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Editorial: Figuras míticas do negativo
Levamos algún tempo pensando que
un dos xogos preferidos desta sociedade é a caza de culpables. Se algo
fracasa, non hai que cuestionar o
asunto en si, senón ir buscar certos
individuos a quen votar a culpa.
Non é oportuno votar a culpa a obxectivos dubidosos, a relacións sociais destructivas ou a estructuras
sociais contradictorias. O desastre
hai que achacarllo a individuos faltos de decisión ou incapaces, ou con
mala intención. É moito mais fácil
cortar cabezas que se replantexar a
situación actual ou que reestructurar as formas sociais.

Como a sombría sensación de ameaza universal xa non pode calmarse
co sacrificio de peóns ou reinas,
temos que xerar fantasmas. E fantasmas xeramos.
As sociedades occidentais, ao ser
incapaces de reflexionar criticamente sobre si mesmas, crean figuras
míticas para simbolizar o escurredizo mal da súa propia estructura.
Una destas figuras míticas do negativo é o terrorista.
Canto mais misterioso e imprevisible son os atentados bomba dos confusos, frustrados, os guerreiros de

deus, ou das bandas mafiosas, mais
se mitifican.
Cada vez que a sociedade se mira ao
espello ve a imaxe do terrorista. Esta imprecisa e escura imaxe é moi
adecuada para externalizar o Mal
que reside no noso grupo de cidadáns decentes como un inimigo abstracto.
Pode que estas figuras míticas do
Mal sexan necesarias para descargar
a enerxía negativa da crise social
dun xeito irracional e antiemancipadora.
O equipo redactor

O EQUIPO REDACTOR
Elisa Míguez, Aurelia Figueroa, Ada
Escontrela, Yolanda Iglesias, Ana Nieto, Patricia Cogoyudo de Oya, Dalia
Muiños, Esperanza Ponce, Luís F. Misa, Benjamín Nogueira, Francisco Aljan, Adelio Covelo, Rafael Grille, Alberto Lago, José L. Refojos, Alejandro
García, Roi Regueiro, Manuel González, J. L. Ezama, Rafael Lago, Jaime
Figueroa.
COLABORADORES
Eva Álvarez, María de los Ángeles Tojeiro, Aleixo R. Manchón, Zalo.
.
DESEÑO GRÁFICO
Aurelia, Elisa, Grille, Ezama, Luís F.
Misa, Alejandro Gesteira.
PUBLICIDADE: Aurelia, Adelio

Página 2

A voz de Lenda

Os mitos sobre a loucura
Dende a noite dos tempos o ser humano esforzouse en coñecer e explicar o funcionamento do universo.
Os métodos de coñecemento foron
diversos e foron aparecendo paralelamente á evolución e desenvolvemento da humanidade.
O primeiro método de coñecemento
foi a máxica, o pensamento máxico
baseado na intuición que usaba o
mito como mecanismo de transmisión de coñecementos. O mito da
vida a unha realidade orixinal que
responde a aspiracións morais, imperativos da orde social e incluso
esixencias prácticas, non transmitindo un mensaxe único e claro, se non
que, consagra a ambigüidade e contradicción.
Neste momento os individuos desviados da norma, cun funcionamento distinto á hora de razoar, con
comportamentos extravagantes eran
considerados como un aporte positivo ó desenvolvemento esencial do
clan xa que podían relacionarse e
conectar cós espíritos, as forzas da
natureza e o máis aló ao través de
estados alterados de conciencia conseguidos de xeito artificial mediante
o uso de sustancias psicotrópicas ou
técnicas como o axuno, o insomnio,
a dor ou a medicación o de xeito
natural por estirpe (herdade). Estes
chamanes, feiticeiros, eran venerados e integrados na comunidade
tendo unha importante función.
Posiblemente desta situación ancestral xurda a idea mito de que detrás
dun louco escóndese un xenio.
A relixión é outro método de coñecemento e de explicación xa que a
relixión en si mesma é un complexo
universo simbólico de tódalas realidades que á súa vez transmite valores morais preceptivos. Basease no
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dogma e a fe válese tamén de mitos,
pero recóllense de forma escrita en
libros sagrados que soamente poden
ser interpretados polos iniciados
(sacerdotes) que están ás ordes do
que ostenta o poder sendo este a
reencarnación de deus na terra o seu
elixido.
A loucura, a privación do xuízo ou
do uso da razón, é interpretada como manobras sobrenaturais ou demoníacas, así durante a idade media
a loucura foi considerada como a
encarnación do mal e os pensamentos disidentes ou incómodos eran
considerados como herexes. No século XVII dominarase a loucura có
encerro ao través do hospital de loucos. A razón triunfará por medio da
violencia.
Posiblemente esta sexa a causa subxacente no mito de que os loucos
son persoas violentas que se lles
debe ter medo e encerrar.
Coa aparición da ciencia que segue
un método hipotético - deductivo e
baixo un prisma biloxicista equipa-

“O sétimo sentido”
rarase a loucura coa enfermidade e
xurdirá o mito da enfermidade mental.
Thomas Sas (1961) indica que a
mente non é un órgano anatómico
como o corazón e o fígado e polo
tanto non pode haber literalmente
falando unha enfermidade mental, é
unha linguaxe figurado, como dicir
que a economía está enferma. Así o
que a xente chama enfermidade
mental non existe, o que realmente
hai son conductas anómalas.

reflexión.
Ronald D. Laing e o movemento de
antipsiquiatría insiste en que a loucura non é un fenómeno psicolóxico
individual ou fisiolóxico senón que
é un fenómeno social producido
pola mesma sociedade.
Como reflexión final tendo en conta a definición de Maya Deren que
“o mito son los feitos da mente postos de manifesto na ficción da materia” atopámonos ante a aparición
dun novo mito: a teoría da mente
estendida.
O bioquímico británico Rupert Shedrake mantén unha das hipóteses
máis revolucionaria da bioloxía contemporánea “ a resonancia mórfica”
nela fálase de que as mentes de tódolos individuos, incluído o home,
atópanse unidas formando un campo
mental planetario.
Este campo mental denomínase
“morfoxenético” e afectaría a todos
os individuos e as mentes destes
afectarían ao campo, dáse unha resonancia mórfica podendo influír
nosas ideas e actitudes sobre outras
persoas sen que nós o saibamos.
A teoría da mente estendida mantén
que a mente non é tan so a actividade do cerebro senón que este é o
sustento ao través do que se pode
manifestar a mente. Shedrake vai
máis aló e afirma que a mente non
se atopa confinada no cerebro senón
que se estende cara o mundo e á súa
vez sería influído por el.
Esta proxección manifestaríase segundo Shedrake en cualidades como
a telepatía, a premonición ou a sensación de ser observado á que se
denomina sétimo sentido.
FERNADO BASTOS

Seguramente o mito de que a loucura non ten cura provén deste tipo de
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SAN ESTEBAN
Segundo se conta nos “Feitos dos
Apóstolos” Esteban foi o primeiro
mártir da historia do cristianismo.
Foi elixido un dos sete diáconos dos
apóstolos polas moitas virtudes e
saber que posuía, facía prodixios e
milagres entre as xentes humildes.
Esto fixo que os xudeus poderosos,
que tiñan envexa, lle acusaran falsamente de blasfemar contra deus.
Lograron convencer ao pobo destas
acusacións e foi apedrado polo pobo
ata a morte.

Segundo ese mesmo relato dos
“Feitos dos Apóstolos”, os verdugos
e algúns dos testemuños presenciais
do martirio depositaron os seus vestidos aos pes do xudeu Saulo, que
tras ter perseguido así aos cristiáns
converteuse ao cristianismo, chegando a ser Pablo, o apóstolo dos
xentís.
San Esteban é o patrono da miña
parroquia que se chama San Esteban de Negros. É un santo moi milagreiro, fixo moitos milagres aos mi-

litares e á xentes. Sempre estivo
dentro da igrexa da miña parroquia.
Ten varios santos ao seu redor San
Antonio, Santa Lucía...
Celébrase o 26 de decembro, ese día
preparan a igrexa por dentro
adornándoa con flores e demais. A
igrexa ten un cemiterio ao redor,
onde se enterra á xente da parroquia.
RAFAEL LAGO

MIGUEL ANGEL BUONARROTI
Aínda que el mesmo se consideraba
fundamentalmente escultor, en pintura e en arquitectura revelouse como un dos xenio de tódolos tempos.
A personalidade de Miguel Angel
cubriu a primeira metade do cinquechento italiano. Paradigma do artista
polifacético, o seu estilo, moi persoal, representou a cumio do clasicismo renacentista e, ao mesmo tempo, anunciou a aparición do manierismo.

decoración da “Capela Sixtina”.
Encerrouse a solas, e en vinte meses
rematouna.
Trala morte de Julio II, León X, da
familia dos Médicis encargoulle a

Morreu o 18 de febreiro de 1564,
deixando inacabada a Pietá Rondanini (Milán)

Naceu en Caprese o 6 de amrzo de
1475. Aos 13 anos entrou no obradoiro de Ghirlandaio. Despois dun
ano Lorenzo o Magnífico, deulle a
oportunidade de formarse na Academia que estaba no xardín dos
Médicis.
En 1496 foi chamado á cidade de
Roma onde realizou o “Baco” e a
“Pietá” que marcaron o inicio da súa
fama.
Entre 1501 e 1505 traballou de novo
en Florencia onde realizou
o”David” unha das súas obras mais
destacada e un dos mellores exemplos da concepción heroica de Miguel Angel.
En 1505, é chamado polo papa Julio
II, que lle encarga a monumental
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En 1535, trala morte do seu pai,
Clemente VII encárgalle unha visión da humanidade, concibida como un remoíno nun espacio infinito
que xira ao redor de Xesucristo, representou un drama escatolóxico da
especie humana, pero ao mesmo
tempo o seu propio drama individual.

