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Unha iniciativa popular recolle firmas
para que o porco bravo máis famoso
da televisión teña unha canle propia:

Xabarín Club 24 horas. Páxina 3
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TERRORÍFICAS COA
SANTA COMPAÑA

Páxinas 10 e 11
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Cando viaxaches con doce anos de África
a Galicia pensabas que aquí atoparías
unha selva ou gorilas como en Guinea?
Non, como Guinea era unha colonia espa-
ñola, coñecía algunhas cousas de España,
o que pasa que pensaba que Galicia sería
como Madrid ou Barcelona, e cando cheguei
sorprendeume o verde que era e resultoume
moi familiar. O que si era moi diferente de
Guinea era o frío… leveino moi mal.

Dis que a xente mirábate estrañada e
dicíanche que tiñas unha cara difícil.
Claro! Ver un negro nesa época en Galicia
non era algo moi normal, ghe ghe… e a
xente flipaba comigo. En África tamén
pasa, hai moita xente que nunca viu un
branco, un chinés, etc… e sorpréndense
cando ven un.

Chegaches a Ourense sendo neno
e fuches parar á Cidade dos mu-
chachos. Como era ese lugar tan es-
pecial?
Era un sitio onde os rapaces gobernaban
a súa propia cidade. Vivían nenos de todo
o mundo: galegos, portugueses, europeos,
africanos, de Suramérica, de Norteaméri-
ca… era unha especie de Nacións Unidas
en pequeno, ghe, ghe… Os primeiros días
non quería quedar, non era o que esperaba,
pero logo enganchoume e foi unha expe-

riencia incríble! Foi moi
importante convivir con
tanta xente distinta. Influíu no noso crece-
mento e na nosa formación como persoas.

Intercambiabades contos ou vivencias
dos lugares dos que viñades?
Claro! Cada un intentaba transmitir o básico
da súa cultura, aínda que fose contar ata
dez, para que os demais o aprenderan.

Na Cidade dos muchachos tamén había
un circo no que participabades, o Circo
dos muchachos! 
Era o máis atractivo da cidade. Estaba for-
mado por artistas espectaculares! Tiña
unha escola de circo onde aprendiamos
de todo porque nunca sabías que che
podía tocar facer na pista. Igual se poñia
un compañeiro enfermo e tiñas que estar
preparado para substituílo. 

Actuabades por todo o
mundo, non é?
Si, por Europa, Asia, Amé-
rica, Australia… coñecimos

moitos sitios, viaxamos en
avión, en barco, en caravanas,

etc…

E como estudiabades?
Ás xiras levabamos profesores. Ti-

ñamos que estudar as mesmas horas que
se estivésemos na escola. Non podiamos
perder o curso escolar. 

Por que cres que na actualidade non
vai tanta xente ao circo?
Os espectáculos cambian, agora hai tele-
visión, internet… Pero eu penso que os
espectáculos ao vivo e ao natural, nunca
decaerán. O que hai é que ofrecer cousas
mellores. Á xente gústalle saír da casa
para ver un espectáculo en vivo, con per-
sonaxes, etc…

Un día decidiches volver a Guinea e
montar unha escola de teatro e circo…
Así é, foi difícil volver, tiña un pouco de
medo despois de tantos anos fóra. Pero
eu quería ofrecerlle á xuventude de Guinea
todo o que eu sabía de circo e teatro. Era
o que me tocaba. Saín de Guinea para for-
marme e tocábame devolverllo á miña
xente.

Que tal acolleron a escola en Guinea?
Veñen moitos rapaces. Mira, cando os
países europeos conquistaron África di-
vidírona en países, pero fixérono sen saber
que estaban a xuntar nun mesmo país a
xente moi diferente e que non se entendía,
porque ata ese momento vivía en tribos.
Por iso agora hai tantos problemas… E
grazas á escola de circo xúntanse na escola
persoas de distintas tribos e superan en
parte eses problemas e o circo favorece á
unidade entre nós.

Porque pensas que o teatro ou o circo
son tan bos para os nenos?
Este tipo de actividades son moi impor-
tantes! Colles seguridade, empatía, apren-
des a compartir, a ser solidario, a concen-
trarte no que estás a facer, a ilusión de
progresar… O máis difícil todavía! Andar
pola corda é dificilísimo e cando o conse-
gues é grazas á vontade e ao esforzo. Non
hai ningunha asignatura na escola que se
chame solidariedade.

8

Nesta ligazón podedes ver o tráiler do documental sobre a
súa vida: https://vimeo.com/242617714a
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ESTE MES ENTREVISTAMOS A

Manoliño Nguema é un guineano
que con doce anos viaxou de África
a galicia para estudar e converterse
en médico, avogado ou científico,
mais finalmente fíxose artista de
circo e teatro e viaxou por todo o
mundo mostrando as súas cuali-
dades artísticas. agora ten sesenta
anos e nesta entrevista cóntanos
as súas aventuras ata hoxe.

