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Ao  Excelentísimo Señor Don Carlos Varela García 
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por 
 

Luis Manuel García Mañá 
 
 
Xa de neno, esa fala melosiña,  
o meu feitizo, a miña groria foi: 
fálame na linguaxe da terriña,  
se é que me tes amor. 
Valentín Lamas Carvajal. 
 
No noso cantigueiro galego, unha das máis fermosas composicións 
que coñezo, é aquela na que Salvador Golpe afirma que... 
Dous amores a vida 
gardar me fan: 
a Patria e o que adoro 
no meu fogar. 
 
A Patria, Galicia, casa común de todos os galegos, coa súa faciana de 
serras e vales, ríos e mares; coa su fala musical e milenaria, voz 
agarimosa de nai, suspiro de namorada, queixa calada de emigrante... 
e o fogar que acubilla o berce dos novos xermolos da saga; fillos que 
doen na alma; onde se coce o pan e se forxa o ser da persoa, son, sen 
dúbida, os pousadoiros da condición intelectual e galeguista do noso 
homenaxeado, Excmo. Sr. D. Carlos Varela García, Fiscal Superior de 
Galicia, que hoxe vai ser distinguido por mor do acordo deste 
honorable Concello de Cangas que decidiu nomealo Fillo  Adoptivo. 
 
Fillo, filliño, son por si mesmas as palabras máis cheas de contido e 
fartura que pode pronunciar alguén. Palabras que medran na compaña 
do adxectivo “adoptivo”, polo que ten de xeneroso, acollendo como 
algo de seu e íntimo o que só de feito outorga a natureza. Dicir fillo 
adoptivo é dicir “fillo querido”, expresión que só pode saír da artesa 
dos afectos e do recoñecemento a alguén que é merecente de tan 
sobranceiro título. 
 
Un título de nobreza é, sen dúbida, unha grande honra. Mais un título 
non hereditario, acadado desde o esforzo e a admiración popular, 
despois de longo labor  é o paradigma de nobreza dos bos e 
xenerosos. 
 
Non lonxe deste lugar que nos acolle, no mesmo mantelo do outeiro 



coroado pola capela de San Roque, santo que coida, desde o seu 
andel, dos mariñeiros cangueses, está instalado o fogar de Aurora e 
de Carlos. 
 
Alí inzaron coma dúas roseiras que floreceron,  e delas agromaron tres 
novas rosas, os seus fillos. E alí tamén, pondo cara á beleza 
incomparable da Ría de Vigo, é onde, malia a diáspora actual, 
ancoraron a dorna dos encontros familiares, onde queren vivir e onde 
veñen de fornecerse do zume dos sentimentos para seguir no camiño 
cotiá. 
 
Foi en Cangas, onde Carlos decidiu  a súa arquitectura vital. Aquí, en 
Cangas, preto dos areais, testemuñas do desgarrado laio de María 
Soliña, xunto á Ría do trobador Xoán de Cangas, cantor de San 
Mamede, do peirao onde o peixe fresco semella anacos de prata 
roubados ao mar; foi aquí, digo, onde o noso benquerido Carlos 
materializou o senso da oda de Pablo Neruda: 
 
No me gusta 
la casa sin tejado, 
la ventana sin vídrios. 
No me gusta el día sin trabajo, 
ni la noche sin sueño. 
No me gusta 
el hombre sin mujer 
ni la mujer sin hombre 
 
Máis os alicerces da súa existencia débense ao matrimonio de 
mestres do Carballiño, don Xosé e dona Mª Isabel, que foron quen de 
crear unha familia que aportou media decena de extraordinarios seres 
humanos (unha muller e catro homes). E pechando a cota o noso 
amigo. Carlos era o pequeno, o neno. 
 
En realidade, este fillo adoptivo de Cangas tería que seguir  unha 
profesión ligada ás matemáticas, materia na que o mestre  don Xosé 
Varela Pérez salientou, sementando nos seus fillos e alumnos unha 
certa afección á ciencia dos números, mediante unha imaxinativa 
metodoloxía que utilizaba coios pequenos de río, (as unidades), unha 
caixa de mistos con dez pedriñas (as decenas), un paquete de dez 
caixas (as centeas) e un caixón con dez paquetes que representaba 
as unidades de millar. Lémbraseme aquí aquela estrofa dun poema de 
Antonio Machado que lle acae como o unto ao caldo. 
 
Y todo un coro infantil 
va cantando la canción 
“mil veces ciento, cien mil; 
mil veces mil, un millón” 
 



Deste esforzo pedagóxico aboiaron catedráticos de Xeometría 
Diferencial e Matemáticas, irmáns do noso homenaxeado e outros 
salientables profesionais; mais non foi o destino e o camiño que 
habería de seguir quen hoxe é distinguido polo Concello de Cangas. 
Éste  daría principio a outra estirpe de xuristas que xa semella estar no 
albor. 
 