A PERSONALIDADE DUN MITO

“Representou un drama
escatolóxico da
especie humana pero
ao mesmo tempo o seu
propio drama
individual”
Miguel Angel diversas obras arquitectónicas.
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A personalidade de Miguel Ángel
contrasta co humanismo de Rafael
ou a nobre reserva de Leonardo da
Vinci. Aínda seus máis dóciles biógrafos teñen que admitir que Miguel
Ángel, era irascible, terco, violento
e de temperamento enfermizo.
Cando o Papa Julio II chamou ó seu
rasgo mais notable ‘terribilità’, referiuse non só á forza do espírito sufocante das súas obras de arte, senón
tamén á súa personalidade inspiradora terrorífica.
Desta descrición podemos concluír
seguramente que un dos rasgos

MIGUEL ANGEL BUONARROTI
dinámicos máis destacados nesa personalidade era a agresión e a violencia que se acompañaba con episodios de depresión. Cheo de desprezo polos seus rivais sempre estaba listo para lanzarlles burlas e insultos, pero a pesar de iso
móstrase como o mais
O Papa Julio grande e revolucionario
dos artistas florentinos do
II chamou ó Renacemento.
seu rasgo
Cando se considera a Lemais notable onardo da Vinci na variedade e complexidade da
‘terribilità’
súas actividades artísticas
e científicas, se afirma
comunmente que o rasgo
saínte do seu carácter está
no seu repudio categórico de todo ‘principio de
autoridade e na súa afirmación do valor exclusivo da experiencia. Leonardo rexeita todo sistema ou concepto ‘a priori’ da natureza, todo
sistema ou teoría del espacio, do mesmo modo
que ignora deliberadamente a lección da Antigüidade.
Rafael, pola súa banda propúxose definir unha
‘beleza” pictórica o mesmo que Bramante unha
‘beleza arquitectónica”. É a decoración das
Stanze do Vaticano onde afirma mais a súa
gran tese: a continuidade absoluta entre a
‘filosofía natural’ dos antigos e o dogma católico a posibilidade dunha sínteses relixiosa entre
a tradición de Platón e a de Aristóteles. A Miguel Ángel non lle gustaba nin a pintura de Leonardo ou da Rafael, nin a arquitectura de Bramante. Leonardo afirmara a necesidade da ex-
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periencia ou da práctica e Rafael realizara o seu equilibrio coa
teoría. Miguel Ángel reafirma con severa intransixencia, na
primeira metade do século XVI, a teses platónica da Idea,
(Argan, G. C., 1977). A idea de ‘beleza para Miguel Ángel só
podíase conseguir mediante unha loita contra todo o que é
materia e no sucesivo resulta inseparable dunha aspiración á
perfección moral, dun sentido fondo de traxedia. Para os críticos do século XVIII, que discutiron largamente sobre a superioridade de Rafael ou de Miguel Ángel, o primeiro é o
exemplo da beleza natural e o segundo da beleza sublime dicir
da beleza moral.
OSCAR PUENTE
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A VOZ DUN MITO: NINO BRAVO
Un día de agosto de 1944, nunha pequena poboación cerca de Valencia naceu Luis Manuel Ferri Llopis futura figura mítica do pop hispano.
A súa familia trasladouse a Valencia cando el era un neno, o seu pai buscaba novas oportunidades no seu emprego
como vendedor de seguros.
Debido aos poucos cartos que tiña a súa familia, Luís Manuel non puido terminar os seus estudios e tivo que elixir
entre traballar de aprendiz de xoieiro ao axudar á súa nai na pequena tenda de comestibles que tiña.
Con 15 anos empeza a traballar na xoiería dun vello vasco. Todos os seu ratos libres os dedicaba a cantar.
Desde pequeno Luís Manuel mostrou un carácter tímido. Xa en Valencia coñeceu a unha persoa que resultaría
crucial na súa vida, Vicente López, que se convertería posteriormente no baixo dos seus conxuntos.

.Vicente relacionouno cos seus amigos e unha tarde todos foron de excursión e ao amañecer espertaron
baixo o influxo dun tema da época,
“Líbero” de Domenico Modugno,
interpretado magnificamente por
Luís Manuel. Aínda que nun principio o mozo intenta restarlle importancia ao asunt, no seu foro interno
sabía que lle gustaba aquilo, o repetir unha canción e adaptala ao seu
estilo persoal, sentindo todas e cada
unha das palabras.
Desde ese momento Vicente e os
seus compañeiros diríanlle que “coa
túa voz hai que facer algo máis que
falar”. Organizan rondallas e tunas
onde el é o que mais impacto ao
público.
Ao cumprir dezaseis anos, Nino
queda entusiasmado por unha canción do cantante chileno Antonio
Prieto “A noiva” e quere montarlla
co seu conxunto pero os guitarristas
non saben dar ben os tons e a canción non da os resultados que esperaban.

un disco pero el négase en redondo
dicindo que si a súa banda ao completo non aparece no disco non gravaba, así que rexeitou esta primeira
oportunidade.
Nino bravo tivo unha carreira de
éxitos pero morre nun accidente aos
28 anos de idade.
Realizou na súa corta carreira profesional un amplo percorrido polas
experiencias que todo artista ten no
seu haber. Conquistara os primeiros
postos das listas, tanto españolas
como hispanoamericanas realizando
múltiples e multitudinarias xiras e
presentándose a numerosos festivais.
Un tráxico día 16 de abril de 1973,
un accidente automobilístico arrebataba a Nino Bravo da canción hispana.
Despois da súa morte a casa discográfica saca ao mercado un montón
de discos re-copilatorios dos seus
grandes éxitos.

Poderíase dicir que o debut de Nino
Bravo foi nas Fallas de Valencia
nun parador onde interpretou marabillosamente un “Only You” que
ninguén puido igualar.

Ano tras ano a tumba de Nino Bravo
segue chea de flores. As homenaxes
se suceden, os tributos son inevitables e é que todo é pouco para honrar a memoria do maior cantante
que deu a música hispana.

Neste tempo alguén ofrécelle gravar

EVA ÁLVAREZ
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O MITO DE NARCISO
Eco era unha rapaciña ninfa dos
bosques, faladeira e alegre. Coa súa
charla incesante entretiña a Hera,
esposa de Zeus, e estes eran os momentos nos que o pai dos deuses
gregos aproveitaba para ter relacións fora do matrimonio. Cando o
soubo Hera púxose furiosa e condenou a Eco a non poder falar correctamente, senón soamente repetir o
final das frases que escoitara, e ela,
avergoñada, abandonou os bosques
que frecuentaba recluíndose nunha
cova que había cerca dun río.
Por outra parte, Narciso era un rapaz, moi guapo, fillo da ninfa Liríope. Cando el naceu, o adiviño Tiresias predixo que si miraba a súa
imaxe nun espello sería a súa perdición. A súa nai evitou sempre os
espellos e outros obxectos nos que
puidera verse reflectido. Narciso
creceu así fermoso e sen ser consciente da súa beleza, non facía caso
ás mozas que ansiaban que se fixara
nelas.

un recodo no camiño, ficou esperándoa.Eco palideceu ao ser descuberta, e
logo púxose roxa como unha fresa cando Narciso lle preguntou:
-¿Qué fas aquí? ¿Por que me segues?
- Aquí.... me tes...– foi o único que Eco puido dicir, maldita como estaba e
sen voz.
Narciso seguiu falando e Eco nunca podía dicir o que desexaba. Finalmente
como ninfa que era pediu axuda aos animais , que de algún xeito fixéronlle
saber a Narciso o amor que Eco lle tiña. Ela mirouno expectante, ansiosa...
Pero a risa xeada de Narciso desgarrouna. E así mentres Narciso se ría dela
Eco morría. E retirouse á súa cova, onde permaneceu quieta, sen moverse,
repetindo en voz queda, as últimas verbas que lle oíra... “que estúpida....,
que..... estu.....pida...”. E din que alí morreu de pena, que chegou a converterse en parte da propia pedra da cova.
Pero Némesis, deusa grega que presenciara a desesperación de Eco, entrou
na vida de Narciso e encantoulle ata facerlle desfalecer de sede. Narciso recordou entón o regato onde unha vez atopara a Eco e sedento encamiñouse
cara a el. A punto de beber, mirou a súa cara reflectida na auga. Quedou absolutamente cegado pola súa propia beleza.
E hai quen conta que aí mesmo morreu de inanición, ocupado eternamente
na súa contemplación. Outros din que namorado como ficou da súa imaxe,
quixo reunirse con ela e morreu afogado tras lanzarse ao auga. En calquera
caso, no lugar da súa morte, naceu unha flor que crece cerca das augas do río
e que se reflicta sempre nelas.
ESPERANZA PONCE

Tal vez porque Narciso se estaba
adiantando ao seu destino, sempre
parecía estar ensimesmado nos seus
propios pensamentos, como alleo a
todo canto lle rodeaba.
Daba longos paseos sumido nas súas
cavilacións e un deses paseos levouno ata a cova onde vivía Eco. A
linda ninfa mirouno embeleñada e
ficou prendida de el, pero non reuniu o valor suficiente para acercarse.
Narciso encontrou agradable a ruta
que seguira ese día e repetiuna moitos mais. Eco esperáballe e seguíalle
no seu paseo, sempre a distancia,
temerosa de ser vista, ata que un día,
un ruído que fixo ao pisar unha rama puxo a Narciso sobre aviso da
súa presencia, descubríndoa cando
en vez de seguir andando ao dobrar
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A MOURA DO SAM MARCO
Polo chao
do Sam Marco
anda unha moura encantada
chorando pola montanha
pelo pico
e a chaira,
que pronto mohínos
que non moen centeno
aproveitaron o nosso vento,
e o formoso voltara-se feio.
Chora moura

ASÍ ME QUEDO

chora
que tens pranto

Son un ser acomodado

para muito tempo.

acostumado ao bo vivir

Chora mora

Son fiel de Hipócrates

chora

so falo para min.

A ver se ouvern o lamento.

A rebeldía gastóuseme

Chora mora

con tanto trasfego

chora

de ir e vir ,

pelo paraísso sem jertos

agora son un acomodado

o vergel convertido en deserto.

case todo está ben
se me deixan vivir.

SUSANA DO PÁRAMO

O mito do mozo
que protesta por todo
que non tolera o ruín
é unha burda lenda de lobo
que non me perdoa
nin un so segundo este fin.
Aforcado por vago
sentenciado a durmir
xa non posúo nin un so ducado
do mito máxico de ser feliz.
ALEIXO
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NAI
Auga de choiva
que molla a miña cara

“CARPE DIEM? ¿EXISTENCIALISMO?
….....
¡QUE SEI EU!”

que me esperta feliz.
Rocío embruxado
refresca a miña alma

Precipítome cara á morte

dáme gañas de sentir.

Como unha pedra ao mar lanzada desde un acantilado

Muller da miña almofada

Acércome ao meu fin, a miña sorte

que sufre se sufro

Os demais farán o mesmo

que lava mi cara

Toquei o ceo coas mans

se non son feliz.

aínda que non o recordaré cando sexa ser inerte.

Ti dormes se durmo

O meu corazón xa palpitou

ti sabes que si

de xúbilo algunhas veces

e tamén que non;

Voei como un paxaro

ti espértasme

logo caerei como unha pedra

se ves que durmo

o prefiro así

ti móvesme así.

Antes que aos poucos como unha pluma.

Eu corro e bailo

Por agora sigo escribindo

e salto e tropezo

pasando pola vida

e caio ao fin;

e pasando ela por mín.

ti ris se choro

Por agora non me canso

se perdo ou se morro

síntome cerca da miña familia

ti bendícesme

Por agora eso é un ben escaso

e síntome arlequín.

pode chegar a pesadelo

A nai que amo

se me faltaran algún día.

é única e so

E a arena do reloxo segue caendo

empúxame a vivir.

e a suave luz do sol se me segue regalando

A persoa que eres

Non teño presa por vivir

abanéasme e arrollas.

porque así vivo feliz.

A terra tranquila

Pero quizás chegue un día

que mexe e divirte

en que non o perciba

a nai afectiva

entón enterrádeme en vida

que impulsa a vivir.

por favor, odio as pesadelas.
Aleixo

Aleixo
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Fai nada era onte

A PORTA DO SILENCIO

Nun segundo será maña
¿Por qué non te acercas a ver?

Que é eso de escoitar na porta

xuntos nos lavaremos a cara.