MANOLIÑO
NgUEMA

“Ver un negro en galicia
non era moi normal e a
xente flipaba comigo”

“Na Cidade dos muchachos eran
os rapaces os que gobernaban”
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O exército ruso creou unha uni-
dade especial para loitar contra
os tanques alemáns que inva-
diron Rusia durante a II Guerra
Mundial. Tan especial, que es-
taba formada por cans. Os cans-
recluta eran adestrados para
levaren unha mochila con bom-
bas, metérense debaixo dos
tanques inimigos, activar un
detonador retardado e liscar
antes de que estoupasen. O
caso é que os cans non daban

aprendido a táctica. Uns entre-
tíñanse polo camiño, outros
tornaban ás súas propias trin-
cheiras e facíanas estoupar en-
tre os seus, etc. De maneira
que o mando acordou unha
táctica máis segura: os cans le-
varían unha panca no lombo
que activaría as bombas ao ro-
zar esta cos baixos do tanque,
estoupando, naturalmente, ta-
mén o can. Rebentaron moitos,
mais, que se saiba, ningún lle
declarara a guerra a ninguén.

Busca polo campo de batalla:

Raposa. Esta é das que se po-

den econtrar polas estepas ru-
sas, unha Vulpes corsac.

Strudel. Pastel típico da Europa
Central. É famoso o de mazá.

Caviar. Ovas de esturión condi-
mentadas. Manxar exquisito, que
antes da Revolución Rusa só po-
dían saborear os aristócratas.

Bockwurst. Salchicha orixinaria
de Frankfurt, feita de tenreira,
porco e outras carnes.

Antitanque. Arma deseñada
para a destrución de tanques.

Xerro. Este é de cervexa alemá.

Vodka. Bebida alcohólica rusa.

Os exércitos acostuman a darlle
bebidas alcohólicas á tropa para
que corran o frío e máis o medo.

Laika. Raza de can ruso, des-
temido, de caza e garda.

Óso. Órgano duro e sólido do
esqueleto dos animais verte-
brados. Este xa vai lambido.

Lili Marleen. Título dunha fa-
mosa canción alemá, que che-
garon a cantar todos os bandos.

A B C D E F G H
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SOLUCIÓNS: raposa (4EF); strudel

(4E); caviar (8D); bockwurst(7C);
antitanque (6,7EF); xerro (1H);
vodka (7,8G); laika (4,5GH); óso
(6,7D); Lili Marlen (3A).

HISTORIA
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Quando eu era criança,
alá no Caraminhal,
conhecim um dia um corvo
ao ir com meus pais a um bar. 

Era um corvo misterioso,
era um corvo que falava,
e ao ver-me perguntou: 
Logo tu como te chamas?

Eu fiquei em silêncio,
dixo minha mai: Sofia!

e o corvo que falava
berrou alto: Alegria!

Era um corvo extraordinário,
era um corvo rimador,
era um corvo poeta
como o corvo de Allan Poe.

Havia ali noutro bar
outro famoso paxaro
que falava como o corvo.
Este era um papagaio.

Dizem que chegou de Cuba
a falar em castelhano
e que aprendeu o galego
antes de passar um ano.

Gostava muito do milho
e amava as palavras
e ajudava aos clientes
a fazer os crucigramas.

E ali no Caraminhal
dividido estava o povo,
ou eras do papagaio
ou admiravas o corvo. 

E passou -era o destino- 
o que tinha que passar, 
que o corvo e o papagaio
juntarom a regueifar. 

Começou o papagaio:
Logo tu como te chamas?

e o corvo respostou-lhe:
Chamo-me Come-Castanhas. 

E dixo o papagaio:
Qual é o teu apelido?

E voltou rimar o corvo:
Pois eu som Caldo-Cozido.

Regueifarom toda a tarde
o corvo e o papagaio,
sem descanso, rima a rima, 
coplas e mais pareados. 

Corvo: Aqui estamos os dous...
Papagaio: a cantar umha

cançom.
C: Nós fazemos poesia...

P: a qualquer hora do dia.
C: E se há quem nos escoite...
P: rimamos tamém de noite.
C: Nós cantamos com honores...
P: rimas de muitos sabores.
C: Gosto muito da cultura...
P: eu prefiro a verdura.
C: Viva a rima e as cançons!
P: e os pementos de Padróm.
C: Que viva a poesia!
P: eu prefiro umha sandia.
C: Eu, as rimas consoantes,
P: eu, o polvo com picante.
C: Eu gosto muito dos livros
P: e eu dos grelos cozidos.
C: Eu amo as rimas brancas
P: e o churrasco com patacas
C: Tu es um pouco ignorante,
P: de fame morres tu antes.

Regueifarom sobre a vida,
sobre a morte, sobre o amor,
toda a noite, os dous paxaros
até a saída do sol. 

E lembro aquela regueifa
do papagaio e o corvo,
quando se fixo de dia
caíam os dous de sono.

Perguntou por fim o corvo:
A quem lhe guardas tu lei?

E berrou o papagaio:
Viva Franco, Viva el Rei!

Y Muera la inteligencia!

e dixo Viva la muerte!

E o corvo berrou alto
Que viva Galiza Ceive!

E daquela o papagaio
berrou Arriba Espanha!

rimou o corvo sorrindo:
Desde o cu até a reganha!

E calou o papagaio
porque ficou sem palavras,
e assi venceu o corvo
porque tinha mais retranca.

Era um poeta do povo,
ave de grande cultura,
que lhe ponham o seu nome
a umha praça ou a umha rua!

O corvo era um artista
que fixo grandes poemas
e pedimos para el
o Dia das Letras Galegas!

O corvo e o papagaio
Séchu Sende
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Catro gatos nun tellado, cada gato
mira tres, dime agora rapaciña,

cantos gatos ven haber?
Solución á adiviña anterior: sombra


