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———————————–-—EDITORIAL—–——-———————— 
 

Humor é saúde e tamén vida. Nós non podemos entender a vida sen el, pero 
humor universal. Non hai persoa no mundo no que vivimos que non sexa un 
pouco alegre. O humor axuda a pensar de forma racional, proporciona senti-
mentos positivos de alegría e gozo, así como novas ferramentas para afrontar 
os problemas. O sentido do humor é un instrumento de intelixencia emocio-
nal que ben utilizado pódenos axudar moito á hora de afrontar e superar os 
nosos problemas e dificultades. Considérase como compoñentes do sentido do 
humor o gusto pola risa e as bromas, a capacidade para facer rir a outras per-
soas e unha perspectiva positiva da vida. 

O humor é unha ferramenta moi poderosa para esquivar os malos tragos da 
vida. De feito o humor diario fainos levar o día a día un pouco mais optimista. 
Para nos é fundamental. Nós enfocamos a nosa existencia dun xeito alegre, 
optimista e solidario. 

A nosa problemática social e de saúde,  lévanos as veces a estar tristes ou de-
primidos, por iso o bo humor é fundamental para nós. Un sorriso é moi pode-
roso , quizais o arma mais poderosa que existe. Non hai problema grande se o  
combatemos con unha predisposición positiva, alegre e hasta un pouco cómi-
ca. Nos cando nos atopamos mal sempre aparece alguén que nos saca unha 
gargallada. Isto é o mellor, rirse dos nosos problemas. É unha sensación moi 
pracenteira, de feito, hai unha terapia para algúns descoñecida: “A RISOTE-
RAPIA”. É unha estratexia ou técnica psicoterapéutica que tende a producir 
beneficios mentais e emocionais por medio da risa. Esta é saudable, necesaria 
e a veces ata milagreira.  

Son moitos os estudos que informan dos beneficios do sentido do humor e da 
risa sobre a saúde mental e física, aínda que os investigadores advirten que 
só parece beneficiar á saúde do ser humano o humor positivo.  

Hai intres na nosa vida na que alguén quere roubarnos os nosos dereitos, ne-

ses casos o humor é imprescindible para darlle a volta á tortilla. Se te  pisan 

non te lamentes, dálle un toque de humor san e verás como xa non te van pi-

sar mais. Por que a persoa que te pisa ou que quere que chores queda abraia-

da e descolocada se un ri e o toma de bo humor. Ademais se te ris alguén po-

de namorase do teu sorriso e desde esta editorial  recomendamos que vos ria-

des de vos tódolos días e xa veredes como cambio o conto. 
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OS	BENEFICIOS	DO	HUMOR	
A	VOZ	DE	LENDA	

	

Diminúe	o	nivel	de	tensión.	Facer	uso	do	sentido	do	humor	permítenos	afrontar	e	controlar	as	
situacións	de	tensións	permitindo	ampliar	a	perspectiva	e	a	distancia	dos	acontecementos	estre-
santes.	
Mellora	a	nosa	motivación	e	comunicación.	A	motivación	é	o	noso	motor	de	acción	e	a	risa	pro-
move	este	motor.	Cando	nos	dispoñemos	a	afrontar	unha	situación	que	é	divertida	estamos	máis	
motivados.	Por	outra	banda	cando	nos	atopamos	nun	ambiente	con	enerxía	positiva,	comunicá-
monos	de	maneira	máis	e1icaz	e	estamos	máis	predispostos	a	recibir	información.	
Estimula	a	creatividade	e	a	aprendizaxe.	Axúdanos	a	lembrar	o	lado	positivo	da	vida,	o	sentido	
do	humor	crea	recordos	agradables	para	ser	evocados	no	futuro.	
Favorece	a	socialización.	As	persoas	con	sentido	do	humor	transmiten	boas	sensacións	e	conse-
guen	producir	ao	seu	redor	un	efecto	magnético.	Considérase	unha	habilidade	social	esencial	para	
manter	relacións	sociais	máis	duradeiras.	
Eleva	o	estado	de	ánimo.	O	sentido	do	humor	fomenta	as	emocións	positivas	contrarrestando	os	
estados	ánimo	negativos.	
Fomenta	a	relaxación.	A	risa	exercita	e	relaxa	a	musculatura,	mellora	a	respiración,	estimula	a	
circulación	e	fomenta	a	produción	de	endor1inas	4que	son	sedantes	naturais	do	noso	cerebro5.	
Mellora	a	saúde	1ísica.	Numerosas	investigacións	demostran	unha	relación	positiva	entre	humor	
e	saúde.	Usando	o	sentido	do	humor	conseguimos:	elevar	a	tolerancia	á	dor,	activar	o	sistema	in-
munolóxico,	mellorar	o	sistema	cardiovascular,	diminuír	a	presión	arterial,	e	mellorar	o	funciona-
mento	do	cerebro;	ademais,	cos	movementos	da	risa,	o	noso	diafragma	orixina	unha	masaxe	in-
terna	que	favorece	a	dixestión	ao	aumentar	as	contraccións	de	todos	os	músculos	abdominais.	
Rexuvenece.	As	persoas	divertidas	parecen	máis	novas,	agradables	e	mesmo	nos	resultan	máis	
atractivas.	E	non	só	no	plano	psicolóxico,	tamén	no	1ísico.	Ao	rir	prodúcese	unha	sobre	osixena-
ción	celular	que	elimina	o	aspecto	canso	e	as	olleiras.	Cando	rimos,	entra	o	dobre	de	aire	nos	pul-
móns,	por	iso	é	polo	que	a	pel	osixénese	máis.	
	

Algunhas	suxestións	para	desenvolver	e	promover	o	noso	sentido	do	humor:	
	

Utiliza	a	linguaxe	de	maneira	positiva,	a	forma	na	que	che	percibas	a	ti	mesmo	é	determinante	pa-
ra	a	túa	forma	de	actuar.					
Sorrí,	aínda	que	non	teñas	ganas,	o	sorriso	é	un	comunicador	instantáneo,	ademais	é	contaxiosa.		
Aprende	a	gozar	do	que	fas	en	cada	momento,	saca	o	máximo	partido	das	cousas	que	che	fagan	rir	
e	minimiza	o	resto.	
Relaciónate	con	xente	positiva.	Se	consegues	rodearche	de	persoas	optimistas,	ti	tamén	te	senti-
rás	máis	optimista.					
Usa	o	 teu	 tempo	de	 lecer	para	provocar	 sentimentos	pracenteiros	e	positivos,	 realiza	de	 forma	
regular	 actividades	 que	 che	 resulten	 grati1icantes,	 non	 teñen	 que	 ser	 grandes	 cousas,	 ás	 veces	
basta	con	cantar	ou	bailar	esa	canción	que	tanto	che	gusta	e	que	sabes	que	che	poñerá	de	bo	hu-
mor	inmediatamente.	

O EQUIPO REDACTOR: 
Juan; Jose Angel; David; Ezama; Ada; Javier;  
Alfonso C; Jaime V;  Patricia; Xan; Antonio; Brais; 
Ana; Sara; Maria Prim; Oscar Gil; Manolo Tomé; 
Xose Anton;  Carlos P;  Baltasar; Jacobo; Quino; 
Manuel G; Yolanda; Gabriel; Elisa; María Prol;  
Alberto; Benjamín; Rosi; J.A.Bemposta; Enrique; 
Maica; Xaquín Vidal. 
 

COLABORADORES:  
Milton; Lusco eFusco; The Lone Ranger; Jose M. Da-
rriba. 
 
DESEÑO GRÁFICO E COMPOSICIÓN:   
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A	VIDA	PASA	
Por	MARÍA	PRIM	
	
Nacín	 xa	 de	 mal	 humor,	 pois	 un	 home	 chamado	
“doutor”	 pegoume	 nas	 cachas	 para	 que	 respirara.	 Fun	
crecendo	e	cumprín	os	 tres	anos,	nese	momento	coñecín	o	que	
era	o	medo	a	ir	á	escola,	por	primeira	vez	e	sentín	o	abandono	
por	parte	da	miña	nai.	Ao	pouco	coñecín	o	bo	humor,	a	felicida-
de,	 cando	 coñecín	 aos	 meus	 primeiros	 amigos.	 Logo	 chegou	 a	
adolescencia,	un	montón	de	sentimentos	abrasáronme.	Medo	ao	
pasado,	ao	presente	e	ao	futuro,	aprendín	o	que	era	o	humor,	o	
negro,	a	retranca,	o	bo	humor.	As	tardes	de	cañas	aos	vinte	anos.	
Quererme	a	min	mesmo	co	paso	do	 tempo.	E	coñecer	 todos	os		
humores.	
Sufrín	mal	de	amores	cando	aquela	rapaza	esqueceume	ata	que	
un	día	coñecín	a	Esperanza,	ela	sempre	me	sería	1iel.	Ensíname	
que	a	ledicia	era	moito	menos	que	a	felicidade.	Pero	a	felicidade	
era	tan	curta	e	efémera	que	non	nos	damos	conta,	e	perdemos	o	
tempo	pasándoo	de	mal	humor.	

BIOGRAFÍA	INACABADA	
Por	MANOLO	TOMÉ	BEN	

	
Nacín	 cando	 despunta	 a	 primavera	 no	 soño	
das	ondas	de	Martín	Codax.	Nun	país	esqueci-
do,	gris	de	formigón	e	aramado.	
A	miña	infancia	foi	gozosa,	esperpéntica,	festiva,	ala-
gada	por	un	mar	de	enigmas.	
Ao	probar	a	mazá	da	mocidade	aspirei	a	tocar	as	es-
trelas,	 pero	 pronto	 as	 cousas	 da	 terra	 cativáronme	
no	seu	misterio.		
A	 patina	 do	 tempo	 pintou	 canas	 nos	 meus	 cabelos	
alagando	as	miñas	adegas	de	leiteiras.	
Como	 faros	 na	 néboa,	 brillaron	 poucos	 pero	 únicos	
amigos.	
E	no	fondo	do	madeirame	da	vella	nave	aínda	latexa	
o	antigo	soño.	
Mentres	o	xenio	de	Tanatos	comeza	o	seu	voo,	quizá	lonxe?	

PENSAMENTOS I 
Por JAIME VIQUEIRA 
 
Polo camiño do humor 
atoparás moito amor. 

 
Se estás de bo humor 
os problemas non teñen temor. 
 
Se te ris de ti mesmo a miúdo 
serás un tipo caralludo. 

 
Se non sabes para que vale un 
sorriso non te decatas para que 
sirve iso. 
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O	HUMOR	ABSURDO	
Por	JACOBO	RODRIGUEZ	COSTAS	
 
O humor absurdo, tamén coñecido como humor superrealista, é 
un tipo de humor que se vale das situacións disparatadas ou inco-
herentes para xerar a risa no público, a súa comicidade baséase 
na irracionalidade. E�  un humor totalmente afastado da realidade 
pero que á vez nos mergulla no esencial del. 
Este humor tamén é moi frecuente en series animadas como 
“Looney Tunes”, “Ren & Stimpi” ou “Bob Esponxa”. Cabe destacar 
como pioneiros desta corrente humorı́stica ao grupo británico 
“Monty Python” que actuou dende 1969 ata 1983, sendo unha in-
2luencia para numerosos humoristas.  
En España destaca o dúo cómico Faemino e Canso, moi populares 
nos anos 1990 e que lograron levar a súa proposta humorı́stica á 
televisión pública. Na actualidade, caberı́a destacar o gran éxito 
de series como Muchachada Nui, ası́ como a existencia doutros 
grupos cun status máis “de culto" como Especialistas Secunda-
rios. 

 
Por LUSCO E FUSCO 

 
Formación teatral británica integrada por Graham Chapman 41941-19895, John Cleese 419395, Te-
rry Gilliam 419405, Eric Ídelle 419435, Terry Jones 419425 e Michael Palin 419435.  
Os membros de Monty Python uníronse a 1ins da década dos sesenta. O seu primeiro traballo foi 
un programa de televisión chamado Monty Python Flying Circus, emitido por vez primeira en 
1969 e no cal adoitaban entrevistar a personaxes de relevo e achegarse ás noticias de actualidade, 
sempre cun ton desenfadado e en clave de humor; facían tamén parodias de feitos e personaxes 
públicos.  
Tras varios libros publicados e discos 
gravados, en 1971 estreouse a súa pri-
meira longametraxe, “And Now for Some-
thing Completely Different”, unha re-
compilación dos me- llores momentos das 
súas aparicións en televisión. A súa se-
gunda longametra- xe, “Os cabaleiros da 
mesa cadrada e os seus tolos seguido-
res” 419745, obtivo o aplauso incondicio-
nal do público e a crítica. Á devandita 
película seguiron, en 1979, “A vida de 
Brian”, considerada unha dos cumes do 
cinema de humor, e, en 1983, “O sentido da vida”, tras a cal o grupo se disolveu. 
Irreverente, polémica e divertida parodia da vida de Xesucristo, “A vida de Brian” foi o éxito máis 
importante na curta pero intensa carreira deste grupo de humoristas, o máis soado da historia do 
cinema británico. Ademais de repartirse os labores de guión, os membros do grupo interpretaban 
cada un varios papeis, ao estilo dos cómicos de outrora.  En 2005 o grupo reuniuse de novo para a 
montaxe do musical “Spamalot”, que obtivo o premio Tony ao mellor musical.  
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VOU CAZAR  BOLBORETAS 
CON ESTA PISTOLA E ESTE 

COITELO. 

OU MELLOR AÍNDA!  
POR QUE NON ROUBO UN 

BANCO? 

ARRIBA AS 
MANS!!! 

ISTO É UN 
ATRACO!!! 

A POLICÍA ES-
TÁ EN CAMIÑO 
E AS PORTAS 
PECHADAS. 

POIS DADO QUE IMOS TER 
QUE ESPERAR UN BO RATO…. 

PODE IR ACTUALIZÁNDOME A 
CARTILLA? 

Debuxo: MARÍA PRIM PAZÓ 

Guion: DAVID WHITE 

COMO	 NOS	 INVADEN	 AS	 TIRAS	
CÓMICAS	
Por	JUAN	ÁLVAREZ	
	

Dende	tempos	 inmemoriais	veño	 len-
do	nos	xornais	as	tiras	cómicas,	había	
moi	 bos	 humoristas	 e	 aínda	 ségueos	
habendo.	 Por	 exemplo	 se	me	ocorre	unha	
tira	 cómica	 dun	 deles	 que	 vén	 dicindo	 así:	
“Amiguiños		si,	pero	a	vaquiña		polo	que	va-
le”,	 que	máis	 ou	menos	 quere	 dicir	 que	 si-
gamos	sendo	amigos,	pero	á	hora	de	escoller	
as	 ganancias,	 as	 cousas	 	 teñen	 que	 quedar	
claras.		
	

	
As	viñetas	hai	que	 lelas	a	nivel	 	 subliminar,	
hai	 quen	 non	 as	 entende,	 aos	 que	 lles	 leva	
máis	ou	menos	tempo	para	entendelas,	ou	os	
que	non	o	pillan	na	vida.	Cada	mañá	vou	ao	
bar	e	leo	un	xornal,	adoito	1ixarme	nas	ban-
da	deseña,	e	algunha	xente	dime	que	só	miro	
os	 chiste.	 Ao	 que	 eu	 contéstolle	 que	 é	 para	
alegrarme	o	día,	e	é	que	a	xente	do	bar	 ten	
moita	retranca,	pero	eu	pásoo	ben	vendo	as	
viñetas,	e	déixanme	unha	boa	sensación	pa-
ra	todo	o	día.	Tiña	que	haber	máis	 tiras	có-
micas	e	menos	noticias	sensacionalistas	que	
o	único	que	fan	é	amargarme	o	día.	Ademais	
as	tiras	cómicas	fanme	subir	a	autoestima.		
Grazas	humoristas. 
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A	RETRANCA	
Por	BALTASAR	RODRÍGUEZ	COSTAS	e	XAQUÍN	VIDAL	
	
Considerase	a	retranca	como	a	habilidade	para	falar	con	segundas	intencións,	en	es-
pecial	cando	se	procura	unha	graza	intencionada	no	que	se	di	ou	non	;-)	
A	retranca	tamén	vai	na	exaxeración	dos	contos	e	chismes	transformándose	ası́	en	humor.	E� 	un	
estilo	da	nosa	cultura	que	sempre	fai	rir	a	uns	e	a	outros,	sen	lugar	a	dubidas	é	unha	das	manifes-
tacións	máis	populares	do	humor	galego.	Caracterizase	polo	humor	irónico	que	ten	para	tratar	as	
crı́ticas	a	diario	dos	asuntos	populares.	Tanto	é	ası́	que	afecta	a	vida	dos	cidadáns.			
Por	exemplo:	
Leva	toda	a	mañá	a	chover	a	chuzos,	nun	momento	atópome	cun	veciño	ao	que	lle	comento:	

-	Parece	que	vai	chover.	
E	o	veciño	sen	dubidar	un	só	intre	contesta:	

-	Parece.	
Ou	o	que	me	pasou	o	outro	dı́a	ao	chegar	a	casa.	
Meu	pai	pregunta:	

-	Que	tal	estivo	o	Celta	por	Balaídos?	
-	Como	nunca,	o	equipo	xogou	que	metía	medo,	
que	maneira	de	tocar	o	balón!	Como	corrían,		os	
xogadores	desfondáronse!		E	en	defensa,	unha	
parede	infranqueable!		–	Contéstolle.	