Non se escoita detrás da porta
chama á porta

Aleixo

Empurra á porta
Fala a alguén do outro lado
con sinceridade sen ocultarte
Chama a outra porta
Así será o destino que te espera
escoitando trala porta
Tirando abaixo á porta

SEN TÍTULO

Para estarte un rato calado

O amor que che teño

e en silencio oír

parece sombra

Que era o que había

Canto mais lonxe está

trala porta do silencio.

mais corpo toma.
A ausencia é aire

Ezama

que apaga o lume corta
e prende a lume grande.
José Darriba Zufiaur
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O MINOTAURO
O minotauro é un mostro con corpo
de home e cabeza de toro, froito dos
amores entre Parsifae (esposa de
Minos) e o Toro de Creta. Estaba
pechado no labirinto que construíu
Dédalo pola orde de Minos, cerca de
Cnosos, capital de Creta.
Unha vez construído o labirinto,
temendo que Dédalo revelase a saída do mesmo, o Rei Minos ordenou
pecharlle no seu interior xunto có
seu fillo Ícaro. Gracias ao seu inxenio, Dédalo conseguiu construírse
un par de alas con cera e plumas,
escapando xunto ao seu fillo (aínda
que este acabou morto pola súa imprudencia: ao acercarse demasiado
ao sol,a cera derritiouse e perdeu as
alas).
O rei Minos, de Creta, tiña cinco
fillos:Ariadna, Fedra, Glauco, Catreo e Androgeo (que era o favorito, o mais forte de tódolos seus fillos).
Cando en Atenas se organizaron os
xogos en honor de Palas Atenea,
reuníronse os mellores atletas gregos e alí estaba Androgeo.
Androgeo logrou vencer a tódolos
seus rivais en tódalas probas e os
atenienses en vez de vitorearlle, fixeron recaer a súa furia sobre el por
ter derrotado aos loitadores atenienses e esa mesma noite o mataron.
O Rei Minos cando o soubo sentiu
unha inmensa dor. Quixo vinganza e
marchouse cun exército a sitiar Atenas. Alí fixo que se renderan e impuxo as súas condicións e penas
terribles.
Entre as condicións estableceu que
durante nove anos, os atenienses
debían enviar á illa de Creta a sete
robustos mozos e a sete rapazas que
se ofrecerían para ser comidos polo
minotauro.
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Ano tras ano chegaban os mensaxeiros de Creta a elixir ás súas
víctimas.
Ao terceiro ano, un guapo mozo
fillo do Rei ateniense Egeo,
chamado Teseo, ofreceuse voluntariamente pois considerábase capaz de enfrontar e dar morte ao minotauro. O rei Minos
ao advertiulle a Teseo que
estaba libre de ir como víctima
pero que si insistía e mataba
ao minotauro, xamais atoparía
a saída do labirinto.

Ariadna. Deixouna durmida na illa de
Naxos, alí atopouna o deus Dionisio que
a fixo a súa esposa, regalándolle como
presente nupcial unha coroa de ouro fabricada por Hefesto que foi convertida
máis tarde en constelación.
ANA NIETO

Teseo díxolle que non lle importaba, que el quería ser útil a
Atenas.
Ariadna, que escoitou o diálogo, acercouse pola noite acercouse ao mozo e entregoulle
un puñal e un ovillo de fío dicindo:
- Con este puñal máxico poderás atravesar o corazón do minotauro, e se segues o fío deste
ovillo
atoparás a saída.
Teseo agradeceulle o xesto e
entrou no labirinto, desenvolvendo o ovillo de fío. Durante
horas recorreu o labirinto ata
enfrontarse coa besta. Despois
de loitar logrou atravesar o
corazón da besta có puñal que
lle entregara a bela Ariadna. O
minotauro morreu entre convulsións e Teseo rescatou aos
seus compañeiros, cos que saíu
da cova seguindo o fío.
Foi aclamado pola xente de
Cnosos por liberarlles do mostro e do castigo que ano tras ano
debían tributarlle.

“Durante horas recorreu
o labirinto ata
enfrontarse coa besta”

Teseo victorioso regresou a
Atenas no seu barco coas velas
despregadas levándose con el a
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XESUCRISTO: MITO OU LENDA
A historia de Xesús , é a máis marabillosa de tódolos tempos ou é o
mais cruel engano . Si é un engano
toda a mensaxe cristiá derrubase
xunto coa esperanza de tódalas multitudes de vida construídas no seu
nome .
Con un asunto de tanto peso ai un
interese propio a explorar a verdade
ou falsidade das afirmacións de Xesucristo . Sorpresivamente moitas
persoas que non creen nel nunca
exploraron a evidencia que apoia a
Xesús, pero ó contrario , sempre o
evitan
Ó mesmo tempo, moitos cristiáns
non están seguros no fondo, si as
ensinanzas da súa fe descansan sobre unha base historicamente sólida . ¿É a afirmación cristiá un engano ? ¿Será un pensamento iluso?
¿Será realmente certo ?.
Respecto á identidade de Xesús de
Nazaret , si vostede preguntara nunha enquisa a varios grupos de persoas quén pensas que é el, conseguirías diversas respostas . Algunhas dirían que el é un gran profeta .
Algúns danlle crédito por ser un
mestre de ensinanzas morais moi
profundas e outros dirían que era
unha persoa moi amable, pero débil , que se deixou matar por unha
nobre loita sen causa .
¿Quen pensas que é Xesucristo?
O noso tempo demanda unha mente
aberta , honestidade intelectual en
calquera investigación . Así tamén
con relación a Xesús é esencial ter
tódolos feitos expostos antes de decidirse por el ou en contra del .
Cristo aseguraba ser deus, o creador
do universo, o único camiño a través do cal podemos chegar ao
ceo ....
Anxos van é veñen . Unha estrela
aparece no ceo e movese silenciosamente de oriente a occidente . Uns
homes a seguen tódalas noites a tra-
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vés dos desertos . Unha rapaza vai
polos camiños milagrosamente encinta cara a un cortello de Belén ,
dando a luz a un fillo que é deus en
persoa .
Esto soa mais ben a un conto .
Todo este movemento, todo o que
ocorreu alóngase no tempo, como se
borra o recordo dun sono, ata o punto de que cabe preguntarse si verdadeiramente pasou algo .
Os cristiáns créemos que a nosa vida temporal é unha xestación da
nosa eternidade e que a morte é o
nacemento a vida eterna cando en
realidade a inmortalidade da alma e
unha noción filosófica.
O nacemento é o producto da xestación durante nove meses no ventre
materno ¿non?. Eso din. Eso é a
realidade .
Os primeiros homes quizás parecían
os monos ¿por que non?, e segundo
a palabra de deus foron unha parella , Adan e Eva que perderon a súa
felicidade e foron castigados co pecado que só deus podería perdoar .
Dende estes comezos todos somos
pecadores, nacemos con esa carga e
debemos resignarnos e rezar e adorar a deus para que nos perdoe .
Esto é demasiada carga para unha
vida estresante, rápida e difícil na
que non cabe espacio para dedicarlle
a falar ante unha personaxe que din
nos axuda dende o infinito ou onde
queira que estea.
Din que ter fe axuda teríamos que
demostralo .
E aquel neno que naceu humildemente, medrou e efectuou uns cantos milagres de curación a enfermos,
abundancia ante a falta de alimentos
e ata resucitar aos mortos .
Cousa moi peculiar .
Din que está en todas partes neste
mundo onde a xente esta moi desesperada .
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Xesús de Nazaret pasou polo xuízo
dos xudeus e dos romano, foi azoutado e sentenciado a morte por crucifixión .
A súa vida e ensinanzas influíron
apreciablemente no curso da historia
da humanidade. Xesús viu vir a súa

¿Concorda o carácter de Xesús
coas súas afirmacións ?¿O novo
testamento prové unha historia
fiable da vida de Cristo ¿Cómo
sabemos realmente que Xesús
resucitou da morte? ¿ Cómo
sabemos que era o Mesías?
¿Puido haber pecado Cristo?
¿Cómo poden ser tres persoa un
solo deus? ¿Cómo sabemos que a
Biblia di a verdade?

morte e a afronta , din na biblia, con
considerable lucidez , cousa que se
pode dubidar . Pero hai que agradecer certas posturas deste loitador,
denunciando o odio, o egoísmo, a
inxustiza, a mentira humana dicindo:
“ Pai perdóaos por que non
saben o que fan “ .
Esta lenda histórica de unha vida
fora do común, tamén deixa fermosos mensaxes que hai que agradecer
aínda que a realidade se encone
sempre á ficción .
Neste mundo no que vivimos non
existe Xesús e miles de persoas seguen cultivando as súas palabras e
venerando a un deus .
Crer ou non son dous opostos con
grandes diferencias. Ti elixes.
Resucitou entre os mortos e a súa
palabra manterase o largo da historia e século tras século seguirá existindo como fe das multitudes e como lenda imborrable pero incerta .
DALIA MUIÑOS

Be water, my friend, be water (se auga, amigo meu, se auga)
BRUCE LEE
Naceu no Jackson Street Hospital en
San Francisco, California, o 27 de
novembro, polo que tivo a nacionalidade estadounidense . Bruce Lee
cuxo nome chino era Lee Jum Fan
foi chamado Bruce .
En 1958 ganou o campionato de
Cha-Cha-Cha en Hong Kong .
Comezou a estudiar Tai- Chi co seu
pai .
Lee volveu a Estados Unidos aos 18
anos , debido ao perigo que rodeaba
a Lee: a policía e os seus inimigos
por involucrarse en pelexas na rúa .
Mentres comezou a desenvolverse o
seu particular estilo: o Jeet Kume
Do ( arte marcial do Kung Fu que é
unha mestura de artes marciais europeas e orientais ) Conoceu a quen
seria a súa esposa Linda Emely .
Unha productora Norteamericana
ofreceulle un papel na serie televisiva “Kung Fu” . Pero ó final designóuselle a David Carradine sendo
discriminado pola súa ascendencia
China, non ben vista polos Americanos .
En 1971 Bruce filma a súa primeira
película na que é protagonista “Big

Boss “(Karate a morte en Bangkok)
foi un tremendo éxito en Hong
kong . Bruce Lee ganou o Top da
popularidade china a quen lle consideraba un heroe nacional .
A súa segunda película foi “Fisk of

meses que dedicou a estudiar e a
compoñer notas que se converteron
máis tarde no seu libro “ O Tao do
Kume Do “ .
O próximo filme no que Bruce Lee
traballou (como director ) foi O

“Adestraba diariamente unhas oito horas trotando diariamente
dezaseis kilómetros e perfeccionando un determinado golpe técnico”
fury” (Furia Oriental).
En 1972 foi autor , guionista , coprodutor e director do film “ The
Way of the Dragón “ (o Furor do
Dragón) .
Traballou nunha película que quedara incloncusa, 11 minutos chamada
“ Game of death “ (Xogo ca Morte) .
Enter the Dragon (Operación Dragón) , foi finalizada en abril 1973,
catro meses antes da súa morte .
Adestraba diariamente unhas oito
horas trotando diariamente dezaseis
kilómetros e perfeccionando un determinado golpe técnico .
Bruce lesionouse seriamente as costas, o oso sacro , levantando pesas
polo que tivo que someterse a estar
inactivo moito tempo, ao redor de 6

