
Entrevista realizada a TONI LÓPEZ, licenciado en Historia e licenciado e 
doctorado en Xornalismo que actualmente traballa en Radio Galega. Invidente. 

Que che pasou pola cabeza para estudar xornalismo? Teus pais 
apoiáronte ou querían que fixeses outra carreira? 

A miña historia é complicada. Daquela a miña idea era estudar psicoloxía ou 
historia, eran as dúas opcións que tiña. Eu xa tiña problemas de vista, pero con 
18 anos, tivéronme que operar e quedei cego. A partir de aí cambiou un pouco 
a miña maneira de ver o mundo, o cal lle pasa a calquera se tes un golpe así 
na vida. Despois disto, a miña primeira idea era facer fisioterapia nunha escola 
que ten a ONCE en Madrid. Fun ás probas e todo, cheguei alí un dia e dixen 
“Non, paso. Isto non é o meu, non me vexo aquí con esta xente”.  Recoñezo 
que un dos principais motivos que me levou a non estudar fisioterapia foi que 
non quería compartir catro anos da miña vida nunha clase só con persoas con 
discapacidade. Paréceme ben que sexa unha escola de fisioterapia  só para os 
nenos da ONCE, pero non era o meu ambiente, o que eu quería. 

Pero se querías, podías estudar fisioterapia en Coruña, ¿non? 

Si, si, pero despois pasou unha cousa. Cando eu estudaba segundo de BACH, 
veu un da radio de Vilalba. A min a radio sempre me gustou moitísimo, e o 
deporte tamén, e veu un da radio de Vilalba ó instituto a ver quen quería facer 
un programa de radio unha vez á semana unha hora, e cinco que estabamos 
alí dixemos <<vamos aló>>, e a partir de aí xa o tiven claro. Así que houbo 
dous condicionantes que me levaron a tomar esa decisión: un que eu quería 
facer unha carreira nun centro público, co resto da xente e dous, que ó final era 
o que máis me gustaba e dixen << se ó final non atopou traballo, Deus 
dirá>>… 

E cando llo dixeches ós teus pais… 

Meus país quedaron encantados. Eles non querían que fose para Madrid. De 
Santiago estou a unha hora, e de aquí estou a cinco e media. Así, ía, vou e 
sego indo tódolos fins de semana á casa. No meu caso e no de tódalas 
persoas que sofren unha discapacidade, a familia e os amigos son 
fundamentais. E son fundamentais en moitos aspectos, non só en que te 
apoien, que está moi ben que te apoien, pero ás veces, se te apoian 
demasiado pode ser perxudicial. O proteccionismo é o peor que hai. Coñezo 
moita xente sobreprotexida á que non lle fan ningún favor, estana prexudicando 
moitísimo. Se nunca te vas esixindo a ti mesmo… É como se ti es un 
deportista, se ti non entrenas un pouco máis, se non te esixes o teu corpo non 
mellora, e nisto igual.  Se as túas capacidades para desenvolver unha vida 
cotiá non as vas mellorando cada día, e se tes todo feito, ó final acabas non 
sabendo facer. A xente dime “¿e ti cociñas?”, home, ¡que remedio me queda! 
Se vivo só, non vou morrer de fame. 

 

¿E como é ese golpe tan forte? Porque claro, ti aínda que dixeches que 
tiñas problemas de visión, podías ver algo. ¿Como foi cando de súpeto, 



perdes a vista totalmente?, porque en certa forma tes que volver a 
educarte. 

Si, tes que volver a educarte. É igual que unha persoa que está en cadeira de 
rodas e ten a opción de volver a andar; ten que aprender; ou unha persoa que 
ten un shock fortísimo e perde a capacidade de falar. Isto é o mesmo, ti tes que 
desenvolver habilidades que non tiñas antes.  

Eu por exemplo véxome na situación e xa o vexo imposible.  

A ver, hai que partir da base de que non é o mesmo a adaptación dunha 
persoa que non teña problemas de visión que a de outra que coma min, sí os 
tiña e que era consciente de que en calquera momento podería quedarme  
totalmente cego. 

