A

6

Opinión

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

antón xil

Andrés Quintá
o almirante de
Valga

Cousas de ningures
Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (ASIME) acaba de galardoar no seu 40º aniversario ao empresario Andrés Quintá Cortiñas, xerente de Extrugasa
e Extrumar, pola súa traxectoria profesional e persoal e
en recoñecemento ao seu esforzo, constancia e aposta pola innovación.
De ninguén se pode dicir máis alto e máis claro que
se fixo a si mesmo. Este home, que naceu en Arretén,
Iria-Flavia (Padrón), construiu da nada un auténtico
emporio que desde Valga da traballo a máis de 700
familias e exporta, con patentes propias, a todo o mundo.
Andrés Quintá é quizais un dos homes máis recoñecidos que podemos atopar na comarca e nembargantes polo seu trato e campechanería, ao igual que
sucede co Rei Emérito, parece unha persoa corrente,
modesta, cun trato afable e sempre disposto a colaborar coas causas nobres, en obras filantrópicas ou que
teñen que ver coa recuperación do patrimonio cultural
e arquitectónico relixioso, co deporte ou participar en
eventos de promoción gastronómica como a Festa do
Albariño ou da Caña e a Anguía de Valga, por non nomear outras moitas máis.
Quintá ten mil e un premios e recoñecementos nacionais e internacionais, a Medalla Castelao, o Arousán
de Honra, Galicia á Innovación, etc. etc. pero si hai unha
distinción que máis lle fai sentirse orgulloso foi unha
concedida polas súas propias traballadoras por fomentar a integración feminina nun sector, como o industrial
do aluminio, tradicionalmente vetado ás mulleres.
Si Andrés Quintá tivera a oportunidade de transformar tódolos seus recoñecementos públicos, de particulares e institucións, en medallas tería que lucir unha
auténtica guerreira de almirante (gústalle moito o mar
e durante un tempo, no verán, solía pasearse cun gorro
de marino) cargado de condecoracións que mesmo o
poderían confundir cun daqueles xenerais soviéticos
que en vez de “pechera” parecera un auténtico “coraceiro” polos incontables metais que luciría na súa chaqueta.
Aínda que, a Andrés Quintá si lle falan de almirantes venlle sempre á cabeza un marino español, nado
en Vigo e afincado en Pontevedra, como foi don Casto
Méndez Núñez, heroe da Batalla de El Callao, que dixo
aquela gloriosa frase: “Máis vale honra sen barcos que
barcos sen honra”. Sin querer chegar a entrar en comparacións, si hai que dicir que Quintá ás veces parecera
ese vello marino, que chegou a ser proposto para Rei
de España, que tamén desafiou a comodidade que lle
ofrecía o seu barco e cambiouna polo risco da súa propia vida nunha batalla desigual da que miragrosamente
saiu victorioso. Agardemos que lle suceda o mesmo a
Quintá na súa loita particular como un solitario Quixote perseguindo, entre grandes muíños de vento da incompresión das administracións públicas, un soño de
futuro cuberto de xenialidade innovadora, aposta pola
formación e a creación de emprego, ou non?
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A Señora Carmen

Os de Vilaxoán seguen sen médico
Mira ti por onde que xa teño plan
para hoxe. Estiven cos meus veciños
de Vilaxoán na reunión e alí todos estiveron de acordo en que había que
mobilizarse
para ter un
médico. A
nosa idade
non hai que
andar con
bromas con
estas cousas e a saúde é o máis
importante.
Vou ir con
eles en procesión ata
o hospital
para que escoiten esta
demanda e
a ver se os
vellos e tamén os mozos non perdemos este servizo que tanta falta fai
en Vilaxoán. Iso foi pola noite, pero
pola mañá fun ao Salón Nobre do
Concello de Vilagarcía pola firma do
convenio para a cesión dos locais socioculturais ás asociacións. A cousa
estivo moi ben e o alcalde la mar de
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amable pero houbo unha cousa que
se podía mellorar. Resulta que o alcalde de Vilagarcía, ai que ben feito
é!, é alto coma un día sen pan e aínda por riba
estaba subido a unha
tarima ou
un escalón e claro,
para darlle
os bicos
as persoas
normais
ou máis
ben baixiñas coma
min pouco
menos que
tiñamos
que saltar
e el ajachar
a lomba
de máis. Dijo isto para que non se
manque, non vaia a ser. Por certo,
quero felicitar ao gran bailarín da
Illa Manuel Trillo, que onte foi o seu
cuimpreanos. Parabéns. Dicíacho en
inglés, que sei que estás en Estados
Unidos, pero aínda me quedan unhas clases na escola de idiomas.

efemérides

911
Paul Lafargue, teórico
del socialismo francés,
se suicida con cianuro.

961
EEUU lanza al espacio
una cápsula “Mercury”,
con un chimpacé a bordo.

011
La aerolínea estadounidense American Airlines
se declara en bancarrota.
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945
Proclamación de la República Popular Federativa de Yugoslavia.

009
Tres cooperantes catalanes son secuestrados en
Mauritania.
015
Casi 300 detenidos en
París en vísperas de la
Cumbre del Clima.

