
 

 

O pasado venres 6 de marzo recibiamos na nosa biblioteca a Luz Fandiño. Unha 

muller que, aos seus 88 anos, se desenvolve en numerosos ámbitos como no 

feminismo, na poesía ou no nacionalismo e que sen saber como, viuse obrigada a 

abandonar a súa terra e a emigrar cara a Arxentina por mor da guerra que estalara 

no país no ano 1936. Precisamente así vou enfocar eu este comentario: como unha 

guerra pode determinar as nosas vidas durante tanto tempo e que ademais causa 

unha dor tan universal e inmortal como ese deus ao que moitos apelan para 

xustificar os seus actos aínda hoxe... 

Un dos puntos nos que Luz insisteu en repetidas ocasións foi o do ensino. O ensino 

en galego. ''Non era bonito, era sangrante'' - dixo ela. Pregúntome eu que ensino 

se trataba de transmitir se para conseguilo eran necesarios os golpes, a violencia. 

Esa mesma que empregaban os sublevados para acadar o seu obxectivo... para 

transmitir o medo, que non é que o tivesen; eran o medo. Eran. 

Luz Fandiño, nada en Sar (Santiago de Compostela), compartía anécdotas sobre a 

escola na que intentou aprender, entre as monxas da Milagrosa. Contaba como o 

galego se penalizaba de xeito brutal sen importar a condición das persoas e 

contribuíndo á perda da identidade propia cando, na realidade, non hai unha lingua 

superior. O quid da cuestión está no que se fai, no como se fai e no quen o di. Para 

moitas persoas, non só para Luz, a Guerra (in)Civil foi unha etapa gris que tivo 

consecuencias graves para o noso pobo que acabou vertendo o seu sangue polas 

cunetas ou que tivo que emigrar. Este é un dos nosos males. Se emigrar era tan 

bonito, podían marchar eles fóra mais non. Non, porque doe deixar esta terra 

asoballada e malia iso; non, porque segue a ser nosa. Non deles. Deles,non. Non. 

Podemos sinalar como causantes de moitos dos males do territorio á Igrexa ou a 

aqueles que ''nunca nos preguntaron se queriamos un rei'' e a pesar de todo, tanta 

dor non conseguiu desilusionar a Luz. Sempre coa súa estreliña vermella preto 

dela, a guerra non lle impediu a esta muller ter actitudes e ideas tan progresistas 

como a do apoio á eutanasia e tampouco lle arrebatou a poesía de  Cabanillas ou 

de Rosalía (á que ela considera como a súa terceira nai). Non lle quitaron a 

literatura que entende como modo de vida, diría eu, e que descubrira na Biblioteca 

do Centro Galego en Bos Aires. Non lle puideron ripar as palabras. Non puideron 



porque ela é unha galega con voz e con ganas de falar e loitar para que se cumpran 

os dereitos de todos e todas. Non puideron con ela. 

En definitiva, Luz Fandiño foi todo un descubrimento. Unha persoa á que admirar e 

ter en consideración, como exemplo. Alguén que expresa a necesidade de cambiar 

e de pensar. Para rematar, gustaríame citar outra frase súa que de seguro non 

caerá no esquecemento, non no meu. ''Se non somos donos do noso ser, que é o 

que nos queda?''. 