Como reaccionaches, Toni?  

Hai dúas solucións claras, e todo o demais son camiños intermedios: ou non 
facer nada ou dicir “Oes chico, hai este problema”. O primeiro para unha 
persoa cando ten unha discapacidade é asumila e saber que é diferente ó 
resto, pero asumila, porque ti non lle podes facer nada. Unha vez que a 
asumes, quédanche dúas decisións: ou non facer nada ou dicir: eu coa miña 
diferenza con respecto ós demais, o único que quero é facer unha vida coma 
os demais, coas miñas adaptacións e co que eu necesite. Todo o mundo 
necesita adaptacións porque todo o mundo é diferente, quero dicir, ninguén é 
igual. A igualdade non existe, para empezar, a igualdade é unha utopía, como 
a obxectividade no xornalismo. Nós entre os catro somos diferentes, cada un a 
súa maneira. A partir de aí podes escoller un camiño ou outro. Eu escollín 
“Señores hai que facer algo con isto, eu non me vou quedar toda a vida aquí”. 
Loitando pódese chegar a moitos lados. Eu non son ningún fenómeno, se o 
fixen eu é capaz de facelo calquera. É unha cuestión de mentalidade, de 
moverse e non dicir “son un desgraciado”. 

Supoño que tamén depende da forza de vontade de cada persoa. 

Estes duros golpes da vida fante cambiar. Eu coñezo xente con moi pouca 
forza de vontade que cambiou radicalmente a súa maneira de entender a vida. 
De feito, eu admito que cambiei radicalmente a miña maneira de entender a 
vida. Dáslle valor a unas cousas que antes non lle dabas. 

Como foi a túa traxectoria na facultade? Tiveches o apoio dos profesores, 
dos compañeiros, ou  algún problema? 

Nesta facultades só tiven un problema. Foi con Outeiriño, que me botou de 
clase por ir con Xumer (o can guía), cando xa levaba tres anos na facultade 
indo con el. Entrei cinco minutos tarde, polo que se me botara por entrar tarde, 
entendíao, pero cheguei e dixo “Sr. Lopéz puede abandonar usted la clase?” e 
díxenlle “e logo?”, “porque no puede estar aquí con su perro”. Tivemos unha 
discusión e despois  suspendeume, e protestei no reitorado e como non podía 
ser doutro xeito, estaba aprobado. Pero dende o principio foi xenial cos 
profesores. 

E cos compañeiros?  



Nesta carreira hai moito ego persoal. Eu estiven moi ben os tres primeiros 
anos, pero no último ano, aparte que me botou Outeiriño, tiven algún que outro 
problema, pero bueno, os meus mellores amigos saqueinos desta carreira, así 
que non vou criticar. En  tódalas xeracións hai gilipollas. Había xente que non 
quería que Xumer fora na orla, entón, houbo outro follón. Pero ben, eu non 
tiven dende o principio ningún problema para integrarme, nin nas clases , tanto 
profesores como alumnos. Na miña xeración éramos dous alumnos cegos, e 
ningún problema dende o primeiro día, tanto o decano que daquela era Xosé 
López, como tódolos profesores. Dispoñibilidade absoluta para adaptar o que 
fose, para cambiar incluso o temario e itinerarios das materias. Pasa coma en 
todos lados, a adaptación das persoas con discapacidade, a xente sempre o ve 
como un pouco estraño, mais ó final é a aplicación do sentido común, é dicir, 
non necesitas nada especial. Para estudar xornalismo non necesito medios, 
simplemente aplicar sentido común.  Se digo “¿Non podo facer un exame por 
escrito?, pois fágoo a ordenador ou como sexa”, e se temos unha materia 
audiovisual, pois non pasa nada porque eu non a curse, eu vou ser igual un 
xornalista. Todo mundo sabe que eu non me vou dedicar a gravar e facer 
guións cinematográficos. E dis ti, en vez de cursar esta materia, vas a ler cinco 
libros e facer cinco traballos, e xa está. Non pasa nada. É aplicar o sentido 
común. Eu tele facía, as prácticas no plató facíaas, o que non facía era editar 
un vídeo por exemplo. Pero todo é sentido común e total predisposición por 
ámbalas dúas partes, porque hai xente con discapacidade que tende a pensar 
que o mundo está en contra del. As persoas con discapacidade tamén temos 
que poñer da nosa parte. Eu cando chego a facultade terei que facer algo para 
poder integrarme cos meus compañeiros. Eu sei de exemplos de xente con 
discapacidade que non foron capaces de integrarse na clase. Non toda a culpa 
e dos compañeiros. Ti teraste que integrar levando unha vida como leva a 
xente de 19 e 20 anos, é dicir, se xa non vivo só en Santiago e tódolos días me 
traen dende a  a casa, se non saes ca xente, se non vas ás ceas de clase, 
etcétera, como pretendes integrarte? A min non é que me custase o de saír...É 
como todo, hai días que estarás farto de todo, pero hai que tirar para adiante. 
Existe moita manía desa na xente con discapacidade que pensa “a sociedade 
non nos integra”, pero ¿que fas ti para integrarte?, ¿que facedes vós como 
colectivo para que vos integren na sociedade?  

