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A foto ue fala 

Unha muller faille fronte ás forzas de seguridade israelís durante o desoloxo dun asen

tamento xudeu en Ramala. Con esta foto Oded Balilty gañou o premio Pulitzer 2007. 

O trasno As últimas fronteiras (!!??} das verbas do 
, 

015 
Daniel López 

Sexamos positivas e mesmo positivos. O galega 
rompeu moitas fronteiras nos últimos trinta 
anos. Hai agora causas relativamente normais 
que cando os fundadores de Irimia eramos rapa
ce~ -e xa treboou- resultaban sorprendentes, 
transgresoras. O galega fíxose grande, e fai in~ur
sións en mundos antano descoñecidos: un folleto 
do banco (con faltas si, pero velaí o tes), a misa 
de seis na catedral de Santiago, unha sentenza 
xudicial, uns policías que o reivindican, as cartas 
ao director de xornais en castelán, unha aplica
ción informática, eu que sei. 

Non obstante, hai fronteiras que indican que 
non acabamos de crer a historia esta da normali
zación normalizada, do idioma homologable e 
exportable, da naturalidade de sermos nosoutros 
e nosoutras con complexo cero. 

Hoxe vendo o telexornal veume o flash nun 
par de detalles. Un foi o duns inmigrantes africa
no que xogan nos xuvenís do Milagrosa de 
Lugo. Totalmente normal: entrevistados para a 
galega falaron todo en castelán. Normal digo, 
porque me mo os máis convencidos e normaliza
d cando e trata de abrir o noso corazón aos 

inmigrantes, damos por suposto que o nor
mal é que se integren en castelán. Parece 
como cando aquel permiso do Vaticano II de 
facer a liturxia en autóctono, que os bispos 

· galegas deron por suposto, madía leva, que a 
lingua autóctona da terra do grelo era o cas
telán, como en Villapujo del Ciruelillo, sen ir 
máis lonxe. 

E falando de ciruelillos, o segundo flash 
veu dun cargo institucional. Que todo un 
señor Ameijeiras, tamén entrevistado pola 
galega, fale en castelán coas sete vogais ao 
máis puro estilo vazquista, disque é tamén 
normal, porque resulta que, mira ti que 

· cousa, é delegado do goberno de España!!, e 
xaora, con semellante representación seica 
non se pode falar galega, do que se deduce _ 
que isto que irnos falando entre nós, non 
debe ser, para certas mentalidades hispanas, 
unha lingua española. 

E despois, Ameixeiras, digho, con ghota, 
ameigheiras, andará a procurar separatistas 
polos montes da raia, sen reparar no que ve 
no espello, cada mañá, cando se barbea. 



Editorial Eleccións baixo sospeita 

O problema das municipais que se nos veñen enriba é a acumulación de sospeita. A cuestión non 
é quen vai gañar aquí ou aló (algo temporal), senón comprobar o que queda de democracia, trans
parencia e honestidade na política local. 

Hai varios planos. Un deles é o dos vicios acumulados, que se fixeron cultura política: velaí a figu
ra do alcalde promotor, con negocios na construción, que agora repudian algúns que non fixeron 
máis que apadriñar esas máquinas de voto clientelar, de investimento demagóxico, de urbanismos 
descontrolados, de deturpación do país, de enriquecemento persoal obsceno e inexplicable. Así 
fixeron certos alcaldes, non necesariamente promotores de seu, senón por persoa interposta, chá
mese muller, cuñado ou parente. Do PP? Non dicimos que non, pero conviña mirar para eses desas
tres da Coruña e arredores e comprobar as adscricións políticas dos seus rexedores. 

Outro plano é o do puro e simple xogo limpo. Os 

Preferimos manternos rna in~enl!Jidade e 
reivindicamos a política como servizo 

manexos observados ao respecto fan tremer. 
Sabemos de incrementos acelerados e inexplica
bles de votantes nos padróns electorais, que 
inzan con presos, con emigrantes e mesmo con 
martas. E tamén sabemos de axentes electorais 

que pagan por voto na emigración e outras causas do peor gusto democrático. 

Preferimos mantemos na inxenuidade e reivindicamos a política como servizo. Sería bonito facer 
un censo de alcaldes honestos, instituír o premio IRIMIA á democracia inxenua, rebuscar nesas 
biografías, se cadra escasas, en calquera caso inéditas, de homes e mulleres que estiveron na políti
ca local e non se fixeron ricos, que perderon ou cederon ou se retiraron, e que volveron ser veci
ños, traballadoras, xente normal. Buscádeos e dádelles o vaso apoio. 

Porque habelos, hainos, pero .ulos? 

Rumores de esperanza 
Dezasete de maio ... 

Xan Guillén 

Porque xa todo o mundo ve normal 
que se estude nos colexios. 

Porque cada vez se dan máis materias 
en galega nos colexios. 

Porque ternos unha radio, unha tele
visión, un xomal gratuíto ... 

Porque hai cregos, monxas, leigos que 
o usan na liturxia, nos documentos da 
súa igrexa, na súa vida normal. 

Porque o outro día case toda a asem
blea de Cáritas de Arousa foi en gale
ga. 

Porque coñezo dúas monxas que aca
ban de chegar e xa están estudándoo 
con ledicia e optimismo. 

Porque empezan a agramar empre
sas que ·o usan de xeito natural. 

Porque a Administración cada día o 
emprega máis. 

Porque a maioría dos mitins da cam
paña electoral van ser en galega. 

e motivos para a esperanza 

Porque a sección das amigas Lidia e 

Valentina é das favoritas desta revis

ta. 

Porque cada día hai máis libros en 

galega, incluso de autores de fóra, e 

cada día se venden máis. 

Porque _os autores galegas se len 

moito, incluso fóra de Galiza. 

Porque durante o mes de maio habe
rá moitos correlinguas palas vilas e 
cidades galegas e millefros de rapa
ces e rapazas participarán. 

Porque en intemet hai bastantes 
blog~ en galega. 

Porque o meu banco xa me manda a 
correspondencia en galega. 

Porque cada día hai máis neofalantes, 
que o farán ben ou regular, pero saen 
do armario lingüístico. 

Porque xa van con este corenta e 
catro días das letras e parece que isto 
non para. 

