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Bo día. Un saúdo agarimoso ás persoas presentes neste acto, chegando ao
solpor do Mes da Patria que este Concello organizou neste ano de 2022.
Síntome honrada de poder dirixir unhas palabras dende esta tribuna e, ao
mesmo tempo, percibo a responsabilidade de acertar coa tarefa que me
encomendan.

Durante este mes de xullo encheuse Fene de música e lúdicas actividades. A
ledicia de poder festexar que temos un país normalizado onde se fala e canta
na lingua propia, onde se valora e respecta a cultura e onde se mira con
optimismo ao futuro. Reflexionando sobre os temas que no día de hoxe quero
transmitir, veñen ao meu maxín as lembranzas en forma de fervenza.
Intentarei que as ideas non saian en cascada e que as palabras flúan como as
augas do río Belelle ou Cádavo camiño do mar, pero non aseguro que poidan
aparecer pensamentos en forma de afluentes que intensifiquen o caudal
expresivo. 

Neste ano é inevitable botar a vista ao pasado e situarme cincuenta anos
atrás, un tempo no que sería impensable unha celebración como a actual.
Daquela o 25 de xullo festexábase como “Día do Patrón de España”, Galicia
considerábase unha “región”, o noso idioma denominábano “dialecto”, a
bandeira non se podía ondear libremente e patriotas só eran os que seguían as
leis franquistas. Porque hai medio século, a ditadura impedía calquera sinal que
lle dese á nosa terra o realce e honra que merecía.

Houbo que loitar por ese recoñecemento para Galicia, poñendo no lugar que lle
corresponde ao idioma, cultura e historia de seu. O combate foi desigual
porque a munición cargábase con tinta e disparábase en forma de poemas,
narracións, cancións, debuxos ou artigos xornalísticos fronte a un poder que
utilizaba outras armas máis violentas.
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Sinalo esa época porque xustamente, este ano de 2022 conmemórase o
cincuentenario  dunha data que ten moito que ver con este chan que
pisamos acotío, coas xentes que  habitamos esta terra e  coa loita polos
nosos dereitos. Foi 1972 un ano dramático marcado no calendario con sangue
polos terribles acontecementos, pero que a dureza dos  sucesos espertaron as
conciencias e mobilizaron á xente  contra un réxime caduco, antidemocrático,
represivo e cruel. 

Aquel dez de marzo a clase obreira de Ferrolterra saíu de mañá cedo para
demandar as  propias reivindicacións e mostrando a súa unión nas dúas
bandas da ría. A manifestación pacífica dos traballadores de Bazán
camiñando en busca  da solidariedade dos compañeiros de Astano foi
interrompida  polo terror das balas impactando nos corpos desprotexidos. Non
foron disparos ao ar, como se indicou nos informes do momento, as ráfagas
marcaban a dirección dos participantes na protesta. Dous mortos no chan,
decenas de feridos e miles de persoas arrepiadas. Un horror. E aínda que se
marque a data concretándoo nun só día, as repercusións tiveron tanta
transcendencia que  o dez de marzo hai que enmarcalo como un período de
anos porque a represión iniciada ese día continuou moito tempo con centos
de detencións, persecucións, torturas,  exilio e prisión.

Pasaron cincuenta anos, pero non pasou o perigo de que volva suceder. Se a
nosa memoria colectiva non  lembra que as conquistas sociais son froito das
loitas do pasado, que cada  reivindicación lograda agacha moito esforzo, que
cada dereito acadado ten detrás moito sufrimento, que cada lei xusta está
escrita con moita suor, sangue e bágoas, haberá sempre un risco latente. Ese
esforzo, ese sufrimentos, esa suor, esa sangue e esas bágoas non foron
alleas, moitas mulleres e homes deste Concello de Fene entregáronas para a
construción dun mundo mellor. Porque naquel tempo de ditadura soñábase
cun mundo con xustiza, liberdade, igualdade, respectuoso coa cultura e a
lingua.
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Ese mundo non é imaxinario, está aquí. Agora o 25 de xullo festéxase o Día
da Patria Galega, Galicia considérase unha nación, a nosa lingua denomínase
idioma e a bandeira branca e azul ondea libremente.

Ese mundo soñado vai construíndose acotío, edificándose sobre uns alicerces 
 enraizados polo idioma, tradicións e a historia. Vai trocando as grises paredes
opresoras da intolerancia  por ledas cristaleiras que deixan  mirar ao futuro
con esperanza. Son moitos os exemplos que podemos mencionar deste
Concello, destacando sobre todo Radio Fene e o Museo do Humor. A emisora
municipal, voceira da actualidade con espazos para a información, a reflexión e
o divertimento,  estimula decote á utilización da lingua galega en todos os
momentos da vida, colabora día a día na transmisión dos valores éticos da
amizade, solidariedade, xustiza e igualdade e cumpre unha función social moi
importante. Museo do Humor con Xaquín Marín como garante da súa
continua evolución, reivindicación do noso humor como ferramenta que une á
sociedade, a risada como elemento benfeitor para a mente e un xeito  moi
interesante de ir construíndo o país. As libres ilustracións de tantos artistas
amosan a diversidade como riqueza e provocan a máis variada interpretación e
a crítica máis sutil.

Exemplos como os descritos corroboran que se está logrando ese mundo
soñado pero queda moito camiño por percorrer.

Non podo rematar a miña reflexión sen amosar algunhas das inquedanzas que
percibo neste momento pero presentareinas dun xeito  case esquemático
deixando as portas abertas para quen os queira debater: 

    • Preocúpame que as nenas e nenos non utilicen a lingua galega con
normalidade na súa vida cotiá.

    • Preocúpame que a igualdade non sexa aínda real porque persisten o
vestixios do machismo.
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    • Preocúpame que o coidado do noso entorno  non sexa unha prioridade e
que o deterioro sexa tan ameazador.

Estou segura de que nos centros educativos de Fene e tamén doutros lugares,
trabállase en profundidade estes tres temas, pero a educación correspóndenos,
tamén, a toda a sociedade. O entorno no que se vive  determina a conducta
e actitude. Se en cada familia se transmitisen estes valores, quizais a
construción dese mundo soñado estaría máis preto de nós.

No solpor deste Mes da Patria e dende esta xanela institucional saúdovos con
esperanza, sabendo que mañá virá un amencer para seguir construíndo ese
mundo soñado. Teño toda a confianza en vós.

Moitas grazas por toda a atención.
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