no seu 
encantador sorriso prateado, salpicado dos típicos brackets azulados que corrixen 
a posición dos dentes.

–  Ola, son Álvaro. Creo que a miña prótese non ten nada que ver coas túas  
—sinalándolle os seus dentes co meu dedo.

Entón, Berta subiuse os pantalóns ata o xeonllo e alí estaba: tiña unha prótese na 
súa perna esquerda!!!

–  Pero… e como soubeches que eu… ? —e ensineille o meu brazo do que 
relucía o meu reloxo anoado con dúas pulseiras de cores. 

E nese momento uniuse á conversación a profesora. 

–  Creo que Berta che será de gran axuda durante estes primeiros días de colexio.

E así foi, Berta era unha moza das chamadas populares no colexio. Xogaba ao 
fútbol no equipo dos mozos, era unha das mellores defensas, rápida e habilidosa, 
e golpeaba o balón con moita técnica: realizaba fintas, pases por alto, rabonas, 
bicicletas e caños incribles.

–  E a ti… que deporte che gusta practicar? —preguntoume Berta.

–  Onde eu vivía antes, xogaba ao baloncesto, pero claro… aquí non sei se haberá 
sitio para min no equipo —dixen mentres miraba o meu brazo dereito. 

Berta botoume unha mirada que non souben interpretar naquel momento e con voz 
moi segura, contestoume: 

–  Empeza a clase, xa falaremos logo, na hora do recreo. Por certo, encántame o 
teu reloxo.
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E chegou a hora do recreo. Cada un parecía xa ter o seu sitio no patio. Os futboleiros, 
ao seu, non tardaron en comezar o partido; algúns xogaban á pelota a man nunha 
parede do cole que facía de improvisado frontón; algúns intercambiaban cromos; 
outros paseaban charlando animadamente, e eu non sabía nin onde meterme, ata 
que escoitei unha voz recoñecida:

–  Eh, Álvaro, toma, lanza!!!

Berta lanzárame o balón de baloncesto que acababa de arrebatar aos que alí 
xogaban.

E púxenme tan colorado ao ver chegar o balón, quizais tan asustado de volver ver 
un balón de baloncesto preto de min que… lle propinei un punta pé e me dei a 
volta!

Berta achegouse e cortoume o paso enerxicamente.

–  Ven, creo que necesitas pensar e para iso nada mellor que…

Cando me quixen dar conta, estaba ao fondo do patio, baixo unha gran árbore que 
daba unha impoñente sombra.

–  É a gran árbore dos pensamentos positivos… a min sacoume de máis dun 
apuro, creo que mesmo aprobei algún exame final que non levaba moi ben 
estudado.

E Berta foise e deixoume alí, abraiado, mirando a copa daquela mis¬teriosa 
árbore. 

Entre os dourados raios do sol de setembro e o seu reflexo entre as ocres 
follas da copa, divisei unha sombra moi brillante. Por un momento crin que se 
me caía unha castaña xigante enriba. Pero non era un froito, cando menos, os 
froitos non falan.
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–  Ola, Álvaro, necesitas poñer 
en orde as túas ideas, non? 

Mirei arredor, pensando que 
o gracioso da clase estaba a 
tomarme o pelo. 

–  Aquí, estou, sobre a póla, si, 
son eu, a Fada das Próteses 
Máxicas. 

Pousada sobre unha póla da árbore, 
observei a quen me falaba. Unha cariña 
coa forma de estrela, cun sorriso enorme 
e un corpiño do que pendían uns can¬tos 
brazos como o meu e unhas cantas pernas 
ortopédicas douradas como o sol que nos alumeaba. 

–  Pero… que queres de min? —acertei a dicir despois duns segundos. 

–  Mírame ben, Álvaro, non é casualidade o meu aspecto, estou repleta de próteses. 
Son as próteses de todos os nenos e nenas do mundo. Eu cóidoas, mímoas e 
doulles forza cando é necesario. 

Nese momento, descendeu ata situarse ao meu lado. Tocoume cun dos seus brazos 
no meu reloxo. 

–  En vez de lamentarte, deberías pensar no afortunado que ti es podendo levar un 
reloxo e unhas pulseiras tan bonitas. 

–  Si, é certo… pero...

–  Grazas a túa prótese podes saber que hora é… Álvaro, xa é a túa hora. 

–  É a hora? Pero, que dis? 