Furor do Dragón .
Lee no cumio do éxito, morre en
misteriosas circunstancias aos trinta
e dous anos nun apartamento en
Hong Kong .
Sumiuse nunha profunda inconsciencia, da cal xa non volvería, entrou en coma. Foi levado a un hospital no que entrou xa morto. Tivo ca
súa esposa dous fillos : Sharon Lee
e Brandon Lee .
Este ultimo igual que seu pai morreu nun estraño accidente no rodaxe The Crow
(O Corvo ), o fillo nesa época foi un
dos homes máis desexados do mundo .
Bruce en china, onde viviu ata os 18
anos e onde morreu era un mito .
QUINO ALJAN
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ARTICULIÑO
O MITO NÍTIDO DO IDO É CORTIÑO
COMO POUQUIÑO É O QUE MIRA NO FILLO
Desde que nacemos, procuramos un labirinto cheo de buenazos/as. Uns son famosos e outros poden
tamén ser ídolos descoñecidos.. Ao parecer existen e están rodeados de flores e riqueza. Ás veces
romper mitos é desvirtuar a lenda do que é:
•

Do que sofre e cala “que non é un mito”

•

Do que pensa e pensa “segundo a capacidade intelectual”

•

Do que manda e manga “promotor de mitos

Ata o gordo da lotería para o xogador e a case valeira cesta da compra esixido polo patrón.
JOSÉ LUIS EZAMA

MORA CUN CREADOR QUE NINGUÉN CHAMA MITO
E ACÓSTASE DANDO SALTIÑOS

GALIZA E A INCERTIDUMBRE DA MORTE
De tódalas explicacións que teño
lido sobre o que diferencia ao home
das demais especies vivas, a que
máis se axusta á realidade, desde o
meu punto de vista, é que tódolos
seres vivos, animais e plantas, mórrense e o home sabe que vai morrer.
Ao longo da evolución tódolos os
seres vivos, alleos por completo á
súa propia identidade, individualidade, desenvolveron en complicidade
e enfrontamento co seu entorno natural, mecanismos que lles garantiran a supervivencia da súa propia
especie.
O home no progreso da súa evolución descubriu dous novos elementos que trastoucarían a vida da nosa
especie: a conciencia de identidade
como ser individual, único e irrepetible e, por outra banda, a incertidume da morte. E é esa incertidume da
morte, unida a esa conciencia de
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seres únicos, a que marcou en tódalas culturas o simbolismo, os ritos e
as premonicións da morte e, incluso,
a crenza en outra vida ou na reencarnación.
A nosa terra, Galiza, quizais polo
seu atraso histórico, o seu illamento
ou a dispersión xeográfica dos seus
diminutos núcleos de poboación,
chegou tarde á modernidade doutras
terras e aínda mantén costumes e
ritos da sociedade agrícola que noutras terras se perderon co peso da
industrialización, o pragmatismo da
sociedade de mercado e, sobre todo
pola manipulación dos valores no
medios de comunicación.
ANA NIETO

“Galiza aínda mantén
costumes e ritos da sociedade
agrícola”
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LEONARDO DA VINCI
Foi un arquitecto, escultor, pintor,
inventor e inxenieiro, o home do
renacemento por excelencia.
Naceu na bisbarra de Florencia en
Anchiano en 1452, aínda que din
que foi en Vinci de aí o seu apelido.
Desde pequeno era notable a súa
habilidade sobre todo para o debuxo
aínda que destacaba nun montón de
actividades, como Física sobre todo
na mecánica, naturismo agora chamada bioloxía.
Podemos afirmar que chegou a preconcebir o avión, o tanque de guerra, o esmorquel de buceo, o paracaídas e un artefacto parecido ao helicóptero.
Unha curiosidade de el é que durante a súa vida foi sempre vexetariano
por cuestións éticas.
Aos catorce anos, o seu mestre
inicial foi Andrea de Verrochio e
Leonardo mas tarde montaría o seu
propio estudio en Florencia.

A súa forma de percibir a realidade
e a activacións das súas capacidades
cerebrais converteron nun tópico
que a maioría dos seres humanos
soamente utilizamos un dez por cen

“Leonardo, que era zurdo,
realizaba as súas escrituras
reflectidas, escribindo de
dereita a esquerda”.
de poder mental, Leonardo espertou
o seu potencial durmido.
As súas elucubracións sobre temas
técnicos e científicos eran rexistrados con minuciosidade e neles se
combinaba perfectamente o arte coa
ciencia para representar do mellor

xeito posible a materialización das
súas ideas. Sen embargo e con certo
afán critico, como si non quixera
desvelar do todo os seus descubrimentos, Leonardo, que era zurdo,
realizaba as súas escrituras reflectidas, escribindo de dereita a esquerda.
Dotado dunha aguda capacidade de
observación, a súa aproximación á
ciencia nunca destacou polas súas
explicacións teóricas ni por recorrer
a experimentos, en cambio para
comprender os fenómenos que lle
interesaban os describía e debuxaba
ata os seus últimos detalles; planeando realizar unha gran enciclopedia baseada en detallados debuxos
de todo o coñecido.
RAFAEL GRILLE

A SÚA PERSONALIDADE
Leonardo foi un mestre en combinar
a mirada dun neno coa experiencia
do adulto.

O LOBISHOME
É unha lenda popular galega moi
antiga. O lobishome transformábase
as noites de lúa chea e a lenda comezou cando....

e foi ao monte, estirricouse na
herba e xa non puido erguerse, foi
a catro patas tras as lobas.

“ Esto era un home que tiña un fillo
moi traballador, un día quixo ir á
festa e o pai non quería que fora e
comezaron a teimar ata que o pai lle
dixo ¡Pois oxalá esteas coas lobas
en vez de coas rapazas!

No seu pobo falaron moito de el
pola súa desaparición, o pai desesperado foi a xunto dunha meiga
que lle dixo que a maldición dun
pai era do peor que podía pasar e
que se quitaba ferindo un pouquiño ao lobo.

De alí a unhas noites non se atopaba
ben na cama, vestiuse cuns calzóns

O pai foi ao monte e entre ruídos
atopou a un lobo e espetoulle o
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coitelo e berrou: ¡fillo, fillo!, e o
fillo apareceu”.
YOLANDA

¿Eu son o
lobishome?
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Mario Conde
Naceu o 14 de setembro de 1948, en
Tui Pontevedra, cursou estudios na
Universidade Deusto. En 1974 chega a Madrid como xefe de estudios
na Dirección Xeral do Contencioso
do Estado. Coñece ao empresario
Juan Abelló, con que traballou durante catro anos nos laboratorios
farmacolóxicos de este, primeiro
como secretario xeral e despois como director xeral. Posteriormente
crea o seu propio bufete de avogados, xunto a Enrique Pasarte, aínda
que volve ao sector farmacéutico
onde obtivo un gran éxito empresarial de antibióticos S.A.; a cambio
desto obtivo un paquete de accións
da multinacional. En outubro de
1967 convertese nun dos maiores
accionistas a título individual de
Banesto, co que consigue inicialmente un posto no Consello de Administración e mais tarde a vicepresidencia. Un mes despois a O..P.A.
presentada polo banco Bilbao impúlsao á presidencia do banco de
España. O 28 de decembro de 1993
decidiu substituír aos xestores do
banco, tras comprobar a existencia
dun quebranto patrimonial de 605.

000 millóns de pesetas e un ano despois, a Fiscalía da Audiencia Nacional presentaba unha querella contra
Conde e a maioría dos seus excolaboradores por varios delictos. O
xuíz Manuel García Castellan orde-

na o seu ingreso en prisión en decembro de 1994. Un mes despois é
posto en liberdade. Foi condenado
en marzo de 1997 a 6 anos de cárcere por apropiación indebida de 600
millóns de pesetas. Foi candidato
pola coalición Unión Centrista –
Centro Democrático e Social ( U.C.
– C.D.S. ) . En maio do 2000 a audiencia volve a dictar a sentencia
de10 anos de prisión. Conde recorre
ao supremo que acaba impoñendo
un veredicto aleccionador ao duplicar a pena.
Con respecto á miña opinión persoal
e segundo a información que eu dispoño, creo que Mario Conde a parte
de se roubou ou non roubou diñeiro
do banco (eso saberalo el), creo que
foi víctima dunha conspiración política do PSOE. Mario Conde ía subindo moi apresa cousa que molestou a Felipe González e achegados
e por eso foron a por el.
ALEJANDRO GARCÍA

Proverbios
“Eu son eu e as miñas circunstancias” de José Ortega e Gasset
“O home é un lobo para o home” de Rouseau
“Penso logo existo”de Descartes
“Son escravo das miñas palabras e dono dos meus silencios” Proverbio Ruso
JOSÉ DARRIBA ZUFIAUR
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ROBERT JAMES FISCHER
Naceu o 9 de marzo de 1943 en Chicago, os seus pais divorciáronse
cando Fischer tiña dous anos de idade. Fischer foi un neno prodixio do
xadrez, a idade de seis anos Bobby
aprendeu as instruccións que viñan
nun xogo que lle regalou o seu irmán. Aos sete anos entrou a formar
parte do clube de xadrez de
Brooklyn.
O seu ascenso á elite da competición foi moi rápido.
Con trece anos de idade participou
no trofeo de “Rosenwald Memorial”
e durante moito tempo a súa partida
contra Donald Byrne foi catalogada
polos expertos como “a partida do
século”.
Á idade de catorce anos obtivo o

campionato de xadrez de Estados
Unidos. Aos quince anos, logrou o
título de Gran Mestre ao ocupar o
quinto posto no Interzonal de Portoroz, sendo o xadrecista mais xoven en obter una distinción ata ese
momento.
Tras gañar o Interzonal de Palma de
Maiorca e derrotar a Mark Taimans
(6-0) Bent Larsen (6-0) e Tigrán
Petrosián (6,25-2,5) nos enfrontamentos do torneo de candidatos ganouse o dereito a enfrontarse a Boris

Spassky. A súa racha de dezanove victorias consecutivas constitúe un acontecemento histórico. O encontro con Spassky celebrouse en Reykjavik
(Islandia). Espertou unha extraordinaria atención en todo o mundo pois foi
visto como un encontro político. Despois dun tenso encontro Fischer venceu
ao seu rival e coroouse Campión Mundial o 31 de agosto de 1972.
Desde entón non volveu a xogar ningunha partida oficial. En 1975 tivo que
defender o título fronte ao aspirante Anatoly Karpov, pero ao plantexar esi-

“A súa racha de dezanove victorias
consecutivas constitúe un acontecemento
histórico”.
xencias inaceptables para a FIDE foi desposuído do título. En 1992 volveu a
xogar en público levando unha vida un tanto excéntrica.
En 1992 participou nun encontro de exhibición con Spassky na antiga Iugoslavia. Volveu a gañar e embolsouse o premio de tres millóns de dólares ofrecidos por un magnate iugoslavo. En 1992 Belgrado estaba baixo o bloqueo
do goberno dos EEUU e a acción de Fischer foi considerada no seu propio

pais como un acto de traizón e foi posto na lista de fuxitivos do FBI e da
CIA. Foi entón cando Fischer desapareceu.
No 2004 Fischer foi detido no aeroporto por usar un pasaporte que o goberno dos Estados Unidos cancelara. O quince de decembro dese mesmo ano, o
goberno islandés aceptou darlle asilo político e ordenou o seu traslado inmediato a Reykjavik onde recibiría unha nova cidadanía.
En Reykjavik foi aclamado como un heroe e na actualidade intenta vivir
tranquilo en Islandia onde é todo un ídolo.
Excéntrico por natureza, por momentos retorcido ata as súas esixencias e
actitudes, quedará imborrable nas páxinas da historia do xogo ciencia como
un dos personaxes que máis polémica e admiración xenerou
ALBERTO LAGO
A voz de Lenda
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RANDE A LENDA DUN TESOURO
En 1702 as nosas costas foron escenario dun dos máis cruentos conbates navais que lembra a historia de
Europa. O 11 de xuño deste mesmo
ano levaba áncoras da Habana rumbo a Cadiz a Flota de Indias: 19 galeóns españois, escoltados por 22
navíos franceses, transportaban o
máis valioso cargamento que xamais cruzara o Atlántico. Pero mediada a travesía descubriron que
unha poderosísima escuadra angloholandesa os estaba agardando no
Cabo San Vicente. Así que buscaron
refuxio na Enseada de San Simón,
preparándose para a defensa. O paso
de Rande foi obstruído por unha
barreira de toros, cables e pequenas
embarcacións. Paralelamente 1.200
carros do país foron requisados para
transportar as mercadorías a Madrid.