Palas razóns que ti queiras ... hai 
motivos para crer que tamén nós 
soñamos coas mil primaveras máis 
para a lingua galega. (Olla, non lea
des *primaveiras, que Valentina se 
impacienta) 
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Apeneira 

As eleccións en ESCOCIA, 
aos 300 anos da unión con 
Inglaterra, separadas polo 
montaña das Chevior Hills, 
converteunos agora en máis 
valedores do idioma, o gaéli
co. Cunha tradición cultural 
forte: a gaita, o "kilt" ou faldra 
escocesa, o whisky ... , e os 
escritores Arthur C. Doyle, 
Robert L. Stevenson ... , ou o 
actor Sean Connery, loitando 
polo grafía gaélica, en contra 
do imperialismo inglés. A 
Universidade de Striling, e 
unha de Gales, tamén en elec
cións, publican a revista dixital 
"Galicia 21 ",en colaboración. 
coas galegas, o que permite 
ler a nosa literatura en inglés. 
O arquitecto catalán Enrie 
Miralles, morto aos 45 anos 
(2000), non viu rematado o 
Parlamento de Edimburgo, nin 
tampouco o seu Aulario da 
Universidade de Vigo. 

o 3 4. 
Na festa dos 1 .222.437 Celebramos o Celebramos a l?ªz dos seis 
TRABALLADOR@S, SAN CIDRE coa "Muller condados do ULSTER, gra-
constatamos que os servizos, 
comercio e inmobiliarias, 
están a crear máis actividade: 
230.000 en 12 anos, o 
62,85%. A pesca perdeu 
4423 empregos. A construción 
(o 12,41 %) gañou 51.000 e a 
industria (o 14,52%) 36.783. 
Hai situacións infames, coma 
a dos portugueses na constru
ción, dun xeito irregular, que 
no 2006 sufriron 1 .014 acci
dentes. Un galego cobra 563 
menos ca un madrileño ao 
mes, e ao 60% das familias 
cústalles sobrevivir. A preca
riedade laboral e a nula inter
vención nas decisións empre
sariais merma a produtivida
de. Moitos produtos encarece
ron un 40%, dende a entrada 
do euro, pero os salarios só 
medraron un 11 ,44%. Só o 
62% dos desempregados 
teñen paga: 859 fronte ao·s 
956 de media estatal. 

labrega con neno" de zas ao diálogo entre unioriis
Castelao (1914), o · seu paso tas monárquicos-probritánicos 
do costumismo ao realismo e nacionalistas-republicanos 
social, · denunciando que o que buscan a reunificación 
agro perde 6 empregos/día: con Irlanda. Na foto, -saíndo 
96.1'62 entre 1995-2006. Dos algúns da codea de Maze. Un 
54.490 inscritos na agraria, o conflito que custou a vida de 
92% son por conta propia. 3.700 cidadáns. O recoñece
Sofren a aldraxe dos interme- mento da identidade da ' illa 
diarios, que soben un 2000% reafirmouse coa oficialidade 
a carne de polo, o 377% a do do gaélico polo UE, lingua 
porco, un 165% as patacas. coñecida polo 40% dos irlan
Urxe que 9s produtos leven deses, dereito non considera
outra etiqueta indicando o que do . para o galego. O 30% da 
cobrou o labrego. 15.000 illa dedicábase ao agro, redu
gandeiros enfróntanse á crise: cido agora a unha quinta 
a baixada dos prezos cando parte, pero cun despunte da 
subiu a produción. As 230 industria transformadora dos 
cooperativas están bloquea- seus produtos, grazas ao pulo 
das polo falla de industrializa- da formación nas tecnoloxías . 
ción e a dependencia de 142 Este crecemento medra un 
do leite. Hai alternativas pro- 10% cada ano. Dende os 90 .a 
veitosas coma "Porco Celta renda subiu un 221 % e as 
Fonsagrada", que sacrifica exportacións un 407. 
500/ano, con venda ata por 
internet. 
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A Xunta, vai regular a 
MINERIA: 440 explota
cións de 20 minerai¿, cori 
7 600 empregados, o 14% do 
estado. A maioría rochas 
ornamentais (89 de granito e 
99 de lousa, na foto}, os ári
dos son 1 36 explotacións e o 
cuarzo 33. As cuneas do ligni
to pardo de As Pontes · e 
Cerceda, preocupan polo 
reconversión do espazo e a 
recolocación dos traballadores 
despois do cese de actividade. 
Endesa ten que importar 4,8 
millóns de T m.de carbón, 
agora son 2, 9, case todo de 
Indonesia. Buscan · a biomasa 
coma enerxía. Cómpre suplir 
as 580. 000 Tm. de petróleo 
que estamos a consumir. A 
eólica pode custar a metade 
que nunha planta de gas. 
Outra alternativa é a proce
dente das ondas do mar. 

Alfonso Blanco Torrado 

6 8 
A Fundación Luís Seoane de A Na loita polo transporte públi- As comunidades de base de 
Coruña celebra os 1 O anos co co está ,a memoria dos Málaga pecháronse para pro
"ltinerario do trazo. Debuxo e TRANVIAS, que aínda testar contra a ignominia da 
Ilustración de percorren a fermosa . Lisboa, Cope (propiedade nun 70% 
LUIS SEOANE11