-	E	como	quedaron?	–	Insiste.	
-	O	Valencia	meteulles	cinco.	Que	0	–	5.	Unha	ale-

gría.	–	Recálcolle.		
-	Vaia	partidazo!!!!	–	Remata	meu	pai.		

	

Probade	a	facer	este	comentario	máis	alá	de	Bena-
vente	e	xa	veredes	o	raro	que	vos	ven,	e	é	que	non	vos	van	entender.	
A	2in	de	contas	e	visto	o	visto,	todos	temos	claro	que	a	retranca	é	a	maneira	máis	intelixente	de	es-
tar	no	mundo	

A afección  aroupando ao Celta cando xa perdían 0-5. 
Isto si que é retranca! 

PENSAMENTOS		
Por	MANOLO	TOMÉ	BEN	

	

-	A	ignorancia	non	é	maldade,	aı́nda	que	a	maldade	sexa	unha	forma	
de	ignorancia.	
-	E� 	fácil	romper		a	copa,	o	difı́cil	é	volvela	a	montar.	
-	Os	amigos	que	se	perden	son	como	a	roupa	de	adolescente,	cando	
os	queres	usar	xa	non	son	da	túa	talla.	
-	Crı́ase	tan	intelixente	que	rozaba	a	estupidez.	
-	Neste	paı́s	a	maior	parte	da	xente	coxea,	é	de	ciencias	ou	de	letras.	
Pero	o	coñecemento	a	de	sustentarse	nestas	dúas	pernas.	
-	Se	o	xornalismo	é	un	xénero	literario,		entón	a	literatura	é	un	medio	
de	manipulación	de	masas.	
-	O	sabio	ten	a	lúa,	os	demais	homes	vena	pasar.	
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HUMORISTA	GRÁFICO	
Por	BRAIS	LOURIDO	MARIÑO	
	
E� 	unha	persoa	que	ten	por	destacada	ocupación	debuxar	viñetas,	debuxos	humorı́sticos	ou	tiras	
cómicas	en	publicacións	impresas	tales	como	diarios	ou	revistas.	O	humorista	debuxa	as	súas	vi-
ñetas	con	 intención	de	divertir	e	entreter	aos	 lectores	ou	para	 ilustrar	de	 forma	humorı́stica	os	
sucesos	da	actualidade	que	aparecen	nunha	determinada	publicación.	As	súas	creacións	son	xeral-
mente	compatibles	cunha	presentación	curta,	ás	veces		reducida	a	unha	soa	viñeta,	o	que	se	axusta	
moi	ben	para	a	súa	inserción	en	publicacións	periódicas.		
O	humorista	grá2ico	está	ao	tanto	das	noticias	da	actualidade	de	forma	que	lle	sirvan	de	inspira-
ción	para	confeccionar	os	seus	debuxos.	Periodicamente,	envı́a	os	seus	traballos	á	redacción	para	
a	súa	aprobación.		Pensando	co	editor	a	liña	ideolóxica	e	estética	que	deben	suxerir	as	súas	crea-
cións,	e	modi2ica	ou	corrixe	os	seus	debuxos	en	función	da	mesma.	
Os	humoristas,		a	miúdo,	realizan	boas	caricaturas	e	representan	nas	viñetas	a	persoas	de	actuali-
dade	polı́tica,	social	ou	cultural	do	paı́s,	en	situacións	curiosas	ou	extravagantes,	buscando	provo-
car	a	risa	do	lector.	Xeralmente,	os	debuxantes	desenvolven	personaxes	propios	cunha	personali-
dade	determinada	que	é	facilmente	recoñecida	polos	lectores.	
Algúns	 humoristas	 publican	 os	 seus	 traballos	 exclusivamente	 para	 unha	 publicación,	 outros	 os	

distribúen	a	través	de	axencias	de	modo	que	aparecen	en	diferentes	medios,	mesmo	pertencentes	
a	diferentes	rexións	ou	paı́ses.	
Algúns	humoristas	van	máis	aló	do	simple	entretemento	e	do	humor.	Unha	noticia	por	exemplo	
destaca	un	comportamento	inadecuado	dunha	personalidade	pública,	se	é	acompañado	cun	cadro	
grá2ico	conveniente,	reforza	o	artigo	en	cuestión,	e	provoca	en	moitos	casos	que	o	esencial	do	con-
tido	transmitido	permaneza	por	máis	tempo	na	memoria	dos	lectores.	
	
Algúns	humoristas	grá2icos:	

-	Fernando	Quesada,	quen	non	lembra	“Cousas	da	vida”.	
-	Xosé	Lois,	humorista	grá2ico	galego,	humorista	grá2ico	galea	súa	gran	popularidade	veulle	po-
lo	seu	personaxe	«O	Carrabouxo»,	que	desde	hai	anos	publica	diariamente.	
-	Xaquı́n	Marı́n,	humorista	grá2ico	galego	.	
-	Charles	M.	Schulz,	historietista	estadounidense,	autor	da	coñecida	tira	cómica	Peanuts,	acerca	
de	Charlie	Brown	e	a	súa	cuadrilla.	
-	Quino,	humorista	grá2ico	arxentino	cuxo	obra	máis	famosa	é	a	tira	cómica	Mafalda.	
-	Forges,	humorista	grá2ico	español.	
-	Antonio	Mingote,	humorista	grá2ico	español.	

O expresidente Felipe 
González está moi 

canso. 

Esta fotografía   
deberíase considerar 

humor gráfico. 
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Cal é o colmo do alpinis-
ta? 

Estar no máis baixo da 
escala social. 

Debuxo: ELISA MÍGUEZ  
Texto:MANUEL GONZÁLEZ 

Debuxo e texto: ELISA MÍGUEZ 

Roxelio se non vas ao 
tenis cómeste a raque-

ta  e a pelota! 

Aspiro a ser Miss Universo!!! 
Miña beleza é evidente!!!!!!!! 

Debuxo: ELISA MÍGUEZ 
Texto: ALBERTO LAGO Debuxo e texto: ANA NIETO 
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Pois	como	dicía,	onde	tiña	que	vir	unha	“festa”	
de	1in	de	crise	nos	atopamos	a	cola	desta,	nun	
planeta	 cheo	 de	 guerras,	 éxodos,	 fame,	mise-
ria,	 abusos,	 explotación.	 A	 xente	 fuxe	 dos	 te-
rritorios	onde	se	combate	e	se	mata,	onde	ex-
perimentan	 as	 grandes	 potencias	 con	 novas	
tecnoloxías	 militares	 de	 destrución	 masiva,	
coa	guerra	química,	coa	morte.	En	1in,	que	pa-
rece	que	queren	poñer	o	1in	antes	de	perder	o	
poder.		
Aparecen	novas	caras	que	representan	o	mes-
mo,	non	persoas	traballando,	senón	destruín-
do	baixo	as	ordes	do	capital.	Ten	a	súa	caralla-
da?	
Os	países	que	 chaman	desenrolados,	 explota-
ron	e	explotan	os	recursos	naturais	nestes	la-
res	4en	todo	o	mundo?5,	sen	máis	desexo	que	
a	especulación	inmediata,	e	iso	pasa	aquí	coas	
privatizacións	e	a	venta	dos	recursos,	das	per-
soas	e	o	 seu	 traballo,	 coa	 soberanía	nacional,	
cos	 límites	das	persoas	continuamente	recor-

tados	 por	 uns	 gobernos	 que	 representan	 os	
intereses	dunha	minoría.	Que	 fan	bailar	a	 to-
dos	 ao	 compás	 do	 que	 nos	 mostran	 como	 a	
realidade,	e	o	que	hai	que	facer,	pensar	,	com-
prar,	soñar,	e	un	largo	etcétera.	
Economía	é	igual	a	bene1icio.	Os	euros	que	te-
mos	no	peto	non	dan	un	rendemento	para	nós	
senón	para	soltar	a	gargallada	do	poderoso.	A	
economía	tería	que	ser,	non	unha	política,	se-
nón	 algo	 que	 re1lectise	 a	 actividade	 humano	
para	mediante	un	traballo	satisfacer	as	necesi-
dades	 de	 vida	 de	 todo	 tipo	 de	 poboación	 do	
mundo.	
A	miúdo	paramos	un	momento	e	nos	situamos	
no	 que	 vivimos	 e	 como	 o	 vivimos,	 pero	 non	
vamos	poder	por	moito	tempo	porque	se	non	
collemos	un	pouco	de	humor,	ganas,	 interese,	
ímonos	a	atopar	nun	mundo	que	non	sabere-
mos	reconducir,	e	a	este	paso	está	claro	e	de-
mostrado	 que	 con	 esta	 actividade	 diaria	 só	
estamos	axudando	a	destruílo.	
———————————————————--	

——————–-—–———–--—-OPINIÓN————–-——–--——————	
Por	JOSE	LUÍS	EZAMA	FERNÁNDEZ	
	

Estábamos	nun	tempo	de	“crise”	onde	o	humor	fóísenos	por	“aturalos”,	agora	tenta-
mos	debuxar	o	que	serían	unhas	melloras	na	nosa	vida	que	nos	ten	moi	entrampa-
dos	 nestes	momentos,	 e	 resulta	 que	 onde	 poderíamos	 atopar	 unha	 etapa	máis	 da	
historia	onde	vivir	e	abrir	novas	formas	de	vida,	estamos	con	que	a	pretendida	crise	
era	só	unha	estratexia		dos	que	teñen	o	poder	para	así	a1ianzarse	nel	a	longo	prazo,	
de	maneira	perpetua,	eterna,	 	sempre	eles,	as	mesmas	familias,	os	mesmos	señori-
tos,	vaia	chiste!		
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HUMOR	E	POESÍA	
Por	DAVID	WHITE	
	
O	humor	e	a	poesı́a	van	relacionados	entre	si	porque	se	escribes	un	poema	tes	moi-
tas	posibilidades	de	que	a	veces	saia	gracioso.		
As	rimas,	as	palabras,	as	letras	…	Son	como	arte,	e	as	veces	bailan	o	son	da	música.	O	poema	ten	
moitas	virtudes,	fan	divertir	a	xente	e	tamén	teñen	momentos	graciosos,	incluso	te	fan	chorar	de	
ledicia.	Cando	ti	escribes	un	poema	ou	unha	poesı́a	estas	escribindo	sentimentos,	emocións,	entu-
siasmos,	e	sobre	todo	carácteres	como	carisma,	chispa	e	enerxı́a.	Porque	se	ti	tes	argumentos	para	
escribir	un	poema,	unha	poesı́a,	unha	frase,	un	chiste,	ou	un	conto,	tes	moito	que	gañar	na	vida.		
O	humor	ás	veces	é	poético,	ten	lı́rica,	prosa	e	tamén	drama	e	teatro.	A	vida	esta	chea	de	humoris-
tas	que	cando	fan	un	chiste	soa	coma	unha	poesı́a,	incluso	as	metáforas	dalgúns	poetas	soan	a	risa	
ou	consegue	sacarnos	algunha	gargallada.	Os	soños	e	a	inspiración	van	collidos	da	man	porque	só	
con	ver	o	mundo	que	te	rodea	xa	che	ven	algunha	idea	para	ter	ilusións,	grandezas,	exactitudes,	
riquezas,	e	sobre	todo	amizades.	O	escribir	relaxas	a	mente	e	o	espı́rito	e	a	concentración.	Ası́	po-
des	estar	ben	fı́sica	e	mentalmente	contigo	mesmo.	
As	veces	a	mellor	solución	e	poñerte	a	escribir	calquera	cousa	aı́nda	que	non	teñas	gañas.	Porque	
se	ti	un	dı́a	poste	a	escribir	verás	como	che	dan	unha	alegrı́a	ou	co	paso	do	tempo	unha	medalla,	
un	premio,	ou	algún	galardón.	O	poema	e	a	poesı́a	sempre	causan	furor	e	tamén	éxitos,	a	nivel	in-
ternacional	o	humor	fai	da	lı́rica	a	propia	retranca.	Ese	tipo	de	humor	galego	que	tamén	causa	cla-
mor	entre	a	xente	do	paı́s.	Os	poemas	tamén	son	románticos,	valen	para	namorar	as	rapazas	e	non	
teñen	nada	malo,	son	sans.	Escribir	sempre	é	mellor	que	non	facer	nada.	 	Mata	o	aburrimento	e	
tamén	o	sono,	se	te	entran	as	ganas	de	durmir	ponte	a	escribir	calquera	cousa,	verás	como	terás	
algo	que	facer	para	estar	entretido	e	será	divertido.	O	poema	e	a	poesı́a	son	amigas	e	van	collidas	
unha	da	outra.	O	humor	non	causa	temor	e	a	poesı́a	e	o	poema	no	humor	é	mellor	ca	nada,	eu	sem-
pre	sorrı́o	ao	escribir	porque	me	fai	sentir	mellor	persoa	e	levarme	mellor	con	os	demais.	Sempre	
escribirei,	ata	que	xa	non	teña	folgos	para	seguir,	o	poema	e	a	poesı́a	teñen	graza	e	bo	humor,	ası	́
que	un	poema	é	mellor	que	un	lamento.	

 

INTRES 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

U n día negro, un golpe nos fociños, unha poesía perdida,alguén que se marcha hoxe, o 
equipo perde , unha noiva que fuxe do teu lado, unha hostia, lotería que nunca toca e 
todo se trastorna. Todo sempre para o lado malo e nunca no bo, pero eu podo darte un 
consello para superar todos estes intres negativos da vida e saír airoso deles.  

É moi sinxelo: practica o bo humor, e notarás a diferenza para saber que os días negros tamén es-
campan e que un golpe nos fociños che faga darte conta da realidade. Saber que unha aposta perdi-
da sexa a derradeira, e cando alguén se marcha lonxe e para volver. Cando se produce un despido é 
sempre unha mala noticia, como por exemplo un terremoto. Hai que ser positivos como cando o 
noso equipo perde e seguimos animando ou aínda que a nosa moza vaise co seu mellor amigo, 
amigo que non merece nin media hostia. 
 
