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E PARA LER, LUGO 

 

Moito antes de que estivesen de moda os programas de 

cociña, moitas de nós crecemos co famoso lema “E para 

comer, Lugo”. Sempre me pareceu un chisco restritivo 

representar unha cidade, e mesmo toda a provincia, por 

algo tan básico coma a nosa calidade gastronómica. Porque 

como é evidente, Lugo é moito máis que comer. É unha 

cidade que soubo facerse habitable de xeitos que eran 

bastante impensables hai só algunhas décadas. Pasamos de 

construír aparcadoiros subterráneos dentro de murallas a 

coidar o noso legado romano e con algo de sorte 

deixaremos de promover cemento para mirar máis polo 

noso patrimonio natural, cultural e histórico. Mais o certo é 

que comer non deixa de ser unha función vital básica e o 



alimento, nesta cidade, moitas veces bastante máis ca o 

evidente. 

Porque ademais de patacas, as persoas precisamos afectos, 

lingua e memoria para vivir. No meu caso, todos estes 

elementos combínanse na cidade desde a cal hoxe falo. 

Todos estes elementos marcan tamén quen son e o que 

escribo. Para empezar, foi aquí onde aprendín a unir as 

letras. No sentido literal do termo, no colexio da Divina 

Pastora, mais sobre todo no sentido literario. Aprendín 

primeira e principalmente coa miña mai, que sempre ten un 

libro na man e tamén as arelas incompletas da escrita 

propia.  

Nesta cidade amasei o pan do cotián, de lugares que están 

moi lonxe das guías turísticas. Crecín mirando para unha 

gasolineira por un lado e para as hortas e casas onde se 

mataban os cochos na parte de atrás, na liña divisoria entre 

Albeiros e a Milagrosa. Aprendín a vivir entre os camións do 

taller do meu avó e dos xogos pola rúa “da Lucita”. Aí 

empecei a escribir os meus primeiros poemas e relatos 

protagonizados por nenas que cociñaban o mundo ao seu 



antollo. O amoado foise traballando logo na adolescencia, 

derramándose en parte pola imposición duns ideais de 

escrita masculinos que me desvincularon durante un tempo 

de quen era. Foi daquelas cando as miñas protagonistas 

pasaron de ser nenas a seren mozos e homes. Mais tamén 

foi esa a época na que devagariño fun aprendendo a 

escoitarme a min mesma e a levedar na cálida compaña dos 

recitais das Noite dos tolos que organizaba José Blázquez e 

as mans na fariña, dende entón ata hoxe, de Marica e 

Tareixa Campo, Paco Martín ou Isidro Novo. Daquel levedo, 

fronte a outras visións menos positivas da literatura que 

logo fun atopando, aprendín que escribir era cocer o 

alimento en compaña e con afecto. 

Aquí entendín tamén que para producir o prato, como ben 

souberon sempre as nosas avoas, as que cociñaban sen 

receita con todo “da casa”, cómpre coidar do ecosistema 

enteiro. Por iso, cada libro en galego dos que estes días 

atoparedes na feira é un elemento máis dun complexo 

sistema vivo. Igual que antes de facer o pan precisamos o 

trigo ou o centeo, igual que antes de facer o caldo 



preparamos o unto e a verza, igual que antes de facer o 

queixo precisamos o leite, o ingrediente máis importante da 

escrita, sen dúbida, é a lingua. Unha lingua que o prexuízo, 

os ataques abertos como a redución de horas no ensino, e a 

falta de apoios públicos cocen a un lume maino que cada 

vez se fai máis forte. Escribir en galego hoxe en día non é 

doado: cada vez hai menos lectoras, menos falantes, cada 

día nos sentimos algo máis soas. Grazas á inanición á que se 

nos somete, cada día é máis habitual visitar centros de 

ensino onde as nenas e nenos malamente entenden e moito 

menos son quen de expresarse cun mínimo de claridade e 

corrección na nosa lingua. Aquí, nesta cidade onde aprendín 

a dicir “madía leva”, “chufar”, “Xusto Pepiño, mazás coma 

puños” ou “está para os que veñen de Friol” cando algo 

ferve, fede tamén o vento de Galicia Bilingüe e de persoas, 

como me pasou nesta mesma praza hai algúns anos, que 

nos increpan por falar na nosa lingua. Coma as vacas tolas 

ou a couza da pataca, hai pestes contra as cales debemos 

estar sempre preparadas. 



Custa, pois, contar cos ingredientes básicos e para as 

autoras custa tamén chegar á cociña. Aquí semella, coma 

nas dos restaurantes, que uns son chefs e outras, 

“cociñeiras”. As autoras seguímonos enfrontando a 

prexuízos e violencias diversas, a que, tamén nisto, se mire 

máis o empratado ca o alimento, a que se nos pechen as 

portas ou que se asuma que o que facemos é secundario e 

irrelevante. Non axuda neste caso tampouco que haxa 

institucións que consideren que a escrita é coma aquilo das 

“amas de casa”, que se nos ensina a ver como mulleres que 

o deben facer todo a cambio de nada, esas que se agarda 

que poñan a comida na mesa sen pensar no que custou 

preparala. Por suposto, as autoras e autores somos libres de 

encomendar a nosa arte sen remuneración ás funcións 

sociais que a nós nos pareza, mais iso non pode levar a que 

os poderes públicos asuman que debemos participar en 

actos sen cobrar “para promovernos”. Porque comer tamén 

debe interpretarse aquí nun sentido literal: é tempo de 

deixar de asumir que as creadoras vivimos do aire.  



Ante toda esta desfeita culinaria, porén, cómpre lembrar 

cada día e moito máis aquí, que ler e escribir en galego é 

tamén unha forma activa de estar no mundo. Fronte a 

moitas troitas de piscifactoría, nós aínda remontamos o 

Miño contracorrente. Traballamos coa esperanza de 

recuperar un ecosistema como aquí se recuperou o Rato, 

cheo no seu día de entullo e de especies invasoras e onde 

hoxe podemos volver ver de novo tímidos cangrexos 

autóctonos. Non hai mellor lugar ca Lugo para reivindicar a 

cociña colaborativa, ecolóxica, vinculada ao medio rural e 

natural da escrita que é posible en lingua galega. Porque 

dende o noso idioma creamos novas posibilidades culinarias 

con esas libreiras e libreiros, esas bibliotecas, esas mestras e 

mestres, que cada día abren o rego e botan a semente no 

canto de usar, como fan certos espazos, os libros en galego 

para calzar mesas. Dende a moi biodiversa escrita crítica e 

feminista na nosa lingua, desbotamos a produción en masa 

de textos para grandes superficies. Levamos con orgullo a 

historia, a nosa singularidade, o nome das nosas cidades e 

os relatos que falan de sabores insospeitados. Nun contexto 



adverso, esforzámonos por poñer o mellor de nós enriba do 

prato, por transformar a tendencia á masificación e ao fast-

food coa biodiversidade do pan do Manuel e dos queixos da 

Pacita. A nosa lingua contén así todos os mundos posibles, 

mais tamén contén o potencial transformador que nos dá 

non estar no centro e contar cunha visión máis complexa e 

unhas papilas gustativas máis finas. Porque os libros son 

unha forma única de alimentarse, no sentido máis amplo da 

palabra. Unha forma que en Lugo sería ben que nos levase a 

transformar aquel “E para comer, Lugo” nun máis nutritivo: 

“E para ler, Lugo”. 

 


