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Podemos definir o medo como un estado 

de ánimo, de temor diante dun perigo. 

Cremos que o medo é como cando o cora-

zón parece que vai saír do se sitio, cando 

non atopamos solución aos problemas, 

cando todo se perde.  

Pola súa parte o terror é un medo extre-

mado coma un espanto.  Un arrepío ou 

pavor. Algunha vez sentiches o medo no 

peito? Ou suar frío? As palpitacións? Co-

mo é posible que un terror nos manexe 

con tanta facilidade? 
 

Ademais podemos falar do terror que nos 

inculcan os gobernos de case todos os pa-

íses. Para controlarnos e ternos domina-

dos baixo o seu “paraugas” protector. En 

case tódalas partes do mundo os dirixen-

tes políticos teñen “fabricado” misterios 

que nalgúns caos nin eles mesmos saben 

mantelos en segredo e que din que é polo 

noso ben. O terror  é un arma poderosa 

por iso o poñen en práctica para manter 

os pobos amedrentados mediante as de-

tencións e as torturas, sen deixar de fa-

lar da escravitude que aínda vaga polo 

mundo enteiro. 
 

O misterio é un rito ou culto relixioso, 

segredo reservado tan só a iniciados ou 

tamén un dogma que a razón humana 

non pode ou non quere comprender. Na 

Idade Media o misterio era una composi-

ción teatral de asunto relixioso a vez que  

pode ser, unha cousa escura e incom-

prensible; como un enigma. 
 

As sensacións de medo e terror teñen 

que ver cos sentidos e a percepción do 

mundo exterior. Se este nos comunica 

nun momento unha situación que asimi-

lamos con facilidade, estaremos acorde  

con tódolos sentidos, percibindo e apre-

hendo todo o que nos rodea nunha situa-

ción normal na nosa vida. 
 

Podemos notar a sensación de medo por 

moitas razón, pero esta sensación pode 

levarnos, se a estimulación é moi forte, a 

ter sensacións de ansiedade, temor ou 

pánico, provocarnos un malestar que non 

só nos perturba no físico senón tamén na 

percepción da realidade, sen permitirnos 

recoñecer o que vemos, nin actuar con 

normalidade. 
 

Algunhas veces o medo e as fobias, po-

den ir minando a capacidade de desen-

volvemento das nosas calidades para loi-

tar contra o terror que se experimenta 

nas noites de insomnio, cando temos que 

asimilar o medo a non durmir; é entón 

cando poden aparecer as pantasmas que 

van minando a nosa capacidade de en-

frontarnos aos nosos medos, sumíndonos 

nun especial sono onde nos asusta o te-

mor a que as terribles noticias que se 

van sucedendo a diario, nos somerxan 

nun terrible soño, deses que poñen a pel 

de galiña.   
 

Con tan só enfrontarnos a todo canto tra-

ta de asustarnos, camiñaremos por sen-

deiros onde sentiremos o terror de que 

nada podemos facer por cambiar a socie-

dade onde vivimos, sufrindo ameazas de 

todo tipo, e sobre todo, afrontando o día a 

día con poucas esperanzas, e coa impo-

tencia que provoca que todo canto nos 

asusta, nos poida levar  a experimentar 

medos e fobias cada vez maiores. 
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MEDO,ESCURIDADE & NOITE 
Por ANTONIO SANTORIO 

 

Son as 10 da noite e me meto na cama. Hoxe penso que 

vou durmir dun tirón pero non é así, poucas veces é así. Van pa-
sando os minutos e vexo que sigo esperto. Érgome e tomo un vaso 

de leite morna para que me axude a durmir, volvo meterme na ca-
ma e de novo, os minutos comezan a pasar devagar, mentres eu 

sigo sen durmir.  
Comezo a contar ovellas, chego as cen e sigo esperto, os meus 
pensamentos din que vou a pasar unha noite de insomnio. Non 

quero desesperarme, pero a noite estáseme facendo moi longa, 
eterna. Intento concentrarme, empezo a pensar en cousas agrada-
bles, positivas, penso que estou na praia, penso en pasar un día 

pracenteiro, pero o tempo, as horas, os minutos, os segundos se-
guen pasando e sigo sen durmir. 

Anguria, inquedanza, ansiedade. 
Érgome de novo, decido fumar un cigarro para non desesperar, ao 
rematalo déitome por enésima vez na cama. Xa son as doce, e te-

ño que levantarme ás oito e media, así que me digo a min mesmo: 
“Como non logre durmir, vou amencer esgotado, e non poderei 

render ben ao día seguinte”.  
Que lentos pasan os segundos! Xa son as dúas da madrugada e 
continúo sen durmir, poño un pouco de música para relaxarme e, 

por último, non teño máis remedio que tomarme unha pastilla 
máis para durmir.  

Esperto cando remata o efecto da pastilla. Son as sete da madru-

gada. Érgome e fumo un novo cigarro, penso noutra noite na que 

non logro descansar ben e irremediablemente, a miña mente xa 

cabila na vindeira noite sen durmir. 

SUPERMAN MORREU 
Por CARLOS PELETEIRO 

 

Eu era unha persoa normal, un mozo corrente, tiña moitos medos, moitos prexuízos, e 
pouca capacidade para superalos, pero un día coñecín a unha persoa que achacaba os 
meus medos, todos os medos, a unha cuestión psicolóxica e que mantiña que todos os 

medos eran susceptibles de ser superados. A tese que mantiña na que todos eran supe-
rables, só era atopar a forma de superalos. 

Un día díxome que el non tiña medo, que todos os que tivera superáraos enfrontándose 
a eles. Se tiña medo ao frío organizaba unha excursión ao polo. Se tiña medo á calor ía-
se ao deserto. Se tiña medo a nadar, lanzábase ao mar. Se tiña medo a voar lanzábase 

nun á delta.  
Despois de coñecelo pensei que esta persoa, que  realiza tantas cousas e enfróntase así 
aos seus temores é Superman e está chamado a salvar á humanidade dos seus medos. 

Un día o meu amigo ía camiñando pola rúa todo tranquilo e de súpeto foi testemuña 
dun accidente entre dous coches con tan mala fortuna que un dos dous coches saíu 

despedido e véuselle enriba. Entón pensei para min “Superman morreu”. O que non me 
causou nin magoa nin indiferenza, soamente decepción. 

Concluíndo, os medos existen e aínda que cremos que os superamos, non é verdade. 

Eu creo que os medos seguen estando aí, soamente perdemos a conciencia diso; unha 

cuestión psicolóxica. 
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Teño medo ás ratas que comen o millo e 

as patacas, que teñen ás crías debaixo 

do muíño ou nos alpendres e palleiras, 

e deixan as súas cagadas onde están 

criando e comendo. Rillan todo o que 

ven.  
 

Teño medo que os cans grandes se bo-

ten a min, porque cando paso por unha 

casa cun can, inda que pequeno, e me 

ladra, eu teño medo que se solte da ca-

dea ou salte a cancela e se bote a min. 

Hai un can grande que me mira e sem-

pre ponse a ladrar. 

Menos mal que non o fai tódolos días, so-

amente cando ao pasar polo eido onde 

está eu o asusto e o fago rabiar.  
 

Teño medo a perder a memoria e non 

acordarme dos nomes da miña familia, de 

onde vivo, de min, de nada. 
 

Teño medo a quedarme soa e non ter con 

quen comer na mesa, non ter compaña 

cando como, porque non me gusta comer 

soa e ter que facer soa as cousas da miña 

casa, que tamén é da miña irmá e dos 

meus sobriños e cuñado. 

Teño medo ás alturas. Teño vertixe. 

Teño medo a pasar por pontes estreitas 

e adoito ir amodo, agarrándome á va-

randa ou afastándome o máis que podo 

da altura. 
 

Nun piso alto non me asomo a un bal-

cón sen unha varanda alta por medo a 

marearme e poder caerme. Para min se-

ría unha morte moi traumática. Sinto 

coma se puidese escorregarme e que, ao 

marearme, quedase sen forza nas per-

nas e botaríame cara adiante perdendo 

o equilibrio. Por iso non adoito ver cara 

baixo.  
 

A causa deste medo penso que pode ser 

que de pequeno caín dun berce que es-

taba moi alto cando pegaba un salto. 

Non me apoiei ben na varanda  e quedei 

semiconsciente. Tamén penso que pode 

ser un medo á morte con sufrimento.  
 

Son un pouco hipocondríaco e unha fe-

rida ensanguentada asústame, dáme 

calafríos. Pode ser un pouco polo meu 

carácter.  

Outra explicación pode ser que sufrise un 

accidente grave nunha vida pasada, pero 

isto só serve para os que cren na reencar-

nación. 

 

De momento non tento superalo porque 

de rara vez súbome a sitios moi altos, pe-

ro creo que se o tentase a miúdo, tranqui-

lizándome e con firmeza, observando á 

xente que non ten este pequeno proble-

ma, collería confianza en min mesmo e na 

miña forza interior.  

 

Todo depende de min, como en calquera 

outra enfermidade ou problema mental. 

Aínda que con axuda penso que sería 

máis fácil entendelo e entender á xente 

que non o padece.  

 

Tamén podería buscar axuda dun espe-

cialista se non consigo entendelo por min 

mesmo porque, con forza de vontade soa 

non sei se o eliminaría. O tempo dirao, 

pero creo que se eu non poño da miña 

parte ninguén me pode axudar. 

O INCONSCIENTE INSEGURO 
Por MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ 

MEDO  
Por ELISA MÍGUEZ 
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O SILENCIO MALDITO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Nin un triste ruído no medio da noite, nin 

una alma en pena, nin un berro xordo, nin 

unha luz escura, nin unha oración escrava, 

nin unha exclamación sixilosa, nin un ser 

calado. Todo isto é para min un silencio 

maldito, un silencio que me afoga, que me 

estremece, que me fai ter medo, pánico e 

terror. 
 

O silencio é o ruído máis forte que coñezo, 

quizais o ruído máis forte de todos os ruí-

dos. Tamén din que o silencio é sinónimo 

de cultura e educación. 
 

Cando tes algo que dicir e non te deixan, 

este é un silencio maldito, porque as ideas 

se confunden na mente o non podes falar 

para expresalas como ti queiras.  

Ese é o silencio maldito. 

A MORTE 
Por MARÍA PRIM PAZÓ 
 

Lémbrome ben daquel día, tomarme por 

tola pois o que vou contar é unha historia 

real. 
 

Eu atopábame na habitación, coa miña ca-

dela. Ela estaba moi grave, sufría unha en-

fermidade que lle facía cagar sangue e non 

comía. Levaba todo o día con ela e fun be-

ber a cociña. 
 

De pronto caeume o vaso ao chan pois tiña 

diante miña unha sombra con pucho negro. 

Comezou correr ata o meu cuarto e a se-

guín. Cando entrei na habitación a cadela xa 

morrera, tal vez foi que nesa época aínda 

non estaba medicada, pero tamén sei que 

podería ser a propia morte.  E é que a ti ta-

mén visitarate a morte! 

OS MEUS MEDOS 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 

 

Eu teño medo a moitas cousas, entre elas téñolle 

medo ás abellas, aos xabarís, aos lobos, aos raios ou 

aos gabiáns. 
 

O meu medo ás abellas empezou de pequeno por-

que un día picoume unha e pasei moita dor. 

En canto aos xabarís téñolles medo porque me ato-

pei con eles máis dunha vez, ía en coche e por pou-

co chocamos contra eles e un amigo levouse algún 

por diante e esnaquizou o coche cando ía traballar, 

e tamén acaban coas colleitas dos meus pais, millo, 

patacas, etc. 
 

Tamén teño medo aos lobos por se me atopo cun 

cando vou dar un paseo, dicir que algúns lobos ata-

caron ás ovellas dos meus veciños. 

Téñolle medo aos raios por se me cae un cando hai 

tormenta, nunha ocasión, na miña casa un raio 

queimou a vitrocerámica, o quentador e o televisor. 
 

E téñolle medo aos gabiáns por se entra un no 

curral e cómese as galiñas. Hai uns días un gabián 

comeunos parte dun pito e deixou o resto dentro do 

curral. 
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CORAZÓN NA ESCURIDADE 
Por DAVID WHITE 

 

O corazón baila na metade da es-
curidade, ás veces parase a mirar dun 

lado para outro, sempre en dirección 
contraria as agullas do reloxo. O propio 

corazón ten medo na noite tebrosa e 
escura.  
 

A noite faino pensar, vive ou morre?  
 

O seu latexo as ve-

ces é débil, outras 
veces bate máis rápi-

do cun lostrego. El 
pediu un desexo, 
mais case nunca se 

cumpre. Un día moi 
chuvioso o corazón 
escapa da escurida-

de e  prende unha 
candea  para ver se 

así se ilumina o ca-
miño. Busca a luz. 
Vida. 

 

Camiño que ten por diante para reco-

rrer os días, as noites, todo o que lle 

queda por vir, todo o que lle queda por 

vivir. 

Teño medo á morte que me depara a 

miña vida, teño medo a morrer polos 

bronquios, de pulmonía e penso que 

non o teño fácil, pois padezo moito des-

tas enfermidades, enfermidades que ás 

veces se complican. Non é fácil vivir con 

elas, pero hai que botarlle peito, nunca 

mellor dito, e tratar de vivir. 
 

Teño medo aos mortos, a estar con eles 

a soas. Non o podo evitar, asústanme, 

penso que poden cobrar vida. Danme 

medo os cadaleitos, non sei como hai 

xente que se pode meter neles e facer 

unha procesión ofrecéndose a un santo 

e pedindo cousas.  

Eu non me metería nunca, non vaia 

ser que ao final saia mal a cousa e 

non volva ao mundo dos vivos. 
 

Quero pensar nas persoas como eran en 

vida e non mortas. Cando morre alguén, 

acórdome desa persoa pola noite e penso 

que os vexo polo corredor. Estou tratan-

do de superar esta situación, despois da 

morte do meu pai estou a levalo moito 

mellor, aos poucos, pois xa consigo ir a 

algún enterro dalgún compañeiro que se 

morreu, ou dalgún familiar ou amigo. 
 

Estou a tentar superar este medo aos 

poucos, botándolle peito. 

BOTÁNDOLLE PEITO 
Por MARÍA PROL REJO 

TEÑO MEDO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Saio a rúa e teño medo. As rúas están 

cheas de xente estraña. Non me fío de nin-

guén. Teño medo ás persoas que me saúdan 

sen eu coñecelas. Non me gustan as multi-

tudes porque pode pasar algo malo. Estou 

cheo de pánico e terror.  
 

Temos o exemplo do que pasou en París e 

en  Bruxelas. Vivir esas situacións márcan-

che para toda a vida. Non se pode andar 

tranquilo pola rúa. En calquera esquina po-

de haber un sospeitoso, non só para min, 

senón tamén para a policía. Non estamos 

seguros polo terrorismo en nome do Islam. 

Esa xente que escapa  das guerras no mun-

do islámico cara a Europa solidaria e arbi-

traria. Europa solidaria que xa non existe.  
 

Esa xente que deambula polas fronteiras 

coas súas familias ao lombo buscando segu-

ridade, pan e traballo. Lémbrome desas pa-

teras cheas de norte polo mediterráneo. 

Moitos afogan por chegar o máis rápido a 

beira do mar. E se eu teño medo ao mar 

imaxínate eles. Eu so penso nunha cousa; 

teño medo. 
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Tiña soño, camiñaba pola praia e 
alguén camiñaba tras de min; a 
cada paso íame entrando pavor.  
 

O pavor ía en aumento transformando 

cada respiración en silencios que me as-
fixiaban por ir a máis, a miña agorafo-

bia que me facía enfrontarme a sombras 
ou demos que ían comendo a araña te-
cida de pesadelos que ían aumentando 

por momentos. 
 

Camiñar divagando, enfrontándome a 

todas as miñas grandes ou pequenas 
pantasmas que ían derretendo a alma 

dos meus pesadelos. De todos os xeitos 
na cama dos meus soños todo ía diluín-
dose de tal maneira que tiña case a 

gran obrigación de enfrontarme a unha 
lexión de demos para divagar sobre as 
sombras dun averno que se expandía 

na medida de que eu seguía durmido, 
ou ben pensado que durmía, de tal for-

ma que os meus ósos transformábanse 

na sustancia do que están tecidos os 
soños. 
 

Soños que ían alimentando a gran fan-

tasía de ir divagando sobre en que male-

ta trasládanse os soños e o delirio de 

enfrontarse á agonía de sufrir o Deli-

rium Tremens, de beber licor dos espas-

mos que entran nos ósos tras unha noi-

te de insomnio tras inxerir tremendas 

doses de terror, cuxo misterio se vai 

trasladando ao fantasmagórico mundo 

do inframundo, onde todos os espíritos 

convocan unha gran orxía de soños 

ganduxados e teas cuxas  sedas se en-

frontan a grandes demos que se fan vi-

sibles no amencer das grandes som-

bras, que palpitan na chama cuxa in-

tensidade é proporcional ao medo de in-

finidade de soños. 

NO SONO DEMO DE SOÑO 
Por RICARDO DOCAMPO 

CHOF! 
Por YOLANDA IGLESIAS 
 

Ás veces voume para a cama toda con-
tenta e bótome a durmir. Chegan as tres 
ou catro da mañá e comezo a ter un gran 

pesadelo, un dos que máis medo lle te-
ño. Caio e caio, e mentres caio, intento 

pedir socorro, pero non son capaz e as-
fíxiome. Sigo caendo e caendo e... Chof! 
Choco contra algo e non sei se é unha 

cama ou un precipicio sen pedras. Ata 
que me dou conta que estou na cama, 
non respiro aliviada. 

A min dáme voltas a cabeza porque son 
bastante hipocondríaca, segundo din mi-

ña nai e miña tía. 
Eu creo que para superalo debería facer 
exercicios de relaxación con algunha 

música relaxante como facíamos no Cen-
tro de Rehabilitación Lenda, tomar unha 

tila e intentar pensar en ovellas ou cal-
quera cousa bonita para non ter seme-
llante pesadelo. 

SOBRE A INCERTEZA 
Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASAS 

 

Ten que haber cousas que a ciencia non 
poida explicar. Algo de todo en todo. Ten 
que haber cousas inexplicables, pero 

que poidan chegar a explicarse. Para 
que haxa un equilibrio ten que haber 

algo inexplicable, que sexa un milagre 
ou non xa é outra historia. Ten que ha-
ber cousas inexplicables porque é bo e 

necesario, porque non pode estar todo 
controlado nin todo explicado. A incerte-
za e a falta de explicación son boas e 

necesarias para dar sentido á existencia 
ou un mínimo de equilibrio. Algo de to-

do en todo, algo de incerteza. 
Dicimos que cada un ten o que se mere-
ce e botamos a culpa a alguén aínda 

que non a teña. Xogamos unha partida 
de xadrez contra a natureza ata gañala 

e controlalo todo. E cando teñamos todo 
controlado botaremos en falta un pouco 
de incerteza. 
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CATRO VISIÓNS 
Por QUINO ALJÁN LÓPEZ 

Un día fun ao ximnasio a Ponte-

caldelas. Cando acabei vinme para 

casa. Viña camiñando e fíxoseme 

de noite. Ao vir para casa andando pa-

sei polo cemiterio da Insua que estaba 

pegado á estrada, xa era tarde. Ao che-

gar a el intentei entrar porque xa pre-

sentía que algo había por alí e sentín 

curiosidade. Estaba pechado. Ía mar-

char e cando me xirei para ver se había 

algo, vin dous espíritos. Eran coma 

sombras, pero estaba vestidos. Eran 

dous homes, un alto e outro baixo. Le-

vaba un pau na man e intentei tocalos 

con este, pero atravesou o seus corpos. 

Asusteime un pouco, mirei para os la-

dos por se había alguén máis e marchei 

apurado e con medo. Eu xa cría que 

existían os espíritos, pero era a primeira 

vez que me atopaba con eles. 
 

Noutra ocasión, una noite no mesmo ce-

miterio, tres amigos máis eu pasamos 

en coche e paramos enfronte. Os que 

iamos no coche vimos un espírito ao ou-

tro lado da porta. Era un home, nin alto 

nin baixo. Eu asusteime porque levaba 

a portela do coche  baixada e tiña medo 

a que viñera por min.  

Pero os meus compañeiros botáronse a 

rir. Estivemos un tempo parados ata 

que arrancamos. 
 

Unha noite estaba na miña habitación 

e vin como ao redor da cama había ca-

tro ou cinco espíritos. Eran como som-

bras de homes mirando para min. Un 

deles botoume as mans á gorxa e aper-

tou. Sentín que me afogaba. Chamei 

pola miña irmá pero non me escoitou. 

Pouco despois desapareceron. Despois 

disto houbo unha temporada que dur-

mín cun coitelo baixo as sabas, por se 

acaso se repetía a historia. 

Cando morreu un curmán meu, ao aca-

bar a misa a xente foi saíndo da igrexa 

da Insua. Cando se ían marchando para 

as súas casas, quedei no adro da igrexa 

e vin como uns espíritos saían tamén da 

igrexa e miraban como a xente marcha-

ba.  
 

Máis tarde, outros espíritos saían por 

outra porta da igrexa. Estaba eu solo e 

temín porque cerraran as portas do 

adro. 

Esta historia conteina máis tarde na ca-

sa da miña tía e sorprendéronse un 

pouco. Penso que me creron pero non 

volvemos a falar do tema.  
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AS MÁQUINAS PERIGOSAS 
Por DAVID WHITE 

 

Un dia de verán do mes de xuño, eran as 

catro da tarde, facía un sol potente e o 
céspede estaba moi grande, eu propúxen-

me córtalo e púxenme a elo. Vestín unha 
roupa vella e montei no cortacéspede, en-
trei polo portal do campo e acendín o cor-

tacéspede coa chave de contacto. Fixen os 
primeiros tramos moi de seguido pero can-
do eran as cinco da tarde o cortacéspede 

parouse. Saltáronselle as coitelas que eran 
as que facían que o cortacéspede levara a 

herba. 
 

O cortacéspede parouse e eu quedei cun 

medo terrible porque sen darme conta 

unha das coitelas saltárame ao brazo e fí-

xome unha ferida, tiven que poñer unha 

vendaxe. Estiven así case dúas semanas 

pero recupereime e dende aquel día fatídi-

co, aquel día de verán, non volvín coller 

unha maquinaria pesada. Así é a vida. As 

veces as máquinas son fáciles de manexar 

e outras veces fanche sufrir e incluso che 

causan dor, este e un dos medos máis im-

portantes dos que teño no meu día a día. 

