
        Señoras e señores.

     Non existe nada que entusiasme tanto a un poeta como que as súas palabras traspasen as barreiras lingüísticas e culturais.
  
     É certo, que un poema nace nun país ou nun exilio…, pero o seu verdadeiro país son os corazóns da xente, e o seu exilio é que non poida chegar a ninguén!

    É unha honra para min estar agora entre vós, na cidade de Santiago de Compostela, cos escritores, escritoras e xente culta do nobre pobo galego, orgulloso da súa lingua, e da súa identidade cultural e o seu marabilloso país.

    Estou realmente orgulloso ao recibir este valioso premio, que me convence, unha vez máis, da utilidade da poesía en poder contactar coa humanidade, e da súa universalidade procedente da súa localidade. Aínda que non vexo este premio como algo exclusivo para min, é para min e non para min ao mesmo tempo:
           É para min: porque fun eu quen puxo a súa firma ao final desa narración poética.
           E non é para min: porque o texto que conten é  o froito do esforzo dun pobo que defende o seu dereito á liberdade e á independencia, e defende a súa identidade nacional e cultural cunha heroicidade insólita, para conseguir o seu mais humilde soño:

             Liberarse da ocupación e da escravitude.

    Partindo de aquí, vexo e sinto neste premio unha mensaxe do amor e comprensión de parte do pobo galego, e español, ao pobo palestino que sufre da ocupación e odio nunha terra que se acostumaba chamar terra da PAZ E AMOR, e que vive unha vida onde non existe o amor, e moito menos a paz, unha vida inferior a unha vida e superior a unha cela, sen perder a esperanza de vivir unha vida normal conxuntamente con todos os fillos da humanidade que ven un mañá mellor ca hoxe.

   E se o poeta ten niso algún papel ou unha meta, é a mestura da súa voz persoal coa voz colectiva, e darlle vida a unha esperanza desde a forza espiritual, e do que nos concede a vida de pequenos regalos, sorprendéndonos coa felicidade, como a aparición dun arco da vella nun día chuvioso, e ver medrar a herba por riba das rocas.

    
    O poeta non pode tardar moito asistindo a un funeral, porque ten que felicitar ao seu veciño por un novo nacemento, e ten que participar nunca voda veciña. E ten que ser fiel ao seu lector en dúas ocasións: unha é na sinceridade ao describir a realidade, e outra usando unhas metáforas que impregnan de beleza a poesía.

    Que difícil é para unha persoa ser palestina!!

   E que difícil é que un palestino sexa un poeta!!
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