Estimados amigos e amigas, escritores e escritoras, estimado poeta Mahmoud Darwich


Comprácenos inmensamente a súa presenza hoxe en Galiza para recoller o Premio Honorífico Poeta Galego Universal que inaugura a Asociación de Escritores en Língua Galega. Confeso que, para min, é motivo dunha grande alegría que os escritores e escritoras galegos escolleran para iniciar este galardón unha voz como a súa, valente, lúcida, sincera, solidaria. 
Atinaron, ao meu ver, os nosos escritores á hora de optar polo seu nome para dar saída a este novo premio. Coa súa presenza aquí ábrennos os ollos á verdadeira poesía, ao fundamento mesmo da comunicación poética. Se a literatura ten que ser diálogo, encontro, descoberta, o nome de Mahmoud Darwich ponnos sobre a pista dun mundo que traspasa as fronteiras, dun mundo co que nos podemos atopar de parte a parte, nunha conversa de iguais, comprendendo as distintas circunstancias que nos tocaron vivir pero intercambiando tamén experiencias e sentimentos. 
Ao tempo que falo, un traductor está a pasar directamente as miñas palabras ao árabe. Non sabe, señor Darwich, o que para nós significa este feito. Estamos, querido poeta, a entrar en contacto directamente coas nosas linguas diferentes, con culturas que poucas veces tiveron un encontro tan afectivo como este. 
E tamén por iso estamos hoxe especialmente satisfeitos. Queremos, e dixémolo desde que temos oportunidade, que a cultura galega se abra ao mundo, que mostre a súa creatividade abrindo camiños de comunicación externa. Pero queremos tamén, como non, ser porta de entrada de TODAS as culturas, todas, señor Darwich, e de forma singular a palestina que hoxe vostede representa e á que nos sentimos afectivamente unidos. Está vostede na meta, no remate, do Camiño de Santiago, vía de espiritualidade e cultura que atravesou Europa durante séculos.  Buscamos agora abrir novos camiños e un deles terá que conducirnos, por obriga e por xustiza, á riqueza da cultura árabe, infelizmente, pouco coñecida nun Occidente que sempre mirou en exceso para si propio. 
Os meus parabéns, polo tanto, á Asociación de Escritores en Lingua Galega polo acerto do seu premio e o meu agradecemento por permitirnos ter hoxe en Galiza a Mahmoud Darwich, un nome de referencia na cultura árabe e na poesía contemporánea universal. 
Por obriga, e un sinfín de veces tamén por necesidade, os escritores e escritoras convértense en representantes dos seus países. Nós, galegos e galegas, non podemos deixar de acoller hoxe a Mahmoud Darwich e recibilo coa solidariedade e o entusiasmo co que abrazaríamos a un representante do pobo palestino, polo afecto que nos produce a súa resistencia, pola repulsa que nos invoca o asedio ao que son sometidos, polo desexo de liberación da súa terra ocupada. Sabemos tamén o inxusto desta circunstancia. A bo seguro, se este galardón tivera recaido nun escritor francés, inglés ou alemán, ninguén de nós estaría a mentar as circunstancias polas que atravesou o seu país ou os principais problemas que afectan a súa sociedade. Pero vostede é palestino, señor Darwich, e estamos convendidos de que acepta de bo grado que as súas intervencións se convertan ao tempo en actos espallados por todo o mundo solidarios cun pobo que ten xa que deixar de sofrer. Dunha masacre que o mundo non pode seguir consentindo. O noso desexo, como non podería ser doutro xeito, é que cando vostede volva a esta nova casa súa non teñamos necesidade xa de falar da urxencia da liberación do seu pobo nin o convirtamos no seu portavoz porque xa entón a normalidade terá chegado ás rúas de Palestina. 
Falaba da grandeza da voz de Darwich pero a ninguén se lle escapa certos episodios da súa biografía que o unen de maneira especial á historia do seu pobo. Darwich sabe do exilio, da destrucción do seu lugar de nacemento, do espazo propio ocupado e saqueado, dos ataques e a violencia que sofreu tanto en persoa como nalgúns dos proxectos culturais que encabezou, do anceio de liberdade, da dignidade nunca perdida, da necesidade de resistir e da forza para continuar. Sabe Darwich que, pese a todo, compre seguir declarando que as culturas están chamadas a encontrarse, a dialogar e comunicarse desde a súa singularidade. Que non hai futuro se non camiñamos por esa vía que hoxe nos da cita aquí, en Compostela, no día no que os escritores e as escritoras galegas escolleron a un escritor árabe como “Poeta Galego Universal”. Como novo galego, señor Darwich, agardamos que entre canto antes a formar parte da nosa vizosa literatura. Temos unha lingua rica na que xa podemos ler algúns dos seus versos pero asegúrolle que é vontade da Consellaría de Cultura e Deporte que hoxe represento que cada vez sexan máis os seus poemas vertidos ao galego, os seus e os de todos e todas as poetas que comparten con vostede a riqueza dunha cultura que temos que ter cada día máis cerca. Como Poeta Galego Universal convídoo a que sexa vostede o noso anfitrión nesta ilusionante viaxe.  

