
                                         
 
                             Os galegos do Uruguai somos privileixiados  
 
E non só polo féito de habere atopado , nada máis poñer un pé nesta querida nación, con un feixe de institucións 
fundadas por outros irmáns chegados antes que nos, e que tiveron a visión e a nobreza de preparar o novo 
curruncho donde atopar  o acougo que acabábamos de perder. 
     Foron eses irmáns maiores os que trouxeiron  nos séus baúls , xunto coas pouquiñas pertenencias que poideron  
rescatar do naufraxio da emigración, o recordo convertido en morriña  daquela aldea a que non todos poideron 
voltar. 
   E foi entón, no fundo de ese croqueado baúl , donde viaxaron as cantigas e as gaitas, envoltas en panos de avóas 
que aló quedaron , coma tamén  os sonos e as ansias de lograr  outra vida.  
Vida  de traballo, e certo, pero sin fame pra seus fillos y eles mesmos. 
    Máis nunca descoidaron a espiritualidade que os ligaba a terra nai. 
   O Cristo do Cordón, da rúa Dazaoito de Xullo de Montevideo é un bón exempro desta espiritualidade ligada ao 
amor a terra.  
Os irmáns Fernández, xa no ano mil oitocentos ,en canto poideron, trouxéronno  daquela aldea que nunca 
esqueciran. 
 Eles ben sabían o que era :  un lexítimo cruceiro galego.  
Ele foi o Cristo do Cardal, na historia uruguaia. 
   Mais a pedra pedra é. 
 Non lle pidades máis que o símbolo.  É o que pode darvos.  E non che é pouca cousa. 
     
  Buscaban nosos páis e avós, pra eles e máis pra nós ,unha terra e unha  vida onde sentirse diñificados polas súas 
mans, fartos de traballos sin  xusticia , fartos  de  engordar “as arcas do señor e máis do rei”, ao decir do poeta. 
  Foron esos homes e mulleres , decía, os que fixeron  menos tristes a nosa antiga condición de inmigrados. 
      Foron eles quenes trasmitirun a seus fillos e netos aquela fala , aquel sentir de amor pola terra tan lonxana. 
E un  de eles, un de  tantos e tantos de esos avós entrañabres, tanto fixo na ialma do seu fillo, tanto o enchéu  da 
quela morriña , que logrou o milagre de morrer sen morrer, porque ese filliño, coma unha semilliña  caída na mellor 
terra e na mellor época, continuóu a tarefa do pai morto. 
       E tanto foi o amor herdado , tanto o sentimento de raigame do seu pái, que consiguíu o segundo milagre: 
manter viva, e aínda enriquecela máis,  a imaxen da nosa  Galicia na terceira xeración.  
Porque u Home do Segundo Milagre  chamóuse “Pepe “ Fernández  e foi un  facedor , un artista que dotóu de vida 
propia  a súa obra maior : súa  filla , Cristina Fernández. 
     A ialma que lles falta a os nosos cruceiros ponna ela abondo en cada alalá, en cada berro, en cada cantiga 
materna  que o poeta quiso facernos chegar.  
Cristina dalle presencia e voz a Galicia en América.  E coma un cruceiro que vive. 
      Poucas veces  helle dado a un creador vela súa  creación  recoñecida, valourada e  querida   polo seu 
destinatario natural : a xente.  A Pepe Fernández  cadróulle esa sorte.  
        A nosa coletividade  discubríu  en Cristina, de moitos anos acó, o máis logrado  referente canouro, que conta   
coa mellor voz, expresividade  e sensiblidade aló das fronteiras galegas . 
    Non hay máis que ollar o entorno dunha  sala cando  ela enche os aires de acentos poéticos galegos  e do mundo 
enteiro. 
       Ela,e endemáis o seu inseparabel compañeiro, pulido  mestre das cordas e dos acordes musicáis, compositor e 
apañador polifacético, cantor potente  e tenro a o mesmo tempo, Wáshington Carrasco, crean o arte. 
Ese  arte,  posto de manifesto polo dúo en cada concerto, ten o aroma e paladar dos bós viños, e coma eles, gañan 
en solera co paso do tempo.  
  Coma os bós viños , non son produto da casualidade; se non do duro traballo pola excelencia. 
Heche, Wáshington, a outra perna  en que apóusase  a creatividade de un dúo que recrea cima do cenario  o máis 
talentoso do pensamento poético universal.  
 Eles non teñen límites. 
Tanto nos levan a palmeirada Habana cantada por Federico, ou nos fán aspirar a doce e cálida moenda de fariña  no 
muiño do noso pobo , coma trasnspórtannos   a  lombos dun  cóndor fabuloso, polas extremas elevacións da 
Cordilleira dos Andes.  
    Pode sentirse, palparse, a emoción  percorrendo, en unha viaxen de ida e volta,do cenario a o embelesado 
auditorio.  
       Non é novedade pra ningún  de nós  que o seu repertorio galego  engrandécese,  ainda máis si cadra,  pola 
versatilidade de Cristina,  na hora de darlles vida as romanzas e fados en galáico-portugués, fala tan perta da nosa 
coma que foi parida pola mesma nai.  
   Comencei a falar  e remato cas  verbas  do comenzó: 
Os galegos do Uruguai somos privileixiados.  
 Temos ao carón da ialma  o acento inesquecibel da terra.   
                  Temos ao alcance da man  e do corazón  a  voz do Cruceiro con Vida.  
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