CAFETERÍA — CHURRERÍA 
 

PEPE 
 

A Xunqueira — Redondela 

PENSAMENTOS 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

“O medo paraliza e tame n che pode dar a risa” 
“Quen ten cu ten medo” 
“O misterio e ben sinxelo, como non saber 
porque    che cae o pelo” 
“Todo o que sexa terror  e  un horror” 
“Quen saiba o que e o misterio o terror e  o 
medo , que levante un dedo” 
“O pasado foi terrorí fico o presente da medo e 
o futuro e un misterio” 
“Tes pa nico a algo? Si, a que me trabe  un gal-

go” 

NIN RIBA DUNHA SILLA 
Por JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 
 

Cando vou a veces a facer  ximnasia 

por riba da ponte da traída do auga de 
Reboreda e teño que facer exercicios 

nalgúns tramos, invádeme o medo á 
altura, e nesa situación eu o paso moi 
mal. 

Lémbrome de xove cando trepaba en-
tre dúas casas, na calella que daba a 
miña casa, apoiándome coas mans e 

pés lograba ascender ata case o tella-
do, aí non tiña medo ás alturas. Lem-

bro unha vez de viaxe en Tenerife, ti-
ven que ir en teleférico, tiven moito 
medo e paseino moi mal, a anguria 

apoderouse de min, mais o volvería re-
petir. 
No castelo de Soutomaior paseando 

por riba dunha muralla, na parte que 
tiña no chan un enreixado, tamén sen-

tín o medo pola altura e outras sensa-
cións que tiven, e ao saír ás torres pa-
soume o mesmo. 

Algunha vez xa me pasou, ao atravesar 
unha ponte levadiza, teño que facelo 

sen ver cara baixo en ningún intre polo 
medo que teño. 
Noutras ocasións cando subo en as-

censores, e ao sentir o tirón que dan, a 
parte de sentir claustrofobia,  sinto 
medo pola altura que está collendo.  

Creo que isto é debido a tensión que 

sinto cando me atopo nun sitio alto, e 

é que canto máis alto, máis dura será 

a caída.  
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PISCINA 
TEMOR, ANSIEDADE & FRUSTRA-

CIÓN 

Por ALBERTO LAGO 
 

Hai tempo que lle estou dar 

voltas á cabeza. A culpa de to-

do tena a actividade de piscina 

á que vou todos os venres.  
 

É tal o medo que sinto a tentar na-

dar na piscina grande que quedo 

totalmente paralizado cando estou 

dentro.  
 

É difícil explicar o por que, xa que 

todos os que están nela nadan bas-

tante ben e sen medo. O medo que 

teño quizais veña de hai xa moitos 

anos, cando na praia case me afogo 

por saírme de cala. Isto deixou en 

min un recordo indeleble. 
 

Non perdo a esperanza de collerlle o 

xeito, pois os demais compañeiros 

métense por onde lles cobre sen ma-

ior problema. O que teño claro can-

do entro na piscina é que enseguida 

quedo colapsado ao ver tal cantida-

de de auga que me cobre e vénseme 

o mundo enriba.  
 

Sei que a cuestión é simplemente 

perderlle o medo, pero como? Se es-

tou totalmente acolloado. 

AS SOMBRAS DE ANA 
Por ANA NIETO 

 

Con isto espero axudar a moita xente que es-

tá ou se sinte no meu caso igual ca min. 
 

Eu aprendín a nadar os 4 ou 5 anos no mar. 

Aprendín a nadar así, polas bravas e foi mi-

ña nai que me ensinou, que eu recorde. Coas 

mans e pés, despois os flotadores, e como os 

flotadores non me collían porque estaba ben 

feitiña non me quedou máis remedio que na-

dar, nadar e nadar. Así aprendín a nadar. 
 

Nunca fun a nadar a unha piscina cando era 

pequerrecha. Creo que non. Por aquel entón, 

non o lembro moi ben, creo non había pisci-

nas públicas como hai hoxe en día. Encantá-

bame a auga (mar, río, etc). Antes de entrar 

en Lenda eu ía a piscina a nadar. Por moti-

vos de traballo ou dun curso tiven que dei-

xalo, ía pola mañá con monitor. Mirei a pelí-

cula de Titanic e a exposición que houbo en 

Vigo, tamén impresionoume moito o tsunami 

de Tailandia. Recordo ver a nena sudameri-

cana que se afogou viva, o de Biescas, desas-

tres cantos houbo con afogados. 
 

E un bo día do ano 2014 entrei en crise na 

piscina de Vigo. Entroume medo, pánico. Me-

do de finar afogada. Non sei por que, pero de 

súpeto sentín medo. Deume o “chungo”. Por 

primeira vez na miña vida, deume o que se di 

un “mal roio”. 
 

Como o superei? Enfrontándome ao medo. 

Meténdome no auga todos os venres e ir á 

piscina de Vigo cada vez que podo, e deixar 

que me pasase a crise. Aínda estando mal, ía 

á piscina e tratei así de superalo sen deixar 

de loitar. Agora mesmo dáme igual, perdinlle 

o medo á auga, non teño medo de finar afo-

gada. Ese medo pasoume. 

O mellor dos medos é afrontarse a eles e 

agardar a que pasen, tarde ou cedo, sempre 

pasan. 
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OS FILLOS 
Por XOSE ANTÓN GREGORIO TROITIÑO 
 

O meu medo son os meus fillos. Só pensar que 

lles pode pasar algo lévame á miña ruína mental. 
Son toda a miña vida, a miña delicia, o meu or-

gullo, a miña razón de ser. 
 

Cando me dan unha aperta ou me dan un bico, o 

meu corpo arrepiase todo, cando están maliños o 
meu móbil non deixa de mandar mensaxes para 
saber como se atopan e que lles di o pediatra. 

Falo con eles todos os días do ano, e aínda que 
en vinte catro horas non pase moito para contar, 
a min con escoitar as súas verbas dicíndome que 

están ben, que están a xogar, ou que non teñen 
nada que contar, xa que o día foi normal,  xa me 

enche de ledicia. 
 

Nos estudos van ben, algo que tamén me enche 

de satisfacción e orgullo por ser seu pai e por 
eles ser os meus fillos. O meu verdadeiro medo é: 

- Algunha enfermidade sen cura ou con moito 

risco. 
- Os pasos de peóns. 

- Os secuestros. 
- Os pederastas. 
- As malas compañas. 

- Que os desprecen. 
 

E así podería chegar cunha gran morea de cou-

sas pero si penso nelas sería un sen vivir. Eles 
son sangue do meu sangue e por eles daría a mi-

ña vida en calquera momento. 
 

Non entendo eses que se fan pasar por país e le-

van anos sen ver nin falar cos seus fillos, eu co-

ñezo algún caso, os cales non respecto. Un fillo é 

para toda a vida, non só mentres estas casado, 

pódeste divorciar da túa parella, pero nunca dos 

teus fillos, eles non son culpables de que un non 

queira seguir convivindo en parella, son os máis 

inocentes. 

COMO O MEDO NOS IMPIDE 

AVANZAR 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Alguén dicía: “Coraxe provén da raíz 

cor, quere dicir corazón. Ser valente 

significa vivir con corazón. Os covar-

des viven coa cabeza, están atemoriza-

dos, rodéanse da seguridade da ra-

zón”.  

Nelson Mandela dicía: “Non é valente 

quen non ten medo, senón quen sabe 

conquistalo”. 
 

Se puidésemos transformar os nosos 

medos en poder, poderiamos lograr 

unha morea de cousas que nos levarí-

an a ter unha vida moito máis plena, a 

vida que verdadeiramente nos mere-

cemos. Nós podemos facelo, a clave 

está en deixar de limitarnos e enfron-

tarnos ó cambio. 
 

Algunha vez puxécheste a pensar co-

mo trocaría a túa vida se puideras 

transformar todos os teu medos nun 

incrible poder?  

Nun principio parece tan só unha me-

ra suposición, un pensamento utópico, 

pero si o analizamos ben, veremos que 

é algo totalmente lóxico, algo que pode 

ser posible, xa que o medo non é máis 

que unha forma de enerxía mal canali-

zada, e coma toda enerxía, é capaz de 

transformarse, só é cuestión de traba-

llala adecuadamente. 
 

Só seremos verdadeiramente vence-

dores ao vencer ó noso maior inimigo, 

que é o medo. Debemos crer na nosa 

capacidade de conquistar, non permi-

tir que o medo nos venza.  

Cre en ti e en todo o poderás lograr. 
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MEDOS, ANSIEDADE & FOBIAS 
Por XAQUI N VIDAL 

O medo e  unha emocio n caracterizada por un intenso sentimento, habitualmente desa-

gradable, provocado pola percepcio n dun perigo, real ou imaxinario, presente ou futu-

ro. É  unha emocio n primaria que se deriva da aversio n natural ao risco ou a  ameaza, e 

manife stase tanto nos animais como no ser humano.  

Medo como resposta emocional 

O medo e  unha emocio n normal e universal, 

necesaria e adaptada que todos experimenta-

mos cando nos enfrontamos a determinados 

estí mulos. Por exemplo, os nenos ao longo do 

seu desenvolvemento sufrira n e experimenta-

ra n numerosos medos: a  separacio n, aos estra-

n os, aos ruí dos fortes, a  escuridade, a quedar 

so s, aos animais, ao colexio, etc. A maiorí a se-

ra n pasaxeiros e non representara n ningu n 

problema, ira n aparecendo e desaparecendo en 

funcio n da idade e do desenvolvemento psico-

neurolo xico.  
 

Éstes medos, a trave s da aprendizaxe, resulta-

ra n moi u tiles en moitas ocasio ns xa que co 

tempo, poderannos axudar a enfrontarnos de 

forma adecuada e adaptada a situacio ns difí ci-

les, complicadas, perigosas ou ameazantes que 

poidan xurdir ao longo da vida.  
 

A su a funcio n fundamental sera  protexernos de 

posibles danos xerando emocio ns que forma-

ra n parte da nosa continua evolucio n. Polo tan-

to non so  sera  normal, seno n tame n necesario, 

que durante a nenez un experimente medos 

especí ficos e concretos ante situacio ns, obxec-

tos e pensamentos que impliquen perigo ou 

ameaza real, evitando así  correr riscos innece-

sarios que poidan pon er en perigo a vida, a sa-

u de ou o benestar fí sico ou psicolo xico, pero 

sen que en ningu n momento, estes sexan o su-

ficientemente importantes como para alterar 

de forma significativa a vida, ou o seu desen-

volvemento cognitivo ou emocional. 
 

Ansiedade como resposta psicofisiolóxica 

A ansiedade e  unha resposta de alarma que 

xorde cando a persoa necesita reaccionar ante 

determinadas situacio ns, acontecementos 

  

estresantes ou estí mulos percibidos como 

ameazantes, perigosos ou de incerteza, sexan 

reais ou imaxinarios, internos ou externos. Do 

mesmo xeito que o medo tame n e  unha respos-

ta normal, necesaria, adaptada e mesmo  

positiva, pois prepara ao organismo para mo-

bilizarse ante situacio ns que requiran unha 

activacio n neuronal superior a  requirida por 

outras moitas situacio ns, que non impliquen 

dificultade algunha.  
 

Mentres dura o estado de alarma ou alerta, o 

organismo pon en marcha toda unha serie de 

mecanismos de defensa, tanto fisiolo xicos co-

mo psicolo xicos, coa finalidade de superar e 

enfrontarse a  posible ameaza, e aí nda que du-

rante este tempo increme ntanse os sentimen-

tos, nada agradables, de angustia e insegurida-

de tame n se incrementa unha maior percep-

cio n da contorna, e unha maior agudeza e con-

centracio n mental, ademais dunha mellor pre-

paracio n fí sica. Así  facilí tase que o enfronta-

mento a  ameaza poida realizarse co maior e xi-

to posible, mesmo podamos incrementar o no-

so rendemento sempre que a resposta termine 

en canto conclu a o factor que desencadea a 

resposta desencadeamento. 
 

Fobias como resposta descontrolada e inca-

pacitante 

O medo e a ansiedade deixan de ser respostas 

normais, necesarias e positivas cando superan 

o limiar de tolerancia, non hai percepcio n de 

control, produ cese unha evitacio n continuada 

do estí mulo que provoca a aversio n e interfire 

considerablemente no dí a a dí a. As respostas 

se guense mantendo a pesar da cantidade de 

explicacio ns racionais que se poidan recibir, a 

fin de contas o terror que se sinte incapacita a 

un para escoitar razo ns ou tomar decisio ns ra-

cionais ante situacio ns, reais ou imaxinarias,  

https://gl.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Perigo&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Animais
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ser_humano


13 

 ou ante obxectos ou animais, que para 

a maiorí a das persoas non representan 

ningu n perigo, excepto para quen o seu 

cerebro interpre taos como terrible-

mente perigosos e ameazantes.  
 

Éstas respostas son excesivas e ven en 

cargadas dun estado de ansiedade con-

siderable, continuo e persistente, son 

pouco razoables e intensamente des-

proporcionadas, prolo nganse no tem-

po e xeran un malestar con enorme 

sufrimento. 
 

Nesta situacio n o medo conve rtese en 

fobia, onde xa non hai medo seno n pa -

nico, e a ansiedade deixa de ser positi-

va para pasar a ser negativa e patolo xi-

ca, o que a converte en altamente dani-

n a e prexudicial para quen a sofre, ade-

mais de alterar sensiblemente a su a 

capacidade para afrontar situacio ns 

cotia s (como durmir, estar so  ou con 

xente, ir a  escola, ao traballo, saí r de 

casa, viaxar, enfrontarse a diferentes 

situacio ns que dependera n do obxecto 

temido, etc.  
 

Én definitiva, non poder levar unha vi-

da normal e satisfactoria). 

Éstablecer a fronteira entre medo, an-

siedade e fobia non sempre sera  fa cil, 

pois dependera  de factores como a ida-

de, natureza do obxecto ou situacio n 

temida, frecuencia, intensidade e grao 

de incapacitacio n. 
 

Ante unha fobia, un vai presentar com-

portamentos do ma is dispares, tere-

mos unha gran dificultade para manter 

un control racional do pensamento, 

reaccionando desde a inmobilidade 

absoluta ata o ataque de pa nico, onde a 

norma e  a gran evitacio n do estí mulo 

que provoca a aversio n, ou cunha fuxi-

da desesperada e sen control cando 

non se poida evitar e non quede ma is 

remedio que expon erse ao mesmo. 

QUE MEDO ME DÁ 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 

 

Os medos que eu teño poderían clasificarse en tres 

grupos:  

Medos físicos; aquí inclúo o medo a ter una enfermida-

de, medo ater un accidente e medo a que me atropelen.  

Medos familiares; aquí inclúo o medo a perder algún 

ser querido ou que a alguén da miña familia lle pase 

algo.  

Medos mentais; aquí incluiría o medo a chegar tarde, 

ás alturas, aos coitelos e ao lume. 

Algúns medos son variables e outros invariables. Eu 

opino cos medos físicos e os familiares son máis varia-

bles porque se basean no medo a ter unha consecuen-

cia directa que me pode producir dor ou facer dano. 

Por outra banda, os medos mentais considéroos menos 

variables, porque están fundados en sensacións negati-

vas e en feitos relacionados. Por exemplo, o medo a 

chegar tarde está baseado na sensación de insegurida-

de que me produce, pero non me chega a facer dano. 

Unha maneira de superar os meus medos é relaxarme, 

non pensar que poidan pasar e, se me pasan, enfron-

tarme a eles. Un medo extremo pódese considerar 

unha fobia. 

Creo que hai moitos medos innecesarios para vivir, e 

non nos deben impedir realizar as cousas e vivir a vida. 
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CALES SON AS FOBIAS MÁIS COMÚNS? 
Por A VOZ DE LENDA 
 

Unha fobia é un medo irracional, un tipo de trastorno de ansiedade no cal, a persoa ten un medo im-

placable a unha situación, a unha criatura, lugar ou cousa. As persoas cunha fobia fan todo o posible 

por evitar un perigo percibido, que é moito maior nas súas mentes que na vida real. Se é confrontado 

coa fonte da súa fobia, a persoa sufrirá unha angustia enorme, que pode interferir no seu funciona-

mento normal, ás veces pode conducir ao pánico total. Para algunhas persoas, mesmo pensar na súa 

fobia é altamente angustioso. 

Comezamos pola aracnofobia. O medo ás arañas 
encabeza a lista de fobias máis comúns, aínda 
que a precisa orde destas sexa imposible de de-
terminar. Afortunadamente, a maioría de nós po-
demos evitar ver arañas con frecuencia, e o te-
mor irracional ante estes arácnidos é relativa-
mente fácil de tratar. 
 

Tamén  unha fobia clásica é o medo para voar 
nos avións, a aerofobia. Trátase, posiblemente, 
xunto á  aracnofobia, da fobia máis común. De 
feito, calcúlase que só o 5% dos pasaxeiros que 
se soben a un avión non sofren ningún temor. 
Nos casos máis extremos, os aerofóbicos sofren 
trastornos de ansiedade mesmo meses antes, an-
te a perspectiva dunha futura viaxe. 
 

Un terror máis prexudicial é a agorafobia. Lite-
ralmente significa medo á praza de mercado 
(vén do termo grego "ágora"). Pero en xeral aplí-
case a quen sente medo en lugares abertos e en-
tre multitudes, ou en situacións das que pensan 
que é difícil escapar. Quen padece esta fobia po-
de ter ataques de pánico, e a consecuencia temer 
futuras posibles crises, o que aumenta o medo. 
Isto pode levarlles a encerrarse en casa e limitar 
así drasticamente a súa vida. 
 

O medo a espazos pequenos e pechados, máis 
coñecido como claustrofobia. Estímase que entre 
un 2 e un 5% da poboación padece medo aos si-
tios pechados. Estas persoas adoitan evitar os 
ascensores, o metro, os túneles, as habitacións 
pequenas e ata as portas xiratorias pódenlles 
presentar dificultades. 
 

Unha fobia do máis vario pinta é a zoofobia. A 
zoofobia é unha fobia xeral, e tamén un conxunto 
de fobias específicas. Xeralmente é definida co-
mo un medo irracional cara aos animais, pero 
existen moitas subfobias, que son específicas pa-
ra distintos animais, pero ao falar da zoofobia en 
xeral, pódese referir ao medo cara a calquera es-
pecie animal. Exemplos de zoofobias específicas 
poderían ser entomofobias (medo 
 aos insectos), apifobia (medo ás abellas), arac-

nofobia (medo ás arañas) ou mirmecofobia 
(medo ás formigas). Tamén existe o medo aos 
réptiles (herpetofobia), ou ás serpes en particu-
lar (ofidiofobia). Mesmo hai persoas que temen 
aos animais domésticos e inofensivos, como o 
can (cainofobia), o gato (ailurofobia), as pom-
bas (colombofobia) e galiñas (alektorofobia) ou 
aos peixes (ictiofobia). 
 

A hematofobia, fai referencia ao medo á visión 
de sangue ou feridas, ou a recibir inxeccións. Es-
ta fobia adoita caracterizarse por unha intensa 
resposta vasovagal, por exemplo descenso da 
presión arterial ou desmaios. As persoas con fo-
bia ao sangue anticipan que poida producirse un 
desmaio e as desagradables sensacións de mare-
os e náuseas e evitan facerse análises. 
 

Que hai que ir ao dentista? Pois vai ser que non. 
A dentofobia, consiste nun medo extremo e per-
sistente a asistir ás consultas odontolóxicas. 
Mesmo pensar ou escoitar sobre ir ao dentista 
poderá marcar unha tensión psicolóxica. 
 

Cando estamos a escuras e vemos o que non hai 
temos escotofobia. É o medo á escuridade, para 
quen a desenvolve, na súa imaxinación adoita 
desatarse un frenesí que os fai confundir obxec-
tos con monstros. 
 

Cando a altura é a responsable do noso medo, 
ansiedade e anguria temos a acrofobia. A fobia 
adoita manifestarse cando nos asomamos a un 
balcón, estamos nun miradoiro elevado, xunto a 
un precipicio ou ao pasar por unha ponte con 
varandas baixas ou sen elas. 
  

Todos sabemos que toda vida ten o seu fin e que 
o medo á morte é algo natural e instintivo nas 
persoas, posiblemente porque a morte represen-
ta o descoñecido. Ademais, asóciase a morte cos 
padecementos que a preceden como a dor e o 
sufrimento. Pero algunhas persoas sofren unha 
verdadeira fobia á morte e aos mortos, coñéce-
selle como necrofobia. 
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AS 10 FOBIAS MÁIS ESTRAÑAS 
DO MUNDO 
Por ADA ESCONTRELA DÍAZ 
 

Trihexafobia: Medo ao número 666, o que 
teña entendemento, ao número da besta, 
que é o número do home. 
 

Somnifobia: Medo irracional á hora de 
durmir. Cando un sempre pensa que can-
do vai durmir, algún ser ou unha pantas-
ma lles fará dano ou lles arrebatará a vi-
da. 
 

Hipopotomonstrosesquipedalifobia: As 
persoas que a padecen irrítanse moito e 
non soportan ver palabras moi longas ou 
difíciles de pronunciar. Tamén por pala-
bras que nunca as escoitaron e que son 
moi longas. 

 

Calixinefobia: Medo irracional ás mulleres 
fermosas que se produce nalgúns homes. 
Estes evitan ás mulleres fermosas, incluso 
en películas, fotos e cadros. Prodúcese 
por un trauma cunha muller fermosa. 
 

Engofobia: Medo a ir a traballar, ocasiona-
do polo estrés laboral e polas fobias so-
ciais. 
 

Carisofobia: Consiste no medo a sentarse 
nunha cadeira. 
 

Omfalofobia: Trátase do medo aos embi-
gos; as persoas que a padecen son incapa-
ces de tocar incluso o seu propio embigo 
e angústianse ao ver os embigos doutras 
persoas. 
 

Tifalofobia: Consiste no medo ás erec-
cións. 
 
 

Nefofobia: Medo incontrolable ás nubes; 
as persoas son incapaces de mirar cara as 
nubes. Algunhas persoas son capaces de 
controlar esta fobia e outras non poden 
saír da súa casa. 
 

Eisoptrofobia: Temor a verse nun espello 

ou tocalo; temen a todo obxecto onde se 

vexa un reflectido. A orixe é descoñecida. 

Estas persoas teñen medo a ver algo 

anormal coma espectros ou a ver algo pa-

ranormal. Acostuman ser persoas supers-

ticiosas, polo que evitan os espellos. 

SETE ENFERMIDADES MENTAIS 

ATERRADORAS 
Por ADA ESCONTRELA DÍAZ 

 

Mecafilia: É unha orientación sexual pouco coñe-

cida que se caracteriza polo exacerbado amor e 

atracción sexual polas máquinas, como as bici-

cletas, motos, e mesmo avións, pero os reis deste 

trastorno son os autos. Quen padece Mecafilia, 

senten namoramento e celos polas máquinas ata 

mesmo moitos dos afectados declararon manter 

relacións sexuais con autos, ou motos, aínda que 

obviamente a culminación do acto sexual non 

consiste no que coñecemos como convencional, 

senón que consiste en abrazos e caricias aos ve-

hículos. 
 

