
En Fene, 11 de xullo do 2019 

 

Ola moi boas tardes a todas e todos!!! 

Para min é unha honra estar aquí hoxe ante este monumento que 
conmemora o día da patria galega. O outro día cando me chamou Rocío e 
preguntoume se quería ser a responsable da declaración institucional do día 
de Galicia, por suposto díxenlle que sí, sen meditar moi ben a 
responsabilidade que isto conleva. Entón púxenme a pensar e repensar 
achega do día da Patria Galega, o día Nacional de Galicia, o día da Galiza, 
o día da Matria Galega…Moita terminoloxía para falar dun só día, daquela 
a cousa é importante. Véndome nesta encrucillada tan significativa pensei 
en quen me podía axudar a esclarecer todas estas dúbidas existenciais e 
dixen en voz alta:  

-Oe Siri, fálame do día Nacional de Galicia…  

E Siri falou moito, facilitoume moitísima información, pero ao final de 
todo o que dixo, quedo co principio da súa historia, a que me axudou a 
entender por qué estamos aquí hoxe e por qué é necesario un día como este. 

Para poder entendelo temos que viaxar no tempo e coñecer as súas orixes, 
aquelas que en 1919 xestaron as Irmandades da Fala cando pensaron que 
era necesario un día da Patria Galega que reivindique a nosa cultura, a nosa 
lingua…en definitiva “o noso sentir galego”. 

Isto do sentir galego sóuboo captar moi ben unha empresa galega que a 
través da súa campaña publicitaria atopou o modo abrir a chave dalgúns 
corazonciños dicindo o xa tan famoso: “vivamos coma  galegos”. 

E eu pregúntome, iso que significa? 

Sentirnos orgullosas de ter unha lingua nosa, unhas festas propias e 
características, unha música popular, uns artistas implicados, uns poetas 
comprometidos, unha gastronomía exquisita, un patrimonio que 
coidar…Unha historia secular que nos trouxo ata aquí. 

En definitiva, todo iso é o que configura a nosa cultura, a que nos une, o 
que define a nosa identidade como pobo galego. Os protagonistas da 
cultura somos nós, o pobo, os artistas, os creadores, os colectivos que están 



aí todos os días, a xente traballadora, por iso non se pode monopolizar a 
cultura e tense que respectar a súa natureza rica e plural.  

A cultura ten que ter a mesma consideración que calquera outro ámbito da 
actividade humana. 

A cultura é un instrumento xeral que nos axuda a crecer como persoas e 
como pobo. 

A cultura non pode ser frívola, aburrida e restrinxida, a cultura ten que 
vivirse como o que verdadeiramente é, unha posibilidade de goce, de 
aprendizaxe ao alcance de todas. Ten que romper a barreira do elitismo, 
como dicía Castelao a de todas as galegas e galegos. 

Pero non quedemos só co fácil, o amable, o slogan, a identidade galega 
tamén a constrúe o esforzo, o traballo, o sacrificio…e diso tamén sabemos 
unha chea.  

Non nos resignemos e sexamos rebeldes. 

Hoxe é un día de celebración e festa porque o que estamos a celebrar é o 
día da matria galega, e non me confundo cando digo matria, non, porque é 
a terra das meigas, das mariscadoras, das nais, das gandeiras, desas 
mulleres que quedaban loitando cando os seus homes emigraban, como 
dicía Rosalia (e non me refiro a cantante, senón a nosa Rosalia de Castro):  

 

“E tes corazóns que sofren 

longas ausencias mortás 

Viúvas de vivos e mortos 

que ninguén consolará” 

 

Refírome a ese tecido social case invisible que fixo que hoxe esteamos 
onde estamos, as mulleres galegas, e por iso máis que nunca, témolo que 
celebrar. 

Unha matria de amor e respecto pola cultura porque non necesitamos 
morrer pola patria senón atopar nela aquelas cousas que nos unen e nos 
aproximan. 



Temos que pensar naquilo que nos aveciña para seguir construíndo futuro, 
un futuro noso, propio, feminista e libre, con capacidade de pensamento 
crítico. E esa é a labor da cultura: hermanar e non espallar. 

Por todo iso, e con isto xa remato, dicindo ben alto: 

Qué viva a arte e a cultura! 

 

Laura Bouza López 

 


