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UN VERÁN SEN
SOL DEU VIDA A
FRANKENSTEIN
Todo o mundo coñece a Frankenstein, pero
non tanta xente sabe en que condicións creou
a escritora Mary Shelley este ser tan fantástico.
O volcán Tambora de Indonesia, tivo moito
que ver!. Páxina 2
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Entrevista con Peter Punk, pallaso

“ A RISA É UNIVERSAL”
Por que os pallasos levades o nariz vermello?
O nariz vermello é a máscara máis pequena
que existe. E aínda sendo a mesma en
todos os pallasos, senta diferente en cada
un. De todas formas, non todos os pallasos
empregan nariz vermello.
Formas parte da organización Pallasos
en Rebeldía. Cóntanos, que facedes?
(www.pallasosenrebeldia.org)
Facemos pallasadas en lugares onde o sufrimento ten máis protagonismo que a
risa.

ABRAHAM CARREIRO

As pallasadas enténdense igual en todas
as partes do mundo ou tes que cambiar
o tipo de humor dependendo do lugar?
No humor hai códigos universais que funcionan sempre en todos os sitios, e hai

outros códigos máis propios de lugares
concretos, que tes que investigar e descubrir. Depende tamén moito do tipo de humor que traballes. Pero todas as persoas
teñen a predisposición de rir. A risa é universal!
Lévaste ben co pallaso branco?
A min gústanme os vermellos.
Os pallasos practicades malabares, mímica, acrobacias, música... onde aprendedes todo iso?
Con amigos, en escolas e en internet.
A profesión de pallaso hai moitos séculos que existe. Seredes substituídos
algún día por robots pallasos?
Hahaha!! Non ho!! Non lles vai dar tempo.
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Porto, a cidade portuguesa da
foz do río Douro, ten máis dun
prato típico: bacallau á moda
do Porto, tripas á moda do Porto
ou o caldo verde. Son pratos antigos, algúns da época dos grandes navegantes portugueses.
Mais hai un novo, de menos de
70 anos, que foi quen de igualalos en fama: a francesinha.
A francesinha é un sándwich
descomunal. Leva longaínza,
salchichas, friame, carnes frías
e bisté; todo cuberto con queixo
derretido e un mollo a base de

tomate, cervexa e pemento picante. Por se fose pouco, acompáñase cun ovo estrelado e patacas fritas.
O sándwich seica foi inventado en 1953 no restaurante
portuense A Regaleira.

Busca pola ponte de Luís I:
Porto. Viño doce feito con uvas
dos socalcos do Alto Douro.
Emigrante. Persoa que marcha
a outro país a buscar traballo,
porque non o atopa no seu.

Millonarios. Persoas que teñen
moitos cartos. Nesta época en
Portugal había uns cantos millonarios e millóns de pobres.
Futbolista. Este é do Boavista
Futebol Clube, do Porto.
Caldo. Este é caldo verde. Faise
con couve e acompáñase cunha
roda de chourizo e pan de broa.
Voitre. Ha vir das rochas do
Alto Douro. É un voitre do Exipto (Neophron percnopterus).
Tripas. Estas son á moda do
Porto. Debido a este típico prato, aos portuenses alcúmanos
de “tripeiros”.

Neno. Este leva uniforme porque é da Mocidade Portuguesa,
unha organización infantil e
xuvenil da ditadura que había
en Portugal por estes anos.
Rabelo. Embarcación que leva
as pipas de viño do Alto Douro
ás adegas de Vila Nova de Gaia.
Garda. Da Guarda Nacional Republicana. Son gardas metade
policías metade militares.
SOLUCIÓNS: emigrante (5,6H);
millonarios (4,5B); futbolista
(2,3E); caldo (3D); voitre (8B);
tripas (1H); neno (6,7C); rabelo
(1,2AB); garda (7F)

Sándwich á moda do Porto
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DON ANDRÉS
A
, en particular, o aceptaran
cando todos os demais o daban de lado
por ser diferente. Entre o sobrepeso e a
raza, os seus inicios no colexio non foran
sinxelos. Pero Tristán, a súa irmá Mariola
e Uxía, outra compañeira de clase de 5º,
arroupárono e fixérono sentir un máis.
Ata que desapareceu a ollos de todos