, a . sú~ aquelas . longas liñas A da Conferencia EP-iscopal). O 
antolóxica máis grande dun Coruña-Carballo, o Ferro!- ARCEBISPO DE 
xénero de máis de 700 obras. Neda ... Lugo quere recupera- BARCELONA, Lluis 
No mes do libro ternos que los. O Parlamento vén de Martínez, na foto, volveu a 
agradecer a este creador o seu incentivar vehículos ecolóxi- denunciar: "A Cope non 
traballo coma ilustrador en cos, carril-bici, vías verdes, axuda ao noso ministerio, non 
centos de libros e revistas, etc. Un clamor que circula en axuda ao papel dos cristiáns 
sobre todo cando Bos Aires, ·moitos ambientes concrétase na sociedade". Os bispos 
era o xorne da cultura. Aí en "ConBici", promovida por cataláns están a manifestarse 
naceu ( 19·1 O), filio de emi- 32 asociacións. O concello de nesta liña dende hai 1 O anos, 
grantes, retornado, ata o exi- Pontevedra e a Xu.nta puxeron empurrados polo escándalo 
lio no 36, perseguido polo seu 100 bicis ao servizo de todo·s. que está a provocar en cida
compromiso con Galiza. No 2004 o tráfico produciu en dáns e comunidades cristiás. 
Vimos de .descubrir a súa evo- Galiza 7 millóns de Tm. de Os oíntes non sempre teñen a 
lució~ no Auditorio de co2. Debían pagar os coches formación capaz de entender 
Santiago, 30 anos de busca e máis contaminantes: un litro as excentricidades que escoi
densidade estética. Despois do queimado produce 2,5 q. de tan, colaborando á crispación 
15 de · xuño irnos poder vela co2. Na capital de México e ao odio, non ao debate 
no Ferrol e Lugo, na Fundación respirar o aire é coma fumar libre. A empresa paga soldes 
Caixa Galicia. A ilustración é dous paquetes de tabaco. A astronómicos a xornalistas que 
da súa colleita Fardel do eisi- metade das emisións mundiais non fornecen a tolerancia pre
lado ( 1952) que simboliza o prodúcenas os coches e as pia da lgrexa. A Conferencia 
drama da emigración. vivendas, que non están con- Episcopal esquece que quén 

troladas por Kioto, coma . a sementa ventes recolle tempes-
industria. tades. 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 

Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Proven~a, 274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

(t Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 

Política 

Sarkozy e Ségolene 

Andan os franceses moi interesados 

en decidir quen vai ser o seu ·novo pre

sidente, como demostra que votase o 

85 por cento dos electores. Moitos deles 

era a primeira vez que acudían a unha 

votación tan importante. Non é, xa que 

logo, sorprendente que os dous candi

datos que pasan a gran final sexan 

tamén noves, dobremente, en canto a 

· seren máis noves ca case tódolos outros 

candidatos desta vez (e tamén das ante~ 
rieres) e por ser a primeira vez que se 

presentaban a este pesto. 

Os dous candidatos estaban, ade

mais, arroupados polos dous· princi

pais partidos políticos, a Unión polo 
Maioría Presidencial (último nome 

rexistrado polo grupo fundado no seu 

día polo xeneral De Gaulle), e mailo 

clásico Partido Socialista. Por primei

ra vez chega á fase final do proceso 

unha muller e que rompe moitos 

esquemas, como pode ser o tipo de 

familia que ten formodo co secretario 

xeral do PSF, con quen ten catre fillos 

sen estaren casados (nin polo civil). 

Malia eses aspectos novidosos e a 

ser promovida á candidatura logo 

dunha dura loita con outros distingui

dos ex ministros sociaJistas, Ségolene 

Royale non tivo un apoio entusiasta de 

boa parte dos cadros do seu partido. 

Aínda que no seu día entrara no equi

po de goberno de Mitterrand e agora 

fose a preferida das bases, non é 

unha figura indiscutida. 

De todos os xeitos, as eleccións pre

sidenciais francesas desenvólvense un 

tanto por libre, fóra do control parti

dario. Así se explica que un candida

to como Franc;:ois Bayrou, dirixente 

dun pequeno partido que sempre esti

vo al iado coa UMP de Sarko.iy, aco

dase nesta ocasión o 1 8 por cento dos 

votos, máis do dobre do seu mellor 

resultado anterior. 

Non obstante nesta ocasión a con

centración do voto nos catre candida-

tos máis votados, incluído o ultra Le 

Pen, fo¡ moi notable. E os candidatos 

esquerdistas ou anti?istema recolleron 

porcentaxes moi baixas, cando na 

anterior ocasión as candidaturas 

comunistd e troskista andaran polo 

dez por cento. 

Os votantes destas listas minorita

rias son fundamentalmente os militan

tes do grupo respectivo. E por iso 

seguirán a consigna de voto que lles 

dean os seus dirixentes, a maioría dos 

cales anunciou o seu apoio, aínda sen 

entusiasmo, á candidatura de 

Ségolene Royale. Na outra banda, os 

votantes da Fronte Nacional non terán 

dificultade en votar por Sarkozy, que 

buscou desde o principio o voto do 

medo esgrimindo argumentos propios 
de Le Pen. ' 

o obxectivo é apropiar
se dos votos de Bayrou 

Agora os dous candidatos esfórzan

se por apropiarse o caudal electoral 

de Bayrou. Como diciamos antes, é un 

candidato sempre aliado da dereita, 

pero no aumento de ·votos pode pesar 

un sector da poboación que non 

acepta o radicalismo conservador dq . 
ex ministro do Interior, que no seu día 

provocou a sublevación dos barrios. 

Esa é a única esperanza que ten 

Ségolene Royale, mobilizar aos 

mozos dos barrios e aos votantes de 

Bayrou. Pero o reto é moi difícil. 



Rubén Aramburu 

"Aí ven o maio de frores cuberto ... " É que veño de Celanova cos cantares do 
gran Curros, e que ben o pasamos. Preferimos a estrada secundaria que vai 
desde a Cañiza ata Cortegada, atravesando unha fermosa paisaxe fecunda en 
carballos, castiñeiros, bidueiros_e aloumiñada polo Miño. Dicíanos a xente: ide 
por Ourense que chegades antes ... pero é que non queríamos chegar antes. 
Non sei que pasa que anda todo o mundo co raio da présa nos miolos. Subimos 
a San Pedro de Ramirás para contemplar a soidade do fantástico mosteiro 
románico que ten un asilo pegado, onde conversamos cuns velliños que agar
daban o tempo, metáfora dunha terra despoboada e empobrecida. E chega
mos a Celanova para saudar o santo abade, bispo e guerreiro no seu 1.100 ani
versario. ~scollemos ben o día, pois non había ninguép e ata tivemos a sorte 
de que os restauradores nos ensinasen parte do Mosteiro. Cantan que chegan 
miles de persoas, que aquilo parece Santiago. Hai pouco foron os catequistas 
de toda Galiza. Pero houbo unha causa que nos deu mágoa: naquela casa onde 
morreu e foi soterrado San Rosendo, nos tempos en que eramos un gran 

· Reino, todos os folletos e libriños estaban en castelán. Ao mellar esgotáronos 
en galega, pero non sei ... Díxenlle ao xefe dos restauradores que igual que se 
protexían e recuperaban os retablos, había que facer o mesmo coa lingua, que 
aínda é mais patrimonio. 