Aquel rapaz que ollara a primeira luz na rúa do Cuartel Vello de 
Carballiño, no ano 1956, debullou a súa máis tenra infancia a carón do 
grupo escolar e fedellando na rúa Calvo Sotelo. Moraba entón na casa 
dos mestres, e botaba algunha carreiriña cara a finca da familia Arocas 
e o río Carrás, petiscando as froitas da horta dun veciño, coa 
complicidade dos netos do propietario, que de cando en vez se 
encabuxaba se lle estragaban as pataqueiras coa pelota coa que 
xogaban no patio da escola. 
 
Carlos era bo estudante; engadiría que era un esforzado estudante, xa 
que o ingreso e os dous primeiros anos do Bacharelato fíxoos por libre 
en Ourense. Logo marchou a Santiago para vivir cos seus irmáns 
maiores, no ano 1968, seguindo os estudos no instituto Arcebispo 
Xelmírez. Ao lonxe estrelecía o maio francés e por Santiago cruza o 
ceo o camiño das estrelas, a Vía Láctea. 
 
¡Coitado!, neno de doce anos estrañaba aos pais, o fogar, os amigos 
de xogos. Por iso regresaba cando podía ao Carballiño, onde gozaba 
dos partidos de fútbol entre o Racing e o Atlas, os baños na presa do 
Cuco e na Piscifactoría, das festas e verbenas do verán. E chegaron 
os primeiros lóstregos culturais e o escintilar de Voces Ceibes, do 
cantautor José Afonso ou de Adriano Correia de Oliveira, ¡canto 
tiveron que ver no seu universo galeguista aqueles primeiros pasos 
que deu ao abeiro da Agrupación Cultural “Avantar” do Carballiño!. 
 
Descubrireilles un segredo. Carlos representaba o papel de actor 
principal nun grupo de teatro que actuaba pola xeografía galega; quen 
o diría hoxe cando o contemplamos enfundado na solemne toga 
litúrxica de Fiscal Superior de Galicia. 
 
Daquela, nas romarías e festas, o noso home gorentábase  do polbo 
mellor cociñado do mundo, ignorando a procedencia do cefalópodo 
que ía de Cangas, vila onde atoparía acougo pasados os anos. No 
Carballiño, sempre se preparou o polbo máis saboroso.  
 
Eran tempos nos que escoitaba a Suso Vaamonde, Milladoiro, Miro 
Casavella. En 1974 principiou os estudos de Dereito en Santiago e 
mergullouse definitivamente na dinámica cultural galega do momento, 
lume que mantén aceso ata o día de hoxe. 
 
En Santiago coincidiu cunha xeración de mozos e mozas cos que 



sentiu que se cumprían os versos de Celso Emilio Ferreiro: 
 
...Por enriba de todas as fronteira, 
por enriba de muros e valados, 
se os nosos soños son iguais, 
coma un irmán che falo. 
Común temos a Patria,  
común a loita, ambos. 
A miña man che dou 
coma un irmán che falo.  
 
E así, brinco a brinco, chouto a chouto, sobre o Dereito Romano, Civil, 
Penal e Procesal, Mercantil, Canónico e Internacional, e as demais 
materias da carreira, púxolle o ramo en 1979. Mais faltáballe o que 
moitos por entón aseguraban que era preciso facer para ser un 
home...o servizo militar. E por consello do pai, que quería evitarlle 
atrancos, aproveitou o tempo e cumpriu co tributo pendente, sendo 
destinado a Zaragoza e mais tarde a Jaca. 
 
 Todo remata, e a mili de Carlos rematou en 1980. Canto por entón lle 
andara bulindo no sobrado, traduciuse na decisión de probar fortuna, 
preparando, co Xuíz Decano de Vigo, oposicións a  Xudicatura e 
Fiscais. Mais pola cousa  familiar veu vivir á casa dun seu irmán 
profesor de matemáticas en Cangas do Morrazo. 
 
 Durante uns anos, o noso futuro Fiscal cruzaba nos dous sentidos a 
Ría na liña marítima Cangas – Vigo. O ronsel do barco marcaba o 
rumbo que debería seguir tres veces por semana para acadar o seu 
obxectivo, obxectivo que chegou a primeiros do ano 1985. Xa era 
membro do Ministerio Público e, como tal, foi destinado a Vigo, onde 
ao cabo botou dezanove anos da súa vida, mais outro en Cambados. 
 