Síndrome de retracción xenital: Crer que os xeni-

tais estanse encollendo ata o punto de desapare-

cer. Estas persoas cren que cando lles desapare-

zan os xenitais morrerán.  
 

Vigorexia: Obsesión por desenvolver musculatu-

ra. Miran sempre outra realidade fronte ao espe-

llo, míranse gordos ou moi delgados. Inxerir su-

plementos vitamínicos e proteínas cando se vai 

ao ximnasio é normal. A xente que padece vigo-

rexia, sen embargo, esaxeran as doses de hormo-

nas. 
 

O síndrome de Cotard ou o síndrome do corpo 

que camiña: Quen padece este síndrome ten a 

convicción de estar morto e pensa que o seu cor-

po está a apodrecer. É moi difícil de tratar. 
 

Insomnio familiar fatal: Perda total da capacidade 

de durmir, independentemente das horas ou días 

na súa cama a escuras, son incapaces de durmir e 

morren. Non hai tratamento para este síndrome. 
 

Acrotomofilia ou desorde de identidade da inte-

gración temporal: Desexo de amputarse as extre-

midades do corpo, brazos, pes ou pernas dende 

pequenos, ou ben desexo sexual con persoas con 

membros amputados. 
 

Autofaxia: Senten desexo de amputarse partes do 

corpo e comelas. Esta enfermidade mental é co-

ma ser un zombi dun mesmo. É imposible fuxir e 

estar a salvo. 
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—————–- OPINIÓN —-———-- 
Por JOSE LUIS EZAMA FERNÁNDEZ 

 

Nunha beira da terra cha, asolagada polo mar 
das urnas, atopábase un gran número de bañis-
tas que cheiraban a xofre. Estaban falando en-
tre eles do resultado da venta dos números da 
lotería de nadal e calculaban que xa era hora de 
cóbralos, xa que durante todo o ano, só habían 
sacado o que se saca sempre en Galiza, para un 
bolo de pan e una cunca de viño, que xa esta-
ban na cociña. Non sabían nin tiñan intención 
de sacar beneficios pero interesáballes ter rá-
pidos resultados e sacudirse o noxo de tanto 
señorito falando de castas (catastro diría eu da 
pouca terra nosa e das moitas contas a pagar 
para fora)de tanto cheirume a mentiras que xa 
non son nin corrupción, nin despiste … E un 
asoballamento á condición dos traballadores, 
de xente nova que funciona a forza de píldoras 
cun nome ou outro, cunha mao que ameaza a 
súa vida e as dos seus futuros fillos …  
 

Se esta situación, non tan só económica, lles 
permitiría ter (recordemos a baixa natalidade 
en Galiza) sen una educación, sanidade e servi-
zos sociais gratuítos (bibliotecas, parques, xar-
díns, apoios). Onde antes saían para adiante 
uns poucos con favoritismos e tratos de privile-
xio. Onde antes se emigraba por razóns econó-
micas, sociais, culturais ou políticas, agora ve-
ñen sobre todo os ricos de fora e nos votan da 
casa, inverten o seu capital estranxeiro a corto 
prazo,lles dan traballo a uns poucos técnicos 
cos estudios pagados aquí, coas becas no es-
tranxeiro pagadas por nós, coas practicas no 
estranxeiro pagadas case na súa totalidade po-
las familias … E a estes os contratan, traballan 
en Galiza, cotizan en Galiza, a empresa estran-
xeira ten fortes apaños, axudas e favoritismos 
da administración. Paga menos impostos en 
Galiza que no seu país, gasta menos en salarios, 
utiliza o noso chan sen contribuír en nada a 
nós, e todo isto estaría moi ben, pero aos pou-
cos anos estas empresas cambian a súa masca-
ra e aínda que deixen o mesmo cartel na porta 
do edificio recen lustrado ou da enorme edifi-
cación moderna semellante a una fábrica pro-
dutiva (que xa hai poucas), e na maioría das 
veces de mausoleos que non sabemos que es-
conden, que si son fundacións ou organismos 
privados de xestión e administración $ % &Co. 
 

Capital este que volve teoricamente aos donos 

nos países nórdicos (por exemplo) cunha enor-
me cantidade de beneficios, que pagamos nós, 
incluso con beneficios fiscais ou con cartos dos 
presupostos públicos, sen esquecer que somos 
nós os que compramos estes produtos despois 
de fabricalos aquí. Tampouco van a dar benefi-
cios do seu traballo ao erario públicos ou ao 
estado, que xa vai colocando nestes postos aos 
seus “parados de sempre” que non farán máis 
que dirixir mal, sen coñecementos e sen con-
ciencia de empresa  en beneficio deles mesmos. 
E ao final como se da o caso en Portugal, Irlan-
da, Grecia, eSpaña (os PIGS) con estes mesmos 
mangantes seguirán todas estas empresas que 
se fixeron donas de Galiza despois de Franco, 
pois así en multinacionais, grandes grupos …  
 

Maquinas para tragar cartos que se xeran coas  
cousas que temos na casa, que dá o noso traba-
llo persoal diario e de toda a vida, onde as no-
sas antigas inquedanzas deixan de servir para 
que prendan a mecha dun falso inconformismo 
que nos converta en fogo fatuo, aquí preferi-

mos traballar e recoller para cada un e repartir 
tan só en por partes iguais e proporcionais en-
tre todos o que fan e fixeron todo isto posible. 
Só falta dar una volta por calquera vila ou cida-
de para atopar casas derruídas ou semiderruí-
das, a carón de casas reformadas con moito 
aluminio e moitos aparatos modernos na en-
trada; ocorréseme aquí ao lado, dende vinte 
perruquerías, clínicas privadas, tendas de chi-
nos, e sobre todo mobiliarias, oficinas dedica-
das e relacionadas coa construción e o urbanis-
mo, a publicidade,o deseño, a moda …  
 

Non lle vexo eu a produtividade para nós, di-

recta ou indirecta, nin tan só para un vivir me-

llor ou unha mellora calidade de vida, ou máis 

difícil, que teña que ver cunha sociedade de be-

nestar. 
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ESCURIDADE 
Por JAVIER LÓPEZ 
 

Dende os comezos dos tempos existen o 

Sol e a Lúa, a luz e a escuridade, as luces 

e as sombras... É algo estraño que lle teña 

teima a algo tan común como é a escuri-

dade, pero non o podo remediar. Por que? 

Non sabería explicalo; quizais é por non 

saber o que teño ao meu redor, por non 

controlar os meus pasos. Dinlle aos máis 

pequenos que o home do saco agóchase 

entre a penumbra. Como non tremer por 

algo así? Pero miña fobia vai máis alá que 

a fantasía de ver monstros, temo a falta de 

luz porque pérdome na escuridade, non 

son capaz de notar os mobles, os trastes e 

todo o que necesito. Teño medo. O admito, 

tremo por culpa da falta de luz.  

Polas noites deixo unha luceciña prendida, 

coma a lúa na noite. Un pequeno foco de 

luz que me calma nos peores momentos. 

Será unha parvada, pero este é un dos 

meus temores. 

ESCURIDADE NA NOITE 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Almas que deambulan, cheiro a cera, 

túnicas negras, pes descalzos, lume de-

moníaco, parroquias benditas por anxos 

brancos, luces e sombras que confor-

man figuras fantasmagóricas, que te 

atrapan sen dar tempo a fuxir do seu 

carón. Todo isto son características da 

Santa Compaña: unha lenda moi arrai-

gada nos tempos da Galicia antiga.  

As almas pasean a súa pena acompaña-

das polas candeas acendidas que ilumi-

nan o seu paso débil, dirixidas por un 

vivo para ir buscar o próximo candidato, 

que lles acompañaría na viaxe ó outro 

mundo, o mundo dos mortos. Moita 

xente asegura habela visto pasar por al-

gún monte galego a media noite, que din 

ver sinxelamente unhas luces e unhas 

sombras. Polo que din é unha experien-

cia aterradora que impón moito respec-

to, medo, terror e misterio. 

E todo isto é parte da escuridade dos 

tempos e da noite. 

 
 
 
 
 
 
 

Baila o pesadelo entre os soños das persoas 
que dormen no medio da noite. Noite que es-
tá xeada e nada afastada. O pesadelo recorre 
as mentes das propias persoas que senten o 
calafrío recorrendo todo o corpo. Pingas de 
suor nas frontes, nas mans, nas costas, nos 
peitos, sabas empapadas. E tremen de medo. 
O pesadelo persiste no tempo, repítese, nun-
ca se esquece, a anguria persiste ata facerse 
vello na noite. Conciencia nerviosa que afecta 
a medula. O pesadelo recrease, vive, canto 
máis medra a bola de neve, máis goza. Chega 
o día, o propio presente, que non ten fin. 

O PESADELO 
Por DAVID WHITE 
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O FRIGORÍFICO 
Por ANA NIETO 
 

Abro, pecho, abro, pecho, e así varias 

veces ata que se me vai a curiosidade. 

Vexo moita comida, enriba miña, no 

medio, e debaixo de min. Todo iso pa-

ra empezar unha aventura no frigorífi-

co. De súpeto, nin que fose feito a 

posta, volvo a meter a man no frigorí-

fico e quédase pegada no caixón de 

dentro, coma se estivera conxelada; 

de súpeto, sinto un frío que me perco-

rre as veas e por máis que tiro e tiro 

non podo quitar a man. Comézaseme 

a nubrar a mente e, pouco a pouco, 

conxélanseme a cara, a cachola e os 

miolos. Núbranseme 

os ollos e quedo máis 

para ala que para 

acá. Os alimentos 

comezan a subir pola 

miña man cara ao 

brazo e o ombreiro 

lentamente, e de aí 

pegan un brinco e 

estámpanseme con-

tra as meixelas, o 

nariz, o queixo, e fi-

nalmente algúns ali-

mentos desfanse na 

boca, outros por des-

graza, entran na miña gorxa e esca-

pan pola traquea cara abaixo, ata o 

estómago. 
 

E así durante unhas horas intermina-

bles e infernais. O frigorífico sentiu 

que o castigo fora suficiente e soltou-

me. 
 

Entón, case extenuada, botei a correr 

e non quixen saber nada máis do fri-

gorífico, nin da comida, cada vez que 

penso en comida ou nalgún frigorífico, 

penso e comprendo o duro que é o frío 

e o complicados que son os alimentos.  

DIAS DE MEDO 
Por JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 

 

O primeiro medo que sentín foi na miña 

infancia, cando unha noite que non dur-
mía ben fun dicirlle aos meus pais que 

tiña medo, ao que o meu pai sorrindo 
contestou que fora para cama. Eu non 
entendín nada pero fun durmir e aí aca-

bou o conto.  
 

Recordo sendo neno que fun a casa dun 

veciño que me dixo “morte segura”, xa 
que segundo el as miñas mans tiñan un 
“M” e os meus pes un “S” polo que aso-

ciouno ao que dixo. Evidentemente eu co-
llinlle un pouco de medo, máis ben moito 

medo.  
 

Cando estaba de permiso no exercito, en 

Madrid, ocorreu que na rúa había un par 
de mozas cun can, sen motivo aparente, 
o can deu un chimpo cara min e resgou-

me a cazadora, eu ao can noteino moi 
agresivo e dende aquela téñolle aversión 

aos cans.  

 

Fai moito tempo eu tiña un coche Re-

nault 5 amarelo, nunha ocasión indo cun 
amigo díxome se o deixaba conducir, nun 
principio non estaba moi de acordo polo 

que puidera suceder, pero acabei por dei-
xarlle o volante. O final fomos parar con-

tra un muro, este suceso fixo que non me 
volvera sentir nin cómodo nin seguro nun 
coche. 
 

Nunha visita recente ao medico, que me 
toca na Doblada, díxome se me quería 

pinchar ou seguir coa medicación oral, ao 
que eu lle contestei que non, que prefería 
a medicación. Sempre lle tiven un medo 

irracional as agullas. 
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Verán, un día calquera da sema-
na, medio día, un home camiñaba 
por un sendeiro. Facía moita ca-
lor e o sol brillaba no ceo, estaba 
todo despexado, o home vestía en 
roupa de manga curta e deporti-
va, o sendeiro adentábase por un 
bosque cheo de árbores e ani-
mais.  
 

Polo camiño cruzouse con todo tipo de 

especies, pero ningunha lle fixo mal 
ningún. O homiño mirou para o seu re-
loxo e púxoo en modo cronómetro, de 

repente púxose a correr, matiña unha 
vida saudable, o exercicio era parte do 

seu día a día. Fixo dez quilómetros a 
dúas velocidades e parou nunha fonte 
a beber auga. Cando repuxo forzas  re-

tomou de novo o camiño,  cando máis 
quentaba o sol, mirou unha estrela na 

sombra de cor negro, e pensou para si  
“Que medo! A miña sombra despegouse 
do meu corpo,  e agora quéreme ata-

car”.   
 

A súa propia sombra empezouno a per-

seguir por todos os recunchos daquel 
sendeiro, canto máis corría o home, 

súa sombra acercábase máis, o home 
estaba xa fatigado de escapar ata que 
chegou a un cruce, nun cartel puña: 

“Paraíso a esquerda”. Noutro: “Inferno 
a dereita”.  

 

Entón el pensou para si “vou escorren-
tar a miña sombra, tratarei de engana-
la e levala ao inferno”. Entón o home 

colleu unhas ramas de fentos, paus, e 
unhas piñas para prepararlle unha 

trampa, cando a sombra chegou aquel 
cruce non dubidou, seguiu o mesmo 
camiño que collera o homiño,  de se-

guido, pasou pola trampa sen que esta 
lle fixera nada. Aquel home non daba 
creto, a sombra seguíao de maneira 

incansable, sen erros, sen caer en 
trampas. O homiño seguiu o seu cami-

ño, fuxía, non paraba de correr, com-
pletamente esgotado, o tempo pasaba 
o camiño remataba pero a sombra se-

guía impasible a súa caza. 

 

Cando parecía que xa non podía máis, 
o homiño albiscou ao lonxe a súa casa, 
nun último esforzo, conseguiu chegar a 

ela, subiu os chanzos do pórche, e 
mirou cara tras e observou como a 

sombra encollía ata case desaparecer.  
 

Abriu a porta da casa e alí estaba a súa 

familia, agardando por el para a cea. O 
home volveu ver cara tras e a sombra 
desaparecera. A muller preguntoulle: 

-Que? Outra vez competindo contra túa 
propia sombra? 

-Como tantas veces, e aínda non fun 

derrotado! – Contestou o home canso e 

esfameado. 

O HOME QUE TIÑA MEDO DA SÚA SOMBRA 
Por DAVID WHITE 



20 

- — — —  AGULLAS — — — - 
Por OSCAR GIL 

 

Unha néboa espesa rodeou a Carlos, o mesmo tempo, dende o ceo, xurdi-
ron as luces que o atraparon con correas invisíbeis, tombándoo de costas 
nunha superficie fría como o xeo, mais ala da brétema vía as sombras de 
homes, que atarefados, competían coas formigas no seu ir e vir, intentou 
moverse, pero os amarres etéreos llo impediron, apertándose inda máis ao 
redor do seu corpo, tendo como resultado a súa completa inmobilización.  

Aquel abrazo percorreu cada centíme-

tro cadrado da súa pel, invadindo o seu 
cerebro cunha sensación de anguria, 

viu as figuras de máis ala, e estas o vi-
ron a el, centráronlle toda a súa aten-
ción, amedrentouse cando notou que 

ollos se viraron na súa dirección, pouco 
a pouco foi sentindo o perigo, mentres 
se aproximaban ao seu carón o medo 

presentouse de súpeto, quixo moverse, 
berrar, escapar, o que fose, atrapado, 

pelexou contra a forza que o suxeitaba, 
cada vez con máis violencia, mentres 
as presenzas se curvaron sobre o seu 

corpo, puxou con toda a súa alma, e de 
repente, espertou. 
 

Inda sobresaltado, sentou o borde da 
cama, aclimatándose a realidade, votou 

unha ollada por riba do ombro, cara 
atrás, onde esperou topar durmindo a 
súa parella Rossana, e alí a topou, cos 

ollos ven abertos, observándoo con es-
trañeza, - Que son esas marcas que tes 
nos brazos? Preguntou, a cuestión fixo 

que a súa atención se dirixise sobre si 
mesmo, pequenas marcas vermellas 

equidistantes entre elas poboaban os 
seus membros ocultándose nas man-
gas, espiuse para comprobar que os 

puntos percorríanlle tamén o torso e as 
pernas, - Meu deus! Exclamou ela ho-

rrorizada - Isto que é? Veña, imos o 
hospital. 
 

Tras un obrigado traxecto ata urxen-
cias, onde despois de examinalo, un 
doutor ditaminou o seu sorprendente 

diagnostico, tratábase de punzadas de 
agullas, posiblemente 

máis dun millar, e a súa coloración 

proviña de pequenas infeccións cutá-

neas, nunca na súa carreira sanitaria 
aquel home vira nada igual lles ex-

plicou, mentres, Carlos preguntábase 
como e porque o seu corpo fora profa-
nado daquela maneira, e ela atendía 

sen comprender o que lle sucedera ao 
seu mozo, na conversación conseguin-
te, determináronse os pasos a seguir, 

documentar o caso para notificalo as 
autoridades competentes, e un trata-

mento de antibióticos para o ataque 
bacteriano, sen moito máis que se pui-
dera facer enviouse ao doente a casa. 
 

E o día pasou coa parella falando no 
seu apartamento sobre o tema, debate-

ron sobre como e cando se puido levar 
a cabo aquela acción, pero a pesar das 

longas horas de conversa non chega-
ron a ningunha conclusión. 
 

Un berro espertou a Rossana na meta-
de da noite, incorporouse para ver ao 

seu compañeiro no chan berrando coa 
dor. - Non, non, non - Repetía mentres 
ía en auxilio do seu amado, -> 
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-> para observar coma os puntos vermellos 

cambiaran a súa cor por verde, non lle deu 
tempo a facer moito máis, dun empurrón 

Carlos lanzouna lonxe del, cara a parede 
contra a que impactou a cabeza da dama 
deixándoa inconsciente. 
 

A dor era insoportable, aumentaba cada 
minuto, hora tras hora, as marcas muda-

ron a vultos, onde de cada centro emana-
ron pequenos brotes que transformaron a 
súa pel nun verxel, e na alba do novo día o 

alivio chegou, inmóbil no chan baixo un 
denso follaxe esforzouse por respirar, ac-

ción que diminuía a súa frecuencia con ca-
da inspiración, ata que cesou. 
 

Ela recobrou a consciencia, con asombro 
observou as flores, follas e ramas que se 
levantaban aos seus pes, á beira da cama, 

onde antes estaba o seu home, deuse pre-
sa en apartar a flora que o envolveu, to-

pouno inmóbil, a vida cambiou de propie-
tario, de home a vexetal, unas bágoas bro-
taron dos seus ollos correndo polas súas 

meixelas, caendo nos puntos vermellos do 
seu brazo. 
 

————————————————————— 

CORAZÓN ASUSTADO 
Por MARÍA PRIM PAZÓ 

 

Algunha vez sentiches tremor por 

amor? 

Dese medo que se mete na pel, nos 

osos, no corpo. Eu si. Temo ao amor co-

mo se fose un monstro, temo non ser 

querida ou non saber querer, máis aín-

da, temo máis non poder namorarme 

nunca, sentir para sempre este baleiro 

no meu interior. 

Este baleiro onde se afogan os meus 

pensamentos máis profundos é coma 

un pozo de bágoas.  

Non podo imaxinar a miña vida sen 

amor, sen altar, sen coidar do meu an-

cián marido. 

Un tremor parvo pero forte. 

A NOITE NEGRA 
Por JAIME  VIQUEIRA VEIRAS 

 

Cando marcha o sol, chega a es-
curidade pouco a pouco. Aparece a 

lúa, e con ela a noite. O que polo día 

parece algo normal, pola noite ese algo 
convértese en máxico e misterioso. A 
noite é maxia e tamén un saco de dú-

bidas e preguntas por responder. As 
almas perdidas vagan errantes pola 

escuridade tebrosa da noite. Moita 
xente lle ten medo á noite sen saber 
que por ela os espíritos lles protexen 

máis que coa claridade do día, pero 
cando a lúa está chea brilla máis que 
o propio sol. Pola noite, esa noite ne-

gra, todos santos son da mesma cor e 
traen mensaxes do máis alá, do outro 

mundo. Ese mundo de misterio e si-
lencio é o que lle fai ter á noite ese 
punto de medo, pánico e de terror. Pe-

ro vos dou un consello: non lle teñades 
medo á noite, á noite negra. A noite 

serve para durmir e tamén para soñar. 
Aparecen os soños máis reais que te 
poidas botar á cara. Repito, a noite é 

máxica e nela non cabe o medo, o pá-
nico e o terror. Por favor, ama á noite; 
é sinxelo, e verás o boa que é a noite  
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AÍ VOU 
Por ADA ESCONTRELA 

 

No medio da noite sonou o teléfono: una chamada 

inesperada na madrugada. 

- Si? Quen é? – Preguntei coa voz entrecortada e aín-

da adurmiñada. 

- Son Satán. 

- Qué queres? 

- Comprar a túa alma. 

- Para qué? 

- Para apoderarme de ti e da túa familia. 

- Por qué? 

- Deixa de preguntar tanto e comprende: ti es a miña 

filla pródiga, e os teus fillos son os meus netos. Apar-

te, ti bebes alcol e no ceo non hai alcol. Como eu son 

Satán, dareiche todo o alcol que queiras, todo o que 

non queiras ter aquí non o vas ter: non terás frío, nin 

terás o período, porque aquí non se teñen fillos, pois 

xa os tiveches e virán contigo.  

Aparte, o teu marido está aquí agardando por ti, e 

por iso suicidácheste e non pensaches nos teus fi-

llos, Damián e Pedro. Eles sofren por ti pero eu irei 

por eles, a matalos, pois son os meus netos Anabel 

Lee.  

- Non! Deixa aos meus fillos que eles non teñen a 

culpa de que o meu marido e eu sexamos adoradores 

de Satán, e que el morrera por unha sobredose de 

alcol. 

- Aquí tamén podes fumar tabaco, aquí fumamos ta-

baco. Todo o que queiras facer aquí, permítocho. 

- Podo fumar todo o que queira! Entón acepto! 

O MORCEGO 
Por JAVIER LÓPEZ 
 

Atopábame só no salón, roza-

ban as dúas da mañá cando 

unha sombra colocouse pola 

fiestra do salón. Non sabía que 

fora, pero peguei un chimpo 

importante. Mirei cara aos 

dous lados, e de enriba a abai-

xo, pero non atopei nada. Ata 

que de súpeto apareceu da na-

da un morcego. 

