
GALIZIA DENOK GARA 

GALICIA SOMOS TOD@S 
 
Bos días, 
 
O meu agradecemento a quen queira que decidiu que eu estivese e falase aquí. 
Gracias a tod@s por estardes e escoltarme. Advirto que vou falar desde a paixón 
taciturna da fascinación que me produce formar parte desa semietnia melancólica e 
civil que se dá en chamar Galicia. O que queremos é ser e estar, non quermemos 
molestar, senón benestar con tod@s e para tod@s. 
 
Somos unha tribu perpleja de poetas, emigrantes, traballadores da terra, do mar e 
do metal, fefuxiados físicos e mantais, exportadores de soños e suores. Nunca 
invadimos a ninguén nin temos máis exército que o noso subconsciente individual e 
colectivo de néboa, outono e mareas vivas. Constituimos un censo distraído de 
mamíferos humanos e animais, espigas de millo e peixes non voadores. 
 
O mapamundi da nosa república desconcertada está debuxado con petroglifos, 
harmonizado con palabras e compases dos trobadores medievais, suspirado coas 
verbas negramente asombradas de Rosalía, co verbo épico de castelao, a 
modernidade erudita de otero pedrayo, a vengarda naval de Manuel Antonio, a 
maxia funanbulista de cunqueiro, o mundo tenso e intenso de ferrín ou o realismo 
emocional de Manolo Rivas. O mellor da nosa historia é ese chubasco intermitente, 
pero brillante, de palabras, arte románica e barroca, os trazos inquietantes das 
figuras de Asorey, leiro ou Menchu Lamas, a música aguda e incisiva de deus ke te 
crew ou Mercedes Peón e as 18 comidas cinematográficas de Jorge Coira. 
 
E velaquí stamos, sobrevivientes na historia, sen representates na ONU, sen 
astronautas condecorados e teimosamente amarrados a este patrimonio de arte e 
cultura que nos pon na vida e no mundo. 
 
Os que habitamos en países afortunadamente pequeños e á escala humana temos 
sempre aberta a nosa aduana de creación artística e cultural. 
 
Ser de Galicia é unha casualidade biológica e unha feliz avaría, por iso Galicia 
somos tod@s. A calquera lle pode pasar. Qué culpa temos nós de ser de Galicia. 
Somos acreedores de comprensión e repecto. Somos raros e diversos. Únicos e 
solidarios. Obrigados cósmicamente a sermos modernos e pioneros. Cosmopolitas, 
mesmo mundanos. Para saber se de Galicia, “Hay que ter mundo, moito mundo”. 
Hoxe estoy tremendamente satisfeito de sentirme estranxeiro e solidario nesta 
hospitalaria e diferente Euskal Herria. Tampouco vós tendes culpa de serdes 
vasc@s. 
 
Estamos en tempos raros e difíciles en que se deconstrúe o estado do benestar a a 
cultura e as industrias culturais nin forman parte de nosatalxia. Por iso 
reafirmémonos en custodiar a materia prima da nosas factorís culturais: a 
creatividade e fagámonos fortes na convicción de que o mellor que temos é a nos 
mesmos. 
 
Por iso, permitáseme que reconstúa unha historia que escribín hai uns anos sobre 
unha travesía confusa de dous vascos e un galego por un deserto imposible, a 
ironía é a mellor alianza cultural euskogalaica. 
“O deserto imposible” 
 
Por unha certa tendencia ao nomadismo nihilista. Unos individuos de sitios raros e 
perplejos deciden ir de vacacións a Albania, pero confunden a súa ruta. Pérdense. 
Entón o que temos é que: dous vascos, un galego, un elefante avanzan polo 



deserto. Posiblemente víctimas dun transtorno mental transitorio. Ou simplemente 
porque xa se coñecían de antes. Ou non teñen nada mellor que facer. Os dous 
vascos, o galego, o elefante, píntense desencontrados, fóra de lugar. E nese 
momento ven vir unha tarataruga en sentido contrario e xa son demasiadas cousas 
fóra de lugar: o deserto, os vascos, o galego, o elefante, a tartaruga que avanza en 
serntido contrario. 
 
Os dous vascos e o galego que se miran (efectivamente xa se coñecían de antes) o 
elefante que só se pode mirar a si mesmo con perplexidade porque entre ollo e ollo 
ten a trompa polo medio. 
Desencontro, tensión. Entón, atención,  encontran unha pedra enorme abandonada 
no deserto. E xa non saben qué facer. Se mirarse entre eles ou mirar para a pedra.  
 