Pero o que teño seguro é que aínda que non me toque a lotería quedará na sorte de que: o impor-
tante é ter saúde. Iso seguro, pero o que non pode faltar na vida é o bo humor, se se pode, e senón 
tamén. Grazas. 
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PRESIDENTES	DO	HUMOR	4ou	o	arte	de	metela	dobrada5.	
Por	QUIN	LI	
	

O	humor	adoita	ser	un	arma	moi	e1icaz	no	noso	día	a	día,	grazas	a	el	superamos	problemas	ou	pa-
samos	 páxinas	 da	 nosa	 vida	 que	 son	mellores	 esquecer.	 Os	 nosos	 dirixentes	 o	 saben,	 e	 por	 iso	
améntennos	á	cara,	sen	medo	a	represalias,	pois	teñen	a	certeza	de	que	nos	imos	tomar	estas	ma-
las	decisión	con	humor.		
E	mentres	eles	nos	mal	gobernan,	nós	nolo	tomamos	con	humor,	mais	non	é	escusa	para	esquecer	
esas	promesas	electorais	incumpridas.	Agora	que	se	acercan	eleccións	non	está	de	menos	lembrar	
como	nos	últimos	anos	metéronnola	dobrada,	e	deixar	o	humor	para	outras	cousas.	Uns	pequenos	
exemplos	son:	
Subida	de	 impostos.	Aínda	que	non	viña	re1lectido	no	seu	programa	de	maneira	especí1ica,	Rajoy	
negou	unha	subida	de	impostos	en	decenas	de	ocasións.	No	segundo	Consello	de	Ministros,	o	Go-
berno	 do	 PP	 decidiu	 unha	 subida	 do	 IRPF	
gradual	e	do	IBI.	
Subida	 do	 IVE.	 Sobre	 o	 IVE,	 que	 pasou	 do	
18%	ao	21%,	chegou	a	dicir:	"É	un	sablazo	
de	mal	gobernante".	O	que	nos	quere	dicir	
é	que	ten	conciencia	de	si	mesmo.	
O	 copago.	 En	 campaña	 electoral,	 Rajoy	 ne-
gouno	 en	 diferentes	 entrevistas.	 E	 de	ma-
neira	 clara:	 "Eu	 non	 vou	 facer	 o	 copago".	
Pero	o	copago	chegou	e	os	pensionistas	pa-
saron	 a	 pagar	 o	 10%	 dos	 medicamentos	
4ata	un	máximo	de	entre	8	e	18	euros,	 se-
gundo	 a	 renda5.	 Entre	 outros,	 o	 paciente	
terá	 que	 pagar	 parte	 do	 custo	 de	muletas,	
cadeiras	de	rodas	ou	o	transporte	para	ir	a	
rehabilitación.	Nos	primeiros	4	meses	 tras	
a	implantación,	o	Goberno	recadou	máis	de	
800	millóns.	
Sanidade	universal.	A	reforma	sanitaria	aca-
bou	co	sistema	universal	e	vinculou	o	acce-
so	á	cotización	á	Seguridade	Social,	excluín-
do	así	aos	inmigrantes	sen	papeis	e	aos	ci-
dadáns	maiores	de	26	anos	que	non	cotiza-
sen.	
Prestacións	por	desemprego.	O	Goberno	re-
baixou	do	60%	ao	50%	a	base	reguladora	a	
partir	do	sexto	mes	de	recibir	o	desempre-
go.	
Enerxía	máis	barata.	O	PP	apostou	na	oposición	pola	enerxía	nuclear	considerando	que	con	ela	ga-
rantíase	a	subministración	baixando	así	o	seu	prezo.	A	día	de	hoxe	pagamos	o	dobre	pola	factura	
eléctrica	que	fai	xusto	catro	anos.	
Bolsas	e	Educación.	As	bolsas	de	investigación	case	desapareceron	en	España	e	estudar	unha	carrei-
ra	é	máis	caro.	Os	alumnos	pagarán	entre	o	15	e	o	25%	máis	na	primeira	matrícula	das	universida-
des	públicas.	
Redución	de	 altos	 cargos.	Os	Orzamentos	demostran	que	non	só	non	se	 reduciron,	 senón	que	 en	
2013	xa	había	máis	de	454.	
Reforma	laboral	e	emprego.	Prometeu	unha	reforma	laboral	para	crear	emprego	porque	considera-
ba	que	a	aprobada	polo	Goberno	Zapatero	era	en	realidade	unha	"reforma	sobre	o	despedimento".	
Coa	súa	reforma	de	febreiro,	apenas	se	creou	emprego	nalgúns	sectores	e	aumentouse	o	paro	en	
máis	de	medio	millón	de	persoas.	
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Reforma	laboral	e	despedimento.	A	reforma	tamén	trouxo	o	abaratamento	do	despedimento.	A	in-
demnización	para	os	contratos	inde1inidos	pasou	de	45	días	por	ano	traballado	a	33	días,	cun	tope	
de	24	mensualidades.	Non	obstante	as	empresas	poderán	despedir	con	20	días	de	indemnización	
por	ano	4cun	tope	de	12	mensualidades5	e	será	o	traballador	o	que	teña	que	recorrer	á	xustiza	se	
considera	que	non	é	xusti1icado.		
Facer	un	ERE	é	máis	fácil,	as	empresas	non	necesitan	xa	a	aprobación	da	autoridade	laboral	com-
petente.	Deberán	 tamén	 consultar	 as	 condicións	 cos	 representantes	dos	 traballadores,	 pero,	 no	
caso	de	que	non	haxa	acordo,	o	empresario	terá	o	poder	unilateral	para	impoñer	as	súas	condi-
cións,	que	os	traballadores	poderán	recorrer	nos	tribunais.	
A	amnistía	1iscal.	Era	unha	práctica	vetada	polo	PP	fai	máis	dun	ano.	Agora	aplícana,	aínda	que	o	seu	
resultado	non	convenceu	a	ninguén	en	Moncloa.	
Rescate	aos	bancos.	Esta	medida	foi	negada	por	Mariano	durante	o	debate	electoral	con	Rubalcaba.	
Incluso	o	ministro	de	Economía,	Luís	de	Guindos,	e	o	de	Facenda,	Montoro,	negaron	que	España	
estivese	a	solicitar	unha	liña	de	crédito	á	Unión	Europea	para	recapitalizar	a	banca	española.	Fi-
nalmente	en	plena	Eurocopa	de	fútbol,	o	Goberno	solicitou	a	Bruxelas	un	crédito	para	salvar	o	sis-
tema	1inanceiro	español.	
Pensións.		O	1	de	xaneiro	de	2014	entrou	en	vigor	a	reforma	das	pensións.	Proxecto	de	Lei	regulado-
ra	do	Factor	de	Sustentabilidade	e	do	 Indice	de	Revalorización	do	Sistema	de	Pensións.	Está	 lei	
aprobou	que	as	pensións	se	revalorizan	un	0,25%,	o	cal	 implica	un	importante	recorte	anual	no	
poder	adquisitivo	dos	pensionistas.	Pero	aquí	non	acaba	a	sangría,	un	aspecto	pouco	coñecido	da	
reforma	é	que	o	chamado	factor	de	sustentabilidade,	non	afectará	a	aqueles	que	coticen	o	máximo	
permitido	pola	lei,	dito	doutra	forma,	as	pensións	máximas	líbranse	da	reforma.	
Dependencia	e	servizos	sociais.	O	recorte	en	servizos	sociais	entre	os	anos	2011	a	2013	foi	de	937	
millóns,	un	recorte	do	37,3%.	No	2014	o	recorte	foi	de	285	millóns	de	euros,	polo	que	a	conxela-
ción	anunciada	para	o	2015	teña	unha	signi1icación	moi	negativa	para	garantir	as	necesidades	bá-
sicas	das	persoas	máis	prexudicadas	e	con	iso	a	posibilidade	de	poder	conter,	en	moitos	dos	casos,	
o	paso	da	pobreza	á	exclusión	social.	
Controlar	a	débeda.	A	débeda	publica	pasou	do	69,20%	do	PIB	en	2011,	ao	100%	a	1inais	do	2014.	
Dedución	por	vivenda.	En	2013	o	goberno	suprimiu	a	dedución	pola	compra	dunha	vivenda	na	de-
claración	da	renda.	
	
E	 se	 pensades	 que	 este	 tipo	 de	 humor	 é	 só	 cousa	 do	 noso	 marabilloso	 presidente	 Mariano	
“recorto”	Rajoy	estades	moi	equivocados,	só	tendes	que	lembrar	as	trangalladas	de	Suarez,	Gonzá-
lez,	Aznar	e	Zapatero,	todos	grandes	humoristas,	pero	humoristas	malos!	

	

HUMOR	ENTRE	AMIGOS	
Por	XOSE	ANTÓN	e	ALFONSO	COSTAS	
	

Non	hai	nada	máis	bonito	que	saír	cos	amigos	ao	cine,	a	tomar	un	café	ou	a	rirnos	
das	nosas	propias	anécdotas.	Ou	ter	no	grupo	unha	persoa	simpática,	que	che	agrade,	con-
tando	chistes	e	facendo	o	parvo	e	pasar	unha	tarde	amena.	O	mellor	para	o	noso	gusto	sería	o	
humor	branco,	que	é	o	humor	que	non	contén	nada	malo,	como	o	sexismo	ou	o	racismo.	
Hai	outros	tipos	de	humor;	humor	absurdo,	humor	grá1ico,	normalmente	en	prensa	con	viñetas	
e	caricaturas.		
Humor	negro	ou	o	humor	hacker	que	é	o	humor	que	comparten	os	expertos	en	computadoras,	
en	particular	os	hackers.	Calquera	tipo	de	humor	é	bo,	é	saudable,	divertido,	e	vale	para	pasar	o	
día	cos	amigos	e	sentirse	mellor.	
De	todos	os	humores,	o	mellor	é	o	branco,	o	cal	non	molesta	a	ninguén.	
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HUMOR	NA	ACTUALIDADE	
Por	DAVID	WHITE	
 

Hai moitos tipos de humor na actualida-
de, humor negro, humor absurdo, hu-
mor universal, a retranca, os chistes ver-
des, etc. 
Hoxe en dı́a hai moito humor e moita risa, os 
humoristas fan monólogos e a veces saen en 
series, programas, concursos e incluso nas pe-
lı́culas. Tamén os humoristas a veces teñen o 
seu propio repertorio. Na vida a risa é o me-
llor acompañamento para o sorriso. Cando 
estamos tristes non é motivo para non sorrir-
lle a vida, porque cando as cousas che saen 
mal non te podes queixar sempre. Sempre hai 
unha solución para todo, incluso na actualida-
de, se te contan un conto, aıńda que non che 

cause risa, telo que tomar con un bo humor, 
porque a risa é como se fose unha terapia e 
axúdache a estar mellor contigo mesmo ou cos 
demais se tes ganas de chorar ou de romper 
con todo non tes porque facelo. Sempre cun 
sorriso poderás atopar o camiño porque no 
mundo enteiro hai sempre un oco nos cora-
zóns das persoas para o bo humor e para ledi-
cia. Non sempre se consegue o que queres pe-
ro se un afronta os problemas con optimismo 
serache mais fácil obter bene2icios na realida-
de, no espazo e no tempo. 
A actualidade esta chea de chistosos, humoris-
tas, conta contos, etc. No traballo tamén tes 
que sorrir se o teu xefe se cabrea porque as 
cousas te saen mal, un ten que afrontar o be-
rro con corazón e  grandeza. Porque a pereza 
non é motivo para non sacarlle un sorriso a 
vida. 

APUNTAMENTOS	DE	VIDA	
Por MANOLO TOME�  BEN 

 

A cidade dos termes é atacada por innumerables inimigos, entre os que destacan o reduvio, cha-
mado chinche asasino. Este pequeno Lon Chaney habita no bosque tropical, para el a visión dunha 
colonia de térmites é algo agradable e suculento. 
Os soldados termes non o atacan,  pois moi ladino cobre o seu corpo de anacos de termiteiro e ası ́
se impregna co seu cheiro. O disfrace é efectivo, o chinche asasino chega ás súas portas sen que os 
térmites soldado fagan nada por impedilo. 
Este pequeno enganador pica ao soldado e succiona todo o interior ata que só quede o estoxo ou 
pel do insecto, entón introduce o exoesqueleto no limiar do termiteiro e móveo, o cheiro dun tér-
mite morto é como un imán para os outros, que tentan levalo ao vertedoiro. E un tras outros mo-
rren baixo o pico do vampiro ata que o seu abdome está repleto de substanciosos insectos. 
O atractivo das sirenas residı́a na voz pero o coleóptero é moito máis sedutor para as formigas que 
mil mulleres con escamas. Cando entran nun formigueiro do seu abdome mana unha sustancia su-
mamente agradable segundo o padal das formigas. Se encaprichan do bebedizo de tal modo que 
permite ao coleóptero poñer os seus ovos nos seus, coidan das súas larvas e aliméntanas coas súas 
propias crı́as, poñendo en perigo o futuro do formigueiro, polo vaporoso e embriagador lı́quido 
que 2lúe do escaravello. 
“Os cantos das sirenas” son utilizados por un paxaro, o picanzo, este era moi valorado na antiga 
corte de Francia. Nos xardı́ns das Tullerı́as o rei e os seus achegados practicaban a cetrerı́a con 
picanzos, en cruentas cacerı́as contra os paxaros da veciñanza. 
O picanzo é unha prodixiosa mestura de paxaro e aguia e é moito máis terrorı́2ico para os animais 
pequenos que a raıñ́a das aves. Unha das súas tácticas de caza consiste en imitar o canto doutros 
paxaros, por exemplo o xı́lgaro que atraı́do pola súa canción morre baixo o pico do aguerrido pi-
canzo. 
Outro costume é o de empalar, como verdadeiro conde Drácula, ás súas vı́timas en arbustos espi-
ñentos. Non é difı́cil descubrir nas súas proximidades unha preciosa roseira silvestre de cuxas es-
piñas penden multitude de insectos, lagartos, aves e micros mamı́feros, como despensa ben varia-
da. 
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O	HUMOR	NEGRO	
Por	JOSE	ANGEL		
O	humor	negro	é	un	tipo	de	humor	que	se	exerce	á	mantenta	de	cousas	que	suscitan,	
contempladas	baixo	outra	perspectiva,	piedade,	 temor,	mágoa	ou	emocións	pareci-
das.		
Cuestiona	 situacións	 sociais	 que	 xeralmente	 son	 serias	 me-
diante	a	sátira,	o	asunto	máis	 resultante	no	humor	negro	 é	a	
morte	e	todo	o	que	está	relacionado	con	ela.	Incumbe	os	temas	
máis	obscenos	e	dolorosos	para	o	ser	humano	e	que	por	causa	
xeral	adoitan	resultar	controvertidos	e	polémicos	para	a	socie-
dade,	porque	están	 relacionados	 coa	moral.	Algúns	exemplos	
adoitan	ser	as	grandes	traxedias,	as	usuras	sociais,	o	suicidio,	
as	enfermidades,	a	pobreza,	a	tolemia,	o	terrorismo,	o	racismo,	
a	tradición,	a	violencia,	a	discriminación,	etc.	
Pero	 representada	de	 forma	cómica,	 ese	 tipo	de	humor	pode	
ser	infantil,	xuvenil	e	adulto	e	é	do	máis	caralludo.	
Despois	desta	de2inición	podemos	pensar	que	o	humor	negro	
é	rexeitado	entre	outros	tipos	de	humor	distintos	a	leste.	Pero	
se	 queredes	 a	miña	 opinión	 eu	 dirı́avos	 que	 este	 é	 o	 tipo	 de	
humor	que	máis	me	gusta	porque	resalta	que	nos	podemos	rir	de	cousas	malas	ou	esperpénticas	
nalgúns	casos,	iso	deberı́a		alegrarnos,	non	só	por	pensar	que	mitigamos	o	malo	e	rı́monos	diso.	Se	
non,	tamén,	que	renunciamos	ao	mesmo	tempo	da	in2luencia	a	cousas	que	despois	quedan	en	ri-
sas.	Eu	penso	que	o	humor	negro	axúdanos	tamén	a	rirnos	de	todas	estas	cousas	malas	que	nos	
alcanzan	a	diario	por	iso	é	tan	positivo. 

Humor negro: 
 

Un atleta sofre un accidente de 
automóbil, días despois esperta 

nun hospital, o primeiro que fai é 
preguntar polo médico. 

- Doutor, doutor, vou perder as 
pernas? A miña carreira depende 

de que non. 
- Mira, eu douchas nunha bolsa, 

se as perdes é problema teu... 

O	HUMOR	NA	VIDA	
Por	QUINO	ALJÁN	
	
A	risa	e	o	humor	son	temas	que	xeraron	diversas	posturas	e	teorı́as,	moitos	dos	

grandes	pensadores	de	todos	os	tempos	dedicáronlle	importantes	revisións.	Ho-

xe	en	dı́a	hai	estudos	e	publicacións	que	falan	do	difıćil	que	é	o	humor.	
O	humor	axuda		a	pensar	con	maior	2luidez,	axudando	a	atopar	solucións	intelectuais	ou	profe-

sionais.	A	risa	axuda	ás	persoas	para	pensar	con	máis	amplitude.		Non	deixa	de	ser	unha	habili-

dade	mental	que	nos	axuda	coa	creatividade	e	a	recoñecer	relacións	complexas.	

O	humor	benefı́cianos	noutros	moitos	aspectos:		

-	Dános	resistencia	ante	os	problemas.		

-	Fomenta	a	capacidade	de	aprendizaxe.		

-	Axuda	a	superar	a	tensión.		

