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MuSICA ESCrAVAMuSICA ESCrAVA

Cafetería Kubo´s, mércores 7 de novembro 19.36h
A  mesa  do  fondo  está  ocupada  por  tres  mozos  e  dúas  mozas: 

rondan os  vinte anos.  Conversan animadamente.  En cada man un 
smartphone. Un teclear de cando en vez...

-Buah, que pasada o outro día a orquestra cando lle botou a de 'Respect' 
da Aretha: puxémonos coma tolas a bailar. Como lo peta!

-Pois ides flipar cando escoitedes o  playlist do Kevin: 
hai unha dos Rolling alucinante! Escoitade, escoitade...

-Si, si, busca aí a dos Doors que botaron o outro día no Maycar 
a ver se está para descargar.

-Estou buscando a letra de 
'Where did you sleep last night' 
de Nirvana. Síntome tan 
identificada!

-Buah! Desa ten unha versión o Bob Dylan, fíxome chorar coma un parvo!
-Pon aquí que é unha canción dos escravos de 
Mississippi,  que  a  cantaban  mentres 
recollían o algodón.

-Pásaa polo google translate a ver que é o que di.
-Eu esa seima enteiriña! Que a poño sempre no mp3... Bueno, 
cántoa co wachunai... Hahahaha!

-Ostia claro, co fodidos que estaban, traballaban de sol a sol...
-Si oh! De sol a sol tamén traballaba miña avoa!

-Hahahah! Quen vería a túa avoa cantando destas e sachando nas patacas!

-Hahahahahahahahahhahahaha!!!
-Hahahahahahahahahhahahaha!!!

-Hahahahahahahahahhahahaha!!!



RIANXEIRARIANXEIRA

“Meus pais, mariñeiros, e ló que habían ser? Ai, meu pai sempre 
me quería a min para atar as redes, que o façía como se façía antes. 
E despois pra fábrica, na conserva. Ai! érache o que había, miña 
filla!  Non  había  nómina.  De  noite,  víñanche  petar,  petaban  na 
porta.  Cheghou aí un racú! E alá ibas pra conserva. Porque antes 
había racú, aparello, rapeta, bou, xeito... Hoxe o racú e o aparello 
xa nono hai. Diçía ao mellor meu pai: -Laiducha, vai buscar unha 
peça  alí  ao  encascador. Todo  era  unha  aleghría...  Viñan  os 
xeiteiros: - Alá vamos tomar un chiquito!. E xa era unha aleghría 
a cantar. Aghora xa non sei.... Aghora só hai xeito, e o bou, que 
están aghora na longha... Viñan as rapetas, viñan os racús, viñan 
os aparellos... Era unha marabilla... Ibamos ás 6 da mañá. Estaba o 
aparello  alí  larghado.  Eu  teño  ido,  rapaça  como  era,  d'aquí  a 
Tanxil,  andando.  As  mulleres  ibamos  á  aldea,  á  leña...  Co  que 
traían  os  rapeteiros  ibas  á  aldea.  Viñan  os  barcos  cheos  de 
peixiño. Ibas ti cunha paneliña a vender, descalça, ca miña nai. 
Cando viñan motoras da Arousa: -Mercedes levántate que aí vén 
unha matora! Con xurelos... En todos os currunchos oías cantar, 
era outra cousa, outro vivir... E aghora, aghora vaia por Dios...”
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ARMAS DE CONSTRUCIONARMAS DE CONSTRUCION  

MASIVAMASIVA

Sabíase delas. Non hai tanto tempo podíanse ver en calquera 
evento, pero eran patrimonio daquelas familias, que eran poucas e 
xa nada se sabía delas. Eu acordo a velas, cando era un rapaz, eran 
tan poderosas! E metéuseme na cabeza de as conseguir. 

Comecei  a  miña  investigación:  primeiro  mergulleime  en 
arquivos e biliotecas, entre arañeiras e libros vellos. Outros xa 
buscaran antes ca min, pero non conseguín atopar o que eu andaba 
buscando. O que atopei servíame para aprender,  practicar,  pero 
non eran aquelas que eu buscaba, as que eu vira de rapaz. Nunha 
segunda fase da investigación elaborei unha lista de sospeitosos 
e non descansei ata que dei con eles. Interroguei en profundidade 
ao último descendente dos Silvent,  e  cantoumo todo,  con gusto, 
non  vaiades  pensar,  e  aí  xa  o  souben:  aprendín  a  facelas,  a 
manexalas, fixen moitas e de moitas maneiras. Conseguírao! Tiña 
no  meu  poder  unha  arma  poderosísima,  e  podía  facer  as  que 
quixera!  Con  elas  rinme  de  canto  crego  había,  descodifiquei 
información  censurada,  aporreei  á  garda  civil,  poñía  a  pobos 
enteiros aos meus pés... que sei eu! 