A ONCE tampouco favorece a integración precisamente. En teoría é un 
organismo que se rexe democraticamente, o consello de administración é 
elixido polos afiliados...O 90% dos afiliados da ONCE ¿que son? Vendedores e 
traballadores do cupón, xente con moi pouca formación, que dependen da 
ONCE para que traballen, porque a ONCE non loita por que eles se integren. A 
información é un privilexio e ten moito poder, se tes información, podes dicir “eu 
non estou de acordo co que facedes, vamos intentar cambiar”, pero se ti non 
tes información, váleche, é o que hai; dis: ou traballo aquí ou en ningún lado, 
porque non teño formación.  

Vouvos facer unha pregunta: De que son os anuncios da ONCE? Vistes 
algunha vez, por exemplo: “Los perros guía pueden entrar en todas partes”?... 
E a xente que ten 50 anos sen ningunha formación, ¿que vai facer?  A ONCE 
non fai nada por integrar. Teño unha prima cega, e apartárona dos 
compañeiros de clase para ensinarlle a ler Braille. O braille é un medio de 
desintegración, como a linguaxe de xordos. Vós ledes braille? Non, pois entón, 



non nos podemos integrar. Estivo moi ben no seu momento, pero hoxe en día 
ten que desaparecer. Eu tereime que adaptar a unha linguaxe á que vosoutros 
poidades acceder e entender para integrarme. Pero eles seguen dicindo que 
non, que hai que promocionar o braille. Cando o  braille desapareza será 
porque non é necesario, e o día que non sexa necesario é porque nos 
podemos integrar todos perfectamente. Antes non había internet, tiña que 
escribir en braille, e outra persoa tiña que saber lelo, para podermo comunicar 
escrito, hoxe en día non. A través do ordenador, eu podo falar contigo por 
correo, móvil, ou polo que sexa perfectamente, pois iso é un síntoma de 
integración, non o braille.  

Qué opinas da accesibilidade, das barreiras físicas desta facultade? 