un espectáculo terrible. A derrota fíxose inevitable. Foi entón cando o comandante da flota mercante española, que non tiña medios de defensas, ordenou afundir os buques e así evitar que caesen en mans inimigas.
Moito se ten especulado sobre a posibilidade de que os galeóns españois se
fosen a pique cargados de incontables riquezas, creando a lenda do “Tesouro
de Rande”. Ata o día de hoxe foron numerosas expedicións que o buscaron.
ADELIO COVELO

O 22 de outubro entraba na ría a
escuadra máis grande que por aquí
se tivese visto. A artillería francesa
conseguiu conter ós angloholandeses nos primeiros embates.
A encarnizada loita corpo a corpo
combinouse co uso de numerosos
materiais incendiarios, provocando

ELVIS AARON PRESLEY
É o máximo icono da música e cinematografía mundial, xunto cos Beatles. Logrou transformar os ritmos
da época e converterse no máximo
expoñente do rock and roll.
Entre 1955 e 1958, o ascenso de
Elvis é imparable; é un mito, un ídolo de masas que rende bos réditos,
pois calquera das súas cancións que
non teñen un estilo único e definido
logra ventas millonarias e gaña a
devoción de millóns de persoas den-
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tro e fora do seu país. As cancións e
a histeria colectiva dos seus seguidores nos concertos e en consecuencia, a comercializade, chaman ás
portas do cine e as películas (“O
barro contra min”, “Rock da cárcere”) convértense nun medio privilexiado para gozar do magnetismo
espasmódico do que xa empeza ser
chamado “O rei do Rock”.
Elvis non é so unha voz, nin unha
capacidade para poñer tolo ao públi-

co cos seus movementos de cadeira
e cos temas tan doces ou sinuosos
como “Love me tender”, “Teddy
Bear” “King Creole”…, é unha imaxe, o novo símbolo da xuventude, o
carisma da “Gran América”, per
non so por eso pode deixar de cumprir coa patria como soldado.
En 1958 Elvis incorporase ao exército pala volver ao seu país dous
anos despois e estar con mitos doutras xeracións e integrarse
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ELVIS AARON PRESLEY
na sociedade das grandes estrelas:Frank Sinatra, Ann Margret,
James Brown, e multitude de perso-

drogas, a decadencia de Elvis foi
imparable. Elvis naceu nunha familia humilde, foi sobrevivente nun

rre na madrugada dun día de agosto
de 1977, víctima da súa adicción

Cando un cantante logra ter despois de morto un museo da súa obra na cidade onde se criou,
ao que acoden miles de turistas ao ano, ducias de clubs de fans diseminados por todo o
mundo, bares e restaurantes que levan con orgullo o seu nome e os seus discos séguense
vendendo por millóns, é una clara sinal de que se lle pode considerar una lenda.
nalidades.
A partires de entón, chegará a gravar algúns discos e a rodar tres películas ao ano pero as súas actuacións
en público iranse espaciando cada
vez mais. Instalando na súa mansión
en Menphis cancelará os seus concertos nas Vegas.
Haberá transcorrer dez anos para a
súa reaparición en público e coa
gravación “In the Ghetto” sube ás
primeiras listas de éxito.
Tras brindar o seu apoio á dura política de Richard Nixon, presidente de
EEUU e prestarse a colaborar como
axente federal na loita có tráfico de

parto de xemelos e tiña un apego
case patolóxico pola súa nai. Rematou os seus estudos de secundaria e
traballou de chofer dunha empresa
de electricidade. Nunca abandonou
o seu interese pola música. A súa
primeira guitarra mercouna o seu
pai.

aos fármacos e o alcohol e vencido
polo insomnio.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

Casouse con Priscilla, filla dun oficial e tiveron unha nena. O seu matrimonio durou cinco anos.
A tristeza que lle deixou a morte da
súa nai, as infidelidades da súa muller incitáranllelo á depresión, a un
notable incremento no seu peso e a
un illamento na súa casa, onde mo-

Un mito de USA: John F. Kennedy
Poucos personaxes como Kennedy
ao longo da Historia tiveron unha
carga simbólica e representativa tan
importante. A súa figura sirve como
icono cargado dos valores de toda
unha época, os anos sesenta, seguramente sobrevalorada nos logros
efectivos e os cambios e transformacións conseguidas, pero sen dubida
apaixonante en canto ao espírito de
renovación, ao ímpeto e a busca de
novas formas políticas, sociais e
culturais.
JFK, político norteamericano trixésimo quinto presidente dos EEUU,
nace en Brookline (Massachusett),
durante a Segunda Guerra Mundial
serviu como tenente de navío e foi
heroe na Guerra do Pacífico.
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De regreso a Boston afiliouse no
partido demócrata, presentouse con
éxito á Cámara de Representantes e
saíu elixido senador en 1952.

varios países de Sudamérica
No apoxeo da súa actividade política morreu asasinado mentres viaxaba co seu automóbil por Dallas
(Texas) recibindo varios disparos.

Casouse con Jacqueline e tiveron
tres fillos.

JOSE LUIS F. MISA

Derrotou ao republicano Nixon nas
eleccións de 1960 có que pasou a
ser o primeiro presidente católico e
o máis mozo dos EEUU.
Aprobou a invasión a Cuba para
derrocar ao réxime de Fidel Castro e
impedir a expansión comunista, pero fracasou no intento.
Mantivo unha política de acercamento aos soviéticos e visitou Francia, Gran Bretaña, Austria, Canadá e
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UN MITO FEMININO: MARILÍN MONROE
Marilyn foi a personificación do
“glamour” en Hollywood, o máximo
atractivo e a beleza seductora. Moito máis que un símbolo sexual dos
anos 50.
A súa vida foi a loita da súa paixón,

vorciaríanse catro anos despois.
En 1944 un fotógrafo comezou a
facerlle fotos e así empezou fortuitamente a súa carreira de modelo,
saíndo en moitas revistas da súa
época.
No 1954 casouse outra vez cunha
estrela do “baseball” e so nove meses despois divorciouse outra vez.
Tralas súas primeiras películas pasou da imaxe de “rubia despanpanante”ao cine de alto nivel. No ano

“A súa presencia era
radiante e natural,
definida en tres
palabras: erótica, fráxil
e tenra”.

absolutamente unha diva.
A súa nai tiña problemas mentais,
din que esquizofrenia paranoide, e
o seu pai non foi coñecido.
Na busca dunha vida máis próspera
a súa nai mandoulla a vivir cunha
familia de adopción e ata chegou a
vivir nun orfanato.
Casouse cun mozo de 21 anos e di-

1962 déronlle o Globo de Ouro. Daquela as súas películas mais destacadas son: “Niágara””Con faldas e ao
louco””Os cabaleiros as prefiren
rubias”.

casa, non se sabe con certeza a causas e se di que foi por inxesta de
barbitúricos, ou polas mans da mafia, ou da CIA ou do FBI.
Marilyn Monroe, foi elevada á categoría de mito pola industria americana aclamada polo gran público.
Tivo unha difícil xuventude e terminou sendo unha actriz neurótica,
inquieta e indisciplinada pero unha
boa actriz. Muller de moita personalidade tivo moitas imitadoras e moitísimos fans. Sempre foi unha estrela eclipsada pola súa desgracia persoal: xoguete dos homes sen piedade, existencia infeliz e morte prematura e non esclarecida.
Foi considerada como unha muller
fráxil e chea de inseguridade.
Soamente tivo nove anos de carreira
e once títulos de filmes e pasou a
historia.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

Na súa vida persoal xorden un montón de intrigas sobre a súa relación
co Presidente John F. Kennedy e
tamén co irmán deste Robert F.
Kennedy.
Morreu aos 36 anos de idade na súa

Continuación do relato do nº anterior …………. NITETIS II
Agora Nut, deusa do cobre, prancha
a colada, é novembro. Como es doce, como te como o croissant da
pastelería. Eu mo como na Cousiño
por sesenta céntimos, menos da
unha pedra. Non fagas caso a calquera porque non obterás nada bo a
cambio, temos que saber escoitar.
A Ivan Montenegro o que lle ía era
o baloncesto, a min eso non me gus-
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taba tanto, a pelota escorrexía como
po, area e arxila.Onde me fixe unha
brecha correndo vendo ao meu amigo invisible. Xavi, tal vez se chame
así.
Carlos e Lois eran mellizos ou xemelos, non o sei, ían a comer pipas
a un quiosco de Madrid. Si, si, cerca
de Simago. Eran os dous moi guapos e Anxo era xéminis coma min,

Nitetis e coidaba de Allis a deusa
da colleita, en pasado cando tiraba a
cola de peixe que apestaba a sabor
laranxa, sabor óxido. Como aquí
nunha discoteca de Vigo xa o sabes
NIT. Mais vale malo coñecido que
bo por coñecer ou explicacións varias. Todo o mundo é igual en todas
as partes como a media lúa que divisamos ao lonxe recordándolle con

A voz de Lenda

Continuación do relato ……………………. NITETIS II
Musab o teu querido amante lúcido
e plácido guerreiro.
Borges morreu porque na realidade
a súa familia arrastrouno cara a
morte nun sarcófago. Eu non era o
amor da súa vida eu non vangloriei
co meu orgullo e o meu temperamento.
Votáronlle pedradas, terras, malos
fumes e cinzas. Eu son Gwenell a
manda mais, pero non a que mais

sabe. Teño a mestura do saber, un poderoso tanquiño de plástico fino, transparente cun xugoso zume. Verde, moi doce, faime sentir ben pero á vez mal,
como cal refresco.
Unha pastilla máxica sublingual, a tomo e son santa Teresa de Calcuta pero
sen cinta azul porque morreu. Non sei por qué pero interésame moito a súa
vida, desde os seus comezos. Alí é onde está Bogues, no ceo. Non pasou
polo purgatorio porque xa lle castigaron na terra. Inútiles e osados os ricos
exipcios prostrados aos seus pes, non tocaron nada as súas mans, xélidas e
grandes, os seus ollos verdes amarronados, o notan, a miña cintura postrase
ante a súa. O enterramos NUT
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

