
Aínda que non son un apaixoado do fútbol, foi 
tal a resposta que espertou  na sociedade a se-
lección española co seu triunfo no Campeo-

nato mundial, que me suxire algunhas preguntas 
que ademais parécenme socialmente interesantes. 
¿Onde radicaba a forza que impulsou e logrou a mi-
lagrosa unanimidade de sentimentos de tantísima 
xente na España actual, á hora de recoñecer os méri-
tos da selección española? E a esta pregunta podería-
selle engadir outra ¿por que non se consigue a mes-
ma sintonía en temas de caracter social? Eu creo que 
esa conxunción de opinións, que neste caso se deu co 
fútbol, non foi tan superficial como moitos a cualifi-
caron, dada a súa penetración en tódalas capas so-
cias e sen que aparecesen significativas diferencias 
excluíntes. Se nos paramos a pensar, parece que a 
cousa levaba dentro algo máis que fútbol. Creo que o 
campeonato foi máis ben a oportunidade para algo 
que se viña desexando dende Donostia a Xibraltar e 
dende Fisterra ao cabo de Gata: Unha demostración 

pública de unidade. A sociedade non está tan durmi-
da como aparenta. Por iso a un vénlle á cabeza aqui-
lo de, ¡que gran pobo si tivese bo señor! Á xente gús-
talle estar unida. Pero o certo é que no medio do re-
bumbio das sociedades modernas continúa impe-
rando o sentimento de moitas persoas de sentirse 
soas. E os espertos afirman que ningunha cousa nos 
fai máis felices que a comunicación. Pero se a socie-
dade se comporta regularmente de esta maneira, 
non fan o mesmo os que teñen o poder económico, 
os políticos e os xerarcas das igrexas e das relixións. 
Son de todos coñecidos os enfrontamentos entre 
partidos políticos e grupos de presión. Igual que os 
personalismos que dividen aos bispos e as curias cle-
ricais en tendencias ideoloxizadas. Todo isto é causa 
da orfandade e da apatía na que se encontra actual-
mente a sociedade española. Aquí acaería agora moi 
ben o dito evanxélico de Xesús. Dáme pena tanta 
xente que vive coma ovellas sen pastor. <entretodos@

hotmail.com>
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Xibraltar e dende Fisterra a cabo de Gata: Unha 
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n En Galicia no puede faltar el paraguas, y tan acostumbrados estamos a utilizarlo que algunos, como el 
hombre de la imagen, no dudan en darle otras funciones. Y es que cuando el sol aprieta el paraguas tiene 
también el uso de sombrilla.
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mADrIGAlIA

Ten Coruña (na banda de 
Ferrol adoitamos dicirlle 
así á capital, sen apósito 

ou determinante) unha agrupa-
ción musical de alto copete. Se-
guro que ten máis o que pasa é 
que eu ando desde o venres en-
guedellado con esta piperetada 
que se chama madrigalia. E que 
dirixe ludmila Orlova. Dona 
con mando en praza que des-
pois dos Bach, mozart, Delibes 
(“¿el logo, tamén facía músi-
ca?” quixo saber unha veciña 
miña de asento) deu en agasa-
llarnos cun sorriso, e daquela o 
afinadísimo coro que comanda 
ceibou un impecable “Smile”. 
Por certo que de Charles Cha-
plin, que este si que tamén com-
poñía, e nada mal. E seguía o 
concerto, “de estío”, en Ferrol, 
en San Xiao, agora coa parte 
máis “comercial”. Para rematar 
cun “Amazing Grace”, co seu 
aquel de “graza prodixiosa que 
salvou a un moinante coma 
mín”. E agora a solista era Sonia 
Arochena, e eu non sei se me 
salvaba pero si que era broche e 
remate magnífico a unha hora 
de xullo tan harmónica como as 
voces deste coro que voaban 
polos aires dun templo un 
pouco baldeiro de máis. Un 
chisco oco para o que merecía a 
entrega de madrigalia. Ao pia-
no a señora Tatiana Prjevalska-
ya, enérxica e humilde á hora 
do saúdo. 

Como as estrelas deste Coro 
de Cámara, Clara Jelihovski e 
Alba lópez, cristal de rocha a 
primeira, mar de fondo a segun-
da, por quen aínda están es-
toupando os aplausos na bóve-
da dun San Xiao, extrañamente 
desocupado polos ferroláns me-
lómanos quen se cadra non sa-
bían o que estaban a perder.

SUSIñO

Amigo da nenez, de sem-
pre e para sempre. Coñe-
cémonos hai máis de  se-

senta  anos. Fixémolo Bacharela-
to xuntos no Instituto Concep-
ción Arenal do Ferrol. magnífico 
estudante, ao acabar no institu-
to vaise para madrid, ano 1956, 
a estudar unha carreira e xa só 
volvía a Ferrol en vacacións. Aín-
da así tivo tempo de namorarse 
e casarse cunha ferrolá. Algo es-
pecial que ten Ferrol e as ferro-
lás.  Actualmente xa está retira-
do e cun curriculum máis que 
sobresaínte: Doutor Enxeñeiro 
de Telecomunicación e licencia-
do en Informática. Traballou en 
empresas punteiras como Oli-
vetti en Italia e en IBm. Publicou 
unha ducia de libros técnicos, foi 
profesor titular da Universidade 
Politécnica de madrid e Vicede-
cano Xefe de Estudos da Faculta-
de de Informática onde se xubi-
lou. Un ferrolán na diáspora, 
ilustre e anónimo sen ruído e sen 
alardes. Súa principal virtude é a 
bondade xunto con unha mo-
destia que contrasta coas farfa-
lladas de tanto fantoche que sen 
mérito ningún deambula polo 
mundo adiante falando e presu-
mindo do que non sabe. Acom-
pañado da súa dona estivo estes 
días en Ferrol por mor da publi-
cación dun seu libro titulado 
“navegando por Internet con 
Jaime” no que ensina ao seu ne-
to, e a todo o que queira mercar 
o libro, a moverse pola rede de 
xeito seguro e sen riscos. Seu no-
me completo é Xesús García To-
más e o libro véndese na Central 
libreira da rúa Dolores. Dígoo 
por se alguén o quere mercar, 
paga a pena. Susiño é como lle 
chamaba a súa nai Euxenia 
cando falaba del cun máis 
que lexitimo orgullo.
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