Nunca vira ningún tan preto, 

treméronme as pernas. Faltou-

me o aire e quedei máis teso ca 

un morto. 

- Aaaaaaaa! - berrei asustado. 

Collín a porta do salón e saín 

pitando. Ao momento abrín, 

agardando que o bichiño desa-

parecera, pero el seguía alí. 

Movendo as súas ás por última 

vez, xa que non permitiría que 

pasara nin un instante máis 

dentro da miña casa. Collín a 

vasoira e o perseguín por toda 

a sala, ata que fuxiu pola fies-

tra. Pecheina e quedei tranqui-

liño, o peor xa pasara. 

OS RASTREXOS 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 

 

Os rastrexos son moi populares en Galicia. Trátase dunha competición por equipos na 

que se ten que chegar a meta despois de superar diferentes probas, moitas se realizan 
de noite e a temática adoita ser relacionada co terror. Realízanse nos montes galegos, o 

percorrido está sinalizado por frechas, cruces ou símbolos. Durante o percorrido dan-
che sustos, por exemplo, un home aparece de súpeto cunha motoserra, nenos que ti-
ran globos cheos de viño, dándose situacións graciosas. 

Cada rastrexo é diferente, hai probas e preguntas diferentes, dependendo da temática.  
Eu de momento fun a dous rastrexos, e o que máis me gustou, foron algunhas probas 
como superar unha charca dun lado a outro tentando non caerme, correr por riba 

duns tubos, ou dunhas táboas noutra ocasión, sen esquecer tamén outras probas moi 
divertidas. 

O que menos me gustou foi ter que pasar por algunhas pozas e acabar mollado. 
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O MISTERIO DA FANTA 
Por ANA NIETO 
 

You-You sorbe, sorbo a sorbo ao com-

pás da música. Bebe a súa Fanta de la-

ranxa no seu vaso con xeo, mentres lle 

bota un ollo a unha revista. Non é unha 

revista calquera; é imaxinativa, miste-

riosa, e todo o que a mira acaba dentro 

da revista protagonizando as súas histo-

rias. 
 

You-You empezou a marearse ao mirar 

as letras do enunciado do artigo da re-

vista. Todo lle daba voltas e voltas, caeu 

riba da revista. 
 

Cando espertou era de noite e You-You 

estaba tendida no chan. Pouco a pouco 

comezou a espelirse. Púxose en pe, esti-

rouse, mirou para un lado, mirou para o 

outro, non viu nada e comezou a cami-

ñar. 
 

De súpeto caeu na conta de que estaba 

camiñando sobre unha especie de area, 

pero que non era area. Tiña os pes suo-

rentos e esa areilla pegábaselle aos pes 

e formábaselle como unha masilla nos 

pes; e non só iso, senón que ulía a la-

ranxa. Todo iso a You-You parecíalle es-

traño e a vez familiar.  
 

A pesar diso, You-You seguía camiñan-

do e camiñando ata que se fixo de día e 

bateu coa cachola nunha especie de pa-

rede. Esta, a súa vez fixo “clon, clon”, 

rebotou e caeu ao chan. Como xa era de 

día, mirou ao seu redor e alucinou por 

cores, viu que estaba dentro dunha bo-

tella de Fanta de laranxa. Era bastante 

terrorífico, xa que debía atopar  unha 

saída, se non quedaría alí toda a vida ou 

finaría alí. Polo de agora, alimentábase 

dos grans de Fanta, e bebía da auga que 

desprendía ao chover por ela de cando 

en cando. 

Comezou a pensar como You-You había 

chegado ata alí e a derradeira vez recor-

dou que estaba lendo aquela revista que 

non era moi normal, de súpeto atopouse 

nesta situación, que tampouco non era 

nada normal. 
 

Debía atopar un refuxio e preguntar as 

súas respostas antes da noite. Os peri-

gos da noite eran moitos, cada vez que 

caía auga do ceo, o barrizal convertíase 

nun lago, e You-You estaba disposta a 

saír de esta historia. 
 

Decidiu escalar pola botella, non podía 

porque esvaráballe moito; tiña unha es-

pecie de ventosas raras que lle impedí-

an subir pola parede. You-You tivo que 

pensar noutras saídas para  poder fuxir 

de alí. 

Atopou unha escada con unha áncora e 

lanzouna cara arriba; esta agarrou no 

borde da botella, pero soltouse e esva-

rou, tirando a botella ao chan coa forza. 
 

Todo aquilo convertérase nun pesadelo 

e entón You-You, cando estaba a piques 

de saír polo borde da botella, comezou a 

volver en si e espertou. A revista pe-

chouse de súpeto e desvaneceuse, e You

-You quedou pensativa. 
 

- Sería realidade ou misterio? Deixémolo 

así, non vaia a ser. 
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AS MAREAS DA ÁNIMA 
ANGUSTIA DE ESTAR SÓ 

Por DAVID WHITE 
 

Angustia, estás só camiñando 
no medio dun castelo 
é coma un pesadelo 

que te deixa marxinado. 
 

Ás veces non ten límite 
outras alcanza velocidade 

vai moi rápido 
parece un raio. 

 

Angustia fainos revelar 
medo que sinte a xente  

cando está soa na mente 
sen ninguén que poida axudar. 

 

Angustia lévanos a estar sós 
no medio do universo 

sen galaxias ou planetas 
non sae ningún verso.  

 

Angustia lévanos á mente 
pero no día do presente  
terá un amigo sempre 

nos esteas só, así que vente.  

ESPÍRITOS NEGROS 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Cheiro a fume, 
mortes viventes, 
o calor do lume, 

que deixa os santos quentes 
espíritos negros 
vagan pola noite 

coma nas leiras os regos 
e un berro para quen o escoite 

cans que ladran 
na escuridade profunda 

números que cadran 
e senón levas una tunda 

soñando esperto  
eu vou camiñando 

e todo recto 
meu corazón vai andando. 

SAIR DO ENREDO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Estou calado, estou mudo 
pero no que podo axudo 

faciana de susto, medo no corpo 
pasar polo cemiterio e non haber mortos 

terror nas cunetas das estradas 
carros voando dirixidos por adas 

as veces parece que durmo sen almofada 
recunchos cheos de misterio  
parece mofa pero vai en serio 

historias de amor 
e tamén de terror 

pero se non sabes que é o medo  
non o saberás ata saír do enredo. 
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TRISTE AMOR 
Por PATRICIA COGOLLUDO 
DE OYA 
 

Teño temor 
de quén? 
De ti 
eu soa choro 
e imploro piedade. 
Ollos que choran sempre 
o corpo faise anacos 
coma se fose un cristal 
a maldade,  
doe máis 
a bondade,  
non a atopei xamais. 
O medo,  
percorre o seu corpo,  
fai a súa coiraza en min 
a miña ilusión, 
era quererte 
o meu  medo,  
o perderte. 
Quérote,  
o vexo claro 
e os teus bicos  
fanme feliz,  
ata me pica o nariz 
Por que? Quero ser feliz. 

IDADES DE CONTRADICIÓNS 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Buscar algo entre nada. 
Atopar nada entre algo. 

É como pensar tendo unha empanada. 
Ser lento cando te chaman galgo. 

Actuar negativo no medio do positivo. 
Comerse as uñas e deixar a sobremesa. 
Sentado nunha cadeira e crerse altivo. 

Durmindo en calquera lugar  
e non coidar a pose. 

Dar o que non temos e pedir o que non hai. 
Sorprenderse e non dicir  miña nai! 

Con pluma de ouro e escribir cunha man torta. 
Estar completamente só e non saír da liorta. 

Avanzar camiñando cara atrás. 
Ir ao ceo para ver a satanás. 

Xa crerás e xa renegarás. 
Con estas ideas a onde irás? 

As contradicións sempre che tocan os … 
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A SANTA COMPAÑA 

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Almas perdidas pola noite, 
fachos queimados polo lume,  

non fales para que ninguén escoite 
sentindo ese gran xogo 

remorsos e lamentos 
corpos sen formas definidas 

almas de idas e vindas 
pecados mortais polo día 

unha ruta sen malicia 
o Demo anda solto 
e eu xa son outro 
espíritos salvaxes  
campos e paraxes 

todos cos mesmos traxes 
na Santa Compaña 

por una terra estraña. 

TERROR NA NOITE 
Por DAVID WHITE 

 

Sinto o terror na noite 
onde voa o meu sono 

que non ten dono 
e ás veces é coma un cono 

que non deixa durmir 
na propia noite 

e afástase cada vez máis 
ata converterse no propio demo 
que non lembra se é bo ou malo 
ás veces soño coa propia mente 

e penso que estou usen forza e sen alento 
e o tempo pasa lento 

sen ningún remordemento 
ata que o movemento 

lévame ó día  
no que xamais estarei 

no mundo da realidade  
sinto o temor da noite. 

A CURUXA 
Por DAVID WHITE 

 

A curuxa ten ás brancas 
voa no medio da noite 

ollos de pratos redondos 
canta cun asubío ben fondo. 

-- 

Chega a noite, o bosque esperta dun salto 
a curuxa ten fame, observa dende o alto 

visto e non visto, atopa un rato 
cómeo rápido, coma se fose un gato. 

-- 

Chega o día 
durme  curuxa 

descansa con vida 
miña bruxa. 
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PARECES TODO LEDO 

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Cando te pos o mellor traxe 
cando te levan a ombros 
cando vas polas mellores paraxes 
cando te agasallan cunha caixa 
cando falan de ti con alegría 
cando temos un fermoso día 
cando te chega a melancolía 
cando tes a cabeza fría 
ese día que a todos nos chegaría 
ese día no cal non se escoita un berro 
é o día do teu enterro 
a morte sempre chega a tempo 
e ti pareces todo ledo 
porque non moves nin un dedo 
xa que a ti impórtache un bledo. 

A ILLA MALDITA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Afastados da sociedade 
cheos ata arriba de sucidade 
enfermos, leprosos, xudeus e xitanos,  
todos ata as orellas amarrados,  
soterrados en vida nunha illa maldita 
medo e terror que ata a vida quita 
afundidos nunha illa, 
amontoados en mar puro 
vida, soños e un camiño puro 
esta é a historia dunha illa 
a mostra dunha sociedade illada 
illa de san Simón e san Antón 
alí vivía a viúva do demo 
conciencia dunha illa maldita. 

A ILLA BENDITA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Eran tempos de guerra 
eran tempos de medo, pánico e terror 

eran tempos de fame e relixión 
e tamén tempos de reflexión 

había unha illa solitaria 
acompañada por san Antón 

que non deixaba entrar ao demo 
era unha illa bendita 

salvaba aos mariñeiros da morte 
e todos tiñan boa sorte 

tiña unha illa bendita e fermosa 
só era iso, non outra cousa. 

UNHA CARTA SEN SELO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Terror, misterio e medo 
todo é sinxelo 

como sinalar cun dedo 
terror, misterio e medo 

un sentimento 
unha dúbida 
unha bágoa 

un cemiterio no medio da noite 
un terror con pánico 
un medo a flor de pel 

a culpa non a tes ti 
a culpa é daquel 

medo, misterio e terror 
neste mundo fai falla amor 

o cemiterio enteiro é un clamor 
terror, misterio e medo 

todo é ben sinxelo 
e se non me ves 

manda unha carta sen selo. 
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VIAXE A IMAXINACIÓN 

Por DAVID WHITE 
 

Viaxe a imaxinación 
dentro dun camión 

as veces vai co corazón 
e tes aires de avión. 

Cando pensamos coa cabeza 
estamos vendo a imaxinación 
estamos  véndoa dunha peza 
a través dunha boa canción. 

 

Ten aires de primavera 
e aromas de roseira 

que van espallándose 
riba do vello arado 
polo verde prado. 

  

Chega ao gran mar azul 
onde viaxan os peixes 

celestes e moitos feixes 
escamas douradas e brancas 

das que nunca escampan 
vivindo da ilusión 

nun mundo perfecto 
viaxe a imaxinación. 

CON TRASTE 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS & ADA ESCONTRELA 
 

Faiche compañía 
Lámbete 
Acaríñate 
Fora non mexa 
Ás veces marea 
Sempre está onde estou 
Sérveche para trocar unha roda 
Quen era? 
O meu gato 
Onde o atopaches? 
Atopoume el a min 
E cómo se chamaba? 
Traste, sempre Traste. 

PEDIR PERAS A UN UMEIRO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Terror no medio do pánico 
pánico no medio do terror 
misterio no medio do medo 

todo é un horror. 
 

Botarse por unha fiestra grande 
medo ao andar, ande quen ande 

a xente berra alporizada 
ao ver unha moza caer o baleiro 

sen pensar que é unha fada 
que escapa do lume buscando o abeiro. 

 

Medo, terror, pánico e misterio 
todos son fillos da desconfianza 

todos soterrados no mesmo cemiterio 
que non volven a vida  

aínda que pagues a fianza 
ninguén esta libre de eses fillos 

que atenazan a calquera  
porque os catro son moi pillos 
é como pedir a o umeiro peras. 

QUE NON SE VOLVAN A VER 
Por JAIME VIQUEIRA 

 

Un calafrío, un susto; 
esa sensación tremenda 
que ninguén a entenda,  

asustándose o xusto. 
Tremores e... cores 

dunha guerra persoal 
pola que ti non te incomodes 

tal para cal. 
Medo, pánico e terror 

calquera dos tres pode ser... 
vaia horror 

e que non se volvan a ver. 
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SUFRIMENTOS 
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 
 

Ás veces, é sinxelo pasar páxina  
cando hai alguén cruel  
que se cruza no teu camiño. 
Ergue a man e dille adeus,  
e sen ningún deica logo. 
Non te rebaixes, se te trata mal,  
 

Quizais o queiras! 
Pero o mundo non te quere a ti 
cunha forza sobrehumana 
superior a ti. 
 

Ámate, como a alguén haxas amado. 
Así, non haberá desculpas nin perdón, 
nin unha segunda vez, o maltrato 
nunca é colectivo, é sempre a ti, 
vencer é un desexo irrevogable. 
 

Agarda a que alguén che fale! 
Alguén que nunca se esfumou 
a outro que poida entenderte 
irrepetiblemente. 
 

Tes que ser, corazón de ferro,  
e esforzarse con esmero. 
Es a mellor!, sen dúbida algunha. 
Non decaias, non baixes outro chanzo. 
Mírate e mímate. 
 

Son eles, máis dun 
que non che fagan dano! 
Non sigas sufrindo! 
Xa sei que mete medo,  
pero non vaias quedar 
enriba da cadeira de pensar 
sempre en vertical. 

VERÁN EN FEBREIRO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Día e noite, luz e sombra 
voando nunha alfombra 
polo paraíso do inferno 
cando no ceo é inverno. 

 

Empurrando pola miña alma 
que está ferida 

por culpa da calma 
que non atopa a saída 

teño medo ós meus diaños 
que me percorren o corpo 

sendo moi malos 
que me deixan orfo. 

 

Non teño memoria  
non teño cerebro 

e alguén por min chora 
unha agulla fiada 

para coser os meus sentidos. 
cando será verán en febreiro 

non só aquí senón no mundo enteiro. 
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INFERNO 
Por DAVID WHITE 
 

O inferno está quente 
abrasador que non ten xeos 
ás veces o demo sae da mente 
inferno cheo de seres feos 
que vagan de lado a lado 
polos recunchos do espazo. 
 

Do inferno saen as pantasmas 
os medos cara ao interior 
as veces penso que estou alí 
síntome como un quentador 
non atopo ningún oco 
non existe ningún acougo. 
 

Continuo polos meus camiños 
que están cheos de espiños 
o inferno está baleiro 
o inferno está cheo 
ás veces non hai cabida 
nunca atoparas unha vida. 
 

Non vou desviarme da guía  
só espero que veña o día 
que chegue ao inferno 
e na boca do averno 
non sexa a tumba do corazón 
aberta para a miña desolación. 

IDADES DE CONTRADICIÓNS 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Buscar algo entre nada. 
Atopar nada entre algo. 

É como pensar tendo unha empanada. 
Ser lento cando te chaman galgo. 

Actuar negativo no medio do positivo. 
Comerse as uñas e deixar a sobremesa. 
Sentado nunha cadeira e crerse altivo. 

Durmindo en calquera lugar e non coidar a pose. 
Dar o que non temos e pedir o que non hai. 

Sorprenderse e non dicir  miña nai! 
Con pluma de ouro e escribir cunha man torta. 

Estar completamente só e non saír da liorta. 
Avanzar camiñando cara atrás. 

Ir ao ceo para ver a Satanás. 
Xa crerás e xa renegarás. 

Con estas ideas a onde irás? 
As contradicións sempre che tocan os … 

O PÁNICO DE ONTE 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

As agullas do reloxo paran 
o tempo sen medo pasa 

as miñas noivas non me aman 
e o terror a miña alma abrasa. 

 

As agullas do reloxo páranse 
teño pánico por todo o malo 

o terror e o medo decláranse 
e eu por ti me calo. 

 

Pánico, medo e terror 
son os tres un horror 
que cando se xuntan 
todo cambia de cor. 

 

Desconfianza da lembranza 
medo que tiña Don Quixote, 

dera o terror e o pánico de onte 
e mandouno ao carallo Sancho Panza. 
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TIC TAC 
Por David White 

 

Tic tac as agullas do reloxo 
Tic tac o medo no corpo 

Tic tac a xente vai polo camiño da noite 
Tic tac as pantasmas voan na escuridade 

Tic tac o soño dun pesadelo 
Tic tac non atopo ocos na vida 

Tic tac o vampiro sae do seu ataúde 
Tic tac as bruxas cruzan ceo nas súas vasoiras 

Tic tac os demos saen do averno 
Tic tac non teñen medo das persoas 

Tic tac soa o espertador 
Tic tac remata o inferno. 

HIMNO DE LENDA 
Por MARÍA JOSÉ PRIM PAZÓ 

 

Lenda é un bo centro de día 
nela comprendemos a túa dor 
en Lenda somos unha familia 

e todos nos levamos de marabilla. 
 

Paso parte do día lixando ben 
ou con Xaime nos talleres a cen 

adoro chegar, asinar e rir 
pois aínda que non o entendan, eu síntome feliz 

non podes deixar nin un minuto de aprender 
coas clases de Quico aumenta o teu saber 

e agora lembra ti tamén, escóitame 
non importa que esteas enfermo se ves aquí 

a enfermidade diminúe cando volves a Lenda xunto a min 
se diluvia ou trona, isto abre igual 

Pili controla todo e Maica fainos falar 
Feli fai comida e nos ensina a vivir 

máis aquí o que manda é Fernando, si ou si. 
 

Lenda é un bo centro de día 
nela comprendemos a túa dor 
en Lenda somos unha familia 

e todos nos levamos de marabilla. 
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ÉRGUETE, NON TEÑAS MEDO 

Por JAIME VIQUEIRA. 
 

Érguete da cama 
érguete dos problemas  
érguete da intolerancia 
érguete da marxinación 

érguete da miseria 
érguete do odio e do rancor 

érguete con ledicia e amor 
érguete con perseveranza e tesón 

érguete da ignorancia e escuros 
érguete  solidaria e xeneroso 

érguete pensando global 
érguete actuando local 

érguete en positivo 
érguete  ante o negativo 

érguete con humildade 
érguete  unha vez  máis 

érguete neste noxento mundo 
érguete  buscando a beleza 

érguete, non teñas medo.  

NON TEÑAS MEDO AO DÍA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Sacudidas polo corpo 
como un neno sen pai 
un neno que é orfo  
co cariño dunha nai 
o sei futuro é un misterio  
un futuro incerto 
mirando ao ceo aberto 
e sen nubes de choiva 
coma unha voda sen noiva 
o ceo trona con raios 
de treboada misteriosa 
nunha tarde preciosa 
como o día dos Maios 
terror na terra 
cando hai unha gran friaxe 
e eu observo a paraxe  
que o frío corta coma unha serra 
non teñas medo ao día 
aínda que non teñas melancolía. 

O MOUCHO 
Por DAVID WHITE 

 

O moucho sae de noite 
abre os seus ollos 

na estrada ponse á luz  
do alumeado incandescente 

e brillan como luceiros. 
 

O moucho xa non ten fame 
coa escuridade embarrase na noite 

coas súas estrelas cheas 
dunha luz radiante 

que xa non ten límite. 
 

O moucho marcha 
baila, canta, salta, 

busca con tino    
seu novo destino. 
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ESTOU LEDO 

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Compoñendo a miña alma 
percorrendo o meu corpo 
perseguindo a túa calma 

como por baixo da terra un topo. 
- 

Esquecendo os meus medos 
xogando coa sorte 

cruzando os meus dedos 
para esquivar a norte. 

- 

Teño medo por ti 
teño pánico por min 
para poder ser feliz 

como mancha de carmín. 
- 

O terror invade o meu ser 
sempre estou cavilando 

como cantar e coser 
como con lobos bailando. 

- 

Aquí están o terror 
 o pánico e o medo 

estremecido polo furor 
pero aínda estou ledo. 

A ROSEIRA NOCTURNA 
Por DAVID WHITE 
 

Canta canta a roseira 
nun mundo á beira 
de terror, de crueldade 
na noite medra a escuridade. 
- 

Mortíferas espinas 
derrotar os malignos 
picadas con signos 
roseiras divinas. 
- 

O sol a noite desfai 
amence con luminosas cores 
prende as chamas e alá vai 
desaparece o  medo e terrores. 
- 

Roseira nocturna 
que vence ao demo 
con cara de neno 
xogando coa lúa. 

UN DESACORDO AMOROSO 
Por ESTHER PEREIRA 
 

Recordo aquel día de Nadal  
no que te coñecín  
e o eras todo para min, 
o tempo, ai o tempo que perdín! 
Din conta que eras un pasaxeiro na miña vida 
non me culpo eu, pois te culpo a ti 
deiche a miña mocidade e con ela perdinte 
espero que algún día déaste conta  
que me deixaches sen ánimo de poder seguir 
si, seguir vivindo, tendo o presentimento  
que Deus me faga soportar  
todo isto que hoxe me fai morrer 
morrer, palabra que chega ata o odio  
e hoxe invade a túa persoa. 
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OBXECTOS CORTANTES 
Por YOLANDA IGLESIAS 

Había unha vez un 
pobo chamado Me-
do, un lugar onde ás 
veces sucedían cou-
sas estrañas, moi di-
ferentes a outros lu-
gares. Entre os habi-

tantes había un asasino 
que estaba no seu mun-

do facendo traballos con 
comerciantes e policía. 

Ata que un día decidiu 
ir a por un home que lle 
caía mal e matouno. A 

partir de aí foi matando 
un tras outro en cada 
lugar onde se lle oco-

rría. 
 

