
Di un refrán que Non hai mal que por ben no veña.  É un refrán 
que expresa unha concepción dialéctica do progreso. A crise 
agudiza a reflexión; a reflexión axuda á perspicacia; e a 
perspicacia pon en marcha remedios eficaces que sen a crise 
non nos virían á idea: de onde hai que concluír que a crise é 
boa. 
 
Dende que en Madrid e Barcelona apareceron nubes de 
tormenta  sobre as linguas periféricas de España tiven a certeza 
de que acabaría chovendo en Galicia sobre a lingua galega. Pero 
tiven tamén a certeza de que esa choiva nos ía permitir descubir 
tellas escachadas no noso tellado e humidades dentro da casa 
da lingua. Estabamos moi confiados, porque levaba tempo sen 
chover.  E choveu. E, de repente, todos mirámo-lo noso tellado, 
recontámo-las tellas partidas ou descolocadas  e vimos que o 
cano que recolle a auga do veciño de porta con porta está atuído 
e verte sobre unha parede nosa, provocando humidades 
interiores; pero que, casualmente, o noso cano tamén está 
atuído e  verte sobre a parede doutro veciño, co mesmo efecto 
pernicioso. 
 
Nisto estamos. Pensabamos que con que existisen leis de 
protección da lingua galega, xa estaba. E non. Porque hai unha 
maquinaria social e legal que xa permite vivir en galego, pero a 
realidade é que resulta  máis difícil ir a unha misa en galego, 
poñer unha esquela en galego ou mercar un coche en galego 
que facer iso mesmo en castelán. Claro que hai misas, esquelas 
e vendas de coches en galego; pero hai que dar con elas. Os 
gastos de conservación que nestes últimos anos viñemos 
facendo na casa da lingua atendían máis o mobiliario cá 
estrutura e non reparamos en que tras un armario había unha 
fenda preocupante. 
 
A nosa preocupación pola aprendizaxe da lingua galega no 
ensino enmascara que cada vez chegan máis nenos á escola que 
non falan o galego, porque parece haber máis pais que non llelo 
falan na casa. Logo, a pingueira molla dentro, pero a causa está 
no tellado. E estamos descubrindo que os adultos forman parte 
esencial do problema e, polo tanto, da recuperación da lingua. 
 
Hai persoas que veñen dicindo isto dende hai anos. Hai 
entidades coma a Asociación de Funcionarios que, precisamente 
por iso, non gastan enerxía en galeguiza-lo ensino: eles 
consomen a súa enerxía con xuíces, con fiscais, con notarios, 
con empresarios.  
 
Hai anos que xa o fixeron coa Empresa Castromil. Os Contos do 
Castromil foron unha iniciativa sumamente orixinal que, por 



primeira vez, levou a literatura en lingua galega a casas nas que 
nunca entrara. Vinteoito relatos en 15.000 casas. A iniciativa 
sería copiada anos despois por unha empresa da contorna de 
Madrid, que a presentou no ABC como un invento xenial: lin 
aquel ABC nun avión e escribinlles unha carta dicindo que, ben 
mirado, estaban inventando as bibicletas, que estas bicicletas 
xa estaban inventadas en Galicia había anos. 
 
