
                                   ¡Felices festas, boa xente! 
 

                                       Salutación a Sempre en Galicia.  

 

      Outro ano que váise po la borda de este barco que chamamos vida. 

Quenes nacimos do outro lado do mar atopamos, xa féita pra nós, unha continuación sonora 

dos aires das nosas rías e  montañas. 

¡Benditos seus fundadores, irmáns vellos!   

Foi Sempre en Galicia a inseparable audición  compañeira dos domingos montevideans. 

Ela puxo sempre a nota emotiva nas voces dos seus condutores ..  

Os de aquela e os de hoxe. Non lles encontro diferencia ,  

En todos eles pode percibirse o mismo nobre e  terco propósito: manter viva a identidade 

profunda do noso pobo.  

   Son eles os que  remexen no pote os ingredientes ao gusto de seus ouintes: un pouquiño de 

alaláes, dúas perliñas  de Rosalía nas voces de Ana e máis de Tony , unha muiñeira , unha 

rianxeira , un recitado de Cristina , dous ou tres dentes de novas, unha pizca de contos, tres 

folliñas de simpatía  e puñados de amor impalpable.   

Fálannos co susurro do vento entre as castiñeiras e os pinares, tráennos o aroma  da madeira 

convertida en zocas, o  cheirumen do patexo e a xebra, carregados nos carros de bois , pra 

abonar as leiras.  

              O inesquecible perfume a chapapote do barco do meu pai, das súas roupas, honradas 

polo duro traballo do mar. ¡As sardinas de Sada...ay ! 

 Humildes recordos de estopa e brea... 

   Asi foi coma esta bendición radial hilvanóu e vistíu de festa ,domingo a domingo, o tempo 

que nos tocou vivir, envolto nas novas que viñan daló, e as novas que producíanse acó, na 

nosa coletividade.      

Comenzéina  a escoitar de cativo , recén chegado, sin entender aínda  por enteiro o por qué 

das as bágoas  furtivas da miña nai ao ouirla. 

Hoxe que xa pasóu o tempo,que xa o neno convirtíuse en vello, e sin a compaña física 

daqueles que marcáronme o camiño da honradez  e do traballo , sigue adiante ,tan campante ,a  

audición radial galega por excelencia, enchendo os péitos  que  alentan  galeguidade . 

 Nesta época do ano, cando dásenos por facer a conta do desenvolvemento das nosas vidas,  

tomamos crara concencia da importancia de Sempre en Galicia para aqueles que lonxe da 

terra,  temos  ao alcance dos oidos e a ialma os sons , os aires que escoitamos ao abrir os ollos 

por vez primeira.  

Quera o destino que a nosa audición , ese cachiño da terra lonxana, non esté ausente cando nos 

toque pechalos. 

Por todo o que fan e fixeron ao longo de estes primeiros sesenta anos,  

¡Gracias , Sempre en Galicia , e disfrutade das festas que ben o  

merecedes! 

                                      ¡Moitas felicidades! 
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