A policía e o resto do 

pobo investigaron até 
que atoparon probas 

detalladas, tomáronse a 
lei pola súa conta e ma-
tárono. O asasino 

chamábase David. 
Despois de varios días 

de enterros no lugar e a 
xente de cada familia 
chorar e chorar, volve-

ron refacer as súas vi-
das cada un levándoo 
como puido. 
 

E un día que parecía 
próspero para a cidade, 

porque xa todos supera-
ran máis ou menos o 

trauma, espertou. Em-
pezou a rabuñar e pate-
xar para saír da tumba. 

Era un zombi e quería 
vingarse dos seus veci-

ños e compañeiros. Co-
mezou unha procura de 
obxectos cortantes para 

conseguir o seu fin, ma-
tar. Atopou unha pa e 
unhas puntas no cemi-

terio. Colleu a un que 

estaba a rezar, deulle 

un un golpe moi forte e 
cravoulle unha letra du-

nha tumba nun ollo 
matándoo. 
 

Saíu do cemiterio cos 
brazos alzados, baixou 
polo camiño e meteuse 

nunha tenda onde co-
lleu un coitelo e matou 
ao carniceiro e á depen-

denta. 
O zombi era lento, pero 

quería máis. Seguiu o 
seu camiño e entrou 
nunha tenda de roupa. 

Colleu unha percha e 

“raaas”! Meteulla pola 

boca á dependenta ata 
que a asfixiou. 
 

Pedro e Paulo, dous 
axentes da policía, em-

pezaron a investigar o 
caso e atoparon un gran 
desafío para as súas ca-

rreiras: investigar unha 
vinganza. Non imaxina-

ban o que ían atopar na 
escena do crime, entre 
os restos  dos cadáveres 

dos  
veciños había anacos de 
roupa, carne e pel que 

non era deles e non ato-

paban ningunha razón de 

que ningún se defendese 
nos ataques recibidos. 

 

Era un caso moi raro e 
deron a alarma en todo o 

lugar. A policía estaba por 
todas partes ata que ato-
paron nun canellón es-

condido a David o zombi, 
o asasino que matasen xa 
hai moitos anos. Avisaron 

os corpos de seguridade e 
capturárono. Era un gran 

zombi. 
 

O cura do pobo, Pepe, e o 

seu irmán o monxe, Ma-
nolo, decidiron incineralo 
e fixeron unha gran fo-

gueira. Pero mentres a fa-
cían, o zombi seguía des-

facéndose da súa propia 
carne conseguindo esca-
par ao soltarse das cordas 

ás que estaba atado, pero 
volveron capturar. Ao fi-
nal conseguiron queimalo 

unha e outra vez ata que 
non quedaron del nin as 

cinzas. 
 

A xente marchouse do po-

bo, os que antes eran 
amigos e inimigos, fami-
liares e non familiares, o 

cura, o irmán monxe e 
ata a policía, porque su-

friron moito e non sabían 
o que lles depararía o fu-
turo naquel sinistro lu-

gar. 
 

E o lugar chamado Medo 

quedou só coas súas cin-

zas. 
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PANTASMA 
Por JAVIER LÓPEZ 
 

Un día de inverno, algo había por aquel 

bosque, era noite e estaba eu só, escoitei as 

polas das árbores tremer. Tiña medo, cada 

vez se facía máis noite; a escuridade asfi-

xiábame, matábame.  

De súpeto, atopei unha casa e cheguei ata 

a porta. Chovía con toda e estaba calado 

ata os ósos. Abriume unha muller fermosí-

sima. 

Deixoume pasar alí a noite, pero algo raro 

pasaba. Dinme conta de que non era unha 

muller normal, cando collín as cousas e fun 

cara a porta. 

- Xa marchas? – Preguntou ela. 

- Si... 

Entón ela riu. Non podía saír. Botoume un 

conxuro e sen eu sabelo, xa me convertera 

en pantasma. 

A NENA DA CURVA 
Por MARÍA JOSÉ PRIM PAZÓ 
 

Era una noite tranquila, facía un 

chisco de frío, una brisa primaveral. 

Saín tarde de traballar porque debía 

de deixar feito un informe para a reu-

nión de mañá. 

Collín o coche e decidín coller o cami-

ño do monte, chegaba antes a casa 

aínda que constaba de mais curvas e 

costas. 

Levaba conducindo uns quince minu-

tos cando mirei a unha rapaza duns 

dezaseis anos tremendo de frío, cun 

só vestido branco. Freei fronte a ela e 

mirámonos, pasoume un calafrío; a 

rapaza, Sandra, perdera o autobús, 

volvía dunha festa de aniversario. De-

cidín achegala a Xinzo, alí vivía ela e 

quedábame de camiño. 

De súpeto, Sandra púxose moi branca 

e pregunteille que lle pasaba, ao que 

ela me respondeu:  

- Nesa curva e onde ti morriches.  

Mirei rapidamente cara a ela pero xa 

non estaba, desaparecera, e con ela 

os freos. Choquei o coche e agora a 

nena da curva son eu. 

O TERRORÍFICO MISTERIO 

DO MEDO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

É unha sensación rara e atípica, non podes 
con ela; esa sensación que che fai tremer, 
angustiarte por dentro. Que é? Pois, é o 

medo. 
 

O medo nunca chama a porta, porque sin-

xelamente as atravesa sen máis. El pode 
con todo o imaxinado polo ser vivo, porque 

os animais tamén teñen medo.  
 

Para min o medo é coma un espírito, as ve-

ces bo as veces malo, só depende de ti.  
Eu antes tíñalle medo a moitas cousas, pe-
ro pouco  apouco o perdín a base de ades-

tramento mental. O medo sempre comeza 
nun mesmo, non é unha cousa que cho 
transfira outro ser vivo. Se ti queres o medo 

non existirá nunca para ti. 
 

E non é o misterioso temor do medo, nin o 

medo misterioso do terror, senón que é o 

terrorífico misterio do medo. E todo sen 

mover un dedo. 
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Por ANA NIETO 
 

A risa inundaba a habitación e Hazel 

colleu o xornal, comezouno a ollar co-

mo esperando atopar nel de onde pro-

viñan as gargalladas, eran tan miste-

riosas, tan raras. Entón Hazel aga-

chouse e fixouse nun buraco na base 

da parede, había un niño de ratos. 

Creu que as risas proviñan de aí e me-

teu o ollo polo buraco, mais non viu 

nada de nada de nada.  
 

Entón pareceulle escoitar que as gar-

galladas proviñan da pinga de auga 

que caía sen parar da billa, ao estralar 

contra o chan resoaba de maneira moi 

parecida ao son da risa. 

Por ADA ESCONTRELA DÍAZ 
 

A risa inundaba a habitación, pa-

recía que era unha risa desmoti-

vada, sen gañas, entrei e había 

unha persoa morta, estaba morta 

pero nunha postura moi rara, en 

posición fetal e a cabeza cara 

atrás, ou sexa, a cara mirando 

para atrás, era unha persoa duns 

45 anos. Entón o que fixen foi co-

ller o meu móbil e chamar á poli-

cía, pedíronme que lle sacara 

unha foto ao cadáver e expliquei-

lles como estaba.  
 

Dixéronme que esperara alí, que 

onde estaba eu?  Díxenlles que 

estaba no hotel Alameda, na ha-

bitación 333, entón a policía di-

xo:  

- Ho! Nesa habitación a persoa 

que entraba non saía con vida. 

Todas aparecen mortas dunha 

forma misteriosa. 

Por ANTONIO SANTORIO 
 

A risa inundaba a habitación no 

momento que o home andaba es-

pido por alí, el non sabía que 

pórse. Estaba unha habitación á 

que non sabía como chegara. Pa-

sara unha noite de borracheira, 

perderá o sentido, cando a policía 

o atopou tirado na beira rúa, pre-

guntáronlle como se chamaba 

pero el nin se lembraba.  
 

Ao non recordar o seu nome a 

policía optou por levalo a unha 

pensión onde había un grupo de 

artistas de circo. Ao velo desa 

maneira, inevitablemente, a risa 

inundou a habitación. 

Por BALTASAR 
 

A risa alagaba a habitación. De lonxe 
parecía vello, mais ao achegarse era 

máis novo, algo que alegraría a calque-
ra, sobre todo á nai e aos seus amigos. 
É a hora e o home aínda non saíu da 

habitación, así que decidiu volver dur-
mir e non saír a dar un paseo, de to-
das as maneiras os seus amigos espe-

raron fóra. Non querían que entrara 
ninguén que puidese delatalo. Toda a 

semana cun comportamento estraño, 
non saber se estas ou non estas prepa-
rado. A súa vida pérdese durmindo. 

Non pode ser! Dinlle os seus amigos. 
Se soubesen da súa vida dobre; que se 

move inquieto a calquera hora, esper-
ta, dórmese. Non sabe que hora é. Só 
os seus amigos saben o que lle pasa. 
 

Esas pastillas non poden ser boas. 
Pensa unha e outra vez. 
 

Tódolos días na súa casa, hoxe tam-

pouco sae cos seus amigos que volve-

rán buscalo. Que pasa? Que pasa? É 

morte súbita! Non sabe ninguén o que 

lle pasa, ninguén o sabe. 
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Por ALBERTO LAGO 
 

A risa inundaba a habitación. Ela 
sentíase chea de medo co borracho 

do seu marido. 
 

Este en plena bebedeira colleu dun 

caixón un coitelo que sostiña na 

man mentres lle xuraba que a ma-

taría. María tratou de ir cara á por-

ta de saída mentres o berraba e 

movíase de maneira incontrolada. 

María saíu pitando mentres el tira-

ba o coitelo contra a porta; a piques 

de cravarllo nas costas.  
 

A partir dese momento as súas vi-

das non volverían atoparse, cada 

un seguiu o seu camiño. 

Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 
 

A risa inundaba a habitación 
porque meu tío contou un chiste 

moi gracioso e divertido. Pero ao 
pouco, empezou a chover e 
inundouse o río que estaba pre-

to da casa, e así parou a risa. 
 

Pola noite petaron na porta da 

casa, abrina e eran dúas perso-
as disfrazados de esqueletos e 
recordei que era a noite do Sa-

main, pensei en facer o mesmo 
pero non tiña ningún disfrace. 
 

Pola noite espertei cun ruído, 

fun ver o que era e había dous 

ladróns que entraron a roubar, 

así que chamei a policial.  
 

Pouco tempo despois presentá-

ronse alí e colleron aos dous la-

dróns levándoos presos. Volvín 

durmir e tiven un pesadelo real, 

nel parecía un monstro e esca-

pei. Finalmente espertei. 

Por JAIME VIQUEIRA 
 

A risa inundaba a habitación. A porta 
estaba entreaberta e o frío entraba 

por ela. A miña boneca estaba na ca-
ma tapada por unha touca. Parecía 
que tiña vida propia. Semellaba que 

estaba rindo, ou chorando, porque 
polas súas meixelas baixaban unas 
bagoas que parecían ríos de auga.  
 

Na cadeira da habitación estaba o 
meu boneco, dende lonxe parecía ve-

llo e iso lle daba un punto de miste-
rio. A fiestra, aberta, deixaba entrar 
un pouco de aire fresco que parecía  

poñerlle a pel de galiña á miña  mo-
neca. Parecía que tiña vida propia 
con ese sorriso na  cara. O boneco 

miraba para ela cuns ollos cheos de 
misterio que facía poñerme no meu 

lugar para admirala.  
 

De repente a porta se pechou soa e 

escoitei como alguén choraba. Abrín 

a porta e os meus bonecos xa non es-

taban no seu lugar. 

 

————————— 
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Por DAVID WHITE 
 

A risa inundaba a habitación naque-
la noite escura e tebrosa, os rapaces 

xogaban cheos de ledicia por haber 
aprobado todas as materias.  
 

Os pais tamén estaban contentos, 
entón foi cando foron todos eles e os 
rapaces de viaxe a un hotel termal de 

luxo. Cando chegaron a recepcionis-
ta lles indicou a cada un as súas ha-
bitacións e foron a descansar cada 

un para cadansúa. A mañá seguinte  
os nenos foron para a piscina pero 

alí había un misterio.  
Unha pantasma. 
 

O xardineiro que mantiña o céspede 
era en realidade unha pantasma, os 
dous nenos colleron unha mangueira 

abríronlle a chave e coa auga o xar-
dineiro volveu ser persoa. 
 

Lembra! En Mondariz Balneario hai 

moita pantasma! 
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Por JACOBO RODRÍGUEZ COSTAS 
 

A risa inundaba a habitación, pare-
cíamos galiñas cacarexando, pero 

todo acabou de repente, cando co-
mezou a escribir na axenda:  
 

“Mañá perruqueiro” Non tiñamos 

que ir todos, pero un de nós si que 
ía, e el estaba asustado, branco, pá-

lido, tremendo cos calafríos propios 
de manifestar o medo que tiña ao 
barbeiro. Así que aproveitamos para 

seguir rindo e vacilalo; que si Jack 
“O Destripador”;  que si o barbeiro 
de Sevilla, que si collo as tesoiras 

para abrir  un bote de zume, etc. 
 

Seguimos gozando, a medida que 

pasaba o tempo decidimos tomar 

partido e dicir que o acusado estaba 

listo para a sentencia, o verdugo era 

ás dez. 

————————— 

Por MARÍA JOSÉ PRIM PAZÓ 
 

A risa inundaba a habitación. Mais, 

de súpeto, un silencio feroz invadiu-

nos. Alí estaba ela, agardando no so-

fá, agardando a que seu home che-

gue de traballar, mais as horas pasa-

ban e ela sentíase sola, tiña medo. A 

auga batía contra o cristal da fiestra.  
 

De súpeto marchou a luz, e os ruí-

dos aumentan. Cando volveu a luz 

atopou unha mensaxe escrita con 

sangue na parede “Marchade de 

aquí”. Comezou a tremer e saíu co-

rrendo a rúa ou iso intentou: a porta 

estaba pechada e as súas chaves 

non funcionaban. Escoitou outro ru-

ído, deu a volta e mirou un home 

vestido de negro fronte a ela. 

Por PATRICIA 
 

A risa inundaba a habitación, non 
era eu, era o vento baleiro, brotaba 

desde a xanela. Estaba medio entre-
aberta e non chovía pero nevaba  
un pouco.  
 

Un home divisábase cara o balcón 
do cuarto, estaba cunha pa na man 
recollendo neve que molestaba no 

camiño. Quen viría  rescatarme des-
te envurullo? Quería estar o lado do 

meu amado perpetuamente, abraza-
lo e bicalo. A espera agonizante, a 
anguria enchía o meu ser. Quen se-

rá o primeiro que chame a porta? 
 

O veciño do lado, ou o carteiro? 

Quen me despexará esta dúbida? 

Pasaron dez minutos como pasaron 

trinta, ninguén aparecía! 
 

————————— 
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Por GABRIEL COSTIN IAMANDI 

  

A risa inundaba a habitación, cando a 
miña muller deuse conta que eu transfor-

márame nun home lobo, agora contarei-
vos como:  
 

Unha noite saín dar un paseo, no par-
que, e de súpeto, un lobo cruzouse no 
meu camiño, sen máis botouse riba miña 

e mordeume na perna. A partir daquela 
noite, cando a lúa chea aparecía, eu 

transformábame  nun licántropo. A miña 
fama comezou medrar ao mesmo ritmo 
que  medraba a miña fame. Lembro como 

nunha noite de inverno uns cazadores 
quixeron matarme, puxéronme unha 
trampa, usaron como cebo unha cabuxa.  

 
Deixárona atada no medio do bosque que 

rodea a nosa vila, eu irremediablemente 
lanceime a ela para comela, nese intre 
catro cazadores comezaron a dispararme, 

eles non contaban coa miña rapidez, así 
que sen piedade arranqueilles o seu cora-

zón, aínda latexaban nas miñas mans 
antes de que os catros caesen sen vida ao 
chan. 

 

Sigo vivo e coleando, a ver como lle expli-

co isto a miña muller, por certo, vivo en 

Redondela e nun par de semanas volve 

ser lúa chea.    
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Por MARÍA PROL REJO 
 

A risa inundaba a habitación. 

Dende lonxe parecía vella, 

era parte dun castelo algo te-

broso, no alto do bosque on-

de vivía un conde montaraz e 

raro. 

 

Dise que as mozas que visita-

ban aquel paraxe nunca máis 

volvían; dise que alguén as 

seguía e as facía desaparecer 

e non se volvían ver.  

 

Tamén había morcegos que 

sobrevoaban o castelo e a 

xente asustábase, pois dicían 

que o sitio non era de fiar. 

Algo pasaba alí, pero ninguén 

quería aproximarse ao caste-

lo. 

Por CARLOS PELETEIRO 
 

A risa inundaba a habitación cando o tenente da policía de Nova Iorque entrou 
nela de súpeto, dirixiuse aos seus subordinados, entre eles os da policía cien-

tífica que lle expuxeron os feitos que se produciron dentro dela. Estes dixéron-
lle que de entre todos os casos que investigaran este era o máis misterioso xa 
que o asasinato fixérase con moita meticulosidade, sendo levado a cabo por 

unha mente fría e calculadora. 

 

O asasino non deixara nin pistas nin pegadas algo que non era moi usual. A 

policía estaba desconcertada, non sabían por onde empezar, en realidade non 

sabían se era un asasinato ou non. Xa que o corpo que atoparon dentro da ha-

bitación fora queimado con ácido e posteriormente, con gasolina, o que os des-

concertaba por completo. 
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Por YOLANDA IGLESIAS IGLESIAS 
 

A risa inundaba a habitación, nin-
guén entraba e salia de alí. A risa 

cada vez era máis grande. Os do pi-
so darriba e os do piso da baixo, 
non sabían  que facer, soáballes ben 

para non haber chegado ninguén  
ata alí. 
 

Pero eles querían coñecer a ese per-

sonaxe tan misterioso, sabían en-
trar na casa porque sempre estaba 

aberta e de repente saíu o Carlos 
cunha risa media chifrada dicindo: 

- Acabei o libro! Acabei o libro!  

- Aaaaaaahhhhhhh!!!!!!! 
 

————————— 
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Por OSCAR GIL 
 

A risa inundaba a habitación, 

mentres o pallaso entretiña a uns 

nenos solitarios, coa cara pintada, 

as faccións deformes e os seus 

grandes zapatos, exercía a súa ac-

tuación, foi un encargo do máis 

inaudito, un dos propios rapaces o 

chamou para actuar na media noi-

te, a pesar de non haber adultos e 

o estraño do horario, decidiu dar a 

súa función, os infantes pedían 

máis e máis, hora tras hora, ata 

que o sol saíu e nun chiscar de 

ollos, desapareceron da vista.  

Por ALFONSO COSTAS  & Co. 
 

Sempre era igual, cada día ao es-
pertar corría as cortinas e prepara-

ba o almorzo. O can, coma sempre, 
traíalle o periódico, pero non sabia 
que ese día o periódico estaba mal-

dito. Nel ía atopar unha noticia te-
rrorífica, despois de ler a noticia de 
maneira concienciuda, viu que o 

seu nome estaba nunha necrolóxi-
ca.  
 

Foi entonces cando se deu conta 
de que estaba levitando. Beliscá-
base e non daba crédito ao que pa-

saba.  
 

Estou vivo? Estou morto? Pensaba 

mentres seguía lendo e relendo o 
periódico. O can volveuse contra el 

e traboulle, pero non sentiu nada. 
 

Seria un soño, un pesadelo, ou es-

taba esperto? As cortinas estaban 
corridas, o chan estaba cheo de 
sangue. 

Thor, o vello can estaba morto. 

Non había risa naquela habitación. 

Por XAQUÍN VIDAL 
 

A risa inundaba a habitación, as 

gargalladas escoitábanse ao longo 

do primeiro andar. Mais ninguén 

abría a boca. Cando o silencio debía 

asolagar a estancia, era a risa a que 

ocupaba toda aquela planta. A to-

dos os presentes púñaselle cara de 

pasmo, mirábanse entre eles, non 

daban creto ao que sucedía. Entón 

foi cando Xan, o máis fortachón dos 

presentes notou o tremer no seu 

corpo, rapidamente comezou a pou-

parse. A ansiedade, a anguria e a 

impaciencia apoderáronse do seu 

ser. A risa ía en aumento, cada vez 

máis forte, máis repetitiva. O resto 

dos compañeiros desesperábanse, 

estaban dos nervios. Foi entón can-

do Xan notou como o tremer au-

mentaba no seu peito, rapidamente 

meteu a man por dentro da chaque-

ta, sacou o seu móbil e silenciouno. 

A tranquilidade volvera a aquel ta-

natorio.     
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——–-—— O CAN ——–-—— 
Por MANOLO TOMÉ BEN 

 

Un tifón fixo naufragar a Serxio no mar de 

Xava. Unha hora máis tarde foi salvado por 

unha parella de pescadores de trazos bes-

tiais. A maior parte do corpo tíñao cuberto 

dun hirsuto pelaxe leonino que desprendía 

un forte cheiro a sangue e dous longos cabei-

ros que sobresaían seis centímetros do quei-

xo. Ao chegar á praia, foi encerrado nunha 

choza; tres semanas máis tarde foi trasladado 

a una gaiola feita con ósos de baleas. Co pa-

so dos días, o desexo de liberdade foise ate-

nuando, deixando sensación de desidia e 

monotonía. 
 

Un día á semana, os seus amos practicaban 

unha limpeza exhaustiva da gaiola, vadean-

do cunha cuncha dunha tartaruga e estas se-

sións lle producían unha gran ledicia. Co pa-

so do tempo os seus sentimentos ante os 

seus carcereiros, cambiou o odio pola admi-

ración e por último á veneración.  
 

Tres meses máis tarde, chegara a un estado 

de bestialismo que superaba ao dos seus do-

minadores e a súa vida anterior era só un va-

go recordo.  
 

Unha mañá, a parella deixou aberta a porta 

da gaiola, e no caso de aproveitar a oportuni-

dade para fuxir, sufriu un “shock” ao inten-

tar traspasar o limiar e refuxiouse tremendo 

de pánico no fondo da súa prisión. Neste 

momento, pouco quedaba da personalidade 

de Serxio.  
 

A súa mentalidade cambiara como do verme 

á bolboreta, pero neste caso cara ao lado da 

sombra. Convertendo ao aventureiro nun 

“lulú” dos homes león, que nunca volvería a 

recuperar a dignidade e disputaría todos os 

días as entrañas das quenllas aos seus novos 

compañeiros, os cans, cos que estableceu un 

vínculo de amor devoto cara aos seus amos. 

A ESTRAÑA MORTE DUN 

PAXARO 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

 

Voaba, voaba sen parar por aquel solitario 

bosque cheo de arbores con centos de polas. 

Esas mesmas polas nas que podía pousarse. 