No campamento de Castromao lembrei os 200 mozos da Pascua Xove de 
Arousa, que fixeron un castro de toldos de cores cheos de alegría e move
mento. Este ano había moita rapazada falando galega, e que bonito _era escoi
talos, viñan de Oroso, e das 9 parroquias da zona 'de Curtis. O sábado acabou 
a misa case ás tres da mañanciña e algúns deles tiveron que marchar para a 
casa a ensilar. Ían moi contentos do celebrado. Ternos un tesauro nos mozos 
do rural e hai que dedicarlles to_dos os esforzos. 

Deixamos Vilanova dos Infantese saudounos o Señor Cuco, moi agradecido 
pola visita. Arrecendo a verán en Celanova de san Rosendo. 

~ -
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Entrevista con María Mariño 

Algún biógrafo achegouse á 
súa vida coa intención de 
desvelar un percorrido vital 

inzado de segredos. Tan pouco se 
sabe de María Mariño? 
Hom , segredos non teño tantos, o 
qu c rre é que en vida fun unha 
p r a di cr ta me mo introverti
d . Ad m( i , f it de ser muller e 
p la nun mundo f ito para homes 
tamp uc non axudou moito a facer 
pública a miña biografía. 

E ademais que vostede é vista coma 
unha persoa reservada que sempre 
fuxiu dos ambientes literarios 
Si, é certo. Nunca fixen moito por 
entrar neses círculos. Pero eu unha 
vez que me puxen a escribir sempre 
tiven clara a miña intención de publi
car a miña obra. 

OS PRIMEIROS ANOS, EN NOIA 

Vostede é noiesa. 
Pois si. N acín en N oia o 8 de xuño de 
1907 pronto vai facer un século, 
nunha casa -ben humilde, por ceito
do centro histórico. Era filla dun 
zapateiro nunha vila que daquela 
andaba polos tres mil habitantes. 

Pero o do seo nacemento é un dato 
que coñecemos dende non hai moito. 
E upoñ que ' un dos 'segredos" 
ao qu aludía ant s. E que eu tiven 
a t ima d quitarme ano . Xa non só 

"Outra voz nos tesos cumes" 
O Día das Letras Galeg~s deste ano dedícase a María Mariño Carou, unha 
poeta pouco coñecida .ata o momento pero que gozou da consideración de 
mestres da palabra coma Novoneyra, Manuel María ou Ferrín. Todos soube
ron ver nela unha voz distinta na poesía ga./ega. Agora chegou o momento de 
que esas verbas que comezaron a escribirse entr.e os "tesos cumes" do Courel 
poidan ser apreciadas por todos os que gocen Zendo a palabra tensada para 
revelar esa voz poética tan particular. Coma todos os anos lrimia ofrece unha 
entrevista "exclusiva" coa autora grazas ás obras de Xerardo Agrafoxo, 
Patricia Arias e Carmen Blanco que publicaron Galaxia e Xerais. 

por parecer máis nova -o certo é que 
o parecía- senón porque daquela non· 
estaba moi ben visto que a muller 
fose maior que o home, e eu levába
lle ao meu case oito anos. 

As persoas que a lembran . na súa 
adolescencia descríbena coma unha 
moza solitaria, con inquietudes e 
desexos de superarse. ·Coincide vos
tede con esta descrición? 
Home, eu a verdade é que gozaba 
coa natureza, e distraíame dando 
paseos pola ribeira, e quería unha 
vida distinta á que levaba. Iso quizais 
tamén me facía un pouco distinta ás 
rapazas daquela época. 

Tamén din que aos vinte anos era 
muller fermosa de pelo negro, cuns 
ollos expresivos, á que calquera vesti
do lle acaía ben. Tamén din que se 
sentía mellor soa que con xente. 

Moitas grazas polo de fermosa. O dos 

ollos téñenmo dito ben veces. Os ves

tidos facíaos eu, que era costureira .. E 

polo demais, é verdade que non tiña 

moitos amigos. Como ti dixeches fun 

unha persoa reservada. Quizais era 

unha rapaza pechada no seu mundo 

interior. e tamén orgullosa nun tempo 

en que a muller ocupaba un papel 

inferior na escala social. 

Que lembra vostede das Torres de 

Goiáns? 

Iso é case unha novela. Un xeneral 

da armada sen fillos deixou o pazo 

das Torres de Goiáns a meus tíos, que 

eran os caseiros. E para vivir" ao abei

ro dos novos propietarios meus país 

trasladáronse de Noia a Escarabote, 

na ría de Arousa. 



E iso permitiulle a vostede o primei
ro contacto cos libros, aínda que 
alguén di que iso é un "mito". 
Si, porque o pazo tiña unha bibliote
ca fabulosa. Mentres meus curmáns 
andaban xogando por alí, eu pasaba 
horas debullando nas páxinas dos 
libros que alí se gardaban. Era tamén 
un · consola naquel tempo de crise 
económica, caciquismo e actos de 
violencia previos á Guerra Civil. 

Nese contexto viaxou vostede a 
Eusca.di. 
A Berango, onde vivía miña iriná 
Concha xa casada, e alí me colleu a 
Guerra Civil. Tocoume ver e vivir 
momentos terribles, porque na pri
mavera de 1937 o exército franquista 
comezara a súa ofensiva · sobre as 
estratéxicas fábricas de siderurxia. 
Alí vin c;>s soldados esnaquizados nas 
trincherras pala artillaría e alí me dei 
canta da destrución de Guernika 
pala aviación nazi. 

A VODA CON ROBERTO POSSE 

Ao rematar a Guerra volveu para 
Escarabote e aí coñeceu a Roberto. 
Volvín, si. E alí atendía unha escala 
de párvulos. Foi así como coñecín ao 
meu home, Roberto Posse, un mestre 

para Currás, unha aldea do Concello 
de Arzúa durante dous cursos. 

