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Veciños e veciñas, forasteiros e forasteiras, concelleiros e concelleiras, alcalde. 
Benchegados e benchegadas ás festas da Divina Peregrina, hoxe en día chamadas festas 
a secas. 
 
Supoño que a concelleira Carme dá Silva tivo en conta antes de chamarme a miña 
experiencia como pregoeiro. Fun o primeiro pregoeiro do Entroido de Verán. Deixei o 
listón tan alto que ao ano seguinte chamaron a Cañita Brava e nunca máis volveu 
celebrarse aquela festa. 
 
Comenzamos. Esta cidade, e particularmente a zona monumental na que nos atopamos, 
é o froito do traballo de moitos séculos. Os nosos devanceiros empezaron a construíla 
na Idade Media e desde entón é unha das cidades máis fermosas de Galicia. A eles e a 
quen a gobernou durante todo este tempo debémoslles o que hoxe somos.  
 
Durante o período que transcorreu entre a Idade Media e o Renacemento, Pontevedra 
era a cidade máis grande e puxante do Reino de Galicia. Neses anos foi gobernada por 
tres persoas que deixaron pegada. (Sae a unha xanela Rafa Córdoba, vestido como un 
nobre medieval). O primeiro deles foi Tristán de Montenegro. Foi un rexedor 
sobrevalorado, na miña opinión. Gobernaba en nome do arcebispo de Compostela e 
perdeu a cidade en máis dunha ocasión. Pedro Madruga matouno dun tiro no pescozo. 
Logo está Tareixa de Távora (Rafa Córdoba ponse a perruca de Tareixa), a esposa de 
Pedro Madruga. Unha muller valente nun mundo de homes; unha gobernante que se 
enfrontou ao arcebispo Fonseca; un exemplo hoxe para o movemento feminista. Merece 
unha rúa. O terceiro é Lope de Montenegro (Rafa ponse a perruca de Lope), que era 
fillo de Tristán (quítase a perruca). Lope (perruca de Lope) era un enchufado. Un home 
débil, como o seu pai Tristán (quítase a perruca). Lope (perruca de Lope) casou máis 
adiante coa filla de Tareixa (perruca de Tareixa). Iso pareceulle algo raro á xente, pois 
era sabido que Tristán de Montenegro (quítase a perruca), fora o maior inimigo de 
Tareixa (perruca de Tareixa). 
 
Agradecemos a presenza dos tres (Rafa abandona o escenario). Gobernaron a cidade de 
Pontevedra en tempos moi complicados. Pero con todo, por esa época, o Gremio de 
Mareantes comezaba a construción da basílica de Santa María, que hoxe é a maior xoia 
arquitectónica da nosa cidade, xunto cos lombos do alcalde Lores. Foron pasando os 
séculos e alternándose épocas de decadencia e esplendor. E Pontevedra foi 
converténdose finalmente na cidade que inspiraba aos grandes artistas e intelectuais. Por 
aquí inspirábanse a marquesa de Ayerbe, Manuel Quiroga, Casto Sampedro, Valle-
Inclán, Castelao ou Bóveda. Pontevedra era a cidade dos faladoiros e do intercambio 
cultural. Durante décadas, ninguén podía falar de arte ou de cultura na Galiza sen 
mencionar a Pontevedra en primeiro lugar. Así foi ata o alzamento de Franco, que ao 
parecer non era moi amigo da cultura nin do pensamento, nin de Pontevedra. 
 



Hoxe, a nosa cidade está a recuperar aquela condición de motor cultural de Galicia. É 
importante que eu o diga neste ano en que nos deixou Sabino Torres, que precisamente 
neste día, mantiña o costume para comer co alcalde e co pregoeiro. Tócame o triste 
privilexio de ser o primeiro pregoeiro desta época que non vai compartir comida con 
Sabino e iso doe. Pido a todos e a todas que busquen un momento, cinco minutos destes 
próximos días, a brindar por Sabino, que tanto nos ensinou. 
 
Dicía que Pontevedra ten hoxe, unha vez máis, boa parte da iniciativa cultural. 
Iniciativas institucionais, como as exposicións do Museo ou as actividades do Concello: 
as Noites Abertas, o Puntazo ou o Local de Ensaio; asociacións como Liceo Mutante, 
empresas como Salga Karma, Litium ou o Garaxe Hermético. E centos de persoas que a 
título particular inspíranse en Pontevedra para pintar, compoñer, deseñar, escribir, 
fotografar ou crear produtos audiovisuais que xeran emprego e riqueza. 
 
Pontevedra, señor Fraga, é a Cidade da Cultura, non ese mamotreto que construíu 
vostede no Gaiás. Se a Xunta de Galicia quere investir na promoción da cultura deste 
país, que veñan aquí a comprobar como con poucos recursos, con moitas ganas, 
iniciativa, imaxinación e inspiración, pódese facer industria cultural de primeira 
calidade. Digo todo isto porque creo que o noso futuro pasa por aproveitar e potenciar 
industrias como a cultural ou a turística, moito máis que por prorrogar a nosa industria 
de pasta de papel, unha industria que non merece esta cidade. O que Pontevedra merece 
é que se lle recoñeza a súa condición de cidade inspiradora. A cultura volveu a 
Pontevedra, ou Pontevedra volveu á cultura, e honestamente creo tamén que ten algo 
que ver que nestes últimos anos recuperásemos a cidade acolledora que tivemos ata os 
anos 30 do século pasado: unha cidade para pasear, para compartir, para comunicarse, 
condicións necesarias para desenvolver calquera actividade artística. Unha cidade libre 
de ruídos que interrompen o pensamento. Unha cidade que recuperou o esplendor e o 
orgullo dos seus mellores tempos e que unha vez máis conseguiu converterse na cidade 
que todos queren imitar, salvo Abel Caballero.  
 