Travibús, con estes Relatos da paisaxe, fai por unha banda o 
que fixeron os Contos do Castromil: agasalla-lo cliente 
(mercadotecnia de alto nivel que axuda a fixa-lo cliente),  facer 
presente a lingua galega, pola calada, nunha actividade non 
lingüística como é viaxar (estratexia de galeguización case 
subliminal), convidar solermiñamente a ler en galego aqueles 
que menos hábito teñen de facelo, que son os adultos: os pais e 
avós dos rapaces; é dicir, repara-lo tellado da casa. Estes dous 
efectos de autoidentificación non os ten, nin os imaxina, a 
empresa da contorna de Madrid, que eloxiou o ABC e que 
copiou, sen citala, a iniciativa dos Contos do Castromil. Pero os 
mesmos efectos téñenos, en cambio, estes contos de Travibús. 
Porque os galegos somos diferentes, somos bilingües e iso 
suma; é un plus, é vivir noutra dimensión. Os contos de 
Travibús reforzan a nosa identidade. 
Pero os Relatos da paisaxe, de Travibús, teñen unha diferenza 
cos Contos do Castromil. Estes relatos falan da mesma viaxe que 
o viaxeiro está a facer. Cando apareceu o GPS, a min veume á 
idea que o TomTom, ademais de dicir “no próximo empalme vire 
á dereita” podía ir dicindo “aquí, na Lanzada, na noite de san 
Xoán veñen as mulleres bañarse nas nove ondas para 
recuperaren a fertilidade; aquí, en Teis, houbo unha torre  
medieval coa que o arcebispo de Compostela vixiaba e defendía 
a porta da ría de Vigo; aquí, en Oia, os frades defendían a 
canonazos a terra galega dos ataques berberiscos; aquí, en 
Rubiáns, está o cemiterio dos ingleses que montaran o 
supermercado de armas no medio da  ría de Arousa para 
axudarnos a bota-las tropas napoleónicas fóra de Galicia; aquí, 
en Baiona, foi onde Europa soubo por primeira vez que existía 
América; aquí, en Armenteira, hai un milenio san Ero pasou 
trescentos anos escoitando un paxariño e vendo como era o 
Paraíso pero, cando regresou ó mosteiro, xa non o coñecía 
ninguén”. Ninguén me fixo caso e fun parvo en non rexistra-la 
idea. Porque hoxe o TomTom con ese tipo de información xa 
existe. Existe pero é unha idea que está sen aplicar a Galicia e 
hoxe eu quérolla regalar a Política Lingüística, porque axudará 
a facer país. En Castela podemos andar vinte km sen que haxa 
un edificio e, polo tanto, sen que haxa nada que contar. Galicia, 
en cambio, está toda escrita pola historia. O noso gran 
problema é que non sabémo-lo que temos e ninguén ama o que 



descoñece.  
Contan que, cando Otero Pedrayo collía o Castromil en Amoeiro 
para ir a Santiago, ou en Santiago para volver a Amoeiro, 
empezaba a falar con que tiña a carón e acaba falando en alto 
para tódolos compañeiros de viaxe contándelle-lo que vía, o 
significado dos nomes de lugar por onde pasaban, cómo se 
crearan aquelas paisaxes de montes, ríos e bocarribeiras, quén 
de certa importancia nacera ou vivira en cada sitio e qué 
acontecera en tal outro. Daquela non había radio, nin MP3, nin 
móbiles; e unha enciclopedia así entretiña un autobús enteiro. 
De xeito que Ramón Castromil o Vello acaboulle regalando un 
carné que o autorizaba a viaxar gratis de por vida. 
Ben, pois mentres Política Lingüística vai poñendo en marcha o 
TomTom galego e galeguizador, que faga de Otero Pedrayo, 
Travibús xa llelo ofrece ós seus clientes por escrito e cun 
enorme repertorio fotográfico, en seis circuítos da provincia de 
Pontevedra.  
Da Guarda a Vigo por Baiona fai de Otero Pedrayo Xosé Benito 
Reza. Pero facendo a viaxe por Tui, quen fai de Otero Pedrayo é 
Clodio González Pérez e, por certo, el tamén inventa o TomTom 
galego e ofrécelle aquí a Política Lingüística outra aplicación 
diferente: os próximos relatos da paisaxe non irán en papel 
impreso senón nunha pantalliña no respaldo do asento de 
diante. De Pontevedra a Vigo por rutas vellas, fai de Otero 
Pedrayo Gonzalo Amoedo López. De Pontevedra a Vilagarcía 
Francisco Xavier Senín fainos vivir unha historia de amor ou, 
mellor, unha trepidante busca do amor, que me fixo devora-las 
páxinas sen mirar foto ningunha pero quedei sabedor de porqué  
ós de Vilagarcía lles chamamos ingleses. Con Gonzalo Jar 
Couselo fixen unha viaxe de hai cincuenta anos de Lérez ó 
Grove, unha viaxe na que a paisaxe se ve en radiografía, porque 
os ollos hoxe vena escurecida por un urbanismo non sempre 
atinado. Este relato de Gonzalo Jar ten unha temperatura 
especial: non por se-lo autor xeneral de división, que, vaia, 
tamén é unha sorpresa literaria, senón porque, ó acabar de 
escribir este relato o autor púxonolo na man e foise 
caladiñamente pero deixándolle a lingua como mellor legado 
testamentario ás súas fillas Ana e Marta. Estou seguro de que 
no ceo, o xeneral Gonzalo Jar mirará pola seguridade étnica e 
lingüística de Galicia con máis eficacia, porque agora conta con 
forzas armadas de potencia celestial: San Adrián, san Campio, 
san Cristovo de Carnés, san Martiño, san Orente,  san Millán e 
aínda lle botarán unha man, se acaso, san Xurxo, San Miguel e 
sobre todo Santiago Zebedeo. Se, en cambio, vostedes queren 
viaxar comigo de Meis a Pontevedra, contareilles unha historia 
para que vexan algo máis ca eucaliptos. 
Estes contos de Travibús, Relatos da paisaxe, son, logo, coma o 
Tontom que algún día promoverá a Política Lingüística do 