E de alí a Elantxobe, na costa vasca. 
Pois si, nesta vila pasamos o curso 
45/46, e isa deume a oportunidade de 
ver a miña irmá Concha e a súa fami
lia, que xa deixaran Berango e vivían 
en Algorta. 

Vostedes volven para ter aquí ao seu 
filio, porque. viña embarazada de 7 
meses. 
Así é. Fornas· vivir ás minas de San 
Finx, en Lousame. Daquela vivíase a 
febre do volframio, que os nazis pre
cisaran para a súa artillaría pesada 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
que acababa de rematar. Alí vivían 
tamén o meu irmán Emilio e a miña 
nai. 

Aí comeza unha das experiencias 
máis terribles da súa vida. 
Marcou a miña vida durante moitos 
anos. Eu tiven o meu fillo a comezos 
de setembro de 1946. Puxémoslle 
Roberto, coma seu pai. Non viviu 
máis ca un mes. Non sabemos se foi 
un grolo de auga contaminada _ou o 
leite do biberón en mal estado. 
Sempre levei comigo esa traxedia e 
dixen que nunca máis había ter fillos .. 

atopámonos aínda hoxe ante unha figüra 
literaria que debemos descubrir 

santiagués que destinaran a 
Escara bote. 

A voda foi unha _decisión apresurada. 
Casamos ao pouco de coñecérmonos 
e fixemos unha celebración na intimi
dade, e antes de que mo preguntes, si, 
é certo: quiteime seis anos, tal como 
consta nos. documentos da época. 
Vivimos alí durante catro anos, ata 
que no ano 43 destinaron a Roberto 

O COUREL DE NOVONEYRA 

E sen tempo para recuperarse desti
nan o seu home para o Courel 
Para a escala da aldea de Romeor e 
despois para a de Parada do Courel. 
Imaxina o que supoñía vivir no 
Courel no ano 46, sen comunic<:icións 
e totalmente illados. Alí foi onde me 
comunicaron a marte do meu irmán 
Emilio e trece días despois, morreu 
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Entrevista con María Mariño 

mma nai, que vivía connosco, en 
marzo do 47. 

Pero tamén supuxo o sen nacemento 
para a literatura galega 
Si, alí foi onde comecei a escribir -
arredor do ano 1957- e para dar a 
coñecer a miña obra moito debo 
agradecedle a U xío N ovoneyra. 

Curioso encontro de dous poetas nos 
"tesos comes" do Courel, non si? 
Pois si, non hai moitas probabilida

des de que alí -e máis aínda naquela 
época- se atopen dous poetas, pero 
así foi. E "tesos cume~" foi a colec
ción da editorial Celta de Lugo na 
que, grazas aos esforzos de 
N v neyra, viran a luz os meus pri
mcir p ma. 

Novoneyra ~eferíase a 
min como dinamiteira 

da fala 

10 

Tan afastada estivo vostede dos cír-. 
culos literarios que se ven dicindo 
nos estudos publicados sobre vostede 
que houbo quen dubidou da súa exis
tencia. Pensa·ban que ~ra un alias de 
Novoneyra? 
Pouca xente sabía de min e dos meus 
versos, pero entre os .que si sabían 
estaban persoas da categoría de 
Manuel María, Ferrín, Ánxel Fole ou 
Otero Pedrayo, que amablemente 
prologou a miña primeira obra: 
Palabra no tempo. Todo veu a raíz 
dunhas declaracións de Borobó, o 
xornalista, que falaba da invención 
de María Mariño por parte de Uxío. 
Pero nese artigo a pouco que se 
aiba de latín, sábese que hai que 

interpretar 'invención ' non sentido 
timolóxico de 'achado'. E creo que 

na palabras de Borobó estaba ben 
claro. Pero á veces hai ganas de 
mar ar. 

Falando de . marear, moito se ten 
especulado coa súa relación con 
Novoneyra. Houbo unha relación . 
máis alá da amizade? 
Mira, esa é unha vella historia. Para 
que vou negar a miña íntima amizade 
con Uxío. Pasamos moitas horas xun
tos e el axudoume moito. Alguén 
chegou a falar de paixón tola. Se a 
houbo é causa miña e a ninguén máis 
lle interesa. Así que, que sigan espe
culando. 

O que si houbo foi unha estreita cola
boración literaria. 
Home claro, e tamén é innegable a 
influenza de Uxío na miña poesía, 
pero tampouco tanta como moitos 
críticos quixeron ver. Xa se sabe que 
senda muller é máis dificil abrir 
camiño. 

Pero. hoxe todo o mundo recoñece. o 
sen universo poético como distinto e 
orixinal e mesmo a "revelación 
dunha intimidarle impresionante", 
en palabras ·de Pedrayo~ 
Como dixo Ferrín, aquí non hai nin
guén orixinal agás Adán. Pero eu tra
tei de expresar o que sentía dunha 
forma que resultou ser novidosa. Ás 
veces sentía a necesidade de tensar a 
lingua dunha forma especial, e por 
iso Uxío se referíu a min como "dina
miteira da fala" . 

Tendo en conta que viviron no 
Courel os vinte últimos anos da súa 
vida, nunca pensaron en trasladarse 
de Parada do Courel a outro lugar? 
Si, eu aínda que estivera a gusto nas 
terras courelás botaba de menos o 
mar. Quería marchar para A Coruña, 
pero o meu home non conseguira 
aínda os puntos suficientes no seu 
destino para cambiar. De feíto trasla
douse pouco despois do meu pasa
mento. Nos meD:s últimos anos deve
cía por marchar. 

ANOS DERRADEIROS DE 
POESÍA E ENFERMIDADE 

E eses últimos anos estiveron marca
dos pola enfermidade. 
Si, foron catro ou cinco anos vendo 
como a leucemia avanzaba con paso 
firme e forte, ata que me venceu o 19 
de maio do ano 1967. 

Impedíndolle ver publicado o sen 
segundo poemario ... 
Eu non perdera a ansia de escribir, 
aínda que os poemas de Verba q_ue 
comeza están marcados pala presen
za da marte. Despois, o libro aínda 
tardaría moito en publicarse, xa que 
non saíu ata o ano 1990, editado polo 
Concello de Noia, e grazas ao intere
se de Uxío e de Avilés de 
Taramancos, que era concelleiro de 
cultura. 