Rinngggg ringggg soou o timbre que anunciaba o fin do recreo e o inicio da nova clase. 

A profesora dispúxonos en grupos para realizar o primeiro traballo de curso. Era un 
traballo libre. 

Que sorte a miña! Xustamente me tocara co capitán do equipo de balon¬cesto. Aínda 
que eu non tiña demasiadas ganas de falar, el suxeriu. 

–  Imos facer un estupendo traballo sobre o valor dos deportes, mais concretamente 
do baloncesto xa que mañá teremos o partido de inicio de curso contra os de 5º 
e xa sabedes que se lles gañamos… Uf! Teriamos un principio de curso xenial… 
parécevos ben? 

E o resto do grupo, asentiu; estaba claro quen mandaba no grupo, para iso era o capitán. 

–  Álvaro, se queres podes botarnos unha man co que poidas facer… 

Como se dera conta de que a súa expresión non era a máis acertada, proseguiu. 

–  Vaia… unha man… quero dicir… que me podes ditar e eu vou copiando, mentres 
outro fai os debuxos e outros van buscando máis información. 

Non quixen entrar en máis detalles e non lle expliquei que podía debuxar perfectamente. 
Finalmente, díxenlle esbozando un leve sorriso: 

–  Estou de acordo, dítoche, non te preocupes, botarei unha man, seguro. 

Ao ir ditándolle, pouco a pouco funme dando conta que o capitán era un mozo simpático 
e que eu tamén lle caia ben. 
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–  Gústache o baloncesto, Álvaro?

E neste caso, si que preferín ser sincero. 

–  Encántame, sempre xoguei, e creo que non o fago nada mal, pero non sei se queredes 
que xogue no voso equipo. 

–  Comprendo… como ti dis, sempre podes botarnos unha man no partido, podes 
estar nas bancadas e animarnos. É o primeiro trofeo, algo moi importante para a 
nosa clase. 

–  Si, aí estarei, nas bancadas, a ver se tedes sorte. 

Expliqueille que nacín sen un brazo e que cando tiña tres meses puxéronme a miña 
primeira prótese. Contáronme os meus pais que me axudou a gatear e que me encantaba 
utilizala… como chupete!!!

 A medida que contaba, o resto dos compañeiros íanse achegando e para non ir 
repetíndome, a profesora pediume que o expuxese para todos.

–  Aos dous anos puxéronme unha prótese con movemento, parecida a esta, pero moito 
máis pequena, claro.

–  E doeuche moito? —quixo saber unha nena da primeira fila. 

–  Era moi pequeno, non me acordo xa —e continuei coa charla—. Fun medrando e 
encantábame montar en bicicleta e con esa prótese facíao moi ben porque me podía 
agarrar sen caerme. Tamén me encantaba recortar e coa prótese podía coller o papel 
mentres coa miña man esquerda recortaba coas tesoiras. E agora levo esta prótese 
máis grande e mirade, atentos… O pulso roto totalmente. 

–  Oh, é incrible!!! —exclamaron os compañeiros alucinados.
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–  A que vós non podedes facer 
este movemento?

–  Como es capaz de realizar 
ese xiro de trescentos sesenta 
graos? —quixo saber a profe.

–  Moi sinxelo. Grazas a uns botóns que se atopan dentro da prótese —respondín sen 
darlle importancia. E se flipades con este brazo, xa veredes cando teña a nova que 
están a fabricar agora… Chámanas biónicas e poderei mover os cinco dedos. Si, 
cando sexa un pouco máis vello, levarei unha desas, seguro. 

E así, foi pasando nun airiño a clase.

De camiño a casa, sumido nos meus pensamentos sobre o primeiro día de clase, volveu 
aparecer a misteriosa Fada da árbore. 

–  Ves como todo non é tan malo?, xa vas facendo amigos. Berta, o capitán do equipo 
de baloncesto…

–  Ben, mañá hai un partidazo de baloncesto, botarei unha man desde o banco, si. 

Ao chegar a casa, subindo no ascensor, unha veciña xa moi maior decatouse da miña 
prótese no brazo.

–  Ai, pobriño! Que pena, rapaciño… anda pasa, pasa… E quedoume mirando cun 
xesto de compaixón enorme que eu xa coñecía ben.