-	Prevén	infartos.	

O	humor	axuda	ao	entretemento	das	persoas	e	podémolo	atopar	na	televisión,	a	radio,	o	cine-

ma,	os	libros,	as	revistas	ou	nos	xornais.	Hai	que	potenciar	o	sentido	do	humor,	xa	que	é	funda-

mental	no	ensino	dos	nenos,	novos	e	adultos,	xa	que	favorece	a	aprendizaxe	e	a	creatividade.	O	

humor	soluciona	problemas	ás	persoas,	como	familiares	ou	amigos	e	é	unha	das	mellores	for-

mas	que	temos	as	persoas	para	saı́r	de	situacións	difı́ciles.	
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COMO	CONVERTER	O	MAL	HUMOR	EN	BO	HUMOR	
Por	ANA	NIETO	
	

É	bastante	interesante	converter	os	malos	fumes	en	bo	humor.	
O	primeiro	son	do	espertador	da	mañá	e	xa	botamos	o	pé	incorrecto	ou	o	correcto,	correcto	ou	
incorrecto,	depende	de	como	se	mire.	Levántome	de	mal	humor,	toco	co	pé	no	chan	e	de	súpeto	
digo	para	min:	Ai!	Levanteime	co	pé	esquerdo	hoxe	vou	ter	o	día	malhumorado.	Non	pode	ser.	
Non	podo	deixar	que	suceda	outra	vez,	non!	E	saco	de	súpeto	o	meu	lado	humorístico	porque	así	
non	me	apetece	estar.	A	xente	inventa	toda	clase	de	maldades,	pero	eu	tómoo	con	bo	humor	e	é	
mellor	non	tomalo	á	peito,	é	mellor	ter	un	bo	sentido	do	humor	e	darlle	doutra	banda	ás	malas	
linguas.	O	que	derrota	ao	mal	humor	e		as	malas	linguas	é	ter	un	bo	sentido	do	humor.	
O	bo	humor	é	máis	bene1icioso	para	a	persoa.	Eu	penso	que	dependendo	do	tipo	de	carácter	e	da	
personalidade	dun	esta	vai	repercutir	na	boa	ou	mala	saúde	da	persoa.	
O	mar	humor	exérceno	as	persoas	que	nos	rodean,	creo	que	é	1icticio	que	o	xeremos	por	algunha	
razón	en	concreto.	Deberiamos	de	rirnos	máis	de	nós	mesmos,	como	fai	Paz	Padilla,	que	se	ri	da	
súa	vida	e	fai	dela	unha	comedia.	
Se	non	existise	o	bo	humor	andariamos	todos	a	dúas	velas,	pero	o	devandito,	hai	que	facer	como	
Paz	Padilla	un	conto	feliz	da	súa	vida,	e	non	andar	de	mal	humor	todo	o	día	que	non	leva	a	ningu-
nha	parte.	
Tamén	resulta	botar	fóra	dun	mesmo	o	mal	humor,	contar	ata	dez	e	desaparecen	todos	os	males	
do	corpo.	E	facer	moitos	cursos	de	risoterápira.	

SORRIDE	AO	VERME	PASAR	
Por	JAVIER	LÓPEZ	FERREIRA	
	

Estar	de	mal	humor	non	é	sempre	bo,	aínda	que	as	veces	serve	para	desafogarnos	
e	sacar	toda	a	rabia	que	sentimos.	Pero	non	hai	dubida	de	que	moito	mellor	está	un	cando	
está	de	bo	humor.	Sexa	coa	súa	nai	ou	veciño,	ou	co	panadeiro	ou	o	que	te	saúda	pola	rúa	sen	
coñecerte	de	nada.	E	dáste	conta	como	esa	persoa	bótache	un	sorriso,	e	ti	comprendes	que	vale	
máis	un	sorriso	que	mil	enfados.		
Porque	non	hai	nada	máis	fermoso	que	sorrir	e	ver	como	alguén	te	sorrí.	Máis	se	é	nun	momen-
to	no	que	un	non	esta	ben	polo	que	sexa,	pero	o	dito,	un	sorriso	moitas	veces	fai	que	o	mundo	
sexa	mellor,	porque	non	calquera	está	disposto	a	botarte	un	sorriso,	e	iso	é	algo	que	vale		a	pe-
na.	Sempre	recibir	un	xesto	de	ánimo	tan	só	facendo	iso,	sorrindo.	

Unha meniña ao rematar o súa primeira semana de escola dí-
xolle ao seu pai: 
 - Estou perdendo o tempo, non sei ler, non sei escribir e por 
riba non me deixan falar!!! 

________.....________ 
Un músico morreu tras deixar escrito que o enterraran coa 
súa frauta. Un amigo preguntoulle á viúva: 
 - Que pensaches cando soubeches que o teu esposo desexaba 
que colocasen a súa frauta dentro do cadaleito? 
 - Pensei que era unha bendición que non fose pianista!!! 
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 - Señor! Señor! Falta moito para León? 
 - Só lle falta o rabo!!! 

Debuxo: ELISA MÍGUEZ 
Texto: MARÍA PROL 

Debuxo e texto: ANA NIETO 

Por MANOLO TOMÉ 
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SAUDE	E	HUMOR	
Por	MANUEL,	YOLANDA,	MARÍA,	BENJAMÍN	E	ROSI	
 
Se tes saúde física e psíquica tes facilidades para traballar ou tentalo, aínda que 
sexa nun centro como Lenda, ou para relacionarse cos compañeiros e facer amiza-
des. Din que cada vez que te ris xeramos un pensamento positivo na cabeza. E re-
laxante é moi contaxioso, é raro que un pense mal cando se está rindo a gargallada 
limpa. 
O humor fomenta a creatividade, porque cando un está nervioso mete a pata conti-
nuamente e as cousas van a peor. 
Os humoristas adoitan ser xenerosos e bondadosos porque alégranche a vida. Con 
humor tes máis autoconfianza, vólveste máis auténtico e tendes a ser ti mesmo. Os 
nenos teñen moita inocencia, porque rin facilmente. Por iso os adultos necesita-
mos rir máis. 
Co humor tes máis vontade de facer as cousas, e vólveste máis responsable. A vida 
vólvese máis longa porque inflúe na saúde, tes menos achaques, tendo que ir me-
nos ao médico, sen dúbida é o 
mellor medicamento. 
Ao estar ben por dentro un ex-
terioriza unha boa imaxe, 
arránxaste máis tentando gus-
tar. Ao facer algo que che gus-
ta tes máis propensión ao hu-
mor e á risa, querendo repeti-
lo. A risa é unha boa arma pa-
ra enfrontarse ao mundo e á 
realidade, din que un sorriso 
dá máis luz que mil palabras. 
As persoas que rin teñen máis 
intimidade e confían  máis nos 
uns e nos outros fortalecendo 
o sistema inmunolóxico.  Axu-
da a acougar conflitos, ade-
mais, os efectos da risa duran 
45 segundos máis despois de 
rir. 
Hai que aproveitar calquera ocasión para facer unha boa broma ou un chiste e rir-
se das grazas dos demais. Está comprobado que a risa diminúe as hormonas da 
tensión, aumenta as células e combate as infeccións. Protexendo tamén o corazón. 
É unha boa idea achegarse a calquera foco de bo humor e risas, para contaxiarse 
non tomándose as cousas tan a peito. Aprendendo a rirse dun mesmo e buscando 
o humor ante unha mala situación, sobre todo se non se pode controlar a situa-
ción, como dixo Og Handino “por encima de todo lembra que se necesita moi pouco 
para levar unha vida feliz”. 
 
Por último contemos un chiste en tempos de crises: 
Un home está a falar cun policía nunha comisaría, describindo como unha tormenta 
arrincou unha casa dos seus cimentos, arrásoa rúa abaixo, cruzo a rúa principal e 
déixoa flotando no mar. Entón o policía  respóndelle: 

- De acordo, escribirei sen dirección estable ☺ 
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——————————————AXUDA—————————————— 

Por	JOSE	MARÍA	DARRIBA	ZUFIIAUR	
	
Por	que	deberiamos	axudar	ao	enfermo	psíquico?	

A	axuda	é	boa	porque	lle	fai	ter	autoestima	para	loitar	na	vida,	porque	ve	que	non	é	inferior	nin	
superior	a	ninguén.	
E� 	como	é	e	debe	aceptarse	como	un	é	e	os	demais	deben	darlle	ese	apoio	moral.	Porque	estamos	
sós.	Porque	as	pastillas	son	unha	axuda	pero	non	nos	dan	afecto,	agarimo	nin	amor.	Ao	2in	de	con-
tas	necesitamos	dos	demais	como	todos,	hoxe	por	ti	mañá	por	min.	
Porque	non	ten	cura.	Non	hai	vacina	para	curar	a	enfermidade	(esquizofrenia)	e	non	sabemos	que	
facer,	estamos	sós	nunha	illa,	con	libros,	documentais,	apoio	do	psiquiatra	e	do	persoal	pero	esa	
non	é	a	nosa	familia	e	non	poden	facer	máis	do	que	fan.	
A	familia	é	o	punto	de	apoio	máis	forte	e	un	punto	de	apoio	para	mover	o	noso	mundo	que	ata	me-
dio	paraliza	as	nosas	conexións	neurais.	
Porque	necesitamos	un	alento	nesta	carreira	que	parece	que	a	 facemos	nós	mesmos	e	que	 leva-
mos	a	peor	parte	da	enfermidade	que	temos	chamada:	esquizofrenia,	psicose.	
	
Para	que	serve	a	axuda	ao	discapacitado	psíquico?	

A	axuda	serve	para	moito,	dáslle	unha	alegrı́a,	entusiásmache,	un	ideal	para	vivir	e	darlle	sentido	á	
vida	e	non	desesperarnos	no	suicidio,	tóxicos	ou	alcol,	porque	ninguén,	nin	a	familia	nin	os	amigos,	
saben	o	que	se	sofre	ou	como	os	efectos	secundarios	dos	medicamentos	poñen	trampas	no	cere-
bro	e	no	corpo,	só	sabemos	os	enfermos	o	que	se	padece.	O	psiquiatra	non	ten	a	experiencia	do	
sufrimento	e	da	dor,	aı́nda	que	se	a	do	coñecemento	para	tranquilizar	a	dor	da	nosa	enfermidade.	
Moitos	nos	critican	polas	nosas	rarezas,	pero	non	saben	porque	as	 temos,	só	o	enfermo	e	o	psi-
quiatra	sábeno.		
O	goberno	dalgúns	partidos	polı́ticos,	queren	reducir	as	pensións.	De	onde	tiramos	entón,	da	fami-
lia	ou	da	delincuencia?	Toda	axuda	é	ben	boa	e	ben	recibida	polos	pacientes	con	outras	enfermida-
des.	
	
Como	debemos	axudar	ao	enfermo	psíquico?	
Con	paciencia	e	 comprensión,	non	poden	 facer	outra	 cousa	que	 ser	 altruı́sta	e	mostrar	empatı́a	
nesta	enfermidade.	
Se	non	apoiamos	ao	enfermo	non	avanzamos	no	medicamento,	na	psiquiatrı́a,	debemos	ser	un	blo-
que	empuxando	outro	bloque,	ası́	se	fai	unha	casa,	ası́	se	solucionan	as	necesidades	do	enfermo.	
E	cando	non	se	sabe	como	actuar	ante	o	enfermo	buscar	axuda	noutro	enfermo,	no	psiquiatra,	no	
psicólogo,	en	alguén	que	estea	no	noso	lugar	e	entenda	a	nosa	enfermidade.		
A� s	veces	prestamos	máis	axuda	a	outras	cousas,	animais,	causas	perdidas,	cando	a	nós	con	que	nos	
falen	con	agarimo,	con	afecto,	xa	é	un	paso	para	ir	sabendo	se	se	esconden	da	vida,	pois	a	vida	é	
fácil	para	uns,	para	outros	é	un	suplicio.		
“Solidarizámonos	co	pobo	saharauí	pero	dos	de	aquí	xa	non	se	acorda	ninguén!”	
	
Que	é	o	que	se	necesita	para	axudar	ao	enfermo	psíquico?	
Mellores	centros	públicos	e	privados.	
Mellores	vocacións	de	médicos	psiquiatras,	mellores	liberdades	para	tirar	o	pasado	da	psiquiatrı́a,	
anticuada	e	obsoleta.	
Non	xerar		xenofobia	cos	enfermos	psı́quicos.	
Apoiar	o	mellor	posible	a	psiquiatrı́a.	
Avanzar	con	mellores	medicamentos	para	o	paciente.	
E	que	chegue	un	dı́a,	a	nosa	xeración	non	o	veremos,	en	que	se	descubra	unha	vacina	ou	cura	xe-
nética	e	que	ninguén	máis		teña	que	pasar	por	isto.	
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Herba do aire 
 

No fondo do mar 
nadan os peixes 
métense por riba 
métense por baixo 
da herba do aire 
de seguido acantóanse  
soben e baixan 
pola herba do aire 
é redonda e grande 
verde a alegre 
sempre será 
a herba do aire. 
 
Por ANA NIETO 

A VIDA 
 

Cando na vida aparece  
Unha amiga boa e xenerosa 

Estará o meu lado 
Sempre por sempre 

Iso poucas veces sucede 
Eu teño unha mellor amiga 

Que sabe a petalos de rosa 
E ten unha calidade 

Que é a de estar sempre ao meu carón 
A vida as veces é dura 

E tes que loitar  
Cóbado con cóbado 

Para obter algo 
A vida sempre che da sorpresas 

E na noite e no día tes que traballar 
A sorte ás veces non te acompaña 
Pero dende que teño razón de ser 

Eu penso que agora  
Que pasan os anos e o tempo 

Seica é marabillosa 
O meu camiño esta cheo  

De momentos bos e outros malos 
Iso non importa 

Sei que o día de mañá  
A vida seguirá sorríndome 

Igual ca sempre 
Sempre apreciarei a vida 

Ata o día da miña morte. 
 

Por DAVID WHITE 

Xesteira 
 

Xesteira ti que vas camiñando  
polo medio da carballeira 
vas facendo petalos de roseira 
no medio da noite tebras 
vas saíndo cara o dia aberto 
que esta o descuberto 
xesteira, ti que cando estas 
plantada 
no medio dos arbores,  
vas creando e deixas un arume  
que ten nome de moreira. 
 
Por DAVID WHITE 
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FOLLAS DO TEMPO 
 

Follas da arbore 
que caen coma a neve branca 
que ten escuma 
e aire de cervexa 
xeada dereita 
nunha copa de follas 
petalos de rosa 
que ten aire de rapaz 
fermosura fermosa  
follas do tempo da eternidade  
de escuridade 
e de tebrosidade 
nunca vos marchedes  
lonxe de min 
porque sen vós  
non sei o que é vivir 
só penso na morte 
se vós desaparecedes  
non atoparía ocos  
para seguir camiñando 
sen o voso vivir de sempre. 
 

Por DAVID WHITE 

AVIÓN 
 

Avión ti que cando vas polo aire 
vas deixando as nubes atrás 

vas cheo de xente 
con distinta dirección 

diferente destino 
mentres vas voando 

as azafatas van vendo  
como as persoas 

queren beber ou comer 
cando viaxas polo aire 

tes camiños que percorrer 
avión ti es un transporte 

de moita seguridade 
cando despegas do aeroporto 

deixas unha fumareda 
que xa non se ven nin se queira a 

quilómetros 
e no teu regreso de volta 

a terra de saída 
sempre quedas baleiro  

para algún día  
emprender de novo a túa viaxe 

cheo de pasaxeiros. 
 

Por DAVID WHITE 

O XEO 
 

O xeo está xordo 
O xeo mellora moito 

O xeo é xeo 
O xeo está xeado 

O xeo é transparente  
O xeo é enrolado.  

 
Por ANA NIETO 



22 

O HUMOR 
 

O humor está preto de min 
Medra cando hai boas vibracións  
Sen achicarse en malas situacións 
Así é a vida, unha vida sen fin. 
 

Hai que estar as duras  
E as maduras 
Hai felicidade 
Hai ben estar 
Sen dúbida algunha  
Quero estar mellor 
Quero esbozar un sorriso 
Todos os días é acolledor  
O que quero é ter bo humor. 
 