ABRAHAM CARREIRO

profesor de matemáticas volveu á casa cunha terrible dor
de cabeza e esgotado coma se
correse un maratón. Quitou o
abrigo, camiñou con dificultade
e deixouse caer no sofá para
descansar un intre.
Nunca lle pasara nada igual.
De súpeto, mentres daba a
clase aos de 6º de Primaria, empezou a sentir unha fame terrible, e parecía
que a cabeza lle ía estalar como un
globo que inchasen demasiado.
. Non tiña sentido, almorzara moi ben antes de ir traballar. Torradas con tomate natural e un bo cunco de cereais
con leite de améndoas. E a
media mañá, durante o recreo, tamén comera unha
mazá e un iogur de soia,
como todos os días.
Pero aínda así tiña moita fame, máis da que xamais sentise. E só quería
carne. Unha carne.
Non penses máis
niso, xa pasou, díxose a si mesmo.
Pero non podía evitalo. Aínda
que non conseguía evocar a sensación por completo, si
que lle quedou unha especie
de picadela na boca do estómago. Un
vestixio da furia que o posuíu e daquel
apetito repentino de
Carne de neno.
Non! Non é iso o que me pasou!
Pero, aínda que o negase a si mesmo,
era certo. Iso era o único que quería comer
naquel momento, durante a clase. E, en
concreto, botara o ollo a Xurxo.
Pobre Xurxo. Un deses mozos tan bos,
Os Lumens. Que nome tan gracioso.
Pensar nos rapaces desa cuadrilla tranquilizouno. Por un momento, despexou
da súa mente todo o turbio. Eran nenos
inquedos, sempre estaban a tramar algo,
pero tamén eran un exemplo a seguir
polos seus compañeiros. Apoiábanse.

os demais, grazas ao seu carácter.
Un neno tan grande. Tan groso. Tan repleto de carne...
Outra vez estaba a pensalo. Aquilo non
era normal, se nin sequera lle gustaba a
carne. Facía anos que tomara a decisión
de facerse vegano. A última vez que comera
unha hamburguesa, algúns dos seus alumnos nin sequera naceran.
Foi ao aseo para lavar a cara e quitar
os malos pensamentos con auga e xabón,
tal e como el lles pedía aos nenos que fixesen cando estaban especialmente nerviosos ou tiñan unha perrencha.

A que viña toda aquela tolemia? Non
conseguía lembrar de todo os instantes
previos. Empezou cando os móbiles comezaron a soar todos ao mesmo tempo.
Nese intre sentiu unha punción terrible,
coma se metera un bastonciño dos oídos
moi ata o fondo. Ata atravesar o tímpano.
Ata que lle saíse polo outro oído.
Pero que me pasa? Preguntouse.
Aquela imaxe que acababa de imaxinar,
a do bastonciño, tampouco era o tipo de
cousas nas que adoitaba pensar.
Parecía sacada dun pesadelo, ou
quizais dalgunha película de
, desas que lle gustaban tan pouco como a
carne.
Terminou de lavarse
e mirouse no espello.
Tiña mala cara, estaba pálido e lucía
unhas bolsas
marróns moi
marcadas baixo
os ollos, coma
se non durmise
en días.
Quen sería o
que lle gastou a
broma dos
?
Xurxo? Tristán, quizais?
Non, eles
non farían algo
así. Verdade? Ou
tal vez si? E se detrás da
súa fachada de nenos exemplares
se escondía unha cuadrilla de vándalos?
O estómago ruxiulle. Volvía ter fame.
Observouse no espello e viu como o
xesto se lle desencaixaba. Sabía que algo
non ía ben, pero non podía facer nada por
evitalo, por frear o apetito de...
Nin o penses!
Os ollos inxectáronselle en sangue e
un fío de baba escapoulle da boca.
Volvía ter fame. Esa fame.
Carne.
—Vou a por vós, Lumens —roñou,
mentres o seu teléfono soaba dentro do
peto do abrigo.
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Os nenos e as nenas
teñen dereito a xogar.
Artigo 31 da Convención sobre os
Dereitos do Neno e a Nena
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