A Fada das Próteses Máxicas non me deixou tranquilo e seguía falándome ao oído: 

–  Pero… non vas dicirlle que non es pobriño? Que ti podes vestirte, escribir, estudar, 
xogar e que es un neno coma os demais… Lembra, Álvaro, é a túa hora —dixo a 
Fada das Próteses Máxicas mirándome o reloxo que lucía no meu brazo novo. 

–  Mira, non sei que queres que diga nin faga… déixame en paz —dixen algo 
malhumorado e levantando a voz. 

–  Con quen falas, Álvaro? —preguntou a miña nai xa abrindo a porta. 

–  Oh! nada, atopárame cunha veciña, nada, nada.
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–  Ai, pobriño! Que pena, rapaciño… anda pasa, pasa… E quedoume mirando cun 
xesto de compaixón enorme que eu xa coñecía ben.

A Fada das Próteses Máxicas non me deixou tranquilo e seguía falándome ao oído: 

–  Pero… non vas dicirlle que non es pobriño? Que ti podes vestirte, escribir, estudar, 
xogar e que es un neno coma os demais… Lembra, Álvaro, é a túa hora —dixo a 
Fada das Próteses Máxicas mirándome o reloxo que lucía no meu brazo novo. 

–  Mira, non sei que queres que diga nin faga… déixame en paz —dixen algo 
malhumorado e levantando a voz. 

–  Con quen falas, Álvaro? —preguntou a miña nai xa abrindo a porta. 

–  Oh! nada, atopárame cunha veciña, nada, nada.
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É a túa hora!!

E o malhumor continuou 
acompañándome toda a tarde. 

–  Vale, tranquilo Álvaro, fillo, irás 
afacéndote pouco a pouco á nosa 
nova situación e irás demostrando 
aos teus novos compañeiros o que 
es e canto vales. 

–  Xa…, aos poucos… se non nos 
mudásemos de cidade, seguiría xogando no 
meu equipo de baloncesto. 

– Álvaro, sabes que sempre imos estar aquí para axudarte no que 
necesites. E verás como en pouco tempo encántache esta cidade e os 

teus novos compañeiros. 

Tempo, tempo... que parvada... o partido era mañá e non tocara un balón de 
baloncesto desde a mudanza. 

–  Voume á cama, mañá será outro día —dixen mirando o meu reloxo. 

Nada máis pechar os ollos, sen saber moi ben se estaba esperto ou xa durmido, volveu 
aparecer a Fada das Próteses Máxicas. 

–  Sabías que houbo un tempo que Berta non quería nin ver un balón de fútbol? 

Contoume que á miña nova amiga sucedéralle algo parecido a min. E agora era a 
mellor xogadora de fútbol do colexio. 

–  Soamente tivo que saber que era a súa hora... e agora, é a túa hora, Álvaro, é a túa 
hora...

E así, con esa cantilena, durmín e soñei cos reloxos, as pulseiras, a Fada das Próteses 
Máxicas, Berta, o seu balón… E… Piiiii, piiii… Era a hora, a hora de levantarse para 
ir ao colexio. 

Almorcei coa miña nai e creo que ela xa notou que estaba de bo humor. 

–  O teu segundo día de colexio, Álvaro. Teño que ir levarlle uns papeis a túa titora na 
hora do recreo. 

–  Xenial, mamá, eu estarei ocupado, creo que imos gañar o partido, eu botareilles 
unha man…

A miña nai miroume sen saber moi ben o significado das miñas palabras. Só me dixo: 
é a hora, Álvaro.



14

12

9

6

3

12

9

6

3

É a túa hora!!

E o malhumor continuou 
acompañándome toda a tarde. 

–  Vale, tranquilo Álvaro, fillo, irás 
afacéndote pouco a pouco á nosa 
nova situación e irás demostrando 
aos teus novos compañeiros o que 
es e canto vales. 

–  Xa…, aos poucos… se non nos 
mudásemos de cidade, seguiría xogando no 
meu equipo de baloncesto. 

– Álvaro, sabes que sempre imos estar aquí para axudarte no que 
necesites. E verás como en pouco tempo encántache esta cidade e os 

teus novos compañeiros. 

Tempo, tempo... que parvada... o partido era mañá e non tocara un balón de 
baloncesto desde a mudanza. 

–  Voume á cama, mañá será outro día —dixen mirando o meu reloxo. 

Nada máis pechar os ollos, sen saber moi ben se estaba esperto ou xa durmido, volveu 
aparecer a Fada das Próteses Máxicas. 