Unha cidade tamén para a festa, como esta que empeza hoxe, como a Feira Franca ou 
como o Entroido, featas tamén tan necesarias para a creatividade. Deixamos 
definitivamente atrás os anos escuros nos que apenas tivemos a xente como Prudencio 
Landín, Filgueira, Torrente ou Sabino Torres. Superamos tamén os tempos da Movida, 
nos que Vigo arrebatounos durante uns anos o liderado da creatividade e hoxe, insisto, 
volvemos á era da explosión cultural e Pontevedra é novamente a verdadeira Cidade da 
Cultura. 
 
Hoxe temos a Manuel Jabois convertido na referencia da prensa de Madrid; Temos a 
Manel Loureiro vendendo libros por todo o mundo e a Adrián Rodríguez, que fixo un 
primeiro libro co que deu unha lección de xornalismo recoñecida en todas partes; temos 
a columnistas como Diana López Varela ou Rafa Cabeleira, que ademais de escribir en 
Diario de Pontevedra fano para todo o Estado. Temos tamén a grandísimos actores, 
como Francis Lorenzo ou Mariano Rajoy. 
 
Xa que falabamos de alcaldes e isto está cheo de concelleiras e concelleiros que aspiran 
a ser alcaldes algún día, hei de dicirlles que, como moito, soamente un ou dous de 
vostedes chegarán a gobernar esta cidade. Eu, que teño fama por non ter gañado unha 
aposta na miña vida, apostaría por Tomás Abeigón e María Rey. Non sei por que, 
véxoos de alcaldes. Os demais, perdan toda esperanza. Así é a política. Moitos o 



tentaron e desde as primeiras eleccións democráticas tras o franquismo, en 1979, só o 
conseguiron catro. Propuxémonos reunilos hoxe aquí (saen a unha xanela Rivas Fontán 
e Juan Luís Pedrosa). Aí temos a dous deles, Pepe Rivas Fontán e Juan Luís Pedrosa. 
Dixéronnos que sería imposible traer a Pancho Cobián, que tiña problemas de axenda. 
(Entra a foto de Cobián e colócase entre Rivas e Pedrosa). Pero un pontevedrés xamais 
se dá por vencido e finalmente, tras moitas xestións, lográmolo. Aquí están os catro 
alcaldes.  
 
Con isto pretendo render unha tripla homenaxe. En primeiro lugar, aos propios alcaldes: 
todos eles fixeron todo o que puideron, ou todo o que lles deixaron facer por esta 
cidade. Os tres que precederon a Lores, como hoxe o propio Lores, traballaron para 
deixar a súa pegada nesta cidade e hoxe todos gozamos de obras ou instalacións 
construídas por eles. Merecen ese recoñecemento. A segunda homenaxe é para varias 
xeracións de pontevedreses que ao longo destas catro décadas foron confiando neles e 
nalgún momento déronlles o seu voto; e en terceiro lugar, quixen render tamén unha 
sincera homenaxe a todos os xornalistas que nos informaron puntualmente das andanzas 
destes catro alcaldes, desde entón ata hoxe. Hoxe é complicado ser xornalista. En plena 
era dixital, os poucos xornalistas que teñen traballo viven peor que hai dez ou vinte 
anos. Eu pido o recoñecemento para unha profesión que traballa como nunca e que, a 
pesar das dificultades, levántase cada día para facer honestamente o seu traballo de 
ofrecer información de primeira calidade aos pontevedreses. Seguimos aprendendo cada 
día de xente tan grande como o mestre Eugenio Giráldez, Xabi Fortes, Ramón Mella, 
Susana Pedreira, Ramiro Espiño, Belén López, Ramón Rozas ou Serxio Barral, todos 
eles e elas grandísimos xornalistas e enormes cronistas. 
 
Só quero engadir que se algún día dentro doutros corenta anos alguén volve xuntar a 
catro alcaldes, espero que polo menos dous sexan alcaldesas. E que o próximo pregón 
déao unha muller, que o fará mellor ca mín. 
 
Imos acabar volvendo á nosa potencia creativa, demostrando a capacidade da nosa 
cidade para crear produtos culturais exportables. E para iso, pensei que imos tan 
sobrados, que nos basta con catro nenas, un chaval e un mono furioso para ensinarlle ao 
mundo de que somos capaces en Pontevedra. Así que lles deixo a vostedes cos Furious 
Monkey House, o grupo pontevedrés que está a sorprender a medio planeta. 
 
Pontevedreses e pontevedresas, gozen vostedes desta festa. Divírtanse, coman e beban 
dabondo, que para iso Pontevedra é boa vila e dá de beber a quen pasa. 
 
Viva Galiza, viva a Virxe Peregrina, viva Pontevedra! 
 
 


