
 
                                A segunda morte  do Bon Velliño 
 
        Amigos méus;  
Mantendores dende a pirmeira hora do galeguismo fora da nosa terra. 
Semente de Castelao. 
Irmáns de Sempre en Galicia  e do Patronato da Cultura Galega de Montevideo: 
                    O Bón Velliño morreu.                  Hoxe sí, fíxose certo. 
Hoxe, aquelas trolas de fái dous anos teñen sentido na súa prematura, mentireira  e mercadeira 
información. 
Houbo de esperar todo ese tempo pra cumprirse o vaticinio do composto e vergonzoso artigo que 
xa o daba por morto, cando  aínda  no seu disminuido corpo, alén dos dóres e os desenganos  que 
algúns dos nosos coterráns, sen pudor, producíronlle, alentaba un  amor polas cousas do noso 
pobo, con un ardor patriótico que, ao mellor , non merecemos.  
Do mesmo xeito que non somos capaces de defender o  dereito a os cartos pra  enseñar  nosa 
língua a os nenos das escolas nin dentro da mesma  Galicia ¿de ónde tirareimos forzas para 
manter o legado do durísimo pasado, o recordo de nosos pais,  sen esas figuriñas e dibuxos do 
patriarcal Isaac? 
¿Ou faráse certo que moitos de nós avergonzámonos de esa realidade, cegados polos reflejos de 
un benestar que xa empeza  a escapársenos das máns? 
Todos nós, especiaimente os que tivemos que deixar a chorada terra en alas de soños de fartura, 
somos, queirámolo o non, herdeiros e deudores de quens queimaron sús vidas pra procurar unha 
mellor para nós. 
   A ilusión dunha vida de consumo sen limites, fáinos perdere de vista as cousas de verdade 
valedeiras e irreemplazableis. 
  Corremos perigro de identidade: xa non hay (¡parece que nunca houbo!) galegos con abós 
ferreiros, nin zoqueiros,nin mariñeiros, nin mariscadores, nin ameixeiras, nin vendedoras 
descalzas coa cesta de peixe na  cabeza, correndo polos camiños en percura de levar o alimento a 
seus filliños. ¡ Todos  eles, parece ser, foron rentistas!. 
Hoxe, que temos coches con ar condicionado, visitamos (si cadra) os museos de cousas vellas e 
mirámolas de reollo , coma  si de esas redondas potas non se houbesen alimentado nosos páis, e o 
oficio de zoqueiro fose cosa de salvaxes de Birmania. 
      Non nos vai quedando ialma. Só pelexo perfumado. 
O corazón e a lembranza mercámolos por espelliños  e contas de cores. 
    Miña nai vendéu pescado, ca cesta na cabeza. Meu pai foi mariñeiro . Gracias a eles nunca 
paséi fame     Éles pasáronha por mín.  
 Os pobos que non lembran o seu pasado estánche condenados a repetilo. 
A xa  olvidada e amarga emigración pode agardar  a volta da esquina. 
 Ronda, cada vez máis, os valeiros  petos. 
Si nos tocase empezar de novo en terras extranas ¿qué unidade tribal, qué son, qué fala,qué 
símbolo de pertenencia gregaria voltaría a darnos motivos e  forzas, pra xuntar as morriñas 
individuáis  na soledade salada do desterro? 
   ¿Un coche xaponés? ¿Unha árvore de Nadal e una boneca china? ¿Un celular féito en Taiwán?  
Fái pouco as máns do Velliño Bon deixaron súa impronta no Paseio da Fama de Sada. 
 Queira o destino que, da mesma fritura, marque os corazóns das nacentes xeracións de galegos . 
     Don Isaac Díaz Pardo, ca súa invaluable obra fálanos , a quens queirámolo ouir ,do noso 
pasado , das raigames que vamos deixando , tolos, podrecer. 
No seu momento dediquéille unhas merecidas palabras tenras a un home bon, un galego 
exemprar, cando aínda podía leélas e reconfortarse nelas.  
        E leéulas, cónstame.    Foran (pretenderon ser) un bico e unha aperta de agradecimento a súa 
labor por Galicia. 
  Hoxe, que xa non pode ouirme, sinto que escribo,casi, casi , pra o vento, pra ninguén. 
Hoxe a ialma galega (miña ialma) quedóu máis probe. 
               
  Acóuga , por fin en paz,  irmán Isaác. 
                                                                                J. Javier García de Sada, Uruguay 
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