Pois oxalá que este ano sirva par~ 
situar a súa voz poética no lugar que 
merece. 
Pois moitas grazas polo voso interese. 
Un bico a todos os irimegos e a todas 
as irimegas. 



/ 

As furtadelas 

Para pensar nas relacións que ternos 
entre as persoas na sociedade actual, 
non podemos basearnos nas magnífi
cas posibilidades que se nos abren, 
nin tampouco nas que perdemos, 
senón na práctica diaria á hora de 
relacionármonos. Aínda que a sociali
zación é algo que dura toda a vida e 

fa¡ nosos os valores e normas da cultura que toca vivir, non determina as nosas 
condutas porque, malia todo, cada un ten sempre a última palabra. O que nos 
int~resa saber é, precisamente~ cal é esa última palabra da que dependen as 
nosas accións posteriores. Necesitamos saber con claridade cal é a nosa guía 
práctica: o que dicimos, o que facemos, o que nos gustaría facer. 

É un tema que nos leva a responder certas preguntas: o amor é instinto? 
Química? Influenza social? Unha mestura de cousas?. Q~en atrae? Por que 
atrae? Como atrae? Son todas cuestións que adoitan evitarse, pero a súa res
posta é necesaria para aclarar por que se elixen persoas que, ou mancan e 
rompen os soños, ou serán a estabilidade pero non a paixón . Nesa tarefa, a 
clave máis importante, á vez que a máis ignorada é a atracción. A base .para 
ter unhas relacións satisfactorias está nos nosos gustos, preferencias, desexos e 
atraccións, e en mudalas cando non son convenientes. 

Jesús Gómez: El amor en la sociedad del riesgo. Editorial El Roure. 

27 
anos de Irimia , 

Como diciamos ante... Un amigo dos bos: o libro 

"Os poderes públicos de Galicia potenciarán o 
emprego do galego en. tódolos planos da vida 
pública, cultural e informativa ... 11 

Este parágrafo non está quitado de · ningún panfleto 
nacionalista. É parte do artigo quinto do Estatuto 
de autonomía que se aprobou co apoio dos par
tidos de dereita non nacionalista. Curioso, non? 
Pois lago, a que temer? Mandemos instancias en 
galega aos concellos, declaremos en galega nos 
xuízos, casemos en galega, digamos en galega o 
derradeiro adeus aos vivos, escribamos en gafe-

go nos periódicos, nos testamentos, nos 
comercios, nas cartas e nas paredes. A 
que teme(¡ se eles no/o permiten? 
lntentémolo arreo, unha vez máis, pero 
coa conciencia de que eles non eren no 
que escribiron: porque nos seguen con
testando ¿qué dice?, e nos apartan .as 
instancias, e nos din que non saben, e 
non nos publican os artículos, e nos fon 
roer unha vergonza herdada de xeración 
en xeración. Pero, adiante, que desta vez 
/les callemos a palabra. 

Publicado na sección 

A Peneira do nº80 de 
lrimia ( 15 de maio de 

1983) 

1 1 
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Debullando na vida Josecho de la Torre e Teri Souto 

Entrevista con Senén Fontanes 

De quen vés sendo? 
Son neto de Alfredo de 

do ampo, miña nai 
lia meu pai Senén, 

c m min; p la úa parte son da 
f milia d Ollos de pique, de 
Ague te. 

A Man de Camelle 

Chámase Senén, vive na parroquia 
de Sta María. do Campo, no concello 
de Marín, ten un espírito innovador, 
creativo e multitude de facetas que o 
Jan único. Fálanos un pouco máis de ti 

Ó sair do Instituto fixen o servizo 
militar, e dende aquela comecei a 
traballar. Traballei de zapateiro, de 
camareiro e de vendedor dunha . 
chea de causas, dende gasosas ou 
material de perruquería ata madale
nas ou froita fresca. En parte grazas 
a estes traballos coñecín moitos 
lugares. 

Por que causas eres que merece a 
pena loitar ? Por cales eres que loi

tas? 

A pregunta é ampla, e considéroa 
difícil de respostar. Penso que o 
oitenta por cento de nós daría unha 
resposta semellante, a todos nos pre
ocupa a fame no mundo, as inxusti
zas que se cometen todos os días, o 
benestar da familia e dos que nos 

Transparente debuxo o teu nome na pel dun soño 
Galicia, beizo húmido sobre fronte espida 
lúa quebrada arralada polas ondas 
transparente a túa lingua inquisidora 

Batendo 
Bulindo 

Remexendo dente a dente. 

Escuma transparente, zume de mar 
arrepío sanguíneo, dentadas salvaxes 
na fronteira do abismo. 

Transparentes o teus peitos avanzando erguidos, centímetro a centí
metro 
rompente marítima con mamilas salinas 
mergúllome inconsciente no teu sexo transparente 
pelve mallada por un mar batente. 
Tran parente te acordo 

Lem brarei te transparente 

rodean. Penso que hai que loitar no 
día a día, para que o mundo sexa un 
pouco máis agradable, e poder dei- · 
tarse cada noite coa conciencia 
limpa e tranquila. Eu loito por coff
servar as boas amizades, por non 
tolerar a hipocrisía e por intentar 
que non se cometan inxustizas, creo 
que todos deberíamos loitar por iso, 
contra a inxustiza, do tipo que sexa, 
tanto social, sexual ou xurídica: ten
tar sermos xustos. 

Entre as túas afeccións, cal escolle

rías como máis importante para ti? 

Primeiro, recoñecer que non son 
bo deportista, pero gústame cami
ñar; dar paseos tanto polo monte 
como pola beira da praia. Sempre 
me gustou viaxar e coñecer novos 
sitios. Tamén son afeccionado á lec
tura, aínda que ultimamente esto~ 
algo preguiceiro .e, como vós sabe
des, teño escrito algo de poesía. 

· Polo teu traballo coñeces moita xente 

e moitos lugares, cántanos algo dos 

sitios que máis che gustou coñecer . 

