
orfandade, que se nos mete 
no corazón dos galegos cando 
estamos lonxe da nosa terra. 
Persoalmente, a miña morri-
ña agudízase nestas datas, ás 
portas da celebración do noso 
Apóstolo Santiago, festa tan 
tradicional celebrada na miña 
familia, a festa do Apóstolo 
dos galegos, “madrigalegos” e 
de todos os españois.

Neste Ano Santo, Xacobeo 
21-22 que estamos celebrando, 
quero destacar a contribución 
de Galicia á historia, a través 
do Camiño de Santiago, dende 
que hai xa a frioleira de 12 
séculos se atopara a tumba 
do noso Patrón. O Camiño de 
Santiago contribuíu de xeito 
decisivo á unión dese crisol de 
culturas e nacións, que com-
poñen España e Europa.

Teño presente que canto 
máis tempo levo fóra da miña 
terra, máis unido me atopo a 
ela. O paso dos anos lévate a 
unha lembranza máis perma-
nente das nosas tradicións fa-
miliares e os nosos costumes, 
quedando inexorablemente 
arraigada no teu ser desde 

 C
Queridos paisanos galegos, 
como presidente do Centro Ga-
lego de Madrid, quero enviar-
vos os meus sinceros parabéns 
na véspera da onomástica do 
noso Patrón.

Nacín en Ferrol hai 79 anos. 
Pola profesión do meu pai 
(Garda Civil), vivín en varias 
localidades da provincia da Co-
ruña (Ferrol, Laxe, Coristan-
co, Ponteceso e a propia cidade 
de Coruña) ata os 20 anos, 
cando por motivos profesio-
nais, fun obrigado a deixar a 
nosa marabillosa terra galega, 
como moitos dos meus pai-
sanos ao longo da historia. A 
miña esposa, Manuela, naceu 
na Coruña. Casamos en 1966 
na tan emblemática parroquia 
de Santa Lucía. Dos nosos seis 
fi llos, tres naceron na Coruña. 
Con isto, fágovos partícipes de 
como a morriña que sinto en 
Madrid está presente en todo 
momento e moi arraigada no 
meu interior. A miña muller, 
fi llos, noras, xenros e netos 
adoran a Galicia.

Como “madrigalego” sempre 
fun testemuña do exquisito 
trato dos madrileños cara aos 
galegos, ó igual có dos galegos 
cara aos madrileños.

Nestes momentos, estou 
escribindo estas liñas desde 
a miña casa da Coruña, á que 
cheguei onte coa miña muller 
para pasar uns días de vaca-
cións, tal e como vimos facen-
do todos os veráns dende ese 
xa afastado ano 1966, no que 
tiven que deixa a nosa terra.

Como non vou sentir mo-
rriña?... O meu corazón salta 
de emoción cando cada verán, 
dende o coche, diviso o cartel 
“Benvidos a Galicia”. Núbran-
seme os ollos cando escoito 
tocar unha gaita, aínda que 
entoe unha danza alegre, e 
vendo fotos da infancia, nun 
verde prado galego xunto ós 
seres queridos. Ai, a morri-
ña...! É ese intenso senti-
mento de añoranza e certa 
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a nenez. E é que, paisani-
ños meus, Galicia e as súas 
xentes atrápante, embrúxante 
e unha vez que pisas o seu 
chan, sentiraste unido a ela 
para sempre.

Co orgullo de terme co-
rrespondido neste momento 
representar á nosa querida 
terra, a través da presidencia 
do Centro Galego de Madrid, 
reitero os meus máis sinceros 
parabéns na véspera de San-
tiago Apóstolo, desexando que 
vele e coide a todos os galegos, 
tanto os que viven na nosa 
terra, como os que tiveron que 
emigrar fóra dela.

Quero, por último, manifes-
tar o meu agradecemento aos 
medios audiovisuais, ás redes 
sociais e á prensa galega, por 
terme dado a oportunidade de 
abrir o meu corazón aos meus 
paisanos e facerlles saber que 
os membros da miña xunta 
directiva do Centro Galego de 
Madrid, socios e familiares, 
continuaremos contribuín-
do con todo o noso empeño e 
ilusión a promover os nosos 
valores, costumes e cultura.
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AI, A MORRIÑA...! 
É ESE INTENSO SENTI-
MENTO DE AÑORANZA 
E CERTA ORFANDADE, 
QUE SE NOS METE NO 
CORAZÓN DOS GALEGOS 
CANDO ESTAMOS LONXE 
DA NOSA TERRA


