
 

Sr. Director Xeral de Xuventude, Sr Presidente da Câmara de Vila Nova de 
Cerveira, amigas e amigos escritores: 

 
A Aelg hónrase en poder celebrar con todos vós este segundo encontro dos 

xoves escritores e escritoras que ao longo destes días nos ofrecerán propostas coa 
vontade de construír outro presente e, sobre de todo, de construír outro futuro. 

Para nós e para a cultura do noso país, os xoves  creadores en diálogo coas 
xeracións precedentes son garantía de futuro para a nosa escrita. 

 
Facémolo novamente nestas dúas vilas que río Miño xungue, para que estas 

dúas gallas da mesma árbore do idioma galego-portugués sigan a recibir a luz dun 
ceo común, e as súas raíces a saiba nutricia de terras irmás. 

 
Acabado de chegar de Euskadi, onde a nosa asociación  ven de participar nos 

preparativos  do Galeusca 2006, na Fundación Chillida-Leku lembraba eu que o 
tema deste ano ten moito que ver con estas xornadas.  

 
O tema é o tabú, a necesaria literatura  transgresora, a literatura que rompa os 

tabús que a vida do real  vai depositando sobre as nosas culturas e sobre as nosas 
literaturas. É misión fundamental dos xoves creadores a permanente transgresións 
dos tabús que, mesmo as xeracións precedentes, poidamos  xerar. 

 
  Xoves escritores e escritoras, tantas veces, en diálogo necesario e 

insolentemente creador coas súas xeracións precedentes, que fará que o noso 
sistema literario se consolide, mesmo porque constantemente sexan cuestionados 
os tabús que o propio sistema literario produce. 

 
Concreción da preocupación desta equipa directiva é a formación de novos 

creadores de xoves escritores que dean fermosos froitos de futuro, é esa é a 
intención  dos obradoiros de escrita literaria que se están a ofrecer  coa axuda 
fundamental da Dirección Xeral de Xuventude, e que agradecemos sinceramente. 
 
 

Cesáreo Sánchez Iglesias, Presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega 