Para min o peor, e protestei moitísimo mentres estiven, e paréceme que 
seguen sen arranxalo, son as barandillas das rampas, todo un perigo porque te 
arrimas e caes. Non sei como o permiten.  O primeiro ano que vin con bastón, 
a min dábame pánico. Ten moitas cousas que mellorar como tódolos edificios. 
Eu estiven en moitos edificios da ONCE que tiñan columnas no medio das 
habitacións. As barreiras arquitectónicas non son só para os discapacitados, 
iso é outra cousa que venden mal, as barreiras son para todo o mundo. Eu 
acabo de ter un sobriño, vou con el pola rúa e de repente tres escaleiras para 
baixar o carriño. Unha rampa para as persoas maiores é moito máis cómoda. 
Ou é que ti mañá non podes andar con muletas porque rompiches unha perna 
ou quedar en cadeira de rodas? É o que non entende a xente, que é moito 
máis fácil que vós teñades unha discapacidade a que eu recupere a vista. 
Dende as propias organizacións da xente con discapacidade non  se vende 
ben, porque din “hai que acabar cas barreiras arquitectónicas polos 
discapacitados”. Polos discapacitados e pola convivencia xeral da xente. Nos 
edificios máis modernos as escaleiras de emerxencia desapareceron, agora hai 
tobogáns de emerxencia, que é moito mellor. Cantas veces se matou xente 
polas escaleiras de emerxencia? O que está en cadeira de rodas que o 
queimen. As clases din que están accesibles para unha persoa con cadeira de 
rodas, si, soamente a última fila. Que pasa? Ten que estar marxinado? Se hai 
tres en clase e dous están na primeira fila, el ten que estar na última porque  si, 
unha persoa en cadeira de rodas. 

Nunca solicitaches nada ó SEPIU?   

Non teño coñecemento del, pero volvo a insistir, falando e con sentido común 
non hai ningún problema. Fixen dúas carreiras e un doctorado nesta 
Universidade. Eu sempre digo que non son ninguén especial, non teño máis 
capacidades que ningún outro, pero creo que con naturalidade, falando as 
cousas, e con sentido común de tódalas partes, non ten por que haber 
problemas. 

Como era o teu proceso de estudio Toni?, tes un software ou...? 

A ver eu xa fai máis de dous anos que rematei aquí, así que vai evolucionando 
moito a cuestión. Eu teño una versión aínda que hai versión melloradas, que 
son seis teclas máis o espazo e o único que fai é que ti escribes co código 
braille e tradúceo a linguaxe. La “a” es la “a”. Hoxe en día está en desuso, eu 
agora estudei historia e copiaba apuntes no ordenador, cun software adaptado 



ou se es Mac xa o trae o propio ordenador e eso é a ostia. O exame fágoo na 
mesa do profesor pa que vexa que non estou copiando e envíollo por correo 
electrónico e via. Copio apuntes en clase, fago os traballos , fago os exames,e 
non hai máis ciencia. Hoxe en dia internet, o 99% das páxinas son totalmente 
accesibles. Son barreiras que se van quitando e que favorecen a igualdade. Eu 
en Braille xamais poderei traballar onde traballo . 

Traballando tampouco tes ningún problema… 

Nada, nada.  Cando tes un problema tes que buscar unha solución, vos tamén. 
Hoxe día a informática é a ostia. Teño un móbil táctil, que xa é o último, e xa o 
trae o móvil. E un linguaxe igual pa todo o mundo. Eu apenas sei ler Braille, 
olvídome, porque non o necesito e alégrome. 

¿E a parte das barreiras físicas ti engadirías outras barreiras? 

Si, si. As máis importante de todas, máis que as físicas e as educativas e 
arquitectónicas e as que queiras, son as mentales da xente, as psicolóxicas, 
porque a xente de principio hai un alto porcentaxe que xa che pon unha 
barreira de “oh, aí ven o neno cego isto cousa rara, hai tratalo como se fose de 
espuma que si lle tocas igual se deforma”. En xeral a xente de principio 
establece unha barreira, se ti non te mantés aberto e accesible a xente xa 
establece unha barreira de principio, por iso tamén aí entramos as persoas con 
discapacidade na nosa función de facernos ver, de facernos visibles ó mundo. 
De dicir, señores, o 90% da xente de primeiras establece un certo 
distanciamento de nós, ben pois teño que ser eu, o que acorte ese 
distanciamento para que esta persoa cando se atope con outra con 
discapacidade, se ese distanciamento é X sexa X/2. Temos que facer unha 
labor entre todos nos. Se eu me considero menos válido ca outra persoa como 
non te vai considerar o resto menos capaz?. Tes que empezar por crer en ti 
mesmo. Cada un ten que valorar e defender o seu traballo. 