Teño viaxado moito ao longo da 
península Ibérica, pero non sabería 
dicir cal dos sitios que visitei é o 
máis interesante. Sempre me gustou 
moito a Andalucía e a Extremadura 
interior. Lugares como A Serranía 
de Ronda ou a baixada dende 
Badaxoz ata Lepe. Tamén é ben 
bonita a Serra da Estrela portugue
sa, a Covilhea ou a zona de Évora. 

Para rematar, dinos unha frase, un 

refrán ... ou un poemiña dos teus. 

Xa que me pedides un poema, 
deixo que o escollades vós. Ata logo 
amigos! . 



XXIIAsemblea de CrenteS Galegos. A diversidade familiar 

O pasado sábado 24 de abril tivo 
lugar a XXII Asemblea de Crentes 
Galegas en Santiago de Compostela. 
N ela participaron máis de 50 persoas, 
de diferentes grupos de Vigo, Ferrol, 
Pontevedra,. A Coruña, Santiago e 
outras zonas de Galiza, que traballa
ron arredor do tema da diversidade 
familiar, a través dun relatorio pre
sentado pola avogada Elvira Landín 

compoñen e baseada en valores 

como o amor, a axuda, ou a solida

riedade, independentemente da súa 

composición. 

2.- As formas familiares foron 

variando . ao longo da historia da 

humanidade, sen que poidamos esta

blecer un modelo concreto. O mode

lo predominante na actualidade, o 

Cómpre rachar· cos roles do modelo 
patriarcal de familia 

e dunha mesa redonda onde se pre
sentaron diferentes modelos de fami
lia. 

Despois de xantar tivo lugar unha 
celebración pascual que tivo como 
tema a Carta de Identidade de Redes 
Cristiás. 

Como resultado do traballo desen
volvido, a asemblea presentou un 
cómunicado coas conclusións desta 
xornada, entre as que salientamos o 
seguinte: 

l.- . Entendemos a Familia, como 
unha esti-utura de convivencia libre
mente elixida polas persoas que a 

apoiado pola xerarquía, é outro dos 
modelos diferentes que houbo ao 
longo da historia, estando baseado 
nunha. estrutura de relacións patriar
cais, que excluía á muller da toma de 
decisións e violentaba en moitas oca
sións a súa propia dignidade. O reco
ñecemen to legal de novos modelos 
vai sempre por detrás das dinámicas 
sociais. 

3.- A incomprensión que certos 
sectores conservadores, e a propia 
xerarquía eclesiástica con eles, ama
san · cara as novas formas de familia 
existentes nas nosas sociedades pro
cede da dificultade de rachar cos 

roles tradicionais do modelo patriar
cal de familia , que se presenta habi
tualmente como o modelo tradicio
nal. A incorporación da muller en 
plena igualdade de dereitos e abri
gas, abriga a rachar cos roles dese 
modelo patriarcal de familia. 

4.- Consideramos que as familias 
na súa diversidade de formas seguen 
a ser unha base importante das nosas 
sociedades e que merecen por certo 
un maior apoio económico e social 
( axudas, recursos e servizos públicos, 
programas de conciliación da vida 
familiar, etc) por parte das diferentes 
administracións públicas. 

5.- Dende este concepto de familia 
aberto, non só biolóxico, reivindica
mos unhas familias comprometidas, 
bases. das nosas comunidades políti
cas, sociais, ou relixiosas, na loita por 
transformar as realidades de pobre
za, exclusión social, discriminación, 
desigualdade Norte-Sur, etc. Unhas 
familias motores do cambio social 
cara á construción da Utopía que 
nos propuxo coa súa mensaxe e coa 
súa vida Xesús de Nazaré, quen por 
certo acepta, respecta, e ama a todo 
tipo de persoas e familias. 

6.- Lamentamos os atrancos que a 
xerarquía eclesial quere poñer ao 
pleno recoñecemento de igualdade 
de dereitos para os novos formas de 
familia. Lamentamos fondamente 
que se pretenda excluír da Igrexa a 
persa.as," fillos e filias de Deus, que 
optan por estes novos modelos de 
convivencia familiar. Como Igrexa de 
Base queremos manifestar publica
mente o noso recoñecemento deses 
novos modelos de convivencia fami
liar como plenamente cristiáns e 
ev?-nxélicos, cando son vividos por 
persoas que se manifestan e.orno 
seguidores e seguidoras de Xesús de 
Nazaré. 
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Xn_ 14, 23-29 

6º domingo de Pascua 

Xesús respondeulle: 
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-Se alguén me ama, gardará a miña 
palabra, e meu Pai amarao, e viremos 
onda el, e faremo~ vida con el. O que non 
me ama, non garda as miñas palabras; e 
a palabra que escoitades de min, non é 
miña, é do Pai que me mandou. 

Para que gardedes a miña palabra 
O evanxeo de Xoán achégase á persoa de Xesús dun modo moi 
cercano, mesturando a realidade e a teoloxía, para propoñer a súa 
propia visión de Xesús. Nos versículos que estamos a analizar 
atopamos unha pequena parte do longo discurso que Xesús dirixe 
os/as discípulos/as na derradeira cea. · 
No Evanxeo, como se expresa neste fragmento, unha clave esencial 
no seguimento de Xesús é o amor, que é o que fa¡ posible o 
encentro e a comuñón con Xesús; pero non sempre é doado 
comprender a súa mensaxe ( 14, 23-24), e necesítase a graza do 
espírito para iluminar os camiños a carón de Xesús e adentrarse no 
seu misterio (14, 25-26). Esta é a profunda vivencia das 
comunidades que están detrás da proclamación do evanxeo de 
Xoán. 
Neste discurso palpitan as inquedanzas e os desafíos que estes 
homes e mulleres han de afrontar para camiñar na fe proclamada. 
O rexeitamento que experimentan fronte o xudaísmo lévaos a 
defender a Xesús coma verdadeiro mesías e a afondar de forma 
nova na auténtica identidade e relación do Señor con Deus. A 
pegada destas cuestións desafiantes no interior das comunidades 
queda patente no texto cando se chama a escorrentar o' medo e a 
recibir auténtica paz (14, 27). As certezas que sustentan a súa fe 
reflíctense porén, na fonda afirmación teolóxica da unión de Xesús 
co pai ( 14, 24), sentindo que a partida do Señor deste mundo 
confirma a verdade da súa identidade (14, 28). 
Conflitividade e autenticidade da fe van unidas neste texto, coma 
testemuña dos difíciles pero apaixonantes camiños das primeiras 
comunidades cristiáns. 