 Carlos en Cangas fixo mais cousas que estudar. Un mozo non pode 
pasar os mellores anos da vida pegado só as follas dos temas e dos 
apuntes; na compaña de libros, Títulos, Capítulos e artigos dos corpus 
xurídicos. E por iso aprobou con boa nota outro exame, o de Aurora, 
coa que casou en 1983. 
 
 “...la piedra y los clavos, la tabla, la teja se unieron: he aquí 
levantada”. 
 
 Roubando palabras de Neruda, ergueron a súa casa en Cangas, 
como o poeta chileno ergueu A Chascona.  
 
 Carlos principiou a súa andaina profesional, estreando oficio de Fiscal 
en Vigo. Á eficacia no traballo sumaba o pouso da cultura e 
sensibilidade do ser do pais. 
 



 O eco daquela primeira sentenza en galego, redactada polo 
Presidente da Sala do Contencioso da Audiencia Territorial da Coruña 
en 1984, don Claudio Movilla, que fora quen de reintroducir a lingua 
propia nun tribunal despois de 400 anos de silenzo, chegáballe como 
as badaladas dos sinos dun campanario inmorrente. O desprezo e 
esquecemento secular da nosa lingua, non fora dabondo para estragar 
un patrimonio que resistía entre o pobo. Daquela estaban a emerxer 
os pioneiros dunha nova xeira xurídica no uso do galego, entre os que 
se poden citar, sen afán exhaustivista, a Daniel García Ramos, Alfonso 
Álvarez Gándara, Orencio Pérez González, Victorino Gutiérrez Aller, 
Nemesio Barxa, Vicente García Legísima, Rosalino González Serodio, 
Benito Montero Prego, Juan José Barreiro Prado e algúns máis. 
 
 O novo membro do Ministerio Público engadiuse a esta nómina de 
pioneiros e, desde entón, non detivo o labor galeguizador da 
Administración de Xustiza, loitando exemplarmente contra os 
complexos lingüísticos, rematando coa introdución pola porta grande 
do Tribunal Superior  de Xustiza de Galicia, da lingua galega no verbo 
dun Fiscal Superior, que xa antes redactara milleiros de informes no 
mesmo idioma. 
 
 Don Carlos Varela García está a impulsar un novo modelo 
organizativo fomentando a especialización e a formación de fiscais en 
aspectos como o medio ambiente, a sinistralidade laboral,  a 
ordenación do territorio, o patrimonio histórico – artístico, a loita contra 
os incendios forestais e a persecución de redes de explotación de 
estranxeiros en situación de ilegalidade, entre outras materias. 
 
 Por outra banda tamén está a procurar a actualización das novas 
tecnoloxías, aplicadas ao ámbito do Ministerio Público, a mellor das 
instalacións e da reestruturación da oficina de persoal auxiliar, así 
como da consignación dunha partida orzamentaria propia para atinxir 
proxectos máis ambiciosos. E todo isto sen esquecer a galeguización 
da institución que dirixe, sen deixar de atender as demais áreas do 
Ministerio Público e as outras responsabilidades institucionais. 
 
 Así pois, a ninguén pode estrañar que sexa un dos dinamizadores de 
distintos colectivos  culturais como a Fundación Premios da Crítica, a 
Asociación Álvaro das Casas, a Fundación Enrique Peinador e outras 
que como a Fundación Lois Peña Novo que lle outorgou un dos seus 
premios, o mesmo que a Asociación de Amigos do Couto Mixto, da 
que tamén é membro destacado. 
 
 Por outra banda, a súa produción é ampla en materia de artigos 
profesionais colaborando tamén noutras iniciativas editoriais, que se 
ven ratificadas pola súa constante participación como poñente e 
conferenciante. 
 



 O reloxo de don Carlos Varela camiña de presa, recuperando parte do 
tempo que se perdeu antes da súa instalación no Pazo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia. E todo isto sen esquecer que a súa 
moradía, que o seu entorno sensorial e vital, recárgase nas baterías 
deste lugar do universo que se chama Cangas do Morrazo. 
 
 Jean Paul Sastre dicía que “non debemos pertencer ao grupo de 
persoas que queren posuír o mundo, senón ao outro que queren 
cambialo”. Carlos está mergullado neste segundo grupo. A súa 
andaina persoal está a axudar a que as cousas muden, á procura da 
calidade dos galegos e da súa cultura propia, sen importarlle o tempo 
que inverte nesta teima. 
 
 O noso amigo é un gran home, un gran galego e, desde hoxe, Fillo 
Adoptivo de Cangas, onde a terra, o mar e o ar, se xuntan para ofrecer 
a faciana máis fermosa de Galicia. 
 
Xuño 2009




