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Unha persoa sempre disposta para axudar, para colaborar, 
porque aprendeu daqueles obreiros que ían ao negocio 
familiar a compartir, a ser solidario, a facer equipo, a respec-
tar o valor da palabra. Valores tradicionais que son os motores 
cando de abrir vieiros se trata. Porque o Suso sempre ten 
unha boa palabra, un sorriso, nunca ficas demais. Hai quen di 
que o “Suso o arranxa todo”. Hai tamén quen aínda lembra de 
cando facía as rendas na casa. Horas e horas botou cubrindo 
as solicitudes de pensións, declaracións de renda, axudas de 
invalidez sen diferenciar quen llo pedía, sempre de balde. 

Jesús Montero Villar non engrosa títulos académicos, pero 
atesoura títulos da vida. Lembra con entrañable cariño a un 
cliente do bar dos pais, chamábase coma el, Jesús. Conta 
que se sentaba mesa entrando á dereita, que morreu novo 
pero todo o mundo o saudaba porque era moi xeneroso e a 
xente lle tiña estima. 

Quen coñeza ao Suso compartirá comigo que sempre é luz, 
que sempre o acompaña un sorriso nos beizos, sempre unha 
boa palabra porque as persoas con bondade só ven bondade 
nos demais. Por iso compartir camiño con Jesús Montero 
Villar é coñecer os vieiros da esperanza. 

Quen coñeza ao Suso compartirá comigo que se algo o 
define é a súa xenerosidade e has de compartir comigo, 
lector, que é a persoa á que todos lle temos estima.
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cariño do seu pai que con duro esforzo quería facer del unha 
persoa estudiada. Non foi posible, mais conseguiu guialo nos 
primeiros pasos laborais que foron iniciados no xa desapareci-
do Sindicato vertical. 

Foi nas oficinas de García Barbón onde iniciou a súa lonxeva 
traxectoria laboral. Corría o ano 1973 e alí coñeceu as loitas 
obreiras do Vigo moderno. Eran habituais os encerros dos 
sindicalistas, e foi na súa mesa da 6ª planta onde viviu a 
atentado do 1976 imputado aos Grapo. Anos duros no move-
mento obreiro vigués que Suso Montero coñeceu en primeira 
persoa. E como aconteceu nos anos da nenez, afincaron nel os 
seus valores de compromiso e solidariedade.

Pero se algo define ao Suso é o deporte. Comezou xogando ao 
balonmán, deporte no que foi xogador federado no Academia 
Octavio. Non foi o único deporte, tamén xogou ao fútbol co 
Areosa, ao hóckey e un longo etcétera. Con esta traxectoria 
non é de estraño que fora tanto tempo directivo do Tomiño FC, 
nin que fora un dos promotores do Tomiño FC Femenino. 

O Suso sempre metido en todas. Formou parte das Comisións 
de Festas de San Blas onde estivo máis de 20 anos, tamén na 
da Nosa Señora, na Asociación Cultural Daniel Calzado, na 
traída de augas de Vilar e dende hai anos do equipo directivo 
da Comunidade de Montes de Tomiño. 

Ademais foi concelleiro polo BNG na oposición en varios 
mandatos e durante un breve tempo no goberno á fronte da 
Concellería de Benestar.

Unha persoa sempre disposta para axudar, para colaborar, 
porque aprendeu daqueles obreiros que ían ao negocio 
familiar a compartir, a ser solidario, a facer equipo, a respec-
tar