–  Sabías que houbo un tempo que Berta non quería nin ver un balón de fútbol? 

Contoume que á miña nova amiga sucedéralle algo parecido a min. E agora era a 
mellor xogadora de fútbol do colexio. 

–  Soamente tivo que saber que era a súa hora... e agora, é a túa hora, Álvaro, é a túa 
hora...

E así, con esa cantilena, durmín e soñei cos reloxos, as pulseiras, a Fada das Próteses 
Máxicas, Berta, o seu balón… E… Piiiii, piiii… Era a hora, a hora de levantarse para 
ir ao colexio. 

Almorcei coa miña nai e creo que ela xa notou que estaba de bo humor. 

–  O teu segundo día de colexio, Álvaro. Teño que ir levarlle uns papeis a túa titora na 
hora do recreo. 

–  Xenial, mamá, eu estarei ocupado, creo que imos gañar o partido, eu botareilles 
unha man…

A miña nai miroume sen saber moi ben o significado das miñas palabras. Só me dixo: 
é a hora, Álvaro.



Durante as dúas horas de clase antes do recreo continuamos traballando en grupo. 

–  Está a quedarnos fenomenal, non cres Álvaro? 

–  Si, entre todos botamos unha man... —ocorréuseme dicir. 

E todos os compoñentes do grupo soltaron unha gargallada cómplice.

E chegou a hora do recreo e do partido tan importante. Berta pasou polo meu carón 
batendo o balón coas súas dúas pernas, sen deixalo caer ao chan e dicindo:

–  Álvaro, alégrome de que esteas na bancada, iso é importante para o equipo.

–  Si, Berta, moitas grazas por axudarme tanto. Xa estaba todo preparado para o 
partido. Piiii, piiii era a hora de comezar. Eu tamén mirei o meu reloxo para levar  
o tempo. 

Os de 5º eran un pouco máis altos e estaban dispostos a gañarnos. Xogaban forte 
baixo os aros e tamén tiñan bos tiradores. O noso equipo estaba xogando ben e, 
ante todo, o noso capitán, amosaba que era realmente bo xogador e acadaba a 
maioría dos puntos. 

Ao chegar ao derradeiro cuarto do partido, iamos perdendo de dous puntos. A cousa 
estaba que ardía e a emoción era total. Os pais animaban moitísimo e o balbordo 
era enxordecedor. Eu estaba moi nervioso tamén e cunhas enormes ganas de xogar. 

De súpeto, o noso capitán botou a man ao nocello dereito e caeu ao chan fulminado. 
Mancárase no peor momento, escasamente quedaban uns minutos para o remate. 
Todos botaron as mans á cabeza como dicindo estamos perdidos.

Entón ollei como o capitán se dirixía cara a min e na árbore dos pensamentos positivos 
albisquei á Fada, que me chiscou un ollo e me berrou: Álvaro, é a túa hora! 

Mentres, o capitán repetía esas mesmas palabras poñendo a súa man sobre o meu 
ombreiro. Non mo podía crer, Quería que eu xogara! 

Estábame dando unha oportunidade!
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–  Es grande, Álvaro, era a túa hora, 
non si? Mireina e batín o meu brazo 
coa súa perna ao tempo que volvín a 
mirar á gran árbore dos pensamentos 
positivos. Xa non vin nin rastro da 
Fada das Próteses Máxicas, só mirei 
o meu reloxo anoado coas pulseiras 
e exclamei: 

–  É a miña hora, si, aínda que non 
houbera metido a canastra final! 

E unha voceciña respondeume moi polo 
baixiño: 

–  E lembra, Álvaro, non deixes escapar 
as oportunidades, nin permitas que 
ninguén decida o que podes ou non 
podes facer.

Mirei ao reloxo, quedaba minuto e medio. Funme cara a árbore e cambieime alí. Vestido 
xa coa camiseta do equipo da miña clase, regresei á bancada. Os meus compañeiros 
miráronme abraiados e Berta aplaudiu con entusiasmo ao verme aparecer. 

–  Imos, Álvaro, á cancha. E entrei a xogar aterecido de medo, pero con total decisión. 
Despois dun intercambio de canastras… Quedaban menos de vinte segundos e 
seguiamos perdendo de dous puntos. 

