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Un aquel de ilusión 
  
 
 
Vinte anos após a elección da primeira xunta de goberno do Colexio de Xornalistas de 
Galicia compre falar da afouteza coa que os xornalistas galegos afrontamos as 
primeiras eleccións e, conseguintemente, a constitución desa primeira xunta de 
goberno con Xosé María Palmeiro como mascarón de proa da nave que Galicia 
procedía a botar para se asegurar que o xornalismo de seu realizaría unha singradura 
efectiva. Xosé María, o decano do colexio, fixou o rumbo atendendo os acordos 
tomados na sala de derrotas do colexio na antiga sede compostelá. Cantas xuntanzas, 
cantos debates, cantas visitas e entrevistas en Compostela pero, tamén, en toda 
Galicia. Canta colaboración de entidades, axudas para establecer marcas na carta 
mariña que iamos ter como referencia para sabermos sempre voltar a Ítaca, o noso 
principio referencial para acadar representatividade e verosimilitude non só entre os 
membros do Colexio senon na sociedade galega á que nos debemos. 
  
A lembranza que nos queda como integrantes desa xunta de goberno ten para min un 
non sei que de romanticismo. Porque o houbo. Chegamos para poñer o alicerce do que 
hoxendía é un Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e coido que podemos 
darnos por satisfeitos dunha andaina que, nen moito menos, tiñamos asegurada cando 
comezamos. Houbo que superar moitos atrancos surxidos a medida que avanzabamos, 
esquivar cambadelas, clarexar cuestións... mais valeu a pena porque vinte anos 
dempois o CPXG está consolidado, avanza firmemente, respectase a súa voz e 
establece criterios para propios e alleos. Ten un xorne que o caracteriza e os 
xornalistas de antes e os de agora sabemos que Ítaca, a nosa illa de referencia está 
sempre disposta a acubillarnos no ben e no mal (que de todo hai).   
  
De momento, por outros vinte anos. E logo xa virá o resto. 
 
Antón Luaces Teixido 

Vogal da Xunta de Goberno do CPXG (2000-2004) 

 
 
 