Carme Soto 

Díxenvos estas cousas mentres estaba 
convosco; pero o Paráclito, o Espírito· 
Santo que· meu Pai mandará no meu 
nome, ese havos ensinar todo e traeravos 
á memoria canto eu vos dixen. Déixovo"la 
paz, dóuvo-la miña paz: eu non vola dou . 
coma o mundo a dá. Non vos angustiedes, 
nin teñades rnedo. Oístes que vos dixen 
"voume e logo volvo onda vós". Se me 
amasedes, alegrariádesvos de que eu vaia 
onda o Pai, xa que o Pai é máis ca min. 
Díxenvolo agora, antes de que suceda, 
para que, cando suceda, creades. 

o 
u 
LI.J 

Como falar de paz cando leo o xornal ou vexo as novas 
na tele? Como falar de paz cando ando agobiado, 
descontento coa miña vida, nada satisfeito co ritmo que 
levo no traballo e na familia? Como falar de paz cando 
sempre ando desexando cambiar de vida, sempre 
ansiando que algo ocurra, sempre soñando con que 
chegará ~ día en que as cousas cambien? Como falar de 
paz cando ando a fuxir dos remorsos, a sentirme 
culpábel, a .pechar os ellosªº que aconteceªº meu 

, 2 caron . .... 
Canto máis penso no tema, máis vexo que non é posíbel 
a paz sen a xustiza. Non é posíbel que teñamos paz 
mentres sigamos a ver como uns nos aproveitamos 
doutros, mentres non sexamos quen de sentarnos na 
mesma mesa a xantar con calquera persoa deste mundo, 
e mirarlle aos ollos sen medo nin remorsos. Non 
rematamos de crer que as mellares novas irnos recibilas 
de dentro. Penso que ésta é a paz da que fala Xesús, a 
que tanto desexamos acadar e que sempre semella 
alonxarse de nós se non a procuramos e nos implicamos 
no proceso de construíla. 

o 

Pablo Taboada 
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina , 

Abrese o pano ... ·. 
Houbo aí atrás tempo de vagar efoi 

así que houbo un pouco para ver 
xente que non vemos habitualmente, 
para pasear e atapar a uns e a 
outros ... e houbo escenas sociolingüís
ticas de todo tipo. Nós, que ternos 
deformación profesional, reflexiona
mos sobre elas, e agora estabamos 
pensando que, se fosemos autoras 
(igual ca Castelao ), escribiriamos 
unha obra con varios actos diferentes: 

Primeiro Acto: 
Ábrese o pano. Encontramos a unha 

avoa, nacida na aldea pero instalada 
nunha vila galega desde o seu casa
mento (vila onde existe aínda unha 
rúa do Generalísimo Franco), coa súa 
n"eta de 4 anos, residente na aldea e 
que nos canta catro aventuras cun 
galega boísimo. A avoa fala galega cos 
da aldea (con nós), pero cos fillos, neta 
e demais conveciños só en castelán. 
Coméntanos a respecto da nena: "E 
moi faladora si, e di unhas expresións 
máis simpáticas. Cando pasa días sen 
viró *pueblo e sen estar con nós, Jala 
solo *gallego, e claro, ten expresións 
·coma os vellos de alí! Fíxate que o 
oiitro día, chegou a correr e dixo: '~rre 
demo, lago abajo" ... E eu non a enten
día! Xa lle digo á nai que a ten que 
traer máis para aquí'' 

O Fachineiro do teatro 

A PIRAGUA 

Segundo Acto: 
Ábrese o pano. Un portugués do 

norte que acaba de casar cunha gale
ga: ~'Enténdeste ben en galega?" pre
gúntalle un parente da muller. "Si, si, 
se o galega é case igualó portugués, 
cambia a entoación. e mais algunha 
palabriña. Por exemplo, vós dicides 
*silla e nós cadeira ... ! 

Hoxe xa non describimos máis 
escenas, só queremos que reflexione
des sobre os prexuízos que mostra a 
avoa do primeiro acto, que son gra
ves, non tanto por telas ela, que ten 
60 anos, senón porque se manteñen 
na xente nova. De feito, o seu tillo e 
pai da criatura fálalle castelán á nena 
e, o peor, pensa coma ela. A rapaza 
mantense galegofalante porque o 
resto dos fainiliares da casa e o con
texto da áldea pesan máis. 

O segundo acto tennos que levar a 
reflexionar sobre os castelanismos 
existentes na lingua e a súa depura
Clon a través do portugués. 
Poderiamos escoitar algo máis ós veci
ños do sur, e así soaríannos menos 
estrañas moitas palabras galegas que 
ternos castelanizadas ( árbore, pr.ato, 
xeonllo, oitenta, orzamento, sofre ... e 
unha infinidade máis). Pero sobre este 
tema falaremos o próximo día. 

O Centro Dramático Galegor que dirixe 
Cristina Domínguez, estreou hai un par de sem
anas A piragua, unha obra de Cándido Pazó. 
Esta peza achéganos ao problema da violencia 
de xénero dun xeito novidoso. De feito, a obra 
abanéase entre a comedia e o drama dun xeito 
que o espectador asume de forma natural. 
Ademais, o autor inseriu na propia obra as 
claves de recepción da mesma e a reflexión 
sobre outros camiños que esta poderío coller. A 
través do teatro dentro do teatro ofrece o que o 
propio Pazó fa¡ nos seus espectáculos de nar
ración oral cando conta un conto e asemade 

nos descobre o esquelo narrativo do mesmo; 
ou tamén o que Paul Auster8 

facía na lectura recomendada aquí hai un 
par de números. A piragua é unha obra 
imprescindible, cunhas interpretacións magnífi
cas, que deixa ao espectador con ganas de 
repetir. Está no Salón Teatro de Santiago ata o 
13 de ·maio e despois comezará a xira por 
outras cidades e vilos polos que xa anda a 
anterior produción, Tararachispún, obra para 
todos os públicos tamén imprescindible. Todos 
os datos en www.igaem@xunta.es 

A.Q. 