O TRIÁNGULO DAS BERMUDAS: ¿mito ou lenda?
Nunha franxa de terreo que
me arco luminoso que cruzaba o
vai desde as Illas Bermudas a Porto
océano e que non deixaba rastro
Rico e ata Florida desapareceron
algún. Pensaron que era un mal auvarios barcos e avións, mais de
gurio de un fatídico final. Dis que
1000 persoas e non se topou ningún
Colón escribiu no seu caderno de
rastro deles e ningún cadáver. Os
bitácora que o fenómeno se volveu a
sistemas de rastreo mais modernos
repetir. Hai xente que estudiando o
son ineficaces. Case todos os investema chegou á conclusión de que
tigadores coinciden en que ese estrafoi un caso de alucinación colectiva
ño fenómeno
“Pero se os barcos, avións, buques, submarinos etc. non
acontedesapareceron a causa de fenómenos naturais ¿Qué lles
ceu anaconteceu? ¿onde desvanecéronse os tripulantes?”
tes do
século
XIX. Daquela as cifras demostraron
provocada pola falta de alimentos e
que algo estraño estaba a ocorrer na
o estres da incertidumbre. Outros
zona e así naceu o mito do Triánguatreveronse a asegurar que debía
lo das Bermudas.
tratarse do chorro dunha balea. Todo esto quedou arquivado e esque¿Por que desaparecen os barcido. Cinco séculos despois outros
cos, os avións e as persoas?. Hai
investigadores falaron de fenómenos
xente que di que alí existen estraños
similares. Os primeiros astronautas
monstros do mar.
do Apolo XII, escribiron no seu diaPodemos atopar historias para
rio un arco luminoso que mirou Cotodos os gustos. Hai teorías nas que
lón na mesma zona. Pensouse que se
se asegura que Cristobal Colón estipodía tratar de concentracións de
vo perdido no Triángulo cando ía na
cardúmenes ou peixes. Outros penCarabela Santa María camiño das
san que as augas desta zona teñen
Indias, que na zona a tripulación
cargas radioactivas. Pero ningunha
experimento un gran nerviosismo e
destas teorías parece ter unha base
que sufriron inexplicables alteracientífica que aclare este fenómeno.
cións de carácter. Miraron un enorO seis de novembro de 1840,
A voz de Lenda

desapareceu un veleiro francés chamado “Rosalie” e foi encontrado en
bo estado pero sen tripulación á altura das Bahamas.
Na Primeira Guerra Mundial
(1916-1919) e na Segunda ((19391945) as desaparicións atribuíronse
ao inimigo. Algúns expertos din que
EEUU oculta datos relativos a este
tema.
O profesor da Universidade
de Pricenton, John Wheeler cree que
existen túneles extradimensionais ou
microburacos.

Sexa o que sexa a lenda está
feita.
ANA NIETO
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O MITO DA CAVERNA DE PLATÓN
Platón describiu no seu mito da caverna una gruta cavernosa, na que
permanecen desde o nacemento uns
homes
feitos
prisioneiros
“Aos ignorantes
por
cadeas chámalles miedosos
e as súas vidas serán
que
lles
unha complicación
suxeicontinua porque non
tan o
pesco- saberán que facer.”
zo e as
pernas,
de tal
xeito que unicamente poden mirar
cara á parede do fondo da caverna e
non poden escapar. Xusto detrás
deles atopase un muro cun corredor
e seguidamente e por orde de distancia respecto dos homes, unha fogueira e a entrada da cova que da
ao mundo, á natureza.
Polo corredor do muro circulan homes e as súas sombras gracias á iluminación da fogueira, proxectase na
parede que os prisioneiros poden
ver.
Neste mito os homes serían os prisioneiros. As sombras dos homes e
das cousas que se proxectan son as
aparencias, é dicir, o que nosoutros
vemos e que nos parece a realidade.

tón a confusión destes prisioneiros é maior.
¿Que pasaría se a estes prisioneiros lles soltaran as cadeas e puideran xirar
as cabezas e mirar esas figuras?
Pois que non o entenderían pois a súa ignorancia non lles deixaría ver mais
aló do que miraron desde nenos. Esto traduciríase en rixidez nas súas
crenzas e nun pensamento pouco flexible e por un montón de errores cognitivos.
¿Que sucederá se seguen subindo e saen fora da caverna?
O primeiro terán dor de ollos pola luz e a súa típica reacción será a de fuxir e volver a caverna e encadearse.
Segundo Platón, a luz é a sabedoría que cega aos prisioneiros producíndolles esa sensación de medo que fai que non queiran coñecer nada mais e
lles fai que volvan ao que xa coñecen.
Os valentes afrontaran esa luz e pouco a pouco poderán ver con claridade
como son as cousas en realidade. Estas persoas que entenden esa luz se
compadecen da xente que non quere saber nada da verdade (realidade) e
permanecen na caverna froito do seu temor.
Segundo Platón o ánima enriquecese coa sabedoría e as sabios aos que
chama valentes, saberán manexarse no seu entorno e poderán manexar as
súas accións e as súas vidas.
Aos ignorantes chámalles miedosos e as súas vidas serán unha complicación continua porque non saberán que facer.
A miña conclusión é que aparte dunha boa carreira para ter una boa posición social e unha economía estable, sempre é bo saber un pouco de todo
pois así a nosa vida será mais fácil, alegre e feliz.
Como di Platón, e xa remato, a sabedoría enriquece o alma.
JOSE. L. REFOJOS

Para empezar o mito da caverna fálanos da ignorancia ao través da escenificación dunha caverna e uns
prisioneiros os que encadeados miran pasar detrás deles unhas figuras
que se ven reflectidas na parede á
que eles miran. Interpretando esas
sombras de tal xeito que non saben
realmente que cousas ou figuras son
na realidade, a súa interpretación é
errónea e aínda mais cando as persoas que fan estas figuras falan, enPágina 22
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UN MITO DA CINEMATOGRAFÍA: ROBERT REFORD
Robert Redford naceu o 18 de agosto de 1937 en California. Foi un mal estudiante e soamente lle interesaba
o debuxo e o baseboll. Será grazas a esta última afección como obtén unha beca que lle permitiu ingresar
na universidade para estudar Arte pero soamente
aguantará dous anos dentro do mundo académico.

éxito e unha fama que Robert Reford tardou en aceptar.

Traballou como peón para reunir cartos e viaxar a Europa có obxectivo de converterse en pintor estuda Arte
en París e Florencia. Así o fixo pero regresou do vello
continente fracasado. Tivo que volver a traballar fora
do mundo do arte. Dedicouse á construcción de decorados para algunhas obras de teatro e alí proba fortuna
con pequenos papeis. Tamén interveu nalgunhas series

“Traballou como peón para
reunir cartos e viaxar a
Europa”
de televisión e os seus primeiros pasos no celuloide
pasaron inadvertidos.
Protagonizou o seu primeiro espectáculo en Broadway
“Sunday in New York” seguido de “Descalzos polo
parque” (versión teatral).
Foi coa película “Descalzos polo parque” (na que traballou con Jane Fonda) coa que consegue conquistar
ao público feminino. A partires de entón chegoulle o

Foi nomeado ao Oscar como mellor actor pola película
“O golpe” e gañou como director unha estatua pola película “Xente corrente”. Tamén foi nomeado ao Oscar da
Academia pola dirección de “Quiz Show “ (“O dilema”).
“O home que rumoreaba aos cabalos” é a primeira película que dirixe e protagoniza simultaneamente.
Estivo casado durante moitos anos e froito dese matrimonio naceron varios fillos. Pero separouse é desde entón
viviu algúns romances. É destacable a súa inquietude
cultural que lle levou a fundar o Festival de Sundance
para novos valores e a militar como ecoloxista de primeira liña entre outras cousas.
Robert Redfod padece un defecto crónico: a impuntualidade. Pero ten o carisma e o aura sexual intactos e un
indisimulado narcisismo. Tivo unha turbulenta adolescencia cando sentiu espertar a súa vocación artística e
política en Europa.
Catro décadas despois de iniciar a súa carreira no cine,
Redford é e se sinte un mozo. Entre risas, este exmormón de actuais crenzas budistas revela o segredo que
di manterlle vivo e alerta: “O sentimento de culpa e unha
curiosidade insaciable, son dúas sensacións moi catárticas
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
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O MITO DAS TRES PES
Os preguntaredes que significan as
tres pes, pois é “Perro Potencialmente Perigoso”.
Resulta que din que hai razas perigosas como o Pit Bull, Dobermann,
Rotweilwe, Presa Canario, Mastín
Napolitano, Fila Brasileiro, etc. é
unha lista moi longa, pero eu penso
que non hai cans perigosos senón
don@s perigos@s porque son xente
que non teñen seguridade en si mesmos entón adestran os seus cans

cativo se achegara, o adoptara como
se fora un fillo. Esto para que digan
que son agresivos. Os cans son como persoas porque ao can faino o

“Pero un can agresivo
pode ser de calquera
raza e a agresividade
débese a como o
eduques e no ambiente
no que se críe”

seu don@.
Tamén sei de mais casos dos que
non me vou poñer a contar, porque
senón non rematamos nunca.
En especial vou falar sobre o Dobermann. Din que este can a unha chegada idade vólvese tolo e ataca á

para os que se meten con el ou cando teñen algún problema con alguén
enton estes din “vótoche o can”.
Eses son xente chula.
Pero eu sei de antemán que eses
cans non son perigosos coñezo cans
Dobermanns moi bos, o Dobermann
ataca por medo, pero non todos os
cans son así.
Vouvos contar unha historia que me
puxo a pel de galiña cada vez que o
conto. Este era un neno de catro
anos e os seus pais adoptaran unha
femia de Dobermann e esta tivo cachorros. A cadela deixaba que o

xente e incluso ao dono. O que pasa
é que o Dobermann ao ser dunha
raza tan pura e a unha determinada
idade vólvese cego, entón séntense
indefensos e por iso atacan, é un can
moi miedoso. Tamén hai outros casos como un home que chega borracho á súa casa e o can atácao porque
non o recoñece nin ao can nin á muller, entón o can deféndea porque o
Dobermann da a vida pol@ seu/súa
don@ e din que o can é o mellor
amigo do home pero....¿realmente o
home é o mellor amigo do can?. Eu
penso que a culpa de que ese tipo
de razas estean mal vistas é do se
humano. Somos mais perigosos cos
cans.
Pero un can agresivo pode ser de
calquera raza e iso débese a como o
eduques e no ambiente no que se
críe, o can é como un fillo, se ten
unha base mala o can non vai estar
equilibrado, porque se o can críase
nun ambiente tenso o can vai saír
agresivo.
Por iso os cans se os tratas ben, non
van saír agresivos exceptuando algúns (que sempre hai excepcións)
como o Cocker que é o can mais
agresivo, esto se mira porque se vas
á páxina “todoperros” e vas a cans
agresivos, ves: Cocker, Pastor Alemán, e mais Cocker.
O can mais agresivo morde aos donos cando se achegan a el cando
está comendo ou mordendo un óso.
Pero ¿iso por que?. Hai cans que
foron maltratados por homes e despois atacan aos homes pero ás veces
é xustificado porque a xente e así,
de tal xeito que case o diría que o
merece.
Bo, así remato e ata a próxima
ADIES
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GRETA GARBO: “A Divina”
Esta é a historia de Greta Garbo,
magnífica actriz de orixe sueco.