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 

Fai sol en Ourense 
 

Fai sol en Ourense 
nun día de verán 

as nubes non están 
a choiva desapareceu 

o ceo escampou 
os bañistas báñanse 

nas termas auga quente 
nas termas auga fría 

fai sol en Ourense  
todo o día 

meu doce amor 
cada momento ao teu lado 

era como unha pinga de auga 
caída das follas dunha arbore 

a flor tiña petalos negros e gri-
ses 

recordaban a  escuridade 
lembraban a tebrosidade 

do baleiro do inferno 
a vida xa non ten sentido 

e non merece a pena seguir vivin-
do 

porque non atopo ocos nin es-
pazos 

para seguir na vida,  na realida-
de 

facía calor en Ourense  
era un día sinalado. 

 
Por DAVID WHITE 

TEMPOS LEDOS 
 
Son datas do tempo 
Onde ir rindo 
Vai contento o neno 
Son tempos de humor 
Son tempo para os nenos 
Son tempos xa 
Para ir rindo 
Cando os nenos 
Van rindo 
Cando os maiores  
Van ledos. 
 
Por JOSE ANGEL ALONSO FDEZ. 
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MUNDO 
 

Ti que xiras ao redor 
de todo o universo 

os satélites, os planetas, 
están no sistema solar 

cada un coa súa rotación 
mundo ti estas cheo de xente 

de distintas especies 
cada unha coas súas horas 

mundo eu quero saber 
cando será o dia 

no que ti me atoparás  
o desexo que quero 

ese desexo é que dentro duns  anos 
ou séculos haxa paz e non guerras. 

que fan que desaparezan  
a metade da poboación 

simplemente quero que non teñas 
que chorar máis 

mortes e vítimas do mundo mundial. 
 

Por DAVID WHITE 

Fiestra 
 

Todas as mañás 
espértasme coa luz do sol 
nun amencer dourado 
sol ti cando entras pola ventá 
o teu resplandor dáme na cara 
fai que me esperte para un novo día 
fiestra, cando chove 
os teus cristais embázanse 
das gotas da choiva 
cando fai bo tempo 
penso en que as veces  
os nenos saen xogar a rúa 
cando fai mal tempo 
péchanse nas súas casas 
a xogar coa consola 
fiestra eu sempre te abrirei 
fago sol, chova, ou sopre o vento. 
porque cando te abro  
seica empeza un novo día  
empeza cada semana 
son os que teño que aproveitar  
para seguir aspirando as miñas metas 
día a día abrindo as fiestras. 
 
Por DAVID WHITE 

A 
 

Alegría 
Aventura 

Álbum 
Aguia  

Astronomía 
Anécdota  
Amenizar 
Acerto 
Afinar 
Ana. 

 
Por ANA NIETO 
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_______________________A	ENTREVISTA	D´A	VOZ	DE	LENDA_______________________	
 
Dá o seu pistoletazo de saída á súa carreira actoral no ano 1996 coa compañía de te-
atro Mendiño protagonizando a obra “Miles Gloriosus” coa que participa, en xuño do 
2001, no Festival Nacional de Teatro Clásico de Segovia. 
No ano 2000 entra a formar parte da compañía de teatro Dávos Coviña protagonizan-
do a obra de Moer “O enfermo Imaxinario” representado no festival Teatrarte 2001 de 
Redondela. 
Nos anos 2003 e 2004 traballa en diferentes festivais internacionais de Teatro de rúa 
coa compañía Tilín-Pano, representando as obras “Pataso Pallaso” e “A fada e o arle-
chino”. No verán do 2005 embárcase nunha xira pola provincia de Cádiz con “Destino 
Andalusí”, escrito por Vicente Romeu e dirixido por Antonio Reina. 
Coa compañía Vento Sur Teatro forma parte do elenco en “O can do hortelano”, obra 
seleccionada para o Circuíto Andaluz de Teatro 2008. 
Ese mesmo ano únese á compañía Por Que Teatro para traballar na montaxe “Noite 
libresca” baixo a dirección de Jorge Dubarry, seleccionado no Circuíto Andaluz de Te-
atro 2009, representada no Fest e na Feira de Teatro do Sur Palma del Río 2009. 
Recibe formación de Javier Yagüe, Juanfra Rodríguez e Fernando Becerra entre ou-
tros na escola de interpretación Cuarta Parede (Madrid). 
Na escola de interpretación Casa Hamlet (A Coruña) recibe formación de Manuel Lou-
renzo e Carlos Viscaíno. Tamén estuda Comedia da arte con Juan Luís Correntes e 
interpretación con Antonio Reina.  

 
Paulo Medal é o noso entrevistado. 

 
A Voz de Lenda (AVL): Onde naciches? 

Paulo Medal (PM): Nacín en Redondela e pasei a miña infancia en Cesantes, logo 

funme a Madrid dos 18 aos 20 anos apoiado pola miña familia, despois fixei a miña 

residencia na Coruña, durante un tempo estiven en Burgos, cheguei a Sevilla no ano 

2005 e alí vivín 7 anos. Finalmente retornei a Redondela no 2012 e ata día de hoxe. 

AVL.: Cantos anos tes e cuantos levas como artista? 

PM.: Teño 33 anos e levo 15 no mundo da farándula. 

AVL.: Hai alguén na túa familia que se dedique ou se dedicase ao mesmo que ti? 

PM.: A miña bisavoa foi actriz, mestra e cantante. 

AVL.: Cal foi a túa primeira actuación? 

PM.: Pois foi en 7º de EXB nunha obra de teatro, púxose enfermo un neno e eu subs-

tituíno, era un papel importante e a obra realizámola no que hoxe é o Auditorio José 

Figueroa. 

AVL.: Que é para ti o humor? 

PM.: É como un prisma a través do cal se poden ver as cousas de maneira positiva 

ou negativa, porque o humor é unha cousa moi seria. 

AVL.: Sabes se existe o día internacional do humor? 

PM.: Non o sei, pero creo que deberían de ser todos e cada un dos días do ano. 

AVL.: Cantas clases de humor diferente coñeces? 

PM.: Humor xestual, humor textual, humor musical, humor absurdo e o humor na-

turalista. 
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AVL.: Por que se utiliza un tipo de cor para clasificar cada tipo de humor? 

PM.: Eu creo que é para visualizalo, facer algo máis concreto dun concepto tan abs-

tracto. 

AVL.: Que importancia dáslle ao humor no teu día a día? 

PM.: Toda. Directamente.  

AVL.: Como artista hai algunha clase de humor que non che guste? 

PM.: Se se trata desde o agarimo todo váleme. 

AVL.: Como está o humor a día de hoxe? 

PM.: Está en auxe no que ao mundo  de espectáculo refírese. 

AVL.: Se foses presidente do goberno crearías un ministerio do humor? 

PM.: Se eu fose presidente, sería o presidente do humor, sinxelamente. 

AVL.: Que é máis fácil, facer chorar ou provocar un sorriso? 

Para min é máis fácil facer chorar. 

AVL.: Crees que o teu físico axúdache a provocar sorrisos? 

PM.: Si, sen dúbida. 

AVL.: Coñeces a riso terapia? 

PM.: Si. Non moi a fondo e practíquea sen profundar. Creo que é unha moi boa tera-

pia. 

AVL.: Á hora de actuar que prefires folla de ruta ou improvisación? 

PM.: Para min as dúas son compatibles, pero ultimamente decántome pola improvi-

sación. Tamén hai días. 

AVL.: Dinos, por exemplo algúns dos teus xenios do humor. 

PM.: Os Monty Python, Les Luthiers, Gila, Pepe Viyuela, Pedro Reyes, Faemino e 

Canso... 

AVL.: E para acabar esta entrevista. Cal sería a posición do humor entre as dez cosas 

máis importantes da vida? 

PM.: Para min o humor estaría entre as dez primeiras cousas máis importantes da 

vida e iso significa que o humor é imprescindible para ter unha vida saudable. 
 

JUAN ÁLVAREZ, JAIME VIQUEIRA e DAVID WHITE 
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BO HUMOR 
 
Érguete pola mañá cun sorriso na boca 
xa verás como todo troca. 
Saír a rúa co lume do noso corazón 
falar coa xente para superar a depresión 
O bo humor fai furor  
apertar os teu parafusos  
cun desaparafusador. 
 

Rirse contando un chiste nun intre. 
Rirse das adversidades 

Rirse ao queimar as naves 
Rirse a todas as idades 

Rirse do que un mesmo sinte. 
 

Fai da vida un conto  
pero rite pronto 

Xa que desta maneira  no prezo  
Terás un desconto 

Así que xa sabes  
practica o bo humor 

Porque sinxelamente fai furor 
 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

-Alegría, alegría! 
 

-Que celebramos? 

 

-Soterraron a ilegalidade! 
 

-Ilusos! 
 

-Alegría, fecharon o vertedoiro!  

 

-Pois festexemos o fedor da legalidade! 
 
 
 

SERAGUA ALCATREA, E MOITO 
 

Por the lone ranger 
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TRANQUILIDADE 
 

TRANQUILIDADE ABSOLUTA  
TRANQUILIDADE INCORRUPTA 

OLLOS SOSEGADOS, BONITOS PARPADOS 
INQUEDANZA, BOA PANZA 

TRANQUILIDADE ABSOLUTA, 
TRANQUILIDADE INCORRUPTA 

BOAS NOVAS, BOAS NOVAS 
NOVAS DE ESPERANZA 

INQUEDADANZA, MOITA INQUEDANZA. 
 

POR JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
(reserva NOVEMBRO 2000) 

NEVA NA ANTÁRTIDA 
 

Neva na Antártida meu amigo 
Pode ser que a branca neve 
Cubra toda esa montaña 
Dun fermoso cor branco 
Os glaciais caen como pedras de xeo 
Que impactan na nosa Antártida 
Xa se vai a xistra 
Cara outro lado 
Só estamos os dous 
No medio do horizonte 
Estamos conxelados 
Os deus tremendo de frío 
Pero ti meu amigo 
Non esqueces o dia  
en que nos coñecemos 
E lémbrasmo cada intre 
Estamos xuntos 
Sexa noite ou sexa día 
Fasme rir cada hora  
Cada minuto ou cada segundo 
Sempre estaremos unidos 
Pola nosa amizade 
Sempre  quedaranos  Antártida 
Como punto de partida 
Por esa branca neve 
Que esta xunto os bloques de xeo 
Neve na Antártida meu amigo. 
 
Por DAVID WHITE PÍNTEGA 

 
Que es ti  

unha píntega 
que nos fas rir 

que nos fas chorar 
que coas túas pintas  

amarelas e a túa negrura 
escorréntasnos  coa túa arte 

arte de píntega. 
 

Por ANA NIETO 
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BAILAN OS CORAZÓNS 
 
Bailan os corazóns no medio da noite 
Ti tes o sono desvelado 
Espértaste cada madrugada 
As veces das paseos pola propia casa 
Non consegues durmir 
Teño que aparecer eu 
Para darche as boas noites 
Pídesme que bote un baile contigo 
En pleno anoitecer 
Concédocho de moi boa gana 
Estamos bailando cos corazóns 
Máis alá do amencer 
Douche un bico nos beizos 
Ti sorrís cada vez que o fago 
Sei que o fin estaremos xuntos 
Para a eternidade 
Se algún día ti me faltas 
Eu estaría triste e desolado 
Porque cando estamos unidos 
No noso niño de amor 
Acendese a chama da nosa paixón 
Os corazóns bailan  
As cancións soan 
Ritmo de comparsa. 
Que esta sempre no medio da nosa vida. 
 
Por DAVID WHITE 

A CALMA 
 

A calma é un momento 
Que nos deixa estar tranquilos 

Na nosa vida tes calma 
Tes un tempo de lecer 

Tempo que non vai desaparecer 
A calma amansa os animais 

Incluso as persoas 
Cando están enfadados 

A calma é capaz de tranquilizar 
Alma e corazón 

Ademais ten todo o paseo  
Que das as veces polo parque 

A calma baila a ritmo 
Dunha música clásica 

Calma o sono 
Meu amor 

Que o espertar este 
En plena madrugada 
Das voltas na cama 

Ata que xa non  
quedan  folgos 

Para seguir movéndote 
consegues durmir  

coa calma do silencio 
Ata o día de mañá 

Que será a calma da túa beleza. 
 

Por DAVID WHITE 
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ESTAS SON AS RIMAS E VERSOS 
QUE COMEMOS TÓDOLOS DÍAS 
O BONITO ALBA CON XIRASOL 
CLARO E BO CON CORTIZO E ORIENTE 
E FILETE DE VENTRESCA  
E LATAS DE SARDIÑAS E CHURRUSQUIÑAS 
AGULLAS E MEXILLÓNS DE ISABEL 
CON VIEIRAS E ZAMBURIÑAS 
TACOS DE MARIÑEIRIÑAS 
FRESCA LAGOSTA E LAGOSTINOS 
E COSTELA DE LEÓN. 
AS OLIVAS, AS ESPETADAS 
AS ANCHOAS E ESPÁRRAGOS  
XIGANTES E VERDES 
COMO O ATÚN CLARO EXTRA DO NORTE 
POLBO AO ALLO E CON ESCABECHE 
COSTELETAS DE PORCO CON SALMÓN 
CUN COITELO CORTAS  
NUNHA TÁBOA A LASAÑA 
E OS ROLOS DE PRIMAVERA 
CUNHA BOA SALSA DE CURRI 
UNAS BOAS GALLETAS PARA A SOBREMESA 
MESTURADAS CUN XEADO DE FRESA. 
XAMONCIÑOS DE POLO 
ADOBADOS CON TOMATE  
E UNAS REBANDAS DE PAN BRANCO 
CUN BO PLÁTANO  
FAISE UNA MERENDA MEDITERRÁNEA 
AS TORTAS, AS ROSCAS, AS FRESAS, A NATA 
TODO ISTO É UNA BOMBA PARA O CORPO! 
A XENEBRA LONDON DRY,  
O AUGARDENTE, O LICOR DE HERBAS 
MESTURADO CON LICOR CAFÉ  
E UN BO VERMÚ 
CUN BO VIÑO TINTO OU BRANCO 
TODAS UNAS BOAS BEBIDAS 
O CACAO E A MEL 
O CAFÉ E AS GALLETAS 
O CHOCOLATE 
MESTURANDO TODOS ESTES SABORES 
CO LEITE E AS SALCHICHAS 
OS FIDEOS E SANDÍA 

SON UNHA MARABILLA 
AO TOMATE BÓTALLE CALDO  

DE PEIXE CON ARROZ 
UN CHISCO DE XENXIBRE 

E UNAS ALGAS E AGUACATE 
NOS CONXELADOR UNHAS TROITAS 

PARA COMELAS NO MEU SANTO 
CON TODA A MIÑA FAMILIA 

UNS BOS MEXILLÓNS EN ESCABECHE 
CON BACALLAU E RODABALLO 

AS GAMBAS O XURELO  
E A TROITA, NA HUCHA. 

A UN POLBO Á BRASA BOTEILLE 
UNS LISCOS DE XAMÓN 

E A TOUCIÑO ENTREFEBRADO  
MESTURADO SABE MOITO MELLOR 

O QUEIXO DE CABRA ARTESÁN 
UN BO QUEIXO DE VACA AO AIRE LIBRE 

SABE A FRESCURA 
COMO A PIZZA SE LLE BOTAS  

UNS LISCOS DE QUEIXO 
E UNS BOS CHAMPIÑÓNS 

AS DELICIAS DE CHAMPIÑÓNS CON QUEIXO 
SABEN A TOMATE FRITO 

COMO OS MEXILLÓNS ENLATADOS 
QUE FAN BOTAR GASES POR OUTRO LADO. 

A SANDÍA E A PEITUGA 
O CHOCOLATE E O MELOCOTÓN 

SABEN MOITO MELLOR 
CO POLO 

CO CHOURIZO 
CO PORCO 

CO COELLO 
FANSE SABORES QUE METEN MEDO. 

 
POR ELISA MÍGUEZ PINTOS 

RIMAS E VERSOS QUE COMEMOS TÓDOLOS DÍAS 
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O	HUMOR	NOS	XORNAIS	
Por	BRAIS	LOURIDO	MARIÑO	
 
Xornalismo	satírico: É o que utiliza a sátira, normalmente en ton de humor, para referirse a 
feitos novidosos. Noutras ocasións preséntanse feitos 2icticios como noticias, dando sempre claves 
para identi2icalas como en textos de 2icción cuxo obxectivo é evidenciar unha realidade a través da 
esaxeración, o absurdo ou a parodia. A súa intención non adoita ser a de informar se non a de cri-
ticar ou facer denuncias indirectamente. Na prensa do paı́s, houbo e hai, unha longa tradición de 
xornalismo satı́rico.  
 