O galego, que ten dobre personalidade (como todos os galegos, pero siempre 
usamos a mesma) dase de conta nese momento que ten poderes e miran 
fixamente para un dos vascos (vasco, 1 digamos) vasco-1 síntese aizcolari e 
levanta a pedra (a xente de Galicia confundimos os ollos oblicuos de chineses e 
japoneses e os harritzatzotzailes vascos que lvantan pedras cos aizcolaris que 
cortan troncos) o vasco- cando xa ten a pedra levantada mira para o outro vasco (o 
vasco-) e dille:  Agora qué fago eu con isto? Ónde poño a pedra? 
 
Pero as súas preguntas quedan sen desposta porque outro obxecto reclama 
poderosamente a súa atención: un tricornio entre as areas do deserto (cantas 
cousas fóra de lugar, os vascos, o galego, o elefante, a pedra enorme, a tartaruga, 
o tricornio, o deserto) 
 
É entón que o galego bota man da súa dobre personalidade, colle o tricornio n 
aman e di: pois haberá un karaoke cerca. 
 
O vasco-1, sen soltar a pedra,  concéntrase, sintese medio-vasco, medio-galego e 
emitindo unha ondas tipo Alfa captura as sete preguntas, os sete enigmas que trae 
o crepúsculo. 
1.- A pregunta non é por qué a xente cre nos alieníxenas, senón qué pensan os 
alieníxenas da xente. 
 
2.- A pregunta non é por qué a xente se sinte máis cultural por ver documentais do 
Nacional Geogaraphic, senón por qué non practica máis a zoofilia. Isto é; O coito 
dentro dos armarios. 
 
3.- A pregunta non é por qué os locutores das radio-fórmulas cambian de voz 
cando están na radio. Senón que pensarán as suas nais ao escoitalos. 
 
4.- A pregunta non é se sopa hai que tomala antes, durante ou depois do cocido. 
Senón se a onda expansiva de  Fukushima Chegou tamén ao teu cerebro. 
 
5.- A pregunta non é por qué os tendeiros escriben a bolígrafo os prezos nas cascas 
dos plátanos. Senón se a naturaza contaba con esa continxencia. 
 
6.- A pregunta non é por qué a exmuller de Fujomori dixo que o secuestro da 
embaixada de Lima se arreglaría botando somníferos na auga que bebía o 
comando. Senón por qué os poderosos, amais de poderosos, son imbéciles. 
 
7.- A pregunta non é por qué os americanos din que diminuiu a calidade do 
esperma dos machos nos últimos anos e o peso dos estículos. Senón por qué 
queren desviar a atención cara a flaxilidade xenital masculina e disimular a rebelión 
con estes espellismos estadísticos. Pesáronche a ti os collóns?? 
 



 
E o gran coño das horas non contestaba. Porque as horas non son un coño-
machista de cerebro xenital-. 
Entón vai o galego e como se unha cousa se lle puxese nos ollos vai e declama a 
historia de onán charlatán: 
 
Porque follar. Follar. Que se di follar. Xa no digo eu follar. Pero ben poderia a xente 
deixar de falar do clima nas salas de espera, nos ascensores, nos taxis fugaces de 
gnomos metereólogos. 
 
E xa non digo eu follar. Follar, o que se di follar, pero estaría ben que a xente non 
tratase de “vostede” aos animais e de cantren nos momentos de alegría máxima iso 
do gato que está trisye e azul. 
 
Vamos. E xa non digo eu follar. Follar. O que se di follar. Pero qué bo da velocidade 
e o ruido e que nos arquitos secretos dos estados facilitasen o acceso a ese sobres 
pequeños no que os forenses gardan os pelos púbicos. 
 
E xa non digo eu. Ademais follar. Follar, o que se di follar. Pero estaría ben que os 
ordenadores incluisen unha posoible lectura dos manuais de instrucións sen 
barreiras arquitectónicas para os enfermos de parkingson, é decir, sen adverbios de 
negación eu de afirmación que se ratifican con meneos de cabeza. 
 
E xa non digo reu follar. Follar. O que se di follar. Pero ben curioso sería que a 
población civil en vez de discutir entre tabaquistas activos e pasivos se unise contra 
a miseria e falra da libertade e da igualdade. Do zumbido dos frigoríicos nas casas 
baleiras. E xan non digo e follar. Follar, o que se di follar… 
 
Euskal Herria, Galicia, se nos organizamos entre nós follamos tod@s. 
 
Algún problema con Galicia??? 
 
Galizia Euskadi da. Eskerrikasko. Moitas grazas. 
 
Anton Reixa.  