aquí en adiante ela cree estar preparada para actuar nunha gran pantalla
e decide matricularse na Real Academia Dramática de Estocolmo, alí
aprende a interpretar.
Debutou coa película “Pedro o tramposo” en 1921 e foi conducindo o
seu camiño ao estrelado como actriz. Inmediatamente rodou tres películas que a fixeron moi famosa.
Ela soubo axustarse a un tipo de
muller distinta, indestructible e
enigmática que triunfará no cine.
Foi sobrenomeada a Divina polo seu
rostro perfecto, mirada lánguida,
ollos azuis grisáceos e pestanas lon-

Naceu nun barrio humilde, dunha
familia humilde. O seu pai era xornaleiro e a súa nai costureira. O seu
pai tivo un accidente laboral e morre. Greta tivo que deixar os seus
estudos cando tiña catorce anos.
Ao non dispor de recursos económicos empezou a traballar nunha barbería e despois como vendedora de
sombreiros de señora duns grandes
almacéns. Foi modelo e logo pasou
a facer películas publicitarias. De

“É un enigma porque
tomou a decisión de
retirarse a pesar de que só
tiña trinta e cinco anos.
Parece ser que non quixo
que o público a mirase
envellecer, pois ata a súa
morte en 1990, deixou de
acudir a actos públicos e
de aparecer en medios de
comunicación”

gas.
Non houbo outra igual coma ela. A
consideraban unha beleza. Era unha
muller que lle gustaba depilarse as
cellas para estar mais guapa.
Tiña un nariz respingon e a súa mirada desprendía amor polos seus
ollos. Os seus beizos eran cor granate e moi insinuantes.
Mantiña unha relación case erótica
coa cámara. Era como estar contemplando as mais remotas profundidades do rostro humano.
Pasou por unha metamorfoses para
converterse nunha estrela cobizada
por todos en Hollywood, onde rodou 27 películas.
Greta Garbo foi unha das poucas
estrelas do cine mudo que conseguiu
conservar a súa posición ao chegar o
cine sonoro; coa súa beleza, a súa
voz ronca e especial a converteron
en un dos grandes imáns da gran
pantalla.
Morreu aos 84 anos de idade, o 15
de abril de 19909 e a súa vida sempre estivo rodeada de misterio e de
múltiples preguntas que xamais se
responderon.
ELISA MIGUEZ PINTOS

CARAPUCHINA VERMELLA
Érase unha vez unha moza moi guapa que se chamaba carapuchiña que
estaba coa súa nai e a chamou para
que fose a casa da súa avoíña a levarlle unha xarriña de mel e unha
tetilla moi rica.
A pequena que era moi lista levou a
súa avoa a cestiña chea de moitas,
moitas cousas que lle dera a súa nai
para que estivera coa súa avoíña.
Pero o lobo que estaba no bosque
A voz de Lenda

chamou a carapuchiña e lle dixo que
a ónde ía co cestiño. Ela respondeulle que levaba a merenda para a súa
avoa. Carapuchiña votou a correr
pero o lobo meteuse na casa da súa
avoa. Ela chamou á porta para que a
súa avoa abrira, pero era o lobo o
que estaba escondido na casa.

viviron felices e comeron perdices.
MARIA DE LOS ÁNGELES
TOJEIRO MIGUEZ

Chegaron os cazadores e mataron
ao lobo e carapuchiña e a súa avoa
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OS TRASNOS, AS MEIGAS
Na mitoloxía galega existen uns
seres fantásticos chamados trasnos.
Son seres domésticos sen forma determinada que poden adoptar incluso a dun animal. Non son seres maléficos; cóntanse lendas nas que estes seres colaboran nas labores do
fogar sen que esto impida que se
burlen da xente que habita na casa.
Búrlanse dos humanos escondendo
cousas e producíndolles pesadelos e
calquera outro tipo de “trasnadas”
semellantes chegando en ocasións a
cambiar de vivenda acompañando á
familia que fai mudanza.Estes seres
non deben ser confundidos cós Tardos (duendes) que son uns espíritos
de campo e que neste caso si adoptan forma humana. Nalgúns conxuros, non é o caso do conxuro da
queimada, aparece reflectida a
figura do trasno
como un ser non
desexable, que
será queimado na
lume xunto coas
meigas (bruxas),
diaños e demos.

As meigas son os seres da mitoloxía galega mais populares, son
mulleres adoradoras do demo e

Búrlanse dos humanos
escondendo cousas e
producíndolles pesadelos e
calquera outro tipo de
“trasnadas”

que cos seus ritos poden botar
maleficios e facer pocións curativas. Esta superstición obriga a
unha serie de ritos moi especiais
para votar fora posibles perigos:
gardar unha ferradura na casa,
trala porta de entrada, ou levar
consigo un dente de allo, unha
castaña ou varios obxectos que
libren do mal de
ollo ou outros
feitizo.
Están dotadas
de poderes extraordinarios podéndose transformar en animais
domésticos fun-

dirlles no engano de convivir con
elas sen sabelo.
ANA NIETO

¿Que é un mito?
Un mito refírese a un relato que ten
unha explicación ou simboloxía moi
profunda para unha cultura na que
se representa unha explicación divina do orixe, existencia e desenvolvemento dunha civilización.
Así poderemos considerar a un mito
como un tipo de crenza establecida,
normalmente ao través de varias
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xeracións, con relación a certos feitos improbables e sorprendentes
que, de acordo co mito, sucederon
na realidade e que non se poden verificar obxectivamente. Pero incluso
os feitos históricos poden servir como mitos se son importantes para
unha cultura determinada.
Redacción
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A COCA DE REDONDELA
Un día de gran importancia en Redondela (municipio do sur de Pontevedra)é a celebración da procesión
do Corpus Christi, na que se mesturan aspectos relixiosos e profanos.
Ao igual que en moitos lugares de
Galicia e de España, o Corpus é
unha das festas con mais transcendencia popular.
A tradición desta festa combina a
festividade cristián, o Corpus, coa
festividade pagán, baseada na lenda
da “Coca”:
“Cando en Redondela non habería
máis que un grupo de casas, apare-

dobre fío. Con estas armas esperaron ao mostro. Tiveron unha loita,
unha batalla, onde morreron moitos
redondeláns pero finalmente o mostro foi morto por un rapaz da vila
que lle introduciu a espada entre os
ollos.
Despois fíxose unha gran festa para
celebrar a victoria na que os mozos
danzaban facendo sonar as súas espadas, mentres as mulleres bailaban
poñendo ás súas fillas sobre as súas
ombreiras. Xa desaparecera o medo
a que o mostro as levase”.
Na procesión que se celebra tódolos

“A tradición desta festa combina a festividade cristián, o Corpus,
coa festividade pagán”

ceu un monstro coa figura de réptil
ou de dragón mariño que escachaba
todo o que atopaba no seu camiño, e
apoderábase das mais bonitas rapazas, ante a impotencia dos veciños.
As aparicións eran terribles. Viñan
do mar, dende o golfo de Rande
(polo que pódese relacionar coa do
lenda do monstro do Lago Ness).

anos , un mostro, con forma de dragón, pasea polas rúas, levado polo
“céntulo”.
Un grupo de rapaces fan a “Danza
das espadas” e unhas nenas (penlas)
bailan enriba de fornidas mulleres
(mulas).
Redacción

Para eliminar esta ameaza, os redondeláns decidiron atacar preparándose a loitar con longas espadas de

MARIA SOLIÑA
Foi unha suposta meiga de Cangas
que permanece na memoria popular
pola súa triste historia.
O seu pai e o seu home morreron
víctimas da piratería turca. Soa e
desamparada, xa
de vella mendigaba polos camiños.
Dicían que era una bruxa e caeu nas
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terribles garras do Tribunal do Santo
Oficio.
Afirmaron que tiña tratos co demo e
foi torturada ata que como é lóxico
confesou ser todo do que la acusaban.
ANA NIETO
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Na miña opinión ……………......... Por Elisa Míguez Pintos
Título: A banda sen futuro
Autora: Elisa Aleixandre
Edición: Helena Pérez
Esto é unha rapaza de dezaseis anos que ten a cabeza rapada e ten que ir a escola. Ela non quere e os pais obrígana a
ir porque ten que ir coa cabeza tapada. A ela gústalle un rapaz que non lle fai caso. A este rapaz gústalle outra que
ven sendo a mellor amiga dela. Entón busca outro mozo, e este si lle fai caso.
Ela ten que ir ao hospital a facer uns análises todos os martes. Ela ten medo de que este rapaz lle faga o que lle fixo o outro, liarse coa súa mellor amiga. Entón ela decide contarlle por
que leva a cabeza rapada. Ao mozo non lle importa que teña cancro.
A rapaza ten que actuar nunha obra de teatro e ten medo de que os seus compañeiros se rían
dela. Fai a función e descubre que está namorada do rapaz e que a súa enfermidade non lle
dificulta o seu amor. Ela termina curándose do cancro que padece.
Este libro está na biblioteca de Lenda e eu recomendo a súa lectura porque loitando e tendo
boa disposición para
as cousas malas que nos podan suceder estaremos mais felices e contentos.

Mitos e realidades sobre a esquizofrenia
1.–Moitas persoas especialmente as familias, e nós mesmos, creen que a esquizofrenia nos incapacita para o traballo. Sen embargo as persoas con esquizofrenia podemos traballar dentro e fora da casa, incluso aínda que teñamos
síntomas. O traballo nos axuda a recuperarnos porque aumenta a autoestima, establece novas relacións sociais e integra na sociedade. O emprego mais adecuado será aquel que non produza estres.
2.– A maior parte dos nosos familiares pensan que non podemos casar nin ter relacións de noivos. Pero os médicos
non atopan ningún obstáculo para que podamos ter este tipo de relacións sociais e afectivas.
3.– Existe a crenza xeneralizada entre nós, os que padecemos esta enfermidade, e os nosos familiares de que non podemos ter fillos. Pero ao contrario do que sucedía antes, agora a nova medicación non inhibe a nosa función sexual.
4.– A drogadicción non causa a esquizofrenia pero o consumo destas sustancias empeora a evolución da nosa enfermidade e é posible que a drogadicción precipite o inicio da enfermidade daqueles que de calquera xeito desenvolveran a enfermidade.
5.– Os pais non son culpables da nosa enfermidade xa que non se atoparon evidencias que demostren que o entorno
familiar ou un mal coidado dos pais orixine a esquizofrenia dos fillos.
6.– A gran maioría de nós non cometemos nunca actos violentos e, en xeral, non somos mais perigosos que os individuos sans da mesma poboación. A maioría dos delictos cometidos por persoas que padecen esquizofrenia son delictos menores contra a propiedade, relacionados coa supervivencia. En realidade son mais propensos a ser víctimas
que autores do abuso e da violencia.
7.– A esquizofrenia é moi distinta ao retraso mental, xa que non nacemos coa enfermidade como eles, senón que
soe empezar na adolescencia ou a principio da idade adulta.
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Continuación ………………………….... A historia da psiquiatría
No século XIX existiron tres tendencias nacidas con pretensións científicas que non prosperaron: o mesmerismo, a
fisionomía e a frenoloxía.
Mesmer postulou a doutrina do magnetismo animal segundo a
que existe un fluído universal que facilita as influencias entre os
seres vivos e os corpos inanimados e celestes. As sesións de
Mesmer fixéronse famosas e constitúen un exemplo da suxestión.
Lavater destacou no campo da fisionomía pretendendo mediante
o estudo dos trazos faciais coñecer o carácter de cada persoa.
Gall, foi o iniciador da frenoloxía e pretendía coñecer o estado de
certas funcións cerebrais mediante a palpación do craneo.
A mediados do século XIX ocorre a terceira revolución psiquiátrica, coas concepcións de Kraepelin (“hai que acercarse ao leito
do enfermo e observalo”) que valorou especialmente a investigación clínica e de Freud (“hai que escoitar ao enfermo e comprendelo”) que descubre que o ser humano ten algo mais que mente
consciente, creando o “psicanálise” para referirse á técnica de
asociacións libres e interpretación de soños có propósito de traer
a conciencia os recordos traumáticos do pasado.
A psiquiatría alcanzou o seu máximo desenvolvemento durante o século XX coas clasificacións internacionais, as
diferentes psicoterapias e coa aparición da psicofarmacoloxía.
O suízo Bleuer (1911) no seu libro Demencia Precoz estableceu o nome de esquizofrenia mencionando catro síntomas fundamentais desta enfermidade: autismo, ambivalencia e alteracións na asociación e na afectividade.
Adolf Meyer, figura dominante de psiquiatría norteamericana desenvolveu un concepto psicobiolóxico da psiquiatría
integrando aspectos biolóxicos, psicolóxicos na xénese e tratamento de trastornos mentais.
O alemán, Schneider, autor da psicopatoloxía clínica, dividiu os síntomas de esquizofrenia en primarios e secundarios.