Debuxo	grá.ico: É un neoloxismo  co que se designa a unha gama diversa de obras grá2icas 
realizadas para a prensa, dende chistes dunha soa viñeta e caricaturas ata verdadeiras historietas. 
Moitas abundan na sátira da actualidade polı́tica e social. 

 
Debuxo	humorístico: É un deseño humorístico acompañado ou non de lenda, de carácter 
extremadamente crı́tico, que se retrata ou representa dunha maneira bastante sintética ao que se 
vincula acotı́o ou a actualidade dunha sociedade, ou cun tipo de persoa ou de personaxe. Un debu-
xante especializado na creación de debuxos humorı́sticos recibe o nome de humorista grá2ico. No 
mundo de fala inglesa a palabra “cartoon” foi utilizada por primeira vez  neste contexto na década 
de 1840, cando a revista Punch publicou unha serie de historia que parodiaron estudos feito para 
os frescos do palacio de Westminster. 
Cunha especial orientación a satirizar acontecementos da polı́tica desa época. O signi2icado orixi-
nal da palabra “cartoon”, é equivalente a estudo, esbozo, borrador, ou anteproxecto, termos todos 
eles bastante utilizados nas artes plásticas. 
Este tipo de deseño grá2ico tamén é considerado como unha forma breve de comedia, e por certo 
mantén plena vixencia actualmente, manifestándose especialmente na prensa escrita. 

Texto e Guion MILTON 
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Debuxo e texto: ANA NIETO 

 - Cal é o colmo dun ciclista? 
 - Sacar a man pola fiestra 
para ver se está chovendo. 

Debuxo: ELISA MÍGUEZ 
Texto: QUIN LI 

Debuxo e texto: ANA NIETO 
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SUSANA OU CARY? 
GUION CINEMATOGRÁFICO 

Por MANOLO TOMÉ BEN 
 

_ Susana entra nunha tenda de antigüidades e descobre baixo un jade chinés unha 

chistera cuberta de po. Cóllea, admíraa e baila con ela entre os obxectos da tenda. 

_ É transportada á película “A FERA DA MIÑA NENA” onde se converte en Cary 

Grant. E a súa magnífica chistera que é esnaquizada por Katahrine Hepburn. 

_ Volve á realidade bruscamente, o dono da tenda a zarandea,  levaba unha hora 

inconsciente. 

_ Chega a casa onde lle espera unha nai berrona e acaparadora que lle bota unha 

rifa pola súa tardanza. 

_ Medio en soños métese na súa habitación e déixase caer sobre a cama. Ao instan-

te,  atópase viaxando polos tellados convertida no gato personaxe da película 

“ATRAPA A UN LADRÓN” interpretado por Cary Grant. 

_ Ao espertar está nunha clínica, a súa nai e tres doutores moi serios mírana con 

preocupación. Pasou tres días en estado cataléptico. 

_ É sometida a unha chea de probas clíni-

cas: Tacs, test e un longo etcétera. Pero 

non descobren a causa da súa enfermida-

de. 

_ Sae da clínica dous anos máis tarde. Per-

deu o seu emprego de secretaria e as súas 

amigas desapareceron. A súa nai rompeuse 

unha perna e faille a vida imposible. 

_ Un domingo que a súa nai saíu a xogar a 

súa diaria partida de cartas descobre riba 

do armario a chistera. 

_ Pona e transfórmase novamente en Cary 

Grant. É o perfecto cabaleiro, o gran galán, asombro das damas. Baila e desaparece 

deste mundo para vivir eternamente nas películas protagonizadas por Cary Grant.  

_ A pantalla escurécese e aparecen unhas letras: a chistera máxica de Cary conver-

teume nel. 

_ Somos un de aquí á eternidade. 
           

DESCRIPCIÓN DE PERSONAXES 
Susana: loura, pequeniña, con aparencia de pouca cousa. 
Nai: obesa, seria, autoritaria. Constantemente cambia de perrucas, que son de co-

res rechamantes. 

Tendeiro: Ancián, calvo con lentes, costas arqueada. Vestido cunha bata gris, vella 
e sucia.  A voz parece un canto desigual e como gritando, que soa moito ao oído e 

en certo xeito imita a voz do ganso. 

Doutores: vestidos con bata, louros, son trillizos. Falan con voces empalagosas, un 
despois doutro e continúan a frase inacabada do anterior coma se fosen una mes-

ma persoa. 
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RONSEL 
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS 

 
Nunha illa deserta vive unha nena chamada Ronsel, que se bañaba na praia. A ela 

gustáballe xogar cos nenos e as nenas para ver quen facía o castelo máis grande de 

todos, o máis bonito. Ronsel pasábao moi ben cos amigos que tiña no colexio onde 

era moi popular por ter unha foca na súa piscina, onde os nenos e nenas do barrio 

xogan con ela. Pero Ronsel era feliz tendo á súa foca como mascota. Os seus pais 

eran bos con ela porque lle permitían ter un animal tan grande no seu patio. Ela e os 

seus pais metíanse na auga para bañarse e todos xogaban co animal. 

Ronsel tocaba a trompeta no coro do colexio con oito compañeiros. O seu profesor é 

moi bo e ten paciencia con todos e todas. Ensínalle como cantar ben sen levantar 

moito a voz. Van de pobo en pobo cantando as súas cancións. A ela gústalle moito o 

que fan. 

Vai de vacacións cos seus pais e irmáns a visitar aos seus avós a Tarragona. Tamén 

vai a Canarias onde están os outros avós. O pai é electricista e a súa nai é enfermeira 

do hospital de León. Ronsel axuda en casa cando a súa nai traballa e coida dos seus 

irmáns. Viven nunha casa bonita con moito xardín. A foca come moito, polo menos 

cinco quilos de peixe que lle dá o seu coidador cando os seus donos  non están por 

traballo. O coidador do animal tamén se encarga  dos nenos da casa xa que son 10. 

Lévaos a clase e tráeos de volta o coidador a casa. Fai a cea, a comida e a merenda e 

méteos na cama porque os pais chegan tarde dos seus traballos. Eles fan todo o posi-

ble para atendelos e danlles unha boa educación para o día de mañá. Ronsel tamén 

fai todo o posible para estar cos seus irmáns cando non ten que ir cantar e axudar-

lles nas tarefas domésticas. Cando ten tempo vai á praia cos irmáns e leva á foca con 

ela a bañarse na auga transparente. 

Un día mentres paseaba, atopou unha tartaruga que era unha cría que se perdeu e 

non atopaba o camiño para seguir. Ronsel levouna xunto aos seus irmáns para que 

tivesen unha mascota máis e poder xogar con ela. Levouna á súa casa. 

A foca xa era adulta e botárona na auga para que fose libre despois de coidala desde 

que era unha cría. A Ronsel gustaríalle facer o mesmo coa tartaruga, darlle para co-

mer, levala a pasear ao parque e ensinarlla aos colegas. 

Os pais de Ronsel están orgullosos dos seus fillos porque fan boas obras de caridade 

xa que dan os seus xoguetes que xa non utilizan, e en lugar de tiralos, danos. 

Ronsel canta para alegrar os corazóns dos nenos e nenas que están enfermos e nece-

sitan transplantes de órganos. Hai algunhas que non o conseguen. Están atrapados 

ás máquinas que os manteñen vivos. Ela dálle esperanzas para que poidan saír desta 

enfermidade. Eles son agradecidos polo que Ronsel fai. Ela ten unha tía coa mesma 

enfermidade e loita todos os días  por sobrevivir. A súa familia gasta moito diñeiro en 

mantela viva e para ver crecer aos seus fillos e velos ir á universidade e convertelos 

en homes e mulleres e sente orgullosa da súa sobriña que tamén loita por ela aínda 

que teña trece anos e comportarse como unha adulta e responsable. 

Esta é Ronsel, a nena que se preocupa pola súa familia. 



34 

UNHA	DE	MARISCOS		PARTE	II	
Por	JUAN	ÁLVAREZ	
 

Lembrade! Consumide con responsabilidade e obviamente non ser cómplices da 

morte de cariocas (entendese por peixes) ou de nécoras ovadas. Pero tamén é consu-

mo responsable o que esixe calidade, frescura e bo trato no peixe dende que se captura no mar 

ata que se vende no mercado. E� , como non, o saber recoñecer denominacións e orixes, para dar a 

cada cousa o seu valor e premiar o traballo ben feito. E� , ademais, saber comprar e cociñar varie-

dades e non escoller sempre as especies máis esgotadas ou as receitas máis vistas. E� , tamén, por 

suposto, saber mercar cando hai menos demanda e o peixe vai mais barato, aprendendo a con-

servar o produto na casa sen perda de valor nin sabor . Resulta ademais evidente, que algún de-

ses criterios de consumo responsable, son o mellor  aliado para un consumo máis respectuoso 

con noso propio peto: Temos que descubrir a inmensa riqueza culinaria que se agocha en certos 

peixes frescos que, ademais de seren de extraordinaria calidade e frescura, ademais de ter múlti-

ples solucións na cociña, son ben máis baratos.  

E xa sabedes,  bo proveito e ollo co peixe e a tempada de cada especie! 

ALCALDES,	CONCELLEIROS	E	BURGUESES	
Por	JOSE	ANGEL	BEMPOSTA	LUSQUIÑOS	

Isto comeza no século XI coa alta 

burguesía que estaba podre de 

cartos e os Reis para que non se 

sublevaran deulles o poder a es-

ta xente nas cidades, así creá-

ronse os concellos.  Hoxe en día os 

políticos dos conce-

llos non teñen moi-

ta diferenza con 

aqueles burgueses 

que manexaban os 

fíos dos primeiros 

gobernos munici-

pais. Mira ti por 

onde máis da meta-

de dos políticos  que temos nos gober-

nos dá a casualidade que son fillos ou 

netos “de xente ben” ou sexa, chicos 

de pai e nai que queren gobernar a 

súa vila ou cidade ao seu parecer, que 

o fagan ben ou mal é unha cousa na 

que non me vou meter, escribo isto 

porque me mandaron buscar informa-

ción sobre o soldo dos alcaldes de Es-

paña pero ao non encontrar nada, só 

me queda pensar que esta xente como 

os políticos de entón, son persoas con 

dobre cara, che-

gando a teres al-

go de escurantis-

mo, se como din 

eles que hai ter 

as contas sanea-

das e ten que 

haber transpa-

rencia, por que 

carallo nas páxinas de internet segue 

a ser difícil atopar os soldos dos alcal-

des?   

Un saúdo e que vostedes o pasen ben. 

 
O termo usouse inicialmente para identificar á clase 
social composta polos habitantes dos "burgos", carac-
terizados por non ser señores feudais nin servos e 
non pertencer nin aos estamentos privilexiados 
(nobreza e clero) nin ao campesiñado. As súas fun-
cións socioeconómicas eran as de mercadores, arte-
sáns ou exercían as denominadas profesións liberais. 
A ausencia de suxeición á xurisdición feudal era a 
clave: dicíase que "o aire da cidade fai libre".  
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O PALLASO HUMORISTA 
Por MARÍA JOSÉ PRIM RAZÓ 
 

Eu ía para humorista pero quedei en pallaso, que ten de diferente? Que eu 
me visto como un  cateto e fago rir a xente mentres que o humorista só ne-
cesita un vaso de auga e unha boa voz.  
Ser pallaso é bastante esgotador, aguantar aos nenos horas e horas maqui-
llándome como unha tola e vestíndome ca peor traxe do mundo. 
En definitiva para ser un pallaso hai que tomalo con bo humor. 

O MUNDO DE ANA 
Por ANA NIETO 

 

Din que as persoas ben feitiñas son felices. Eu penso que é mais un mito que unha realidade. Eu falo 
por min, na miña vida fun unha persoa fracucha, así que só podo falar dun extremo, o feitiño. 
Eu sempre fun feliz, ao meu modo coa miña base de ben feitiña. Sempre fun é son unha persoa moi 
alegre, e riseira, gústanme as bromas (depende de que bromas) como todo o mundo. Pero ante todo 
son alegre e mentiría se dixera que ser ben feitiña e ser feliz. Son feliz e como todo o mundo, teño dí-
as. 
Nunha ocasión cando fun a pagar, a xefa do sitio, dixo que por ter as pernas ben feitiñas cobrábame o 
dobre. Si, así que quedei de pedra cando mo dixo. Moi normal esa xefa non era, creo que non. 
Ás dependentas, que son miudiñas, as impresiono bastante. Os nenos xa sei que é outro mundo pero 
son os que máis impresión se levan de min, é unha pasada como se quedan de alucinados comigo. 
Con todo isto ás veces síntome feliz por momentos, e o que pense o contrario está equivocado. Igual 
que fracas felices co seu corpo hainas tamén infelices, hai de todo. Pero moito mellor se hai “mente sa 
en corpo san”, como se di por aí. 
Gustaríame ter nacido sendo unha persoa normal e poder levar o mesmo paso e a respiración cas de-
mais persoas. Poder subir unha montaña sen cansarme, etc. Por exemplo: como fan os do “Ao fío do 
imposible” ou “Calleja”, e estar nese tipo de condicións para poder subir sen cansarme. 
Ser ben feitiña ás veces é un suplicio para a vida cotiá, e non das coa felicidade maldita. Ás veces tes 
que encararte coa xente maleducada que hai pola rúa ou no bus, como xa me ten pasado algunha vez, 
que non comprenden a túa moldura de ben feitiña, entón teño que pasar deles ou como mínimo defen-
derme. 
Ás veces son feliz por momentos e o que pense o contrario minte. Eu estou ao meu roio, pensando que 
non fago mal a ninguén co meu físico. Que pode haber mulleres ben feitiñas infelices pode ser pero 
tamén as hai delgadiñas e moi infelices, supoño que tamén as hai delgadiñas e felices co seu corpo. 
Hai de todo. 
Para ser sincera, non son feliz co meu corpo, na miña vida fun moi feliz co meu corpo, teño as miñas 
razóns, sempre quixen estar delgadiña, un termo medio, que non fora ninguén dos extremos, que fora o 
ideal, comer e non engordar, ese sería o meu mundo.  Poder entrar en calquera tenda de roupa para 
mulleres e encontrar á primeira unha peza de roupa normal, de talla normal e non poder ir só a unha 
tenda de roupa especializada. 
Hai uns ditos que din: 
“A sorte da fea a guapa a desexa”. 
“Prefírote a ti ben feitiña e preciosa que fraquiña e sosa”. 
“Máis vale ter que desexar”. 
“Ás veces é abafante ser unha persoa ben feitiña ni día a día, moi abafante”. 



36 

MANDA CARALLO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 
Hai veces ao longo da nosa vida ou existencia que hai intres que ten que ver coas 
relacións coas persoas e parece que non sempre sacamos algo positivo desa rela-
ción. Eu penso que iso depende de como se encara a toma de contacto co teu pró-
ximo. Sigo pensando que se cada un de nos aportásemos unha pinga de humor 
para enriquecer a relación os resultados non volo creariades. 
É incrible o que fai o humor. Eu só pretendo que practiques o bo humor a calque-
ra hora do día e veredes que un intre malo non é nada que nos derrote, e podemos 
facelo, so hai que ser practico e deixarse levar pola cara mais positiva de cada in-
tre eu volo recomendo a todos incluso a ti que estás lendo estas letras. 
Rite de ti mesmo sempre que podas ou porque che peta. 
Ánimo amigos e todos a rir a gargallada limpa que xa manda carallo! 