Si, estou  falando dun paxaro, pero non dun 

paxaro calquera. Era una paxaro soñador que 

voaba sempre moi alto, buscando una parella 

coa que poder voar ceibes. Ceibe como era 

ese paxaro que nunca deixaba de voar. Sem-

pre a todas horas voando no alto do ceo, un 

voitre buscando algunha presa.  
 

O voitre mirou o paxaro e foi voado ata el. 

Entón lle dixo o voitre que había una parruli-

ña moi bonita nunha pola da arbore mais alta 

do bosque. O paxaro non tardou nin un intre e 

empezou a voar en picado cara a árbore mais 

alta, no bosque solitario, para encontrarse coa 

parruliña, pero, ao non vela seguiu voando 

cara abaixo pasando entre as polas que lle fa-

cían feridas o paxaro. Cada póla pola que pa-

saba o ía desangrando pouco a pouco ata che-

gar ao chan, quedando tirado na herba. O voi-

tre xa tiña a súa presa. 



42 

O HOME LOBO 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 

 

Nun pobo moi afastado vivía un 

home de ben, traballaba  todo o 
dia, na  casa, cos seus animais, 
no campo, cortando e recollendo 

leña, todo para sacar a familia 
adiante. 
 

Un día decidiu ir ao bosque, che-
gaba o outono, era o momento de 
apañar madeira para o longo in-

verno,  mais ao volver notou como 
un lobo o seguía. Comezou esca-
par pero o lobo era  moi rápido, 

nun áxil movemento o lobo conse-
guiu trabalo. O home botou un 

berro tan forte que a familia que 
estaba na casa o escoitou. Súa 
muller colleu a escopeta e foi co-

rrendo ata dar co seu home, 
apuntou e disparoulle ao lobo, es-

te pegou un chimpo e desapare-
ceu. O home mirou a súa ferida, 
por estraño que pareza non era 

moi grave e se máis fóronse para  
casa. Pasaron uns días, empezou 
a sentirse mal, crecíanlle as uñas 

a unha velocidade fora do común, 
o pelo medraba sen parar por todo 

o corpo e sen darse conta con-
vertérase nun home lobo. 
 

O seu instinto de licántropo fixo 

que fuxira daquela casa, dende 

entón vive das presas que conse-

gue nos bosques do noso país, 

errando dun punto a outro, fuxin-

do da humanidade, agrandando a 

súa lenda.  

Hai mulleres que teñen terror aos seus mari-

dos porque lles dan malleiras e as levan a un 

hospital. Teñen terror a que as maten e te-

ñan que deixar aos seus fillos sós ou con fa-

miliares, ou baixo a tutela do estado. Terror 

a que pasen fame por culpa dun pai que só 

pensa en si mesmo. Terror aos demais e aos 

irmáns. Terror por matar a varias persoas 

porque son uns fanáticos da relixión ou dun 

goberno que non queren. É por iso que ate-

rrorizan ás persoas con atentados.  
 

Os nenos son os que levan as de perder, por-

que algúns son maltratados polos seus pais. 

Algúns destes nenos e nenas rematan na 

rúa porque non teñen a ninguén que os coi-

de. Terminarán tamén en orfanatos. 
 

Terror a que os pais leven aos seus fillos ao 

seu país de orixe onde suceden estas cousas 

e separalos das súas nais. Como non conse-

guen o que queren, as perseguen ata os seus 

traballos e ao saír as matan con un coitelo 

ou cunha pistola, e despois quítanse a vida. 

Pero non todos o fan e son condenados a pa-

gar polo que fixeron, non teñen remorde-

mento polo que fixeron, senón que se senten 

moi orgullosos polo que fan porque cren que 

unha persoa é un obxecto sexual ou un ob-

xecto decorativo, e que teñen dereito a facer 

con ela todo o que  lle  dá gana como se a 

comprara no mercado.  
 

Terror das mulleres a ser vendidas como es-

cravas nas rúas e vender os seus corpos aos 

homes que pasan. Eles ofrecen traballos co-

mo amas de casa e como coidadoras de per-

soas maiores ou nenos. Para saír da pobreza 

elas comunícanse con estes homes ofrecén-

dolles un mellor traballo. Pero chegan ao seu 

destino e o que lles ofreceran era un embus-

te para encher os seus petos de cartos a cos-

ta dos seus corpos e das gañas de non pasar 

fame e ter unha vida mellor. 

TERROR DALGUNHAS MULLERES 
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS 
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Un día, dunha tarde in0verno, ía 
un paisaniño por un carreiro coas 
súas ovellas, non se imaxinaba o 
que lle ía ocorrer aquela mesma 
tarde. De repente unha nube do 
ceo díxolle: Vas ir ao inferno, ti e 
máis as túas ovellas. Saberás o 
que é ter medo.  
 

O paisaniño quedou asustado pero el 

quería aprender a saber o que era o 
medo de verdade. Entón aquela nube 
que saíu do ceo soprou  forte, xerou 

vento de forza sete e o paisano e o seu 
rabaño caeron por un sumidoiro, nu-

nhas augas moi sucias e de cor verde 
onde había residuos industriais. A au-
ga levounos ata caer por un buraco di-

rectamente as profundidades do infer-
no, alí estaba o demo co seu tridente e 
o seu rabo, todo de cor vermello rodea-

do por pedras en chamas. O paisano 
estaba a tremer co medo, as súas ove-

llas aínda máis. Nese intre o demo fa-
lou: “Vas ver o terror ti e os teus ani-
mais”.  
 

De repente o demo colleu o seu tridente 
e lanzouno contra unha ovella, atrave-

souna de lado a lado e ardeu co lume 
do tridente, morreu  queimada. O pai-

saniño botouse as mans na cabeza e 
púxose a chorar, o demo votou unha 
gargallada e díxolle o pobre home: 

“Como non teñas algo que ofrecerme 
voute mandar cara a propia morte. E 
xa non terás vida neste mundo”. 

Entón sucedeu o milagre, un paxariño 
púxose de xeonllos e mirou ao ceo ver-

mello e ás chamas de lume, pediu un 
desexo e no mesmo intre apareceu 
unha fada. O paisano díxolle:  
 

-Poderíasme conceder o desexo de ter 
unha armadura, un escudo e unha es-

pada para combater a este demo mal-
vado que me arrebatou unha ovella moi 

apreciada por min.  
 

Entón, a mesma fada, concedeulle o  

desexo. Empuñou a súa variña máxica 

e de repente unha nube de po xurdiu 
das entrañas do inferno e o paisaniño 

rodeado de aquel po converteuse nun 
guerreiro. Cando a fada desapareceu 
deixando consigo un rastro de espuma 

e po, nese mesmo instante empezou a 
loita entre o malvado demo e o paisano.  
 

O demo atacou primeiro, lanzoulle ao 
home o seu tridente cunha bola  de lu-
me, o gandeiro lanzou o seu escudo coa 

su man esquerda e á velocidade a que 
ía o tridente  impactou no medio do es-

cudo pero non ardeu, simplemente fixo 
unha pequena chama e apagouse. O 
diabólico demo quedou cos ollos e boca 

aberta. Agora tocáballe atacar ao paisa-
no. Sacou o tridente do seu escudo e 

lanzouno contra o demo, foi impactar 

no propio corazón, empezou a sangrar e 

este dixo para si:  
 

-Lamentaras isto que me fixeches.  
 

Entón o demo abriu as dúas mans e ne-
las apareceron dúas bolas de lume. 

Lanzounas, pero o home empuñou o es-
cudo e despexounos. O demo seguía 

sangrando, era a última oportunidade, 
o señor colleu a espada e cortoulle a ca-
beza ao demo, este quedou inmóbil e 

unha nube de cor azul borrou do mapa 
aquel malvado e diabólico ser, o paisa-
niño e as súas ovellas que aínda queda-

ban con vida fuxiron por un buraco que 
había. Lograron chegar a casa, e xa non 

volveu a suceder algo parecido nunca 
máis. A paz volveu a reinar. 

UNHA TARDE NO INFERNO 
Por DAVID WHITE 
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No medio da noite soou o teléfono: unha 
chamada inesperada na madrugada. 
-Si? Quen é? - Preguntei coa voz entre-

cortada e aínda somnolenta. 
-Acabo de secuestrar á súa filla, está en 
paradoiro descoñecido. 
 

Rompín a chorar estrepitosamente. Fun 
á cociña, tomei un café con leite, ben 

cargado e fumei un cigarro moi rápido e 
con moita anguria. Apaguei a cabicha, 
nerviosa e axitadamente. Volveu chamar 

ao cabo de vinte minutos. Tratábase da 
voz dun home.  
-Como rescate pedirei doce mil euros, se 

non a súa filla terá que sufrir unha mor-
te lenta e dolorosa. E coidado, que podo 

matar a toda a súa familia se non me 
entrega os cartos. 
 

Ao día seguinte o teléfono soou no medio 

da noite en casa da miña irmá Asun, foi 
ela quen o colleu antes de que saltase o 

contestador. 
-Si? - Un home respondeu, mediando 
cada palabra lentamente, para angustiar 

á pobre Asun. 
Dicía así o secuestrador:  
-A súa sobriña desaparecerá e atopara-

na descortizada, e non direi onde ata 
que non me entregue a cantidade  

doutros mil euros, non teño medo a nin-
guén, repito, a ninguén. 
 

Cando concluíu, acabouse a conversa-

ción e a Asun brotábanlle bágoas dos 
ollos. 
 

En resumidas contas, quedou bastante 

pasmada polo sucedido. 
Enviáronlle, á nai da nena, un certifica-

do no que poñía: Vallecas 37, polígono 
número 3. É o sitio onde lle entregarán 
á súa filla sa e salva. Preto dun campa-

mento xitano, onde cheira a choza. 
 

Alí esperábanlle un home con perruca 
roxa e ollos azuis. Antes, moito antes, 

cando reuniron o diñeiro, nai e filla fo-
ron esa mesma tarde en coche a Valle-

cas. Cando atoparon á nena lanzáronse 
a darlle grandes abrazos a bicos. 
 

Choraban de emoción Que ben, xa se 

acabou o pesadelo! O diñeiro, trece mil 
euros, estaba nun sobre pechado. Non 

houbo problema por parte do secuestra-
dor. 
 

Agora viven, recoñecendo que este feito, 

cambioulles a vida. 

Un dia de verán do mes de xuño, eran 
as catro da tarde, facía un sol potente e 
o céspede estaba moi grande, eu propú-

xenme córtalo e púxenme a elo. Vestín 
unha roupa vella e montei no cortacés-
pede, entrei polo portal do campo e 

acendín o cortacéspede coa chave de 
contacto. Fixen os primeiros tramos moi 

de seguido pero cando eran as cinco da 
tarde o cortacéspede parouse. Saltáron-
selle as coitelas que eran as que facían 

que o cortacéspede levara a herba.  
 

O cortacéspede parouse e eu quedei 

cun medo terrible porque sen darme 
conta unha das coitelas saltárame ao 
brazo e fíxome unha ferida, tiven que 

poñer unha vendaxe. Estiven así case 
dúas semanas pero recupereime e den-
de aquel día fatídico, aquel día de ve-

rán, non volvín coller unha maquinaria 
pesada. Así é a vida. As veces as máqui-

nas son fáciles de manexar e outras ve-
ces fanche sufrir e incluso che causan 
dor, este e un dos medos máis impor-

tantes dos que teño no meu día a día.  

AS MÁQUINAS PERIGOSAS 
Por DAVID WHITE 

SECUESTRO EXPRESS 
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 
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O MAR 
Por JAIME VIQUIERA VEIRAS 
 

Eu teño medo ao mar, e non é 

un medo calquera. Creo que o 

medo ao mar o teño dende que 

vin a película “Tiburón”. 

Recordo esa película con 

moita claridade, foi un fil-

me que me marcou moito. Can-

do de pequeno ía a praia e 

me bañaba no mar nunca saía 

fora de cala, porque sinxe-

lamente, non confiaba no meu 

xeito de nadar e tamén por-

que tiña pánico a que me 

atacara unha quenlla, vaia 

medo. Cando saía fora de ca-

la e algo tocábame os meus 

pes eu xa pensaba que era un 

tiburón.  
 

O pasaba moi mal, lembro que 

na película atacaba aos ba-

ñistas cerca da beira do mar 

así que eu pensaba que tamén 

podería ser atacado. 
 

Cando tiña trece anos votei-

me a nadar nun recinto amu-

rallado no que non facía pé 

e nadaba tipo can, pero nun 

momento púxenme nervioso e 

comecei a fundirme, estaba 

afogándome e intentei saír a 

flote pero non podía, enton-

ces agarreime a unha cana de 

pescar. Pouco despois un 

amigo que estaba no muro do 

recinto botoume unha man e 

sacoume do mar. Dende ese 

intre téñolle medo ao mar, e 

se sumamos o medo ás quen-

llas xa temos un pánico te-

rrorífico. 
 

Recordo unha vez, estando 

nas pozas do río Oitaven, un 

amigo deume unha calada na 

auga, tamén traguei unha 

pouca e case afogo. Paseino 

moi mal. A día de hoxe non 

tolero esa clase de broma. 

Eu creo que o medo ao mar 

nunca o superarei. 

O MISTERIO DO BOCADILLO 
Por JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 

 

Cinco golpes secos, cinco badaladas, 

son as cinco da tarde no reloxo de pén-

dulo do salón. Brota en min a impacien-

cia, a anguria apoderase do meu inte-

rior, sei que chegou o momento de vol-

ver gozar dun bo bocadillo. “Que miste-

rio, que emoción, que dor de barriga”.  
 

Levántome do sofá e tras cinco pasos, 

entro nese sacrosanto lugar que é a co-

ciña, e aí está, riba da mesa, relucen-

te, saboroso, ese pequeno capricho dos 

deuses. Disposto a ser degustado por 

min, e así cada día de luns a domingo, 

o eterno bocadillo. Este está formado 

por unha porción inferior de pan sobre 

a que se asenta o exquisito queixo e 

marmelo recuberto por unha porción su-

perior de pan. 

E aí está o bocadillo. Sempre puntual, 

sen faltar un só día da semana, listo 

para que o meu padal o goce. Como? Can-

do? Por que? 
 

Entón introdúcese nas miñas papilas 

gustativas, collen a súa sustancia, 

atravesa a gorxa, chega ao estómago e 

de aí ao meu intestino, este encargase 

de facer o labor máis difícil, engulilo 

e sacarlle o máximo proveito. Aí remata 

a historia do bocadillo das cinco, mais 

sei que mañá volverá aparecer como por 

arte de maxia o misterio do bocadillo. 
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Hoxe comezamos a preparar a mochila 

para iniciar o camiño de Santiago. Revi-
sámolas para que non nos falte de nada 
para chegar ao noso obxectivo como ca-

miñantes que somos. Partimos de Vigo e 
a nosa meta é chegar a mirar ao Apóstolo 
de Santiago. Somos dous camiñantes 

que polo camiño atopámonos a outros 
semellantes doutras culturas que nos 

enriquecen coas súas vivencias. Paramos 
nun albergue para pasar a noite e reuní-
monos ao redor da cheminea e á calor do 

lume contando relatos. Nós contamos a 
historia da Santa Compaña e dicímoslles 

que cando a atopen non poden mirar 
atrás, porque se non levarán as súas al-
mas e seguirán vagando en pena polos 

carreiros da nosa Galiza. Cada viaxante 
conta historias dos seus países. Todo es-
tá en silencio salvo o chispear da foguei-

ra e é un ambiente lúgubre que nos fai 
estar ensimesmados nos relatos. Así nos 

imos para a cama do albergue e pola ma-
ñá volvemos ao noso camiño. 
 

Pero dámonos conta de que faltan un par 
de camiñantes. É estraño, pois están as 

súas pertenzas, pero eles non están. Es-
peramos un pouco para ver  se volven 

pero non é así. Chamamos á policía e in-
terrógannos un por un sen resultado. To-
dos quedamos mirándonos os uns aos 

outros coma se fósemos os culpables 
desta desaparición. Ao fin déixannos se-

guir noso camiño pero estamos intriga-
dos polo sucedido. 
O meu compañeiro Alberte e eu facémo-

nos preguntas sobre o que puido suce-
der. Seguimos camiñando e polo carreiro 
atopamos nun monólito un par de mo-

chilas. Esperamos un intre para ver se 
aparecen os seus donos, pero sen resul-

tado. Invádenos o temor e miramos ao 
noso redor pero sen resultado. 
 

Seguimos camiñando pero cada vez ímo-
nos facendo máis preguntas do que está 

a suceder. Decidimos chamar á policía 
de novo para contarlle o que está  

a pasar. Todo isto non nos parece nor-

mal e facémonos moitas preguntas para 

nós mesmos. Invádenos o medo miran-
do ao noso ao redor para ver se nos se-
gue alguén. Non é así, pero sabemos 

que hai un misterio en todo isto. Non 
paramos de facernos preguntas pero 
non achamos respostas e pola nosa 

mente barallamos unha serie de hipóte-
se. Nós non somos policías nin detecti-

ves. Simplemente somos uns peregri-
nos aos que lles rolda unha inquietude 
e un pesadume con algo de medo. 
 

Proseguimos o noso camiño e pero a noite 

botásenos enriba. Aceleramos o paso pa-

ra chegar ao seguinte albergue e poder 

descansar e falar deste misterio o cal non 

nos permitiu durmir a noite pasada. Pola 

mañá seguimos sen incidentes, ata que 

volve suceder algo que nos chama a aten-

ción. Noutro monólito atopámonos unhas 

lentes e unha carteira coa documentación 

dos primeiros desaparecidos. Isto fai que 

cavilemos máis sobre o tema e que soe 

unha alarma na nosa cabeza. Empeza-

mos a investigar polos arredores por se 

están os donos destas pertenzas, pero 

sen resultado algún. Volvemos chamar á 

policía para dar parte deste achado. O 

que si atopamos son unhas pisadas moi 

grandes parecidas ás dun oso. Iso é do 

que nos informa a policía, de que se pode 

tratar dun oso. Pero isto fainos estar 

máis alerta. Proseguimos o noso camiño e 

atopámonos un rastro de sangue, pero 

non hai pisadas esta vez. De súpeto, 

péchase o ceo e empeza a chover. Apura-

mos o paso para resgardarnos da choiva. 

Improvisamos cunhas ramas de piñeiro 

un pequeno galpón Alberte e eu. De súpe-

to, soa un berro desgarrado que nos fai 

tremer de pánico. Ao intre, soan uns dis-

paros dunha escopeta ao noso lado. Ao 

cabo doutro intre asómase polo  

CAMIÑANTES 
Por JAVIER ALMAGRO BUENO 
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noso refuxio un home cunhas barbas que 

lle cobren toda a cara e unha roupa toda 
farrapenta con dous cans gran daneses 

babexando. Cunha voz rouca pregúnta-
nos se vimos algo. Nós, atónitos, respon-
démoslle que só escoitamos un berro e 

uns disparos, nada máis. O home prose-
gue o seu camiño sen antes rirse a garga-
llada limpa, o cal nos fai estar máis ner-

viosos e continuamos co noso camiño. 
Dános igual mollarnos, o que queremos é 

chegar a un sitio seguro. Non damos cré-
dito do que está a suceder. Cada vez esta-
mos máis intrigados. Levamos uns teléfo-

nos móbiles pero non hai cobertura. O 
que si temos é un “GPS” co que estamos 

localizados en todo momento. Polo camiño 
atopámonos unhas marcas de rodas de 
coche nun carreiro pouco accesible. Non 

lle damos importancia pois pensamos que 
son as marcas da policía, pero Alberte e 
eu non nos sentimos nada seguros e pola 

nosa mente pasan unha serie de pregun-
tas e falámolas. Ao cabo de media hora 

alcanzamos a outro camiñante que é in-
glés e Alberte ponse a falar con el  pois eu 
non teño nin idea dese idioma. Ponlle ao 

tanto do que sucedeu e convídalle a que 
vaiamos os tres xuntos pola nosa seguri-
dade. A John parécelle ben, aos poucos a 

choiva para e o ceo escampa, estamos to-
dos empapados. Ao cabo dunha hora che-

gamos a outro albergue e poñemos a se-
car a nosa roupa. Tomámonos unha cun-
ca de caldo ben quente. No refuxio está 

unha parella de anciáns duns 70 anos, 
que son moi amables e póñennos o selo. 

Comentámoslle o que sucedeu. Os an-
ciáns míranse entre si pero non din nada, 
dános a sensación de que saben algo que 

non nos queren contar, pero igual son 
imaxinacións nosas, o cal nos intriga 
máis. Estamos cansos e ímonos para a 

cama cedo, caemos rendidos rapidamen-
te. Espertamos ás 6 da mañá e almorza-

mos un café, unhas galletas e unha froita. 
Enchemos as nosas cantimploras de auga 
para renovar a marcha. Aseámonos e re-

visamos que non nos falte nada, espera-

mos por John e partimos. Ao cabo dun 

intre aparece outro monólito cunha vieira 
e aos seus pés hai unha navalla suíza, co-

llémola e  
gardámola. Isto nos intriga máis, parece 
que nos están dando unhas pistas para 

seguir, pero nós non somos detectives, si 
temos idea polos xogos de rol aos que xo-
gamos. Paramos un intre para comer un 

bocadillo e a beber un pouco de auga,  
todo en silencio. Cada vez estamos máis 

preocupados. De súpeto volvémonos a 
cruzar co home dos cans. Crúzase no no-
so camiño sen mediar palabra e vólvese a 

rir. Isto dános medo, pois parece que an-
da detrás dun rastro e fainos sentir como 

presas. 
 

Esta aventura do camiñante parece máis 
que unha novela de misterio, pero, quen 
nos ía a dicir a nós que estivese suceden-

do isto. A vida é así, unha aventura con 
tropezos e momentos bos e malos. Ao fi-

nal, cando chegamos a Santiago atopá-
monos de novo á policía, que nos volve a 
interrogar a todos. Todo indica que o cul-

pable é o home dos cans, pero non é así. 
Volvemos ao comezo do noso camiño e 
traen aos donos do primeiro albergue. 

Atópaselles no seu poder moitas perten-
zas e obxectos de moitos outros romeus, 

co cal chegamos á conclusión de que son 
os culpables da desaparición de varios 
camiñantes. Sabemos que lles diagnosti-

ca unha psicopatía, que levan anos reali-
zando estes crimes e ao fin confesa que 

son culpables da morte dunha ducia de 
persoas. Gústalles xogar ao gato e ao rato 
e non teñen remorsos dos asasinatos dos 

peregrinos.  
 