Que opinas das políticas da Xunta para as persoas  con diversidade 
funcional?, porque por exemplo dende o foro de vida independente  din 
que pecan de asistencialismo, que fan que a xente descanse nas 
institucións , que favorecen a segregación. 

Eu volvo a insistir no mesmo de antes. Paréceme fundamental que a xente con 
discapacidade se integre en tódolos colectivos que forman a sociedade, tanto 
culturais como deportivos con total e absoluta naturalidade, porque o resto vai 
en contra das propias persoas con discapacidade. Eu despois en canto a 
políticas da Xunta ou do. Estado , podo defender unas ou outras, pero o 
fundamental é integrarse con total naturalidade porque favorece un, á persoa 
que se está integrando e dous, ó conxunto da sociedade porque enseñalle que 
a xente con discapacidade pode facer moitas cousas. Para min, eu admito que 
non tiven problema para integrarme en grupo e fixen un montón de cousas, e 
creo que eso axuda a  (..) á xente con discapacidade, porque a xente que 
conviviu conmigo tanto… e dicir eu fixen moitos deportes , espero polo menos 
que cando se encontre con outra persoa con discapacidade xa, polo menos , o 
que vos dicia antes, non te plantexes unha barreira. Políticas hai moitísimas, o 
que creo eu , e volvo repetilo é “ o sentido común”. Unha persoa hai que 
deixala que se integre ata o máximo das súas capacidades. Unha persoa con 



Síndrome de Down, porque non se vai integrar a traballar se as súas 
capacidades llo permiten?, dentro dos límites, porque hai moitas 
discapacidades severas que non  permiten á xente integrarse no mercado 
laboral. Pero porque unha persoa con Síndrome de Down non pode aprender a 
vivir soa?, pode aprender! Se as súas capacidades llo permiten pode aprender 
a vivir soa. A ONCE en Galicia organiza campamentos nos que só van alumnos 
da ONCE, está moi ben pero iso non pode ser un gueto, ten que ser integral. A 
xente ten que ter conciencia e sentido común e as organización igual. A xente 
entende como integración o dicir “eu voulle ofrecer á xente con discapacidade 
tres prazas para estudar xornalismo”,  iso está moi ben, pero a integración non 
acaba aí. Coñezo casos, se unha persoa que estudou xornalismo, acabou a 
carreira e non fixo nada máis perdeu os cartos. Esa persoa ten que saír de 
aquí, con vinte poucos anos que saes da facultade, e continuar cao integración. 
Porque a integración é máis que , alá vou meter este móbil aquí, veña 
integrado! Despois non lle fala a ninguén e pero está integrado, iso non é 
integración iso é poñelo aí por decreto. É como as prazas para as oposición, e 
dígoo eu que entrei nunha empresa pública tendo un 7% de reserva, e estando 
en contra eh!Non estou a favor. É dígoo sendo beneficiario deso.  Son 
partidario, que non pasa , que dende as administración, téñanse que poñer 
tódolos medios ó alcance para que as persoas poidan estudar, para que as 
persoas poidan optar en igualdade de condicións a esas oposicións. Pero en 
igualdade. Se todos temos os apuntes dixitalizados non é unha barreira para 
vos, pero sen embargo é unha vantaxe para min, e todos podemos compartir o 
mesmo linguaxe. Pero a xente con discapacidade temos a opción de entrar 
nunha oposición de forma normal, o que temos é que ter igualdade de medios. 
Do que máis contento isto una miña vida dende que me quedei sen ver non é 
ter un traballo eh, podo dicir que con 19 anos quedeime cego  e seguín 
mantendo a mesma vida e os meus amigos e outros novos e facendo o mesmo 
que facía a xente a miña idade durante os trece anos seguintes que pasaron, é 
do único que sinto orgulloso e non o cambio por nada , nin polo traballo. 

Sorprendeunos que xente moi afín cos problemas da discapacidade nos 
dixeran que estaban en contra das subvencións e reservas de prazas. 