¿Qué é unha lenda?
Una lenda é unha narración oral ou escrita, en prosa ou en verso, de apariencia mais ou menos histórica, cunha maior ou menor proporción de
elementos imaxinativos.
Poden ser relixiosas, profanas ou mixtas, segundo sexa o tema que traten. Sen importar a extensión que teña, aínda que polo xeral é curta, o
trazo que a define e o seu tema. A lenda sempre é un relato que pretende
explicar un fenómeno natural, como as tempestades, os lagos, os terremotos, contando unha historia fantastica.
Mentres que a lenda é unha narración tradicional baseada en feitos reais
que foron transformados pola fantasía popular, os mitos son relatos tradicionais sobre personaxes, deuses ou heroes das distintas culturas e de
distintas épocas
Redacción
A voz de Lenda
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OS MUNDIAIS DE FUTBOL

CHILE 1962: Brasil repite a fazaña

Un pais case sen historia no fútbol
internacional devolveulle a América
a organización da Copa. “Como nada temos, teremos que facelo todo”,
prometera un dous seus dirixentes
para gañarse a aprobación da CIFA
en1958. Así, o 30 de Maio de 1962,
comezou a xogarse en Chile un novo campionato mundial.
A primeira fase rematou sen maiores atractivos cunha goleada de
Hungría, outra de Iugoslavia e unha
fazaña de Colombia fronte a Unión
Soviética: Os sudamericanos perdían 4 a 1 e terminaron o partido
cun honroso empate. A cambio
houbo varias guerras de patadas sobre o céspede, catro partidos sen
goles e unha estrela caída no camiño. No seu segundo partido Pelé
lesionouse e non volveu xogar.
Equipos como Checoslovaquia inauguraban as primeiras tácticas defensivas da Historia e nin sequera Brasil, que formaba case cos mesmos
xogadores do 58, podía mellorar o
espectáculo.
Con todo, os campións do mundo,
non tardaron en erguer pronto ao
menos un pouco o seu nivel. Nun
mundial tan gris iso lles resultaría
suficiente. Con Garrincha e Amarildo, o reemplazante de Pele, deixaron fora a España nun partido emocionante ata o derradeiro minuto. En
cuartos de final terminaron con Inglaterra e logo desfixéronse de Chile nun Estadio Nacional tan cheo de
xente como de decepción. Por outro
lado, Checoslovaquia, que sorpresívamente destronara o xogo prolífico
dos húngaros na primeira fase, tamén acabou coa beleza Iugoslava e
era o segundo finalista. Brasil pagaríalle coa súa mesma moeda.
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A ritmo caribeño
No grupo A da primeira fase do torneo, a URRS finalizou no primeiro
posto da táboa de posicións, a pesares do susto vivido o 3 de Xuño na
cidade de Arica, onde logo de ir
vencendo a Colombia por tres a cero
nos doce primeiros minutos do primeiro tempo e por catro a un nos
once do segundo, en tan so 8 minutos a selección de Colombia conseguiu marcarlle tres goles e empatar
o marcador en catro tantos.
A técnica empregada polo adestrador de Colombia, Adolfo de Pedernera, foi moi simple,no entretempo
indicoulles os seus xogadores que
xogasen soltos e que saísen a divertirse. Cun xogo bonito lograron empatar en catro goles, logo de ir perdendo por 4 a 1, e lograr de este xeito o único punto para Colombia en
Chile 62.
O porteiro de Rusia era nin mais nin

menos que Lev Yashim, alcumado
“A Araña Negra” debido a que sempre vestía esa cor no terreo de xogo,
un dos mellores gardarallas da historia do fútbol, que logo do inesperado empate contra Colombia e a
eliminación Rusa do torneo quedou
marcado como un dos responsables
do fracaso Soviético porque aducían
que xa estaba vello os seus 33 anos
de idade.
O xuíz que dirixiu aquel partido que
empataron Rusos e Colombianos foi
o arbitro brasileiro Etzel Filho, que
anos mais tarde confesou : “eu empatei aquel partido. Son devanceiro
de húngaros e odio aos rusos dende
a invasión de Hungría pola Unión
Soviética en 1956”.
BENJAMÍN NOGUEIRA
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I NGLATERRA 1966

No 1966, a Copa realizaríase en Inglaterra, berce do deporte. Dende o
seu debut en 1950, Inglaterra non
puidera ter un bo desempeño, polo
que esta era a súa oportunidade de
demostrar a súa valía.
Os organizadores do Mundial procuraron que Inglaterra xogase con 5
ou 6 días de descanso entre partido e
partido mentres que os equipos máis
fortes xogasen con pouco tempo de
descanso entre partido e partido.
Sería un duelo cheo de polémicas e
discusións. Un duelo nun clima enrarecido dende o principio cun misterioso roubo da copa “ Jules Rimet”, o trofeo xa aparecera e os locais empataron 0 a 0 no partido
inaugural con Uruguai. Este tampouco sería un Mundial aberto e con
moitos goles.

Brasil quedaría eliminada en primeira rolda, logo de ser derrotada en
violentos partidos por Hungría e
Portugal e de que Pelé quedara mancado. O de Italia fora aínda peor:
coa clasificación case asegurada ,
enfrontárase con Corea do Norte e
perdera inesperadamente. Os asiáticos deixaraos fora e converteranse
na gran revelación. Arxentina, en
cambio, estivera un pouco mellor.
Clasificou cun empate e dúas victorias e en todo o mundo falouse da
súa liña de catro: Ferrero, Perfumo,
Albrecht e Marzolini.
O partido entre Corea do Norte e
Portugal foi acaso o único sen problemas, ademais de todo un espectáculo. Os asiáticos gañaban por tres a
cero pero Portugal deu a volta o
marcador con catro goles de Eusebio e terminou vencendo por 5 a 3.

Pero despois comezou o show dos
árbitros.Tras unha inexplicable expulsión de Rattin, Arxentina perdeu
con Inglaterra 1 a 0 e Uruguai , que
se cruzou con Alemania, foi derrotado despois de que non lle cobraran
un claro penalti a favor e lle expulsaran a dous xogadores.
Tras deixar no camiño a Portugal e a
Unión Soviética respectivamente os
ingleses atopáronse no estadio de
Wembley para a Gran Final. Foi
unha final como tiña que ser cun gol
xermano despois dos 90 minutos a
partir dunha falta que non existiu e
outro dos ingleses, xa no tempo engadido que pasaría a historia non
por bo senón porque endexamais se
puido saber se o balón traspasara a
liña.Con todo, Inglaterra gañou 4 a
2 e levouse a copa.
BENJAMÍN NOGUEIRA

MARADONA: un verdadeiro mito
Se Dante Alighieri escribira hoxe a
Divina Comedia, ¿Que faría con
Maradona?. De cabeza ao circulo
mais profundo do inferno, dirán algúns, por drogadicto, castrista amoral, hipócrita e obxector da autoridade de todas as figuras paternas do
manual “occidental”. Ao purgatorio
esperanzado, dirán outros, por xeneroso, por pródigo, por darnos felicidade co seu fútbol e desafiar os poderosos (algúns deles, polo menos).
A continuación enumeramos as
mais interesantes versións da súa
decadencia:

•

Maradona sería unha víctima
mais ou menos a inocente da miseria, un carbuncho na face mestiza de
Bos Aires. Logra fuxir ao través do
éxito deportivo pero cae na trampa
de empresarios e dirixentes que o
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exprimen e o lanzan os leóns cando
xa non lle queda mais xugo.

•

A Maradona subíronselle os
eloxios a cabeza so é un soberbio ou
un fachendoso.

•

O vendaval do triunfo chegoulle
tan cedo e con tanta forza que desabolou ou esnaquizou a súa vontade e
o deixou nunha eterna adolescencia
truncada.

• Maradona é un ser xeneroso,
progresista, que podería estar rañándose a barriga na Costa Azul rodeado de prostitutas caras pero prefire
enfermarse de bronca na Arxentina
e curarse en Cuba.
•

Maradona forma parte de unha
Trinidade Mítica Gaucha, con Gardel e Evita

•

A teoría da dobre personalidade:

o doutor Maradona e Mr. Hyde, e a
teoria da personalidade múltiple:
tantos Maradonas como ocasións
haxa.
O seu médico persoal Alfredo Cabe, insiste en que a actual depende

ncia ó alcohol débese a unha depresión que ten a súa orixe no terreo do
persoal, pero non se anima a explicitar os motivos.
BENJAMÍN NOGUEIRA
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Un galego foi a Madrid , paróuselle o reloxo. Cando baixou do tren, atopou a un señor e preguntoulle ¿que hora ten señor?.
Ser, ser... son as 12, pero pola hora do sol as 11e pola hora de antes as 10.
Como non se aclarou preguntou a varias persoas mais e todas contestaban o mesmo. “Ser, ser... son as 12, pero pola hora do
sol as 11e pola hora de antes as 10”.
Ao cabo dun rato atópase cun amigo que lle pregunta:
¿Cando chegastes a Madrid? Chegar chegar, ... cheguei hoxe pola maña e pola hora de antes cheguei onte.
AURELIA

pero pola hora do sol aínda non cheguei.

Un cateto vai a unha paxareira a mercar un loro e lle di ao dependente: Quero un
loro porque fala e así non me atoparei tan solo.
O dependente non tiña a man ningún pero deuse conta de que o tío non estaba
moi posto no tema e mirou para un currucho. Alí estaba un moucho e pensou
¡esta é a miña encasquétolle o moucho e xa está!.
Dálle o moucho e dille: aínda non sabe falar pero repítalle as cousas unha e outra vez e así verá como aprende.
O tío vaise todo contento. Pasa un mes e o dependente atopase co cateto e non
pudendo darlle o esquinazo, fala con el . ¿Que tal o loro, fala?
O loro, ben, ben... Falar non fala pero..... ¡como se fixa!
RAFAEL GRILLE

Son dous amigos, un deles merca un reloxo e pregúntalle o outro:
¿que marca?
Que vai marcar, as horas.
J.M. DARRIBA
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