E aínda que poden ser moitos os meus crimes, nunca na vida fun 
preso, pois sempre me protexeu a Barriga Verde.
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LACON CON GRELOS 2013LACON CON GRELOS 2013
Prato principal do menú degustación

Taco graxo (dos porcos do señor Faustino que non hai día que 
lle falte a súa boa ración de levadura), con  cremoso  de  pataca 
(das  de  Constante,  claro)  e  garavanzo (dos  que  lle  merquei  o 
outro  día  na  feira  a  Manuela  de  Brandomés),  con  aceite  de 
chourizo (dos que fai Rosa de Zobra, os máis saborosos do país!) 
talo de grelo en cru, (da horta do meu avó -non sei cal é o seu 
segredo, pero na súa leira todo se dá ben-) e caldo de lacón con 
grelos queimados (segundo a receita da miña veciña Encarnita).

Meter unha cullerada na boca e verme detrás da cociña, aquel 
día que me mollei vindo da escola e meu irmán mais eu pelexamos 
por  aquel  chourizo  que  quedaba  no  fondo  da  pota.  Se  é  que  é 
verdade, vale máis o demo por vello ca por demo.



ECLECTICA ORBITAECLECTICA ORBITA  
aBRENOS AS PORTAS DAaBRENOS AS PORTAS DA  

SuA CASASuA CASA

Nada máis entrar na súa casa atópase un cun estante cheo de 
premios, fotos enmarcadas e unha manchea de recordos, dunha vida 
chea de éxitos. As fotos do grupo mestúranse entre fotos de vodas e 
comuñóns: todo é o mesmo, os éxitos son os mesmos. Recíbenos como 
a mellor das anfitrioas, non falta detalle. Vese unha muller da 
súa casa, moi ben atendida. Co seu último disco na man comeza a 
contarnos de cando o outro rompera o brazo e ela tivera que salvar 
ao grupo, de cando pensaban que era un home vestido de muller, do 
orgullo  de  traer  un  xornal  á  casa,  de  cando  o  embarazo  e  os 
concertos, de cando as xiras galegas cos meniños, sempre un paso 
por  diante,  de  ser  nai,  de  cando  tivo  que  cargar  co  marido  ao 
lombo,  daquela  actuación  naquela  casa  de  señoritas,  de  cando 
descubreu  o  valor  do  que  ela  cantaba  e  tocaba  na  mocidade,  o 
primeiro disco, a xira por Sevilla, logo por Europa, concertos 
para máis de 60.000 persoas...

Reportaxe en profundidade nas páxinas centrais.



HISTORIA DUN PELEXOHISTORIA DUN PELEXO

Todos os 14 e 29, alí estaba eu, relucente, nunca tan ben remachadiño 
estivera, e ti pensas que alguén me levaba? Eu, que nunca tan bonitiño 
estivera! E ver pasar a xente coas gomas esas negras, e hálle parecer moi 
moderno. Tan remachadiño que eu estaba, e sacáronme os remaches todos e 
alí me tiraron, e cortáronme un anaco para lle poñer zapatos ás vacas, 
'hai que andar co mundo!' dicía o vello, mentres me cortaba outro anaco 
para  poñerlle  un  cinto  aos  pantalóns.  Algúns  irmáns  viñan  de  vez  en 
cando por onda min, a unha posta a punto, e traían unha chea de cousas 
para  contar!  O  peor  veu  despois,  cando  aquel  raio  de  rapaza  me  viña 
cortar anaquiños para poñer nos pulsos das compañeiras. A rapaza veña 
arremedar no vello e veña fozar en min, e para que perderá o tempo? Non 
terá  mellor  cousa  que  facer?  Un  día  colleume  a  bulebule  da  rapaza, 
pintoume, peiteoume, púxome lazos, cores, chatolas...  Non parecía eu! E 
díxome:  voa  mariquiña,  voa!  E  alá  fun  eu,  aos  escenarios,  rodeado  de 
flashes, xente fina...



A lista da compraA lista da compra

Teño  que  facer  a  compra.  Collo  o  coche  e  vou  ao  híper,  que  ten 
parquing  e abre ata as dez. 

✔ Millo:  levo  a  oferta  tres  por dous,  das  latas pequechas,  non 
vaia ser que teña que tirar con el unha vez abertas. 

✔ Leite:  desnatado,  por  suposto,  con  omega  3  e  enriquecido  en 
calcio.

✔ Cenouras: a bolsa de quilo, teño que mirar ben que non veñan 
esmagadas nin que sexan das regañadas. O mesmo coas mazás: as 
Grand Smith, que son as máis redondiñas e brillantes.

✔ Tomate frito: marca branca, que aforro uns centimiños e pon que 
é caseiro.

✔ Un par de cogombros: e serán deses que saíron na tele, con non 
sei que toxina? Bah, iso foi en Alemaña! 

✔ Unha  ducia  de  ovos:  destes,  que  parecen  máis  brancos  e 
limpiños. 

✔ Pan: desta vez vou levar pan de molde, que me dura unha semana. 

✔ Ah! Os iogures: 0% materia graxa e con bífidus activos. É que 
non hai como a comida san e de calidade!



BICOCA DE BOCA EN BOCABICOCA DE BOCA EN BOCA

Que cousa cousiña é
que deixa máis pegada ca un pé,
non ten dono nin señor,
e gusta ao rei e ao labrador.
En tan só unha miga de tempo 
atrápate no momento,
e se os mellores queres atopar
onde os tesouros cobran vida
tes que buscar.
Léveo para a casa señora,
que nunca pasa de moda!



Museo do Pobo Galego