Hai dúas mulleres aquí, é como o 40% de mulleres no Consello de 
Administración das empresas. A min iso paréceme totalmente discriminatorio, é 
dicir “chicas como sodes tontas pa dentro”. Iso non o comparto e tamén o digo 
claramente. Na universidade hoxe en día o 80% son mulleres ¿e logo que 
pasa?, ¿que dentro de 20 anos os directores de xornais van a ser tíos? Non, 
non pode ser. Hai que crear o escenario ideal onde ti poidas competir en 
igualdade de oportunidades. Creo eu. 

Canto tempo levas co teu can? 

Pois vaise xubilar en outubro, xa é maior.  

Como, tes que devolvelo á ONCE?  

Non, non, pódeste quedar con el, pero perde facultades.  

Máis alá do funcional, que significa Xumer para ti? 



Pero cámbiache a vida radicalmente. É totalmente diferente andar cun bastón 
que cun can guía, tanto dende o punto de vista da integración como da 
accesibilidade, como da compañía, xa non só o que fai por ti como can guía 
senón que é unha compañía totalmente diferente, ademais dun mecanismo 
para unha persoa cega para andar, sen dúbida. Eu non entendo  a quen non o 
ten. 

O ano pasado tivemos unha charla de representantes de COGAMI e Down 
Galicia, e tamén este ano Clara de Saa, directora do programa convivir en 
igualdade, queixábanse constantemente da terminoloxía que empregaban 
os xornalistas con respecto ás persoas con algunha minusvalía, ¿que 
opinas disto? 

Para que vexas que sempre vou ó contrario do resto da xente. Non estou 
totalmente de acordo con iso. A min dáme igual que me chamen cego que 
deficiente visual que minusválido como discapacitado. Eu o único que quero é 
que me traten como unha persoa normal, e que se van facer referencia á miña 
característica física van sinalar que eu son cego, eu dígoo sempre: eu son 
cego. A min iso de deficiente visual, imos ó dicionario... A min a linguaxe non 
me fai dano, entendo que se se pode modificar. A min fanme moito máis dano 
outras cousas,  nos xornais, por exemplo. Eu fun deportista, quinto de Europa 
en Judo, e aparecer nunha sección que non sexa a de deportes, iso sí que me 
parece grave. A min fanme dano outro tipo de atitudes da xente. Ás veces din 
coidado coas palabras que son ferintes, e les algún reportaxe  e dis “¡¡vaia 
bazofia!!” Como quere dicir “o discapacitado tal”, parece que di “este pobre 
inútil..”.  Póñame vostede está cego. ¡Non pasa nada! Hai cousas que fan 
moitísimo máis dano.  

Unha compañeira miña de facultade fixo unha reportaxe sobre min, a mellor 
amiga miña, e fíxoo adrede usando tódalas palabras que non se poden usar, as 
que son a cousa máis agresiva. Pois ben, foi o mellor reportaxe que me fixeron 
nunca, ¡o mellor! A xente que o lea pode aprender algo. A linguaxe pode ser 
ferinte, pero o é moito máis a atitude da xente. Ti por naturalidade ves a un cun 
bastón na rúa e que dis?, dis cego, pois xa está, imos ser naturais, imos 
integrar á xente na naturalidade, e o que non asuma que é cego ten un 
problema, porque ¡¡É cego!! Se buscas no dicionario de Homero en adiante o 
que é cego é cego. É moito máis importante o fondo  da noticia, do reportaxe, 
da entrevista, cando che fan preguntas para que só digas “Que pobre 
desgraciado es”...Non, non son un pobre desgraciado, son unha persoa á que 
lle pasou isto e punto, nada máis, non hai ningunha outra cousa. Hai que 
tomarse a vida con filosofía. Na noticia o que importa é o fondo. Nótase 
perfectamente na redacción final das noticias a persoa que de verdade 
conversou contigo e de verdade sacou unha imaxe de “Pois este tio é normal, 
eu non o coñecía, pero é un tío normal”, non o que di “¡Un neno cego,  aí va o 
pobre neno cego!”.  