Ao final chegamos á catedral de Compos-

tela e podemos abrazar ao apóstolo. Acu-

dimos á misa dos peregrinos co seu bota-

fumeiro voando por toda a catedral.  
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ETERNO 
Por GABRIEL COSTIN IAMANDI 

 

Hai 500 anos que a miña alma foi arrebatada por 

un vampiro frío. Chamábase Silvio. Era un duque 

e tiña moito diñeiro. Transformoume nun vampiro 

porque estaba case morto, tiña unha enfermidade, 

a peste negra. Unha noite saín de casa para tirar-

me dunha ponte, quería morrer. Atopeime con 

Silvio e deume a elixir, a vida eterna ou a morte 

esquecida.  
 

Eu chámome Elstristo. Nunca matei por matar, só 

mataba a persoas malvadas. Empecei a matar cri-

minais, chupáballes o sangue e arrincáballes o 

corazón para que non puidesen transformarse en 

vampiros.  
 

Na mesma época, no mesmo lugar, apareceu un 

“strigoi”. Era metade humano, metade vampiro. 

Podía andar de día porque a luz do sol non lle fa-

cía dano. Mataba a mulleres e só lles comía o co-

razón. O “strigoi” proviña de Romanía, tiña o co-

razón negro e a alma negra.  
 

Para que unha persoa se convertese en “strigoi” 

tiñan que pasar, durante o velorio, un  

gato negro e un can negro por baixo do cadalei-

to no que se ía enterrar. Se andaba e mataba só 

de día, eu non podía destruílo facilmente xa que 

non  podía andar baixo a luz do día. Silvio esta-

ba a traballar nun experimento que facía que os 

vampiros como eu puidesen  andar polo día. Así 

podería acabar co “strigoi”. O experimento foi 

un éxito.  
 

Un mércores fun mercar sangue a un doutor que 

mo facilitaba sempre, cando nun canellón atopei 

ao “strigoi”. Matara a unha muller e estábase co-

mendo o seu corazón. Sen máis, e sen que el o es-

perara, arrinqueille a cabeza e queimei o seu corpo 

alí mesmo.  
 

Pero a miña vida non se resume en matar crimi-

nais. A miña vida sen unha muller estaba baleira. 

Nun baile que organizou Silvio atopei á miña alma 

xemelga. Era moi guapa. Achegueime a ela e pre-

gunteille como se chamaba. O seu nome era Vido-

mina. Pouco tempo despois casámonos e transfor-

meina co seu consentimento nunha vampiresa. 

Agora no ano 2016 fixemos 400 anos de casados. 

Fixen unha gran festa para celebrar o noso amor. 

Noite eterna. Amor eterno. 

A AMANTE DE DRÁCULA 
Por MARÍA PROL REJO 
 

Había unha vez unha moza que paseaba por unha 

paraxe un pouco afastada da aldea na que vivía. 

Estaba a buscar un regato que lle comentaran que 

era moi bonito, xa que tiña unha fervenza cun lago 

onde poder bañarse. Estaba a facerse noite e deci-

diu volver. 
 

Cando regresaba cara á súa casa escoitou un mur-

murio e asustouse. Botou a andar rápido pero no-

tou que a collían. Entón mirou cara atrás e notou 

unha presenza estraña, un ser pálido cunha capa. 

Abalanzouse sobre ela e mordeuna no pescozo. Ela 

notou que non era dona do seu ser e dos seus actos 

e que a hipnotizaba. Colleuna nos seus brazos e 

levouna ao seu castelo. 

Dentro había unha mesa longa cunha cadeira  

enfronte  doutra. Sobre a mesa había uns candela-

bros e un retrato do conde Drácula. Sentaron e pu-

xéronse a cear.  Pronto notou que o contido que 

había dentro do vaso non era viño, senón sangue. 

Entón ela bebeu, sentiu un pracer moi agradable e 

doce. Mirou cara el e sorriu. Convertérase nunha 

vampiresa. De aquí en diante necesitaría sangue 

para subsistir. A súa existencia sería eterna pero 

necesitaría unha vítima cada noite coa que acougar 

as súas ansias. 
 

Durmiría no soto do castelo, nun cadaleito á beira 

do seu amado conde Drácula. El sería o seu señor 

e ela a señora. Vivirían toda a eternidade xuntos 

atrapando vítimas e converténdoas en vampiros. 

Non poden ver a luz do sol. Terán que ocultarse e 

vivir na escuridade. Vivirán con medo a que os 

atopen e lles craven unha estaca no corazón. Para 

eles sería o seu fin. 



49 

VAMPIROS 
Por Elisa Míguez Pintos 

 

Os vampiros son animais que viven nas 
covas e chuchan o sangue doutros ani-

mais máis grandes ou máis pequenos. 
Non fan dano, pero teñen mala fama por-

que din deles que chuchan o sangue dos 
homes e mulleres. Isto é unha invención 
do cine e da televisión. Tamén hai vampi-

ros que son eses mozos e mozas que an-
dan pola noite facendo escándalos e que 

lles gustan moito as festas. Dormen só 
cinco horas ou menos e despois van ao 
traballo, á escola ou ao instituto. Son xo-

ves  que lles gusta meter guerra a todo o 
que lles pasa pola man ou por diante. Es-
tes si que son vampiros humanos. Méten-

se nunha casa dun home maior e tortú-
rano  ata que lles diga onde están os car-

tos ou as xoias da familia. 
  
Tamén rouban nas empresas familiares, 

fan crer que son uns descoñecidos para 
que a policía non meta á familia no medio. 
Estes vampiros fan isto porque non teñen 

outra cousa que facer, como deixar a unha 
familia na pobreza  

mentres eles enchen os seus petos dos 

cartos  dos demais, aos que lles custou 
moito gañalos. Eles non teñen corazón 

nin vergoña. Son xente que ten dúas ca-
ras, unha boa e outra mala. Fanse ami-
gos teus para poder entrar e coñecer  

 
na casa onde vives e contratan a un es-
tranxeiro que está no paro no noso país e 

lles explican como entrar na casa. Fan 
copias das chaves sen que os donos se 

dean conta, vixían as casas que están ba-
leiras cando os donos van ao mercado e 
entran sen ningún reparo. Esnaquizan 

todo o que tocan. Pero a eles non lles im-
porta nada nin ninguén. Só pensan en 

eles mesmos. 
 

Estes son os verdadeiros vampiros, non 

os pobres animais. Non se pode compa-

rar porque son mansos, e os outros son 

crueis cos demais. A estes vampiros hu-

manos tíñaos que coller a policía e mete-

los no cárcere. Pero isto non os detén e 

saen da prisión como se se tratara da súa 

casa. Os seus amigos non queren saber 

nada destes seres horribles e malvados. 

HALLOWEN, SANMHAIN, MAGOSTO E DIA DE TÓDOLOS SANTOS. 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 
 

A principal relación entre estes festexos é que son celebracións do mes de outubro e no-
vembro. No Magosto celébrase a chegada do outono comendo castañas de varias manei-
ras pero a mais tradicional é asándoas no lume.  

-O Sanmhain é de orixe celta e cele-
bra o final das  colleitas. A chegada 
do outono, inverno. 
 

-O día de Tódolos Santos é un dia de-
dicado aos defuntos na relixión católi-
ca. 
 

-Halloween (noite de bruxas) celebra o 

fin do verán, a chegada do outono in-
verno. 
 

-O día de Tódolos Santos, Halloween e 

Sanmhain ten as súas raíces vincula-

res e o seu festexo é parecido, como 

son a cor  laranxa negro e morado. Os 

disfraces, fogueiras e historias de me-

do. 

 



50 

O HOME DA PAPE-

LEIRA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Cada día chega cedo. Situase 
xunto a papeleira e acende un 

cigarro de cor escuro. Dálle 
unha calada ao cigarro e traga 
un pouco de aire, sen tomar 

case nada de fume. Para min é 
como non fumar. A cinza vai 

parar a papeleira, e pouco a 
pouco vai facendo unha mon-
taña. Entre calada e calada dá 

un pequeno rodeo en circulo, 
pero, sempre cerca da papelei-
ra. Cando remata o cigarro 

déixao caer no chan, lle pon 
un pé enriba e o apaga, logo se 

agacha, o colle e o bota na pa-
peleira, onde seguro que hai 
máis dunha cabicha. E así, 

desta maneira, o home da pa-
peleira, bota polo menos dúas 

horas ao día. Parece un robot, 
un home sinxelamente roboti-
zado, autómata, sen sentimen-

tos, impasible, un home que 
case metía medo con aquelas 
orellas e aquel pelo, pouco pe-

ro ben peiteado, un horror de 
home sacado dalgún filme te-

nebroso. 
 

Non é ciencia ficción, vos es-
tou contando esta historia real 

que eu vivo todos os días de 
luns a venres. Imaxino que o 

sábado e o domingo haberá 
mais papeleiras que da que 
estou falando eu. 
 

O home da papeleira supoño 
que saberá que o tabaco mata 
lentamente e que cada pouco 

de cinza e unha pequena es-
cusa para non acabar nunha 

caixa chea de cinza e noutro 
mundo. 
 

O home da papeleira son eu 

tamén. E vou deixar de selo. 

Deixemos de fumar non hai 

porque ter medo, pánico ou 

terror a facelo. 

SINTO O MEDO 

NAS PERNAS 
Por DAVID WHITE 
 

Sinto o medo nas pernas, 

meu amigo. Non sei se 

continuar ao teu carón ou 

marchar para sempre. Ir-

me de viaxe a ver algunha 

paisaxe, pero o que si é 

certo é que só te teño a ti 

como o meu compañeiro. 

Non quero deixarte ir, eu 

quero que veñas comigo, 

viaxamos, colleremos o 

avión, o tren ou o barco 

pero o que me pasa  é que 

teño medo, o sinto entre 

as pernas, tremen de dor 

e case sempre fan camba-

lear o meu corpo. Dóeme 

e percórreme tódalas ve-

as, a través do sangue 

chega a tódolos currun-

chos do meu corpo.  
 

Ti, meu amigo, nunca te 

rendas, segue a túa vida. 

Eu xa non estarei nela 

porque a min o único que 

me queda é a mente e a 

desaparición definitiva, 

rematar, chegar ata o fi-

nal. Sinto o medo nas 

pernas. 

O MAR 
Por JAIME VIQUIERA VEIRAS 
 

Eu teño medo ao mar, e non é un medo calquera. 

Creo que o medo ao mar o teño dende que vin a pelí-
cula “Tiburón”. Recordo esa película con moita clari-

dade, foi un filme que me marcou moito. Cando de 
pequeno ía a praia e me bañaba no mar nunca saía 
fora de cala, porque sinxelamente, non confiaba no 

meu xeito de nadar e tamén porque tiña pánico a que 
me atacara unha quenlla, vaia medo. Cando saía fora 
de cala e algo tocábame os meus pes eu xa pensaba 

que era un tiburón. O pasaba moi mal, lembro que 
na película atacaba aos bañistas cerca da beira do 

mar así que eu pensaba que tamén podería ser ataca-
do. 
 

Cando tiña trece anos voteime a nadar nun recinto 

amurallado no que non facía pé e nadaba tipo can, 
pero nun momento púxenme nervioso e comecei a 

fundirme, estaba afogándome e intentei saír a flote 
pero non podía, entonces agarreime a unha cana de 
pescar. Pouco despois un amigo que estaba no muro 

do recinto botoume unha man e sacoume do mar. 
Dende ese intre téñolle medo ao mar, e se sumamos o 

medo ás quenllas xa temos un pánico terrorífico. 
 

Recordo unha vez, estando nas pozas do río Oitaven, 

un amigo deume unha calada na auga, tamén traguei 

unha pouca e case afogo. Paseino moi mal. A día de 

hoxe non tolero esa clase de broma. Eu creo que o 

medo ao mar nunca o superarei. 
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Nun pobo hai unha familia de homes lo-
bo que viven apartados dos cidadáns. 
Estes non entenden porque os ven pola 

noite cando o lobo ouvea. Todos pensan 
que é unha familia moi misteriosa. O pai 
traballa como enterrador e a nai é psicó-

loga. Os fillos van ao colexio cos demais 
nenos. Estes nenos non poden xogar 

porque se converten en nenos e nenas 
lobos e lobas. O  misterio desta familia é 
que o sol os converte nestes animais que 

atacan a outros animais, como ovellas, 
vacas, carneiros, poldros, cabalos ou ga-

liñas. Os homes lobo atacan ás persoas 
porque  non poden controlar o que sen-
ten. É a súa maneira de ser. 
 

Atacan só de noite e cara ao atardecer. 
Se un home lobo morde a unha muller, 
esta convértese nunha deles e se é unha 

muller loba a que morde a un home, a 
este pásalle o mesmo se sobrevive á mor-

dedura e senón, morre.  
 

O pai toma medicamentos para este pro-
blema, para non ter que converterse en 

home lobo, xa que está aterrorizado e 
asustado porque non pode ter amigos 
“normais”. Ten medo a que o metan nu-

nha gaiola de monos e non ter unha vida 
“normal”, como todo ser vivo. Só  

vive coa súa familia e á muller pásalle o 

mesmo. Pero ela é máis forte que el por-
que pensa nos seus fillos. El é tímido e 
ela é máis aberta ás persoas. A el dálle 

medo falar coa xente, por iso fíxose ente-
rrador. Ela tamén ten terror cando se 
converte e pensa na vida que terán os 

seus fillos o día de mañá. Se os collen 
convertidos levaranos ás feiras para que a 

xente pague por velos. Ela fai todo o posi-
ble para que toda a súa familia sexa feliz 
e non teñan problemas.  
 

Ela e el pensan que están enmeigados por 
unha maldición que lle botaron a un dos 

seus antepasados e teñen que vivir nunha 
casa no medio da montaña, ou nun caste-
lo ou nun muíño de auga, ou nunha gran-

xa de pitos para non ter que matar a máis 
xente que eles coñecen ou queren. 
 

Teñen terror a facer dano aos demais e a 

facer mal a eles mesmos. Casan cos do 
súa mesma especie, pero non todos o fan. 

Outros casan con persoas que non son 
lobos e así crecen e multiplícanse.  

Non lles gusta a violencia. Son pacíficos. 

Non lles gusta vivir sós. Son relixiosos, e 

cren que o Señor os axuda a non ter te-

mor nin medo. Son homes e mulleres, lo-

bos e lobas, un misterio da natureza entre 

persoas e animais. 

UNHA FAMILIA DE LOBISOMES 
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS 

Cando marcha o sol, chega a escuridade 

pouco a pouco. Aparece a lúa, e con ela 

a noite. O que polo día parece algo nor-

mal, pola noite ese algo convértese en 

máxico e misterioso. A noite é maxia e 

tamén un saco de dúbidas e preguntas 

por responder. As almas perdidas vagan 

errantes pola escuridade tenebrosa da 

noite. Moita xente lle ten medo á noite 

sen saber que por ela os espíritos lle pro-

texen máis que coa claridade do día, pe-

ro cando a lúa está chea brilla máis que 

o propio sol. Pola noite, esa noite  

negra, os santos todos son da mesma cor 

e traen mensaxes do máis alá, do outro 

mundo. Ese mundo de misterio e silencio 

é o que lle fai ter á noite ese punto de me-

do, pánico e de terror. Pero vos vou dar 

un consello: non lle teñades medo á noite, 

á noite negra. A noite serve para durmir e 

tamén para soñar. Aparecen os soños 

máis reais que te poidas botar á cara. Re-

pito, a noite é máxica e nela non cabe o 

medo, o pánico e o terror. Por favor, ama 

á noite; é sinxelo, e verás o boa que é a 

noite. 

A NOITE NEGRA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
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CINEMA TERROR 
Por BRAIS LOURIDO MARIN O 

  

O cinema de terror caracterí zase polo seu enfo-
que en provocar nos espectadores sensacio ns 
de medo, desgusto, repugnancia, incomodidade 
ou preocupacio n. 
A primeira pelí cula deliberada de terror foi rea-
lizada en 1910 por J. Searle Dawley. Tratouse da 
primeira adaptacio n do mito de Frankenstein. 
Nesta e poca do cinema mudo apareceron outras 
pelí culas como, O Chepudo de Notre-Da me 
(Wallace Worsley, 1923) ou A Pantasma da 
O pera (Rupert Julian, 1925). 
O se culo XX con eceu dende moi pronto excelen-
tes cultivadores do medo. Quizais o director 
ma is importante desta primeira e poca sexa o 
alema n F. W. Murnau (1889-1931), responsable 
da lo brega e expresionista Nosferatu o Vampiro 
(1922), pelí cula baseada no Dra cula de Bram 
Stoker. O famoso vampiro transilvano con eceu 
decenas de versio ns ao longo do se culo pasado, 
destacando a propia Nosferatu e a espectacular 
Dra cula de Bram Stoker (1992) do norteameri-
cano Francis Ford Coppola. 

Anos 30. 
Durante esta de cada dominou o cinema de 

monstros. Producí ronse obras mestras do xe ne-
ro como Dra cula (de T. Browning, 1931), O Dou-
tor Frankenstein (de James Whale, 1931), A Mo-
mia (de K. Freund, 1932), A Parada dos Mons-
tros (de Tod Browning, 1932) e a moi encomia-
da King Kong (de Merian C. Cooper e Érnest B. 
Schoedsack, 1933). 
A produtora Universal introduciuse no xenero 

de terror nos anos 40 c´O Home Lobo (1941), a 
pelí cula ma is influente sobre o tema. A compa-
n í a RKO Radio Pictures, que xa producira o cita-
do King Kong, realizou convincentes pelí culas 
de terror, como A Muller Pantera, de Jacques 
Tourneur (1942), Éu andei cun Zombie (J. Tour-
neur, 1943) ou A Invasio n dos Ladro ns de Cor-
pos (Don Siegel, 1946). 

Anos 50, 60 e 70. 
Se se fala de cinema de terror, non se pode pa-
sar por alto a  produtora brita nica Hammer que 
ao longo dos anos 50, 60 e 70 desencadeou 
unha avalancha de pelí culas do xe nero, algu-
nhas de gran calidade, como A maldicio n de 
Frankenstein (1957), Dra cula (1958) e A Mo-
mia (1959). O seu director estrela foi o ingle s 
Terence Fisher. 
Tame n debe lembrarse ao norteamericano 
Roger Corman, director de serie B especializado 
na adaptacio n de relatos de Édgar Allan Poe: 
“House of Usher” (A caí da da casa Usher, 1960), 
“The Pit and the Pendulum” (O pozo e o pe ndu-
lo, 1961), “Tales of Terror” (Contos de terror, 
1962), “The Raven” (O corvo, 1963), entre ou-
tras. 
Actores lendarios do xe nero: Be la Lugosi (1882
-1956), Boris Karloff (1887-1969), Lon Chaney 
Jr. (1906-1973), Peter Cushing (1913-1994), 
Paul Naschy (Jacinto Molina, 1934-2009) e o 
gran Christopher Le (1922-2015). 
O mí tico director Alfred Hitchcock, chamado o 
mago do suspense, e  autor de polo menos dous 
cumes do terror moderno: a pelí cula de terror 
psicolo xico Psicose (1960) e a de terror natura-
lista Os Paxaros (1962). 
A principios dos anos setenta atopamos dous 
exemplos moi notables: O Éxorcista (William 
Friedkin, 1973), considerada por moitos crí ti-
cos a pelí cula ma is terrorí fica da historia do ci-
nema, e a tecnicamente maxistral Tiburo n 
(1975) de Steven Spielberg. Unha nova veta ex-
plotada polo terror nesta de cada foi a dos pode-
res paranormais. O gran precedente no devan-
dito terreo foi Carrie de Brian de Palma (1976).  
A mestura de terror e ciencia ficcio n transitada 
en literatura por Lovecraft, reaparece coa exce-
lente Alien (1979) de Ridley Scott. 

Anos 80. 
Os anos 80 estiveron acaparados por seriais de 
"terror adolescente", cintas sen grandes preten-
sio ns artí sticas aí nda que si econo micas, 
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dirixidas a un pu blico moi determinado. 
Outros filmes destacados da de cada: O Res-
plandor (1980), O Énte (1981), A Cousa 
(1982), Poltergeist, A Mosca (1986), Terrorí -
ficamente Mortos (1987). 

Anos 90. 
Destacan Éntrevista co Vampiro (1994), Cube 
(1997), o xa mencionado Dra cula de Bram 
Stoker (1992), The Sixth Sense (1999), que 
foi comparada coa tame n arrepiante Os Ou-
tros, de Alejandro Amena bar. 

Século XXI. 
Con eceu unha verdadeira explosio n de cine-
ma de terror asia tico, con cintas nada desde-
n ables como a xaponesa Ringu (1998) que 
serí a novamente feita no 2002 co tí tulo The 
Ring. Aquí  poderí a incluí rse tame n a serie Ju-
on (A Maldicio n). O Berro 1,2 e 3 e tame n se 
atopa Chakushin ari (Unha chamada perdida) 
de Takashi Miike. 
Nos paí ses de fala hispana, a filmografí a de 
terror experimentou igualmente un auxe inu-
sitado. Autores xa consolidados deste move-
mento como Guillermo del Toro (Cronos, 
1992; O Éspinazo do Dian o, 2001), Jaume Ba-
laguero  (Os sen nome, 2001) e o oscarizado 
Alejandro Amena bar (Abre os ollos, 1997; Os 
outros, 2001), foron secundados por directo-
res noveis de gran e xito, como Gustavo Her-
na ndez (A casa muda, 2010), Juan Carlos 
Fresnadillo (28 semanas despois, 2007) e 
Juan Antonio Bayona (O Orfanato, 2007). 
Xa no novo milenio os paí ses no rdicos, espe-
cialmente Suecia, irrompen renovando os to -
picos cla sicos do cinema de horror. Éxemplo 
desta nova onda son De ixame Éntrar e 
Vampyrer. 
 

Na min a opinio n as pelí culas de terror son 
entretidas e divertidas. Algu ns filmes de te-
rror que vin e deixa ronme un bo sabor de bo-
ca son: Él Bosque; O Sexto Sentido; Destino 
Final, O Home Lobo ou Évil Dead. 
Non so  gu stanme as pelí culas, gu stame o te-
rror en xeral. O ano pasado participei nunha 
andaina terrorí fica, disfrazado do Pai Carras, 
o cura do Éxorcista, foi unha experiencia moi 
chula. O meu pai fixo tame n de crego, o meu 
cun ado fixo de zombi e a min a irma  de Dra cu-
la. Foi divertido e paseino moi ben. A andaina 
durou ata as tres ou catro da man a  e despois 
funme para casa, foi realizada en San Mateo, 
Ponteareas. 

A PEOR PELÍCULA DE TERROR DA 

HISTORIA  
Por MARÍA JOSÉ PRIM PAZÓ 

 

Cando penso nas películas de terror sempre me 

ven á mente una película francesa moi curiosa 

que mirei o pasado ve-

rán; chámase “Rubber, 

a lamia asasina”. 

Trata diso, nin máis nin 

menos, que dunha roda 

asasina. Como vos que-

dades? A película co-

meza cunha roda ro-

dando soa polo deserto, 

cando unha ou unhas 

persoas están quei-

mando pneumáticos 

antigos. Alí é onde co-

meza a súa vinganza. 

