




LALINISMO 

Que é Lalín senón un cantar de cegos onde pracer e traballo se mesturan ata facer realidade aquela sentenza de 

Descartes: “o bo sentido é a cousa mellor repartida do mundo”.  

Oh! Lalín, paria e narcisista onde a miseria e a opulencia non deixan de participar nese ludismo antropolóxico 

equidistante, antítese viva dunha terra de xentes poderosamente mediocres ou mediocremente poderosas, que vai 

ti saber. 

Lalín, ociosa, estereotipo de vila culta, cun xeito de entender a arte moi de seu. Terra de gran sona artística e 

mesmo camaleónica da política. Rebelde e submisa, antítese e paradoxal ao mesmo tempo, nun xeito de vivir as 

cousas...; velaí: infrapolítica, cultura, deporte, relixión... Idiosincrática no vivir: festa, rebumbio, algarabía...; e por 

riba de todo unha conceptual anomia niso de entender a cultura, en lle dar un significado moi de seu, iso si 

universalista e no entanto egocéntrico. Patria de persoeiros que lle deron valor ao local desde diferentes ámbitos: 

astronomía, matemáticas, literatura, onomástica, cine, investigación, pintura... Mais é precisamente o ámbito 

artístico o que máis popularidade lle deu a Lalín, por parte dos xa míticos Laxeiro, Lamazares, Sucasas, Vidal 

Payo, Willy... e de tantos novos laxeiros do misticismo sensorial intérpretes da realidade, uns xa consagrados e 

outros en proceso: Aymerich, Paío, Armindo, Nicolás...; e as e os que virán. 

Lalín artisticamente anovadora, innovadora, inqueda...; mais, asemade, tristemente masa amorfa, polimorfa, 

submisa. Lalín depredadora do pasado, arribista do presente, e quen sabe se recuperadora dese pasado nun 

futuro hipoteticamente irreal. Especuladora, maniática do asfalto e do automóbil, caoticamente urbanística e 

arquitectonicamente estragadora. 

Lalín terxiversadora da festa, mais, ende ben, festa mesma. 

Ai! Lalín, eiva existencial, curruncho do capitalismo máis ambiguo, coa verdade de pé de banco. Espello espanto 

da realidade feita lenzo, pedra... nunha palabra arte. 

Lalín antitética por natureza. Corazón e capital lúdica da Galiza entrega, onde o importante, como se adoita dicir, 

é comer ben e ter os pés quentes. 

Pero que terá Lalín que mesmo os forasteiros, unha vez lonxe, axiña senten saudade dela. 

E que vai ter home e que vai ter...Que Lalín éche o demo. 

Xosé Payo. 1988 (revisión 2019) 
















