Había moito tempo que non tocara o balón de baloncesto. Cando recibín o balón 
notei que me bulía o sangue por todo o corpo. Ollei a miña nai de esguello, tamén ao 
capitán que me miraba con confianza a pesar da dor no seu nocello. Dende a árbore 
dos pensamentos positivos sentín unha enorme enerxía e unha voz interna que me 
dicía: Álvaro, é a túa hora! Acomodei o balón para poder lanzar despois de zafarme 
do meu defensor. O brazo non me fallou, lancei a canastra xusto cando era o tempo 
de finalizar o partido: Piiiiiiiii. 

O balón voaba polo aire acompañando o asubío final e as miradas de todos os que alí 
se atopaban. ¡¡¡Triplo… Canastra de tres, partido gañado e o Torneo de Apertura para 
os de 4º!!! 

Abrazáronme todos e funme levantado polos aires como se gañaramos a final dos 
Xogos Olímpicos.

O capitán deume unha forte aperta e fíxome sorrir co seu comentario: 

–  Vaia man nos botaches… 

Vin a miña nai aplaudir emocionada xunto á titora.

Berta, co seu inseparable balón de fútbol nos seus pés, animoume: 
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Agora que tes lido o conto, propóñoche que sigas xogando coas palabras e coñezas un 
pouco máis sobre os nenos e nenas como Berta e Álvaro, nenos que viven mellor o seu día 
a día grazas a unha prótese.

SOPA  
DE CONTO 

Busca nesta sopa  
de letras as palabras 
relacionadas co conto: 

BERTA

ÁLVARO

PRÓTESE

BRAZO

PERNA

RELOXO 

LEMBRAS? 

Que curso comezou Álvaro? 

ORDE CRONOLÓXICA 

Ordena estas accións, do 1 ao 4, segundo a orde cronolóxica na que sucederon na historia. 
Se non te acordas, busca na lectura. 

É a miña hora, si, aínda que non metese a canastra final! 

Eu son Berta e tamén teño unha prótese. 

O balón voaba polo aire acompañando o asubío final. 

Álvaro, se queres podes botarnos unha man. 

SABÍAS QUE... 

Existe unha asociación chamada AFANIP, cuxas letras 
queren dicir 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NENOS 
CON PRÓTESES

A L V A B R A U C I

B A N R E P R O T E

A L V R A Z O S J R

B J A N R E E P O E

A H K E T S U I P O

T E S I E G M E R X

R A N T J R Ñ R O O

E S O B D E Q Y S L

B R A Z O C Z B T E

P A L V A R O P I R

XOGA E APRENDE CON

BERTA E ÁLVARO
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LEMBRAS? 

En que brazo levaba Álvaro a súa prótese? 

UNHA DE MATES... 

Álvaro acaba de cumprir 9 anos, hai sete que lle puxeron a súa  
primeira prótese. A que idade lle puxeron o seu brazo? 

DATOS                                      CÁLCULO

SOLUCIÓN

PROTESENGLISH

Ordena estas palabras e lerás unha frase en inglés.

 arm Alvaro his a right prosthesis on has

LEMBRAS?

Cres que foi importante que a profesora lles fixese traballar en grupo?

MENSAXE SECRETA

Le a seguinte mensaxe seguindo as claves das vogais:

B2RT1 2 1LV1R4 P4D2N L2V1R 5NH1 V3D1 
N4RM1L GR1Z1S 1S S51S PR4T2S2S

1 - A

2 - E

3 - I

4 - O

5 - U
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PARA REFLEXIONAR 

Que cres que tería pasado se Álvaro non chega a meter o triplo decisivo? Ponte no seu 
lugar e tamén no do resto de personaxes. 

LEMBRAS? 

Que cres que lle ocorría a Álvaro antes de coñecer á Fada?



ÁLVARO ten unha prótese no seu brazo dereito, 
cambiou de colexio e todo é novo para el. Un partido de 
baloncesto moi importante vaise celebrar cando Álvaro 
coñece a Berta, outra nena con prótese e á misteriosa 
Fada das Próteses Máxicas. Un conto repleto de maxia 
que se converte nunha historia de superación persoal.

ANTONIO DE BENITO naceu en Arcos de Jalón (Soria) e 
actualmente é profesor no colexio Xesuítas de Logroño. Publicou 
máis de cen libros, a maioría destinados ao público infantil.

PATRICIA MÉNDEZ naceu en Madrid, actualmente traballa 
como deseñadora gráfica no Banco de España, labor que 
compaxina colaborando co autor en distintas publicacións como 
maquetadora e ilustradora.   