VIAXE	A	ILLA	DE	CORTEGADA	
Por	JUAN	ÁLVAREZ	

	
O	dı́a	anterior,	é	dicir,	o	mércores	cinco	de	agosto	2ixen	unha	mochila	coas	cousas	para	levar	con	
axuda	da	miña	irmá.	Metı́n	na	mochila,	unhas	zapatillas	e	chancletas,	toalla	de	praia,	gorra,	unhas	
pezas	de	froita	e	dúas	botellas	de	auga	e	o	medicamento.	O	traxe	de	baño	levábao	posto.	
Ao	dı́a	 seguinte	 almorcei,	 afeiteime,	 lavei	 a	 cara	 e	por	 suposto	 vestinme	antes	de	me	dirixir	 a	
Lenda	onde	ás	nove	da	maña	recolleunos	Jaime	coa	furgoneta.	Despois	de	darme	un	euro	e	un	
paquete	de	cigarros.	Dirixı́monos	a	Carril,	tiñamos	un	moi	bo	dı́a,	e	recollemos	a	catro	compañei-
ros	en	Chapela.	Chegamos	unha	hora	despois	a	Carril,	sen	que	sucedese	nada	na	viaxe.		
O	primeiro	que	2ixemos	ao	chegar	foi	preguntar	polo	dono	da		lancha	,	e	ir	tomar	un	refrixerio,	eu	
tomei	 un	 descafei- nado,	 e	 un	 anaco	
de	 biscoito.	 Para- mos	 media	 hora.	
Despois	 apareceu	 o	 	 guı́a	 e	 monta-
mos	 na	 lancha.	 O	 viaxe	foi	cómodo	e	
de	pouco	tempo.	
Ao	chegar	a	 illa	de	 Cortegada	 aten-
deunos	o	garda	da	 illa,	 e	 deunos	 un	
chaleco	 re2lı́ctan- te	 ,	 unhas	 luvas,	 e	
unha	 camisola	 de	 voluntario	 que	 foi	
o	 único	 que	 trou- xen	 para	 casa.	 In-
dicounos	 o	 que	 tiñamos	 que	 facer.	
Que	era	dar	a	volta	 a	 illa	 e	 recoller	 o	
lixo.	Que		consistı́a	en	recoller	cordas,	paus	de	Chupa	Chups,	cristais,	etc.	A	labor	levounos	dende	
as	once	ata	as	dúas.		
E	despois	paramos	a	comer,	e	xa	me	esquecıá!	Déronnos	unha	bolsa	de	comida.	E	Xaime,	e	dous	
compañeiros	bañáronse.	A	min	non	me	apeteceu.	Despois	diso	fomos	a	dar	unha	volta	polos	ca-
miños	da	illa	ata	volver	o	lugar	de	orixe.	A	illa	ten	unha	2lor	tupida	e	Xaime	preguntoume	se	sabia	
como	se	chamaba	a	pedra	que	soporta	a	entrada	da	porta	ao	que	eu	lle	respondı́n	“cargadeiro”.	
Tamén	miramos	érbedos	que	é	un	arbusto	de	folla	sempre	verde	que	pode	alcanzar	os	cinco	me-
tros	de	altura,	que	2lorece	polo	outono	e	ao	mesmo	tempo	dá	un	froito	doce	e	redondo	co	que	se	
fai	a	bebida		chamada	patxaran.	
Preguntáronme	por	algúns	sı́mbolos		da	táboa	periódica	e	acertei	a	maiorı́a.	As	cinco	recolleunos	
a	lancha.	Fixemos	parada	en	Chapela	para	deixar	catro	compañeiros.	E	as	sete	xa	estábamos	de	
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Son divertido e risueño, gústame 
xogar aos comecartos, son moreno e 
ven parecido. Pero todos os meus 
amigos chámanme gai. 

Debuxo: ELISA MÍGUEZ 
Texto: JOSE ANGEL BEMPOSTA 

Debuxo e texto: ANA NIETO 

- Doutor, doutor dóeme aquí, aquí, aquí, 
aquí e aquí. 
E dille o médico: 
- Imbécil vostede o que ten é o dedo roto.  

Debuxo: ELISA MÍGUEZ 
Texto: JOSE ENRIQUE 
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A CIDADE DOS TRES DRAGÓNS D´AUGA 
CAPÍTULO IV 

Por MAOLO TOMÉ BEN 
 
(Ven do nº30 A Voz de Lenda) 

Subimos ao autobús case baleiro, eu, cinco nenas con uniforme escolar, unha señora 
gorda de moletes e nariz vermello, que durmitaba o seu espertar alcohólico e un indi-
viduo  desagradable que non paraba de queixarse á condutora, desvariaba sobre a 
última subida do tabaco, o tempo e unha infinidade de males imaxinarios. 
Pola xanela descubrín tres enormes chemineas de ladrillo vermello, restos arqueoló-
xicos dunha industria obsoleta, rematados con nevados niños de cegoña. Máis alá de 
onde os edificios dan paso á campiña, un armiño branco saltando da súa nada mi-
mética, arrebatou o soño da vida a unha pomba. 
Ao chegar preguntei a dirección a unha atractiva policía de uniforme nácara e tempe-
ramento sanguíneo, indicoume con brevidade e bo ton que tan só tiña que seguir a 
rúa de en fronte ata a súa culminación. Dei as grazas e, a paso lixeiro, percorrín a 
rúa do Adeus de afouta arquitectura colonial. Con balcóns nos que florecían orquíde-
as, bromeliáceas e outras plantas epífitas entre profusos talos de bexucos dos que 

colgaban monos semidomesticados. O aire cheiraba a vainilla das lianas e outros mil 
cheiros embriagantes. Durante o breve traxecto non atopei a ningún vigués.  
A vista da súa casa encheume de asombro, un enorme ovo de ave rock, aquel que ta-
mén describiu Simbad, cunha ducia de xanelas hexagonais, alzábase entre dúas ré-
plicas en cristal, que facían as veces de invernadoiros e tras eles un xardín botánico, 
no que a fecundidade dos trópicos facía crecer árbores, lianas sen conto, plantas epí-
fitas, de difícil clasificación e unha infinidade de variedades de flores, plantas, fungos 
e liques.  
Chamei ao timbre e Aqui recibiume vestida cunha bata gris e un ánimo cariñoso. Tas 
un bico sen fin ambos caemos no sofá do salón nun delirio do que saímos para al-
morzar. Tres ovos de oca, un café especiado con cardamomo e unhas torradas de ilu-
sión, preñadas de marmelada dunha froita descoñecida. 
Ela faloume das penurias da vida, a botánica e do fabuloso xardín traseiro que era o 
seu máximo logro. Despois fixo de guía no verxel con forma de caracol tras unha por-
ta de bambús que xurdía máis aló dos fentos arborescentes, daban sombra a unha 
alfombra de edelweiss de Xava dunha gran beleza, seguíanlle as adansonias poliniza-
das por morcegos, que crecían mesturadas con árbores do cacao coas súas flores e 
froitos emerxendo dos seus troncos. 
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Ao chegar xunto a un enorme baián Aqui informoume que este exemplar fora traído 
desde a India e agora formaba xa un auténtico bosque, pois das súas ramas partían 
multitude de raíces aéreas, columnas vexetais que se enraízan no chan, entre a ver-
dura das súas follas emerxían froitos redondos e vermellos. 
Xusto despois dunha caoba crecía a figueira estranguladora, apertando o tronco ata 
matala, para ocupar o seu lugar.  
Detivémonos a recoller os froitos da árbore do pan que por unha ferida sangraba un 
látex viscoso, a súa madeira utilizábase para facer canoas e casas. 
Estraños visgos crecían aquí e alá, succionando a sabia das árbores como verdadei-
ros vampiros vexetais. 
Unha árbore das trompetas lembroume o seu lugar de orixe, a América tropical, os 
seus talos e ramas ocos son utilizados desde tempo inmemorial para fabricar instru-
mentos ou conducir auga. As follas brillan como rutilantes espellos entre o fondo ver-
doso das árbores, co seu látex, Aqui facía pelotas. 
Por última Aqui cortou grandes lobelias para alimentar aos seus dous gorilas semido-
mésticos, coa súa medula volvemos sobre os nosos pasos. 
E todo isto escríboo agora, mirando pola xanela, máis aló dos mangleiros, o mar te-
nebroso. Recentemente cumpridos os noventa, cando xa levo 10 anos sen Aqui e 
apuro o ultimo día antes de acompañala pola senda sen retorno. 

PERSOAS	POSITIVAS	E	PERSOAS	NEGATIVAS 

POSITIVAS	Y	
 
• ACTIVAS. 
• SORINTE. 
• ENTUSIASTA. 
• SEMPRE	DISPOSTA. 
• LEVASE	BEN	CON	CASE	TODOS. 
• RESPECTAN	OPINIÓNS. 
• MOSTRAN	INTERESE. 
• APOIAN	INCONDICIONALMENTE. 
• A	SÚA	PESENZA	XERA	BO	AMBIENTE. 
• SEMPRE	APORTAN. 
• DÁ	MÁIS	DO	QUE	LLE	PIDEN. 
• ESTÁ	PENDENTE	DE	TODOS. 
• SON	RESPECTUOSAS. 
• SEMPRE	ATOPAN	SOLUCIÓNS. 
• LIDER	POSITIVA. 
 

NEGATIVAS	–	
 
• MINTE	MÁIS	QUE	FALA. 
• APÁTICA. 
• CONFLÍTIVA.	A	SÚA	MERA	PESENZA	XERA	

MAL	AMBIENTE. 
• NON	OPINA.	IMPON	O	SEU	PENSAMENTO. 
• INVENTA	COUSAS	NEGATIVAS. 
• BURLASE	DE	TODOS. 
• SEMPRE	ESTÁ	PELEXANDO. 
• MAL	INTENCIONADA. 
• DI	COUSAS	QUE	LOGO	NON	ADMITE. 
• NON	LLE	IMPORTAN	OS	SENTIMENTOS	E	

OPINIÓNS	DOS	DEMAIS. 
• NUNCA	É	SOLIDARIA. 
• EGOISTA. 
• QUEIXASE	DE	TODO. 
• CULPA	AOS	DEMAIS. 
• BOICOTEAN	ACTOS,	IDEAS,	PALABRAS. 

Xa	sabes!!!	Rodéate	de	xente	positiva	e	bota	
fora	ás	persoas	negativas.	Os	que	restan	só	
merecen	unha	patada	no	cu!!!	

Por LUSCO E FUSCO 



40 

RIR	OU	NON	RIR	
Por	JAIME	VIQUEIRA	VEIRAS	

 

Rir ou non rir, esa é a cuestión. Pois non, para min non hai dubida. Eu pre2iro rir, é ası́ de sinxelo.  
Se ti estas triste ven xunto a min, que che conto un chiste e se te vas pronto che conto un conto 
para que marches de bo humor. Non hai problema no mundo que non se poda arranxar cun sorri-
so. Próbao, xa verás os sorprendentes resultados que acadas. Facer rir non é doado, pero se o con-
segues e o mellor que te pode pasar nesta vida. A min encántame facer ir a xente  e o fago practi-
camente todos os dı́as, e case as 24 horas do dia. 

O CARLISMO 
Por JOSE ANGEL BEMPOSTA LUSQUIÑOS 

Por deus a patria e o rei loitaron os nosos pais 
 
Nas eleccións de febreiro de 1936 os carlistas conseguiron 10 
escanos nas candidaturas de dereitas.Os carlistas romperon 
cos alfonsinos en abril de 1936 e prepararon o seu propio le-
vantamento armado contra a República. Esta xente sae dunha e 
métese noutra, eu quedo alucinado con eles. Baixo a dirección 
de Manuel Fal Conde, que conseguiu aumentar espectacular-
mente a influencia do carlismo en Andalucía e de José Luis Za-
manillo, delegado nacional dos requetés (milicias armadas do 
carlismo) que formaran a xunta suprema militar carlista. 
Con todo, tras longas negociacións acabaron sumándose á pre-
paración do exército e que daría lugar ao golpe de estado e á 
guerra civil española na que participaron unidades de volunta-
rios carlistas, agrupados nos terzos de requetés. Os que tive-
ron unha gran actividade destacada, baixo o mando do xeneral 
Mola, foron os que formaron unha columna que tratou de tomar 
Madrid non sendo detida ata o porto de Navacerrada. Con todo 
desde o comezo da guerra os carlistas, especialmente o seu 
líder Manuel Fal Conde, tiveron serias diverxencia coa xefatura 
da sublevación. Namentres, a morte do pretendente Alfonso 
Carlos o 29 de setembro de 1936,  fai que Javier de Borbón-
Parma asuma a rexencia, tal como dispuxeron os pretendentes. 
O carlismo mantívose dividido, por unha banda o grupo máis 

intransixente liderado por Fal Conde, con respaldo do rexente 
Javier de Borbón e por outro, un grupo máis identificado cos 
golpistas, encabezados polo Conde de Rodezno. 
A unificación foi imposta polo xeneral Franco en abril de 1937, 
coa falanxe española en contra de Fal Conde e do rexente,  con-
tou co apoio da maior parte dos carlistas destacados na fronte 
e especialmente, os carlistas navarros e parte dos vascos que 
apoiaban ao Conde de Rodezmo. Todo quedou atado coa expul-
sión do rexente da comuñón tradicionalista, e dando aos xefes 
destacados postos no partido único da Falanxe española tradi-
cionalista e das Jons. Tras a entrevista con Franco, o rexente 
foi expulsado de España establecéndose en Francia. 
A unificación terminou co carlismo como partido, pero non co-
mo forza política, aínda que perden os seus xornais e edificios, 
mantiveron unha certa influencia no goberno franquista a tra-
vés do ministro de xustiza que era o Conde de Rodezno. 
Á vez que os carlistas manifestaron o seu malestar coa ideolo-
xía franquista que predominaba na FET e nas Jons. 
Coa ocupación alemá de Francia, os  nazis  detiveron ao rexente 
Javier de Borbón-Parma e trasladárono ao  campo de concen-
tración de Natzweilin e logo ante o avance das tropas aliadas ao 
de Dachau ata a súa liberación. 

Por ANA NIETO 



41 

PARALISE	DO	SONO	
Por	ADA	ESCONTRELA	
	
A	parálise	do	sono	é	cando	soñas	e	non	das	espertado,	estás	entre	durmida	e	esperta,	paralizase	o	
corpo	e	intentas	berrar,	por	exemplo	“mama”	e	non	es	capaz,	non	te	sae.	Sénteste	incomoda	e	no-
tas	unha	presión	no	peito,	coma	se	alguén	estivera	enriba		túa.	Pódeche		producir	somnambulis-
mo,	o	cerebro	míntelle	a	un,	unha	vez	estaba	paralizada	e	notei	como	me	collían	polos	pes	e	tira-
ban	deles,	a	sensación	é	real	pero	un	nin	se	move	nin	nada.	Outra	vez	na	casa	dunha	amiga	estaba	
boca	arriba	coma	se	fora	enterrada	viva	e	a	miña	amiga	asustouse	porque	non		me	daba	espertado.		
A	parálise	do	soño	ven	sendo	unha	incapacidade	transitoria	para	realizar	calquera	tipo	de	move-
mento	voluntario	que	ten	lugar	durante	o	período	de	transición	entre	o	estado	de	soño	e	o	de	vixi-
lia.	Pode	ocorrer	no	momento	de	comezar	a	durmir	ou	no	de	espertarse	e	adoita	acompañarse	du-
nha	sensación	de	gran	angustia.	
Pásalo	fatal	e	o	mellor	para	saír	do	estado	e	abrir	os	ollos,	din	que	iso	pasa	moitas	veces	cando	a	

persoa	atópase	baixo	moita	presión	ou	tensión,	e	ao	momento	de	durmir	o	corpo	aínda	segue	es-
tando	alerta	sobre	a	ameaza	4tensión5	o	que	di1iculta	a	posibilidade	de	recuperar	o	organismo.	
Para	poder	moverse,	recoméndase	relaxarse	e	non	perder	a	calma,	xa	que	se	trata	só	dun	proceso	
temporal,	no	que	en	realidade	non	corremos	ningún	perigo.	Dado	que	a	respiración	prodúcese	au-
tomaticamente,	a	persoa	só	necesita	percibir	que	está	a	respirar	con	normalidade	para	entender	
que	se	atopa	nunha	fase	temporal	de	parálises	do	soño.	
Pode	ser	útil	 tentar	mover	zonas	do	 corpo	 lentamente,	 como	as	pernas,	mans	ou	brazos;	 tamén	
abrir	os	ollos.	Tras	vencer	o	episodio	de	parálises,	é	conveniente	 levantarse	da	cama	e	procurar	
estar	esperto	uns	minutos,	antes	de	volver	deitarse,	para	evitar	que	apareza	de	novo	o	episodio.	
A	veces	a	parálise	coincide	cando	un	soña	con	que	morre,	a	xente	di	que	cando	soñas	que	morres,	
morres	de	verdade,	iso	non	é	verdade	porque	eu	teño	soñado	que	morro	e	non	morrín,	sego	viva,	
senón	non	estaría	escribindo	este	articulo	para	a	revista	A	voz	de	Lenda	nº31.	