Goberno de Galicia. Son coma viaxar con Otero Pedrayo. Vaia, e 
cos condutores de Travibús, porque este personaxe do condutor 
non falta en ningún destes relatos. E, algo moi importante, os 
condutores teñen un protagonismo especial en toda esta 
operación de Travibús, porque eles son os que van entregar en 
man ós lectores isto que para eles se escribiu.  
 
A nosa nai non ten por que se-la muller máis alta, máis guapa, 
máis rica: é a nosa e chega; non entra en comparación con 
ningunha outra muller e, por iso, unha palabra dela é para nós 
decisiva. A lingua galega, amigos, é a nosa lingua nai e, polo 
tanto, para nós é diferente a todo. Nós podemos aprender inglés, 
ruso ou xaponés. Coñezo un vigués que sabe trece linguas e que 
no ano pasado traduciu ó galego un libro ruso e outro checo. 
Pero as linguas de fóra son aprendidas, intocables, frías. 
Míranse e non se tocan. Se dicimos algo que non esta nos 
libros, xa estamos falando mal. A lingua galega, en cambio, é 
nosa e as palabras están cargadas de emocións,  de lembranzas, 
de vivencias, de paisaxes; pero tamén están cargadas de 
segredos que non están aínda nos libros pero que nós xa 
traemos de serie na cabeza. Nós podemos dicir pequeno, 
pequeniño, pequerrecho, pequerrechiño e os moitos estranxeiros 
que o falan o galego nunca dan aprendido cal é o matiz que lle 
acae a cada caso: nós ese saber traémolo de serie e non 
precisamos que esta nos libros. A lingua galega é a raíz da nosa 
identidade. os que estamos aquí nesta mañá histórica somos 
dos máis diversos lugares de Galicia pero estamos aquí cun 
sentimento de fraternidade porque nos une a lingua galega. Por 
iso viaxar por Galicia, lendo en galego relatos da paisaxe galega 
é viaxar por triplicado. É viaxar enchoupándose de Galicia. É 
viaxar descubrindo e saboreando a galeguidade; é querer ser 
máis parte desta terra marabillosa. Este plus de identificación 
colectiva rara vez  pasa pola cabeza de quen escriba un conto en 
Madrid para un viaxeiro de Madrid. 
Os contos de Travibís, os relatos da paisaxe ¿son un luxo ou 
son unha terapia? Pois son un luxo terapéutico. Son coma unha 
visita a un balneario.  
Din por aí que a lingua galega está en crise. Pois, xa ven: a crise 
agudiza a reflexión, axuda á perspicacia e xera intervencións 
novidosas e eficaces. Élles ben certo. Non hai mal que por ben 
non veña. 
 
 




