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stas tempas d'atrás, condo s'abriron á circu
lación nOVQS tramos da carretera que nos 
amece con Uviedo, eran mnitos os vedos 
d'este occidente d'Asturias a os que se ·yes 
ouguía dicir : <rxa tamos máis cerca", aludindo 
á distancia que )lOS separa da capita lidá unde 
tán os centros de goberno d' Asturias. 

y refiríanse, Claro 
ta, non a que nos ache
gafan nel espacIO, 

sinón a que nos reduci ron nun 
bon cacho el tempo que leva 
fer el trayouto. "Fun a Uviedo 
en menos d'horc:t y media dende 
Tapia", diefa ún; «pois eu inda 
cheguéi ató máis axina~~, repri 
caba el ourro; «xa veredes 
cando s' abra a Ponte de 
Caneiro'J, retrucaba un tereei
ro; y causas así. Era como si 
s'entrabase entre elos úa lui ta 
pra ver quén sacaba máis' ven
taxa da miraría da carretera, y 
entre todos s'adiviaba el con
tenro polo qu'a nova vía supón 
pra nosoutros. 

Ún, que xa chegóu a ese 
paso da escaleira que, eufemís
ticamente, ye chaman a tercei-
ra edá, nun p.ode menos qu' a- 1 
cardarse das seis ou sete horas j 
qüe, hai cincuenta ou máis ~ 
anos, s'empriaban en fer el 
viaxe qu'hoi se· resolve en 
poueo máís d'un hora: T anras 
vóltas y revoltas por úa ~arre-
tera chía de furacos, ··subindo y baxandQ as costas 
naquelos autos con gasóxeno qu'¡oan . tan axeito 
-condo mm yes daba por parar, quejo Han a miudo 
cua terquedá. dos burros-, convirtÍan el tray~uto 
c_uase nun talvario, anque eston.ces nun hola parecese 
tanto potque tábamü's benafeítos. a aqudas situaci6is 
'ya outras pjores, ademáis ae quecondo Dun se conoz 
nada miyor nun se bota de menos Lo qu'o.utr'os tein. 
_~ El recordo d'aquelos tempos - y d'outros muíto 
'piores si bqt~mos os oyos inda-máis p¡:a detrás-l~va
me afer algúa refksíón.acerca d'elo. Claro qu'é verdá 
que rtamos -máis cerca. Y 'nuñ lo tamos' n9máis gracias 
á búa carretera, támoslo tamén noutras causas, entre 
elas na <;:onside.ració'n dos qu'os. nasos mayores apo
daban os de riba. Pode que non a todos os novos yes 
chegase el sentimento de saberse deixados da mao de 

-Dú)'s qu'ahióu nas xentes d'estas terr~ del occ;idente, 

charnaclas a miudo as Asturias amoladas, xorobadas, 
esqueicidas, y nas que se fía verdá el dito de "lonxe de 
corpo ... ". Digo esro porque ás veces nun vén mal 
record ala xa qu'.así dáseye miyor aprecio a lo que se 
ten hoi, pois penso "que sintirse lonxe na considera
ción y nas atenci6is dos que tein a obrigación de pres
talas, inpa é piar que saberse físicamente distapte. 
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Pro a cousa é que xa tamos máis achegados a os de 
riba. Ben é verdá que xa empezamos a talo muito 
antias de qu'a nova carretera nos puxese a Uviedo un 
bocadín máis á mao. Xa hai muiro tempo que somos 
daquén y naíde se deixa hoi meter os didos polos ayos, 
corno dicía meu bolo. Malo fora. Fomos axeito, pro 
famas indo. Xa sei que non todo ra resalto y nunca lo 
tará, pois sempre haberá daqué por que luiriar - sin 
rar" sempre xemendo, que tampouco é eso--, pro 
anque un amigo meu diría aqueJo de «xa nun é sin 
tempoN, nun se pode negar que cada.vez tamos máis 
cerca. 

Yos que conocemos ou soupemos d'outros tem
pos penso qu'inda lo valoramos máis. 

¡y é qu·e tuvemos tan lonxe! ~ 