PENSAMENTOS II 
Por JAIME VIQUEIRA 
 
Os cartos e o poder fan mellor parella 
que un sorriso de orella a orella? 
 
Non te rías dos demais  
rite de ti un pouco mais 
 
Saber rir 
é o mellor xeito de sobrevivir. 

Non hai nada como unha boa gargallada. 
 

Ao 82% das mulleres o que mais  
lles gusta é que as fagan rir. 

 
Non hai nada que non se poda dicir 

Con bo humor e que che faga rir. 
 

Un conto contado mil veces son mil contos. 
 

Rir é contaxioso e ademais non ten antídoto. 
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IRMÁNS MARX, IRMÁNS DA RISA 
Por MANOLO TOMÉ BEN 

 
Recordo como o meu tío Esliter arrolou a miña nenez 
con imitacións dos Marx, así coñecín a estes heroes do 
mundo moderno antes que o significado das palabras. 
A risa dos seus xestos iluminou os meus primeiros días 
e deixou tras de si un sentimento luminoso, e agora 
que toco o teclado para tentar describir as súas andan-
zas teño no meu corazón unha profunda gratitude cara 
a estes cómicos iconoclastas do “establishment”. 
Naceron estes seres máxicos baixo a sombra de cristal 
e formigón da Babilonia moderna, a case mítica Nova 
York, fillos dunha nai francesa e dun pai alemán. Nun 
berce pobre comezaron as súas andanzas que lles leva-
rían á fama. 
Os seus principios foron duros, comezaron no vodevil 
no que chegaron a formar grupo, brevemente, coa súa 
nai e a súa tía, e tras lidar polos es-
cenarios lograron un clamoroso éxi-
to, que lles abriu a portas de Bro-
adway e onde volveron a dar a bada-
lada con tres musicais. 
A música acompañaríaos sempre. 
Harpo tocando o arpa, coma se fose 
unha mar de ondas, Chico facendo 
filigranas xocosas a velocidade de 
vertixe nas teclas do piano e  Grou-
cho tocando a guitarra co acompa-
ñamento dun coro de chiscadelas 
baixo as súas lentes redondas. 
Tras o seu gran éxito teatral comeza-
ron no cinema con dous das súas 
obras de Broadway “Os Catro Cocos” 
e “O conflito dos Marx”. 
Traballaron para a Paramount, des-
pois para a Metro, RKO e United Artist. 
Dos cinco que formaron compañía nun principio 
Gumbo só participo na súa etapa teatral e Zeppo nal-
gunhas das súas películas facendo papeis de galán 
romántico, aínda que tamén participou en solitario nu-
nha película. Ao fin quedou o máis substancioso, o trío: 
Groucho, Harpo e Chico. 
Chico vestido pobremente e cun chapeu peculiar recre-
ou un personaxe característico ao que incorporou un 
acento italiano, tomando ao seu irmán Harpo como 
aliado contra a clase dirixente, mesmo en ocasións 
contra o propio Groucho. 
Harpo cuxa cara parecía feita de plastilina dada a súa 
prodixiosa capacidade xestual, adoitaba vestir unha 
vella e engurrada chistera e unha gabardina prodixiosa, 
de cuxos petos podían saír dende un peixe, ou toda 
unha batería de cociña ou unha vela ardendo polos 
dous extremos. 

Outra característica era a súa mudez enriquecida 
cunha rotunda bucina e unha perruca de louros rizos. 
Adoitaba perseguir ás mozas e sacar do xogo ao seu 
irmán Chico. 
Por fin Groucho (co seu falso bigote de betume, as súas 
lentes redondas, a seu andar a zancadas e sobre todo 
coa súa linguaxe hilarante repleto de pinceladas surre-
alistas) daba espesor a esta salsa picante e subversiva 
que son os irmáns Marx en escena. 
O seu humor non deixaba monicreque con cabeza ata-
cando como un vendaval á clase dirixente, á hipocrisía, 
ao propio mundo do teatro ou a ópera e ao sistema 
estudantil americano.  
Tanto Groucho como Harpo dan as grazas ao Al Shean 
pola creación dos seus personaxes, pero que sería des-
tes se non estivesen en mans destes xenios da improvi-
sación e a gargallada. Cuxos números cómicos fan mo-
rrer de risa a xeracións e xeracións sen perder nadiña 

de nada da súa graza para pesar 
do paso do tempo. O seu cinema 
polo menos o das súas obras mes-
tras non envellece e pasaron a ser 
un clásico do cinema universal. 
Da súa filmografía sempre aprovei-
table eu me decanto especialmen-
te por “O conflito dos 
Marx” (1930), “Sopa de gan-
so” (1933), “Unha noite na ópe-
ra” (1935), “O hotel das le-
as” (1938), e “Unha noite en Casa-
branca” (1946). 
Ademais do seu traballo en grupo 
Zeppo, Groucho, Harpo e Chico 
protagonizaron películas indivi-
dualmente. 
Harpo: “Tooman e Kess” (1925), 

“Estage door Canteen” (1943). Chico: “Papa roma-
ní” (1950). Zeppo: “A kiss in the dark” (1925) que la-
mentablemente se perdeu. Groucho: 
“Copacabana”(1945) e “The mikado” (1960) entre 
outras. 
Tanto Groucho como Harpo deixaron as súas delirantes 
autobiografías literarias.  Harpo en “Harpo fa-
la!” (1961) e Groucho en “Groucho e eu” (1959) e 
“Memorias dun amante sarnoso” (1964). Groucho tivo 
éxito tamén na radio e na televisión. 
É hora xa de pechar este paseo pola gran obra dos ir-
máns Marx non sen antes aclarar que o famoso epitafio 
de Groucho “perdoen que non me levante” é unha len-
da urbana. Pero un xenio como el e os seus irmáns non 
necesitan ningún epitafio pois están tan vivos nas súas 
películas e libros agora como dentro de mil anos. 
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O CLUB DOS 27 

Este é un club moi selecto de músicos que está aberto as vin-
te e catro horas do día, non ten porteiro que impida a entrada 
e tampouco se debe pagar consumo mínimo. Así é como se 
denomina un grupo de músicos que comparten unha singula-
ridade: ter morto aos 27 anos. 
  

Por ALBERTO LAGO 
CAPITULO  III 

JIM MORRISON (1943-1971) 
 
Naceu en 1943 en Melbourne, Florida, foi un cantante e 
letrista da banda de rock, The Doors, rebelde, enfrontado á 
súa familia de longa tradición militar, e ao poder, que o con-
sideraban un disolvente dos principios éticos da sociedade 
norteamericana, está considerado un dos personaxes máis 
carismáticos do rock. É tamén autor de varios poemarios, un 
documental, unha curtametraxe e dous dos primeiros vídeos 
musicais ("The Unknown Soldier" e "People are Strange"). 
A súa maior influencia como cantante foi Elvis  Presley, de 
quen coñecía practicamente  todo o seu repertorio. Outra 
influencia vital para a vida e obra de Jim Morrison foron os 
poetas Wallace Stevens, Baudelaire e Arthur Rimbaud. É 
considerado pola crítica e fans como un dos cantantes máis 
influentes da historia da música rock. 
Desde moi novo estivo fascinado pola literatura e a poesía. 
Forma parte da mesma xeración que o cineasta Francis Ford 
Coppola, quen utilizaría o tema “The end” como banda so-
nora de introdución para “Apocalipsys  Now”. 
Tivo un temperán achegamento ás drogas psicodélicas, co-
mo o peiote, a marihuana e o L.S.D. 
Manzarek, compañeiro universitario, sorprendeuse polo seu 
talento e pediulle que formase unha banda de rock. Despois 
de varios cambios, terminaron formando “The Doors”; Man-
zarek nos teclados, Robbi Krieger na guitarra e John 
Densmore na batería ademais da voz de Jim Morrison. 
Escollen o nome do grupo polo ensaio sobre a mezcalina “As 

portas da percepción” de Alddrus Huxley. 
Paul A. Rothclil dono da empresa discográfica Electra Re-
cords propúxolles gravar un disco canto antes. En 1967 pu-
blican o seu primeiro álbum “The Doors”. 
A súa actitude provocadora en escena fixo que os seus con-
certos fosen prohibidos en varias cidades de EE.UU. 
Ao longo de 1967 as súas actuacións provocaban o escán-
dalo permanente, borracho e exhibicionista custoulle paga-
lo con varios arrestos e cancelacións de actuacións, tamén 
foi detido en máis dunha vez por agresión a policías. Des-
pois dun mes de escandalosas actuacións no Singer Bowl 
en New York, realizan unha mini xira por Europa tocando no 
teatro The Roundhouse de Londres. 
En 1970, por mor dunha actuación na que algúns asisten-
tes, aínda que non houbo probas gráficas, afirman que ensi-
nou o seu pene e simulou unha masturbación (entre outras 
cousas), foi levado a xuízo, e en 1971 corría o risco de ser 
condenado a prisión, cando decide abandonar a música e 
radicarse en París, onde se dedicaría por completo á súa 
maior inclinación: a poesía. 
É importante facer notar que Morrison abandona a carreira 
musical no seu maior pico de popularidade, e cando The 
Doors estaba a se converter no único grupo norteamericano 
que competía en éxito coas grandes bandas británicas como 
The Beatles ou The Rolling Stones. 
Co seu nome verdadeiro, James Douglas Morrison xa publi-
cara tres libros de poemas de elevado lirismo e singularida-
de: “The Lords”, “The New Creatures” e “An american 
prayer”. Estes libros teñen a complexidade de poder lerse 
como filosofía e, por momentos, como ensaios sociolóxicos 
ou manifestos conceptuais.  
En 1971 Jim Morrison foi atopado morto na bañeira do seu 
piso do Barrio de Marais en París, onde vivía xunto á súa 
parella Pamela Courson. A autopsia oficial declaraba que 
morreu por un paro cardíaco. En 2011 a revista Rolling Sto-
ne coloca a Jim Morrison no quinto lugar da lista dos mello-
res cantantes de todos os tempos. 

CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ 
CAPÍTULO VI 

Por ALBERTO LAGO 
 

Coñecido como o “O Mago de Riga” MIJAIL TAL foi un xenio. O seu peculiar estilo converteuno nun 
dos xogadores lendarios da historia do xadrez. Co seu agudo xogo, Tal conquistou a millóns de admira-
dores ao longo e ancho do mundo. 
Aos 3 anos lía perfectamente, aos 5 multiplicaba de memoria factores de tres cifras. Ingresou na Univer-
sidade de Letonia aos 15 anos. 
Diversas vitorias axudarlle a consolidarse no cume; gañou o campionato soviético en 1958 por 12½ a 
18, logo o interzonal de Portoroz o mesmo ano e finalmente ao coroarse campión do torneo de candida-
tos FIDE disputado en Iugoslavia en 1959, obtivo o dereito para disputar o campionato do mundo contra 
Botvinnik. Foi toda unha sorpresa que á idade de 23 anos derrotase a Botvinnik converténdose no cam-
pión do mundo máis novo da historia, algo que durou ata que Kasparov gañou o título mundial aos 22 
anos en 1985.  
A saúde non lle acompaño nos seguintes anos pero aínda así configuro excelentes resultados. Mullerei-
ro, namoradizo casou tres veces e era adicto ao alcol e ao tabaco o que en ocasións limitou o seu desco-
munal talento axedrecístico. 
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EUROCOPA FRANCIA 84 
Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASAS 

 
Para moitos o torneo do 84 foi o máis espectacular de todos. En canto ao formato, foi unha edición im-
portante, posto que se implantou a rolda de semifinais neste torneo e desapareceu o partido polo terceiro 
e cuarto posto. Moitos dos grandes xogadores da década dos oitenta reivindicáronse nesta Eurocopa, a 
pesar de que seleccións habituais como Italia, Inglaterra e URSS non acudiron ao certame. 
A anfitrioa Francia organizou un torneo sen precedentes. Ata sete estadios habilitáronse para albergar a 
fase final da Eurocopa.  
Foi unha atractiva competición na que brillaron grandes seleccións da década dos oitenta que cativaban 
ao mundo mediante o seu rutilante xogo. Así pois, o cadro de semifinais, rolda inédita ata entón nesta 
competición, estaría composto pola veloz Portugal de Jordao que caería ante Francia en semifinais cun 
intratable Platini que asinou unha bela vaselina, a gran Dinamarca de Larby e o mago Laudrup que sería 
dobregada por España desde os once metros. Alemaña, eliminada por España, sería a gran decepción do 
torneo.  
Francia acudiu a esta Eurocopa exercendo o seu dereito de anfitrioa. Con Michel Hidalgo no banco, con-
taría cun equipo de ilusión, comandado por un capitán de luxo como Michel Platini. O combinado fran-
cés mostrou a súa gran superioridade na Eurocopa de 1984 na que compartiu grupo con Bélxica, Dina-
marca e Iugoslavia. Nada puideron facer contra o equipo de Platini, Giresse, Battiston, Tiganá, Bellone e 
Luís Fernández. En semifinais, un repleto Vélodrome con 55.000 espectadores contemplou Un partido 
de infarto contra Portugal con dous goles de Domergue e un de 
Platini. Michel Platini liderou un equipo que gañou a Eurocopa 
no seu propio chan. Anotou nada menos que nove goles na 
competición, incluíndo dúas hat-tricks contra Bélxica e Iugosla-
via. 
A exorbitante visión de xogo de Platini era, por así dicilo, a 
punta do iceberg do cadrado. Dos seus formidables pases e a 
súa visión periférica nacían auténticas xogadas de perigo do 
combinado francés. A dianteira, con dúas puntas, estaba ensam-
blada por Bruno Bellone e Bernard Lacombe. O técnico Michel 
Hidalgo apostara por unha dianteira maleable na que Michel 
Platini tamén facía as veces de dianteiro ou, mellor dito, de fal-
so dianteiro. Permutaba a súa posición con outros xogadores, de 
modo que se podía sumar ao ataque rapidamente. Tamén, podía partir de banda a modo de falso interior. 
De feito, Platini foi o máximo goleador desta Eurocopa coa friorenta de nove goles, un dato que ninguén 
se atreveu a igualar. 
Sen dúbida, o partido que resume a esencia desta selección foi a semifinal ante Portugal de Jordao, Cha-
lana e Joao Pinto no Velodrome de Marsella. Considerado o mellor partido da historia da Eurocopa, 
Francia e Portugal medíronse a beiras do Ródano para dilucidar que equipo pasaría á gran final de París. 
Jordao, o líder de Portugal, pasara polo Real Zaragoza e atopábase na recta final da súa carreira. A ex-
cepción do dianteiro portugués que militaba no Sporting de Lisboa, todos os integrantes da selección 
lusa formaban parte do Benfica e O Porto. Portugal era un equipo tecnicamente incrible e tivo por mo-
mentos contra as cordas á anfitrioa. Lles Bleus non se sentían cómodos en semifinais, quizá polo seu 
carácter non gañador e polos tenebrosos recordos da semifinal de Sevilla no Mundial 1982. 
E chega a final, xogada no Parque dos Príncipes, o día 27, entre Fancia e España. Comeza o encontro e a 
selección española controla sen moitos apuros o partido e o seu porteiro Arconada, sorprendentemente, 
converteuse nun espectador máis. Todo transcorre sen sobresaltos para ambos equipos ata o minuto 57, 
Platini, practicamente inédito ata entón, disponse a sacar unha falta ao bordo da área. A tira por baixo, 
frouxa e sen perigo. Arconada lánzase ben e atrapa a pelota pero inexplicablemente, se lle escorre baixo 
o seu corpo. A gran cantada. É o un a cero. Ese fallo, o único dun Arconada extraordinario en todo o Eu-
ropeo, afunde por completo ao equipo español e marca o devir do resto do encontro. Francia, con moito 
máis oficio, aprópiase do esférico e aínda que España segue tentándoo, os franceses non lles deixan re-
accionar. Nas postrimerías do partido, nun contragolpe de Francia cos españois envorcados na outra por-
tería, Bellone sela o dous a cero final. 

A gran cantada final. 
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA: 

www.facebook.com/asociacion.lenda 
www.facebook.com/avozdelenda 

www.facebook.com/CentroOcupacionalLenda 
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA: 
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