Vai a unha área de ser-

vizo e mata ás persoas que se atopan alí, facén-

dolles estoupar a cabeza. A historia cambia 

cando o pneumático namórase dunha rapaza 

da área de servizo. 

En fin, o que se lle pode chamar unha historia 

sen lóxica que, non sei como, pretende dar me-
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CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ 
CAPÍTULO VII 

Por ALBERTO LAGO 
 

TIGRÁN VARTÁNOVICH PETROSIÁN, nace o 17 de xu-

ño de 1929, fale-

ce o 13 de agosto 

de 1984. Foi un 

xadrecista sovié-

tico, campión 

mundial de 1963 

a 1969. 

Étnicamente era 

armenio, aínda 

que naceu na ci-

dade de Tiflis, 

Xeorxia, URSS, e faleceu na capital de Rusia, Moscova. 

En 1963 derrotou a Mijail Botuinnik 2,5 a 9,5 e conver-

teuse no campión mundial. En 1966 disputou o título 

mundial contra Boris Spasski e gañou 12,5 a 11,5. Foi o 

gran mestre da profilaxe. Defendíase tan ben que eli-

minaba as ameazas antes de que estas se materializa-

ran. 
 

Foi considerado por moitos un xogador aburrido, pero 

isto non fai xustiza ao seu estilo. O seu dominio do xo-

go de posición era maxistral: en lugar de lanzarse ao 

ataque prefería conseguir pequenas vantaxes que 

aproveitaba cunha precisión matemática, o que lle va-

leu o alcume de "Boa Constritora". Ademais de ser un 

dos mellores estrategos de xadrez, tiña unha gran vi-

sión táctica e era un eximio finalista. A súa forma de 

ser inclinouno cara un xogo pausado, tranquilo. 
 

A morte dos seus pais na Segunda Guerra Mundial fai 

que aos 14 anos se vexa obrigado a traballar duro para 

manter aos seus irmáns. Pensou en deixar o xadrez 

por recibir críticas feroces de periodistas e afecciona-

dos polo seu estilo, pero el seguiu defendendo o seu, e 

comezaron a chegar os resultados. 
 

Xogouse o título mundial contra Botvinnik e conseguiu 

folgadamente o título final. Tres anos despois tocoulle 

disputar o título mundial contra Boris Spasski e saíu 

airoso do encontro ao gañar por un só punto de vanta-

xe. Tres anos mais tarde volveu a verse as caras con 

Spasski, que estaba moito máis maduro. Petrosián na-

da puido facer. Hoxe en día, o seus partidos serven co-

mo exemplo nas escolas de xadrez de todo o mundo. 

BANDA DESEÑA 
Por JOSE ÁNGEL 

 

A min recórdame cando as miñas tías ti-

ñan agochados os cómics que elas garda-

ban. Tratábanse duns cómics de ciencia 

ficción que falaban de moitas cousas, so-

bre todo ciencia ficción e futuro, un pou-

co macabros e outros moi arrepiantes. 

Este cómics eran:  

Totem: antes coñecíase polas súas tiras 

eróticas e polos seus contidos de humor 

negro. 

Cimoc: Este era máis violento, e trataban 

da apocalipse e de zombis.  

Luivara: as súas tiras de acontecementos 

tráxicos e tamén violentos. 

Estes cómics marcaron a época dos se-

senta. Tiña 15 anos cando os atopei e de-

cidín lelos.  

Os cómics de terror tiñan por vontade 

provocar emocións de pavor, medo, des-

gusto, repugnancia e horror. Acostuman 

sustentarse e aparecen neles un ámbito 

de normalidade, algunha forza, evento ou 

personaxe de natureza maligna. Soen in-

cluír o que se denomina gore, tamén in-

cluídos os cómics de ciencia ficción. 

Son os que aparecía nos anos 60, con ma-

ior influencia uns que os outros. Nos có-

mics propiamente ditos “de terror” apa-

recían en escenarios como cemiterios, 

casa abandonadas, castelos en ruínas, la-

boratorios, lagoas, bosques, etc. 

Entre os tes dos máis coñecidos no mun-

do están os seguintes: 

Mue morore: Trata sobre as fazañas dun 

mozo que perde a memoria nun acciden-

te. 

Dead Space: un mozo atópase un artefac-

to de orixe descoñecido. Comeza a inves-

tigar sucesos ocorridos entre os colonos 

de dito sitio ou lugar. 

Saw Rbirto: Unha tranquila personaxe 

que se converte en monstro. 
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Autora inglesa de xénero policíaco, sen dúbida 

unha das máis prolíficas e lidas do século XX. 

Recibiu unha educación privada ata a súa ado-

lescencia e despois estudiou en París. 
 

Nunha obra súa de 1920, “O misterioso caso de 

Stylen”, escrito mentres traballaba como enfer-

meira da Primeira Guerra Mundial, aparece o 

famoso investigador Hércules Poirot, ao que 

pronto cambiou noutras obras como Miss Mar-

ple, unha perspicaz señora de idade avanzada.  
 

Casouse en 1914 con Ar-

chibald Christie, do que se 

divorciou en 1928. Sumi-

da nunha longa depre-

sión, protagonizou unha 

desaparición enigmática. 

Unha noite de decembro 

de 1937 o seu coche apa-

receu abandonado preto 

da estrada, sen rastro da 

escritora. 
 

Once días máis tarde re-

xistrouse nun hotel co no-

me dunha amante do seu 

marido. Foi atopada pola 

súa familia e recuperouse 

tras un tratamento psi-

quiátrico. 
 

Obras súas: “Asasinato en Mesopota-

mia” (1930),  “Morte no Nilo” (1936), “Cita coa 

morte” (1938). Algunhas das súas obras foron 

levadas ao cine. Os seus títulos máis populares 

son “Asasinato no Orient-Express” (1934), 

“Morte no Nilo” e “Dez negriños” (1939). 

Na súa derradeira novela “Telón” (1974), a 

morte do personaxe Hércules Poirot conclúe 

unha carreira ficticia de case sesenta anos. 

Quizais a súa mellor obra é unha das primeiras: 

“O asasinato de Roger Ackrayd” (1926). 
 

Agatha Christie tivo admiradores e detractores, 

entre escritores e críticas. Acúsana de conserva-

dorismo e de exaltación patriótica da superiori-

dade británica, pero recoñéceselle tamén a súa 

habilidade para a recreación de ambientes rurais 

e urbanos na primeira metade do século XX, da 

illa inglesa, o seu oído para o diálogo, a verosimi-

litude das motivacións psicolóxicas dos seus asa-

sinatos e incluso o seu radical escepticismo cara 

á natureza humana: calquera pode ser un asasi-

no, ata a máis apracible dama dun coidado xar-

dín de rosas de Kent. 
 

Inventou a dous dos detectives máis famosos do 

xénero: Hércules Poirot 

(belga) residente en Lon-

dres e axudado por un 

inepto coronel Hastings 

que homenaxeaba ao 

Watson, de Artur Conan 

Doyle e Miss Marple, 

unha solteira que extrae 

do observado no seu po-

bo natal, St Mary Mead, o 

sabor necesario para des-

cubrir, mediante sor-

prendentes analoxías, a 

autoría de crimes miste-

riosos nas casas de cam-

po ou nos hoteis e balne-

arios que acostuma visitar. 
 

Agatha Christie foi tamén autora teatral de éxito, 

con obras como “A Ratoeira”, “O testemuño de 

cargo”. A primeira, estreada en 1952, represen-

touse en Londres ininterrompidamente durante 

máis de vinte cinco anos, a segunda foi levada ao 

cine en 1957, nunha magnífica versión dirixida 

por Billy Wilder. Utilizou un pseudónimo, Mary 

Westmeccot cando escribiu algunhas cartas de 

corte sentimental, sen demasiado éxito. En 1971 

foi nomeada dama do Imperio Británico. 

AGATHA CRISTHIE 
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 

Reino Unido (1891 – 1976). 
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As lendas urbanas son aparentemente misterio-

sas e tamén contemporáneas, sendo sen embar-

go moi antigas e difúndense como rumores. Xe-

ralmente tratan de terror, de medo ou de miste-

rio e narran sucesos considerados certos e cri-

dos, acostuman sucederlle a coñecidos, a un 

amigo dun amigo, a un familiar e adoitan acon-

tecer en lugares próximos  ao narrador e ao oín-

te. Estas historias pódennos pasar a nós mes-

mos. Representan a forma máis dinámica e viva 

da renovación e recreación da literatura tradi-

cional.  

Por exemplo, algunhas das lendas urbanas en 

Galicia son: 
 

“A casa encanta de Portocelo”: 

En Portocelo, Xove, na provincia de Lugo hai un 

edificio de pedra construído no século XVIII ou 

XIX, de muros grosos, cuberta a catro augas e 

marabillosas vistas ó mar. Nin o actual propie-

tario nin os seus devanceiros inmediatos vivi-

ron nela. E mesmo contan que a quen a fixo era 

un tipo raro. Na casa pasaron, e aínda pasan, 

cousas raras. Unha vez  durmiran nela unha 

cuadrilla de homes, ao amencer do día seguinte, 

apareceron coas cabezas postas no lado contra-

rio ao que se deitaran, e cos cordóns dos zapa-

tos amarrados aos do que tiñan ao lado. Teñen 

metido burros a durmir nela e pola mañá amen-

cer cubertos de suor, unha pinga en cada pelo. 

Non hai moito tempo un home de Viveiro que-

dara antes de amencer diante da casa co dono 

para andar ás luras e viu como unha morea de 

leña estaba atravesada de porta a porta da es-

trada. A sorpresa foi que o dono comentou que 

había moito tempo que non se andaba coa leña. 

Tamén hai pouco meteron na casa patacas de 

semente de tamaño normal pero ao día seguinte 

aquelas patacas empequeneceran ata o tamaño 

dun ovo de pomba. 

Seguro que hai moitas máis rarezas desta casa 

que non coñecemos, pero agardámolas.  
 

“A cerdeira e o Seprona”:  

Un home tiña unha cerdeira na súa horta na que 

nunca podía recoller ningunha cereixa debido a 

que as pegas, os estorniños e outras aves llas 

roubaban ano tras ano. 

Un día, cabreado, colocou unha rede para prote-

xer as froitas e foi multado polo Seprona. O ho-

me enfadouse de novo e cortou a rente do pé a 

cerdeira e volveu a ser multado polo Seprona.  
 

“A mestra desaparecida na Garda” :  

Había unha mestra nunha escola da Guarda, pa-

ra ir e vir tiña que pasar pola Sangriña (A Garda, 

Pontevedra). Como ben saben, naquela época 

había un campamento de xitanos por alí e un 

día a mestra desapareceu. Cando a Garda Civil 

rexistrou o campamento atopou a roupa e os 

zapatos da mestra e un recipiente con sangue e 

zorza, que despois das análises, resultaron que 

estaba feita con carne humana.  
 

“A noiva pantasma da costa de Oia”:  

Unha noiva estaba agardando polo noivo na 

igrexa, pero este polo visto cambiara de idea e 

non se presentou. Entón a noiva subiu a un co-

che e fuxiu sen que os invitados á voda foran 

capaces de detela. A noiva colleu a estrada de 

Baiona cara A Guarda e nunha curva moi peri-

gosa no concello de Oia, que non viu, cunha tre-

boada moi forte, mais as bágoas que lle impedí-

an a visión, volteou o coche e morreu. 

Dende entón, se alguén pasa nunha noite de mal 

tempo pola curva de cabo Silleiro pode ser que 

se atope coa pantasma da noiva no medio da 

estrada e que chame polo que pasa, distraéndoo 

xa que o que realmente desexa é que o condutor 

se mate e así pode ter xunto a ela a pantasma 

dun home como castigo polo que lle fixera o 

noivo en vida. Fose o que fose, moito olliño con 

esa estrada con noiva pantasma, unha senda 

moi perigosa. 
 

Por certo, todas son lendas certas, contoumas 

un amigo que coñecía a un amigo dun familiar 

dun amigo... 

LENDAS E CONTOS DE TERROR, MEDO E MISTERIO DA GALICIA URBANA 
Por DAVID WHITE 
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MONTE PINDO 
Por JOSE ÁNGEL 

 

O Monte Pindo é un macizo granítico de 627 

metros de altura que se atopa no concello co-

ruñés de Carnota. 

Atopáronse nel numerosos restos arqueolóxi-

cos, coma petróglifos, útiles de bronce e restos 

dunhas supostas antigas ermidas. A particular 

xeomorfoloxía do Monte Pindo, inzada de rele-

vos en bolos de granito, inspirou gran cantida-

de de historias e lendas de deidades, escultu-

ras, ou monstros e xigantes míticos, fadas en-

cantadas, sacrificios e ritos de fecundidade, 

que ao parecer prevaleceron ata tempos moi 

recentes, e deron forma á tradición que sitúa 

neste lugar ao monte sacro dos celtas galegos. 

O Monte Pindo ten varios castelos, castros, res-

tos de ermidas e covas de criaturas máxicas. 

No seu cume está a Pedra da Moa con pías, on-

de se cre que se facían rituais celtas. E un  

pouco máis abaixo está a cova da Ermida, onde 

estaba unha vella igrexa da que se descubriu 

unha antiga inscrición. Crese que está relacio-

nada cunha capela do século XII. 

Para defender a comarca dos ataques viquin-

gos, erixiuse o castelo de San Xurxo, construído 

polo bispo Sisnando no século X, e no Monte 

tamén se pode atopar o castelo de Penafiel, que 

ten unha inscrición que reza: 

“Reis, bispos, presbíteros, todos por po-

deres recibidos de Deus, excomungaron 

aquí ese castelo” 
Os historiadores denominan este monte como o 

“Olimpo Sagrado dos Celtas”. 

Na súa contorna atópanse a praia de Carnota, a 

máis longa de Galiza e a fervenza do Xallas no 

Ézaro, único lugar de Europa onde un río cae en 

fervenza directamente sobre as augas do mar, 

aínda que reducida por mor do encoro das au-

gas do río Xallas en Dumbría. 

Malia o alto valor cultural e ecolóxico, o espazo 

carece de protección oficial algunha. 

LENDA CELTA 
Por JOSE ÁNGEL 

 

O comezo das lendas galegas provén dos nosos comicios como pobo celta. Son pobos aos que 

se lle chaman guerreiros, aínda que son os máis pacíficos de todos os habitantes de Centro-

europa xunto cos bretóns. Son moi coñecidos por ser cabaleirosos e polo seu gran sentido da 

arte (música, poesía e filosofía). 
 

A súa memoria remóntase a tempos moi antigos, e 

aínda que xa extinguidos polos romanos, estes dei-

xaron un bo patrimonio e cultura. Aínda que non o 

pareza, o seu legado foi moito mellor porque sabían 

falar varias linguas, entre elas o latín.  
 

Un tipo de cultura que se reflexa na nosa, o noso 

país está cheo de referencias celtas, nomes de luga-

res, propios ou comúns, moitas lendas e historias, e 

como non, o noso sentir e pensar. 

 

 

 

 

 
www.facebook.com/asociacion.lenda 

www.facebook.com/avozdelenda 

www.facebook.com/CentroOcupacionalLenda 
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John Simon Ritchie/Beverly, coñecido como Sid 

Vicious, nado en Londres o 10 de maio de 1957 e 

finado en Nova York o 2 de febreiro de 1979, foi 

un baixista inglés, membro do grupo Sex Pistols 

e unha figura icónica do punk. Estivo involucra-

do no nacemento do punk pero morreu dunha 

sobredose de drogas con tan só 21 anos. De 

acordo coa biografía de John Lydon (“Johnny 

Rotten” membro dos Sex Pistols) se o seu nome 

era John Beverly ou Simon Ritchie "dependía do 

humor da súa nai". 

Foi membro de tres bandas do círculo punk; 

Siouxsie & The Banshees, The Flowers of Ro-

mance, Sex Pistols, con quen gravou un álbum 

“Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pistols” 

en 1977. Comezou a súa carreira musical como 

membro de “The Flowers of Romance”. Mais 

tarde, uniuse a Siouxsie & The Banshees tocan-

do a batería no mítico 100 Club punk festival.  

Ao ser coñecido como "o máximo fanático dos 

Sex Pistols" e ser amigo próximo de Johnny 

Rotten, a banda pediulle a Vicious que se unise 

ao grupo despois de que Glen Matlock marchase 

en febreiro de 1977. O mánager, Malcolm McLa-

ren, dixo unha vez: "Se Rotten é a voz do punk, 

entón Vicious é a actitude". O seu carácter punk 

excedía a súa habilidade ao tocar, pois  

nunca foi recoñecido polas súas capacidades 

musicais, aínda que si tiña facilidade innata pa-

ra a composición como se descubriu a poste-

riori ao saber que "Belsen Was a Gas" foi com-

posta por el. Na biografía dos Sex Pistols escri-

ta por Jon Savage, England's Dreaming, conta 

que as partes de baixo da banda foron gravadas 

polo guitarrista Steve Jones e que  

cando tocaban en vivo o amplificador de Sid es-

taba apagado frecuentemente. Ademais, Lemmy 

Kilmister de Motörhead contou que Sid pediulle 

que lle ensinase a tocar o baixo expresándolle 

textualmente "non sei tocar o baixo", a resposta 

de Kilmister foi, "xa o sei".  Na súa autobiografía 

Lydon escribiu: "non era tan malo para can-

cións de tres acordes". Sid tocou o seu primeiro 

concerto cos Pistols o 3 de abril de 1977, en 

Screen on the Green, Londres.  
A banda acudira ao estudio dende setembro de 

1977 para dar forma ao seu primeiro álbum 

“Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pis-

tols”. A comezos de 1977 coñece a Nancy Spun-

pen, unha drogadicta emocionalmente pertur-

bada, antiga prostituta en Nova York. Dise que 

gran parte da culpa da súa adición á heroína foi 

de Spunpen. 

Trala separación dos Sex Pistols, Nancy lle con-

segue algúns concertos, pero debido a súa adi-

ción ás drogas, as súas actuacións eran pésimas. 

En outubro de 1978 Sid atopou a Nancy en rou-

pa interior no baño da súa habitación apuñala-

da no abdome. 

Existen varias teorías sobre quen matou a 

Nancy. Vicious foi arrestado e acusado de asasi-

nato en segundo grao. 

O 1 de febreiro de 1979, celebrouse unha festa 

para celebrar a súa liberación na casa da súa 

nova noiva Michelle Robinson. A mañá seguinte, 

Michelle atopou a Sid morto por unha sobredo-

se de heroína. 

O CLUB DOS 27 
Este é un club moi selecto de músicos que está aberto as 
vinte 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 compar-
ten unha singularidade: ter morto aos 27 anos. Neste 
caso faremos unha excepción, Vicious morreu con 21 
anos, pero pertence a este club  por méritos propios. 
  

Por ALBERTO LAGO 
CAPITULO  IV 

SID VICIOUS 

Vicious, Rotten e Jones. 
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As portas se abren soas. As fiestras ba-
ten sen que ninguén as peche. Aparecen 
cigarros por todos lados. A xente mur-

mura en forma de poesía. Os educadores 
desaparecen, aparecen, volven desapare-
cer, e reaparecen nos seus postos de tra-

ballo. Hai clases de tenis con raquetas 
furadas polo vento. Hai un cheiro a pin-

tura que invade todo o lugar de traballo. 
Ninguén pinta. Subimos e baixamos a 
escaleira ao ceo. O galego invade as no-

sas gorxas. Son galego. Os venres apare-
ce unha piscina chea de  viño branco na 

cal ninguén afoga. Hai madeira por cal-
quera sitio. Os móbiles arranxase sós. 
As ferramentas  

ordénanse sen querer e todo está desor-
denado. Eu pido un cigarro e me dan ca-
tro ou cinco. A limpeza invade cada 

curruncho. Hai pantasmas interactivas, e 
así tódolos días. Eu xa non sei do que fa-
lo, pero creo que hai un misterio entorno 

a todo isto. 
 

Sabedes do que falo? Falo do misterio de 

Lenda, e raro describir por  medo a que 

atrape aos espíritos de Xaime, Quico, 

Pili, Maica, Vanessa, Carmen, Feli e Fer-

nando, xa que para Lenda vou camiñan-

do polo camiño do terror, o medo, e o 

misterio de  Lenda. 

Era domingo e ía no autobús de camiño a casa 
despois de vir da casa dun colega e pasar a tar-
de en Vigo. De súpeto, na rúa Sanxurxo Badía, 
o autobús detense e soben pola parte de atrás 
uns policías nacionais que se achegan a min, 
mencionan que acaban de recibir unha chama-
da sospeitosa e convídanme a acompañarlles. 
 

Baixo do autobús escoltado por eles e pídenme 
que entre no portal dun edificio. Estou un pou-
co amedrentado. Pídenme que baleire a mochi-
la e eu fágoo. Os policías son tres ou catro, non 
lembro ben. Pregúntanme onde collín o auto-
bús e dígolles que no Reitorado. Un deles repi-
te a miña resposta estrañado. Pregúntanme 
onde traballo e respóndolles que estou en pa-
ro. Tamén lles digo que teño unha enfermidade 
mental. Preocupado polo que puidese pasar e 
xurdindo en min un sentimento de culpabilida-
de, cachéanme, mándanme baleirar os petos e 
que me baixe os pantalóns, deixándome practi-
camente espido. Pídenme o carné de identida-
de e un número de teléfono. Obedezo sen ob-
xeccións. 
 

Por fin deixan que me marche e súbome ao au-
tobús. Dentro hai un home que comenta que o 
que fixeron os policías non lle parece correcto, 
un abuso. Ao chegar a casa comento o  

que me pasou coa policía coa miña nai e coa  

miña irmá Marta. A miña irmá se sorprende e 
dime que iso é un abuso. Recordo que en oca-
sións a miña nai dime que por levar mochila 
vanme levar preso. Sempre pensei que iso era 
unha bobada, pero a experiencia está a facerme 
dubidar. Tamén o comento en Lenda, cos meus 
compañeiros e cos profesionais. Pensamos que 
sería boa idea escribir esta experiencia para a 
revista. 
 

Pasóuseme pola cabeza que esta experiencia 
pódese volver repetir. Iso é temor, medo. Foi 
unha experiencia desagradable, incómoda, fan-
te sentir como unha merda. 
 

Medo, frustración, terror, desconfianza, insegu-

ridade, preocupación, inxustiza, sorpresa, an-

siedade, temor, asombro, impotencia, foron as 

palabras que xurdiron dos meus compañeiros 

cando o comentamos na terapia. 

ACOMPÁÑENOS! RECIBIMOS UNHA CHAMADA SOSPEITOSA 
Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASÁS 

O MISTERIO DE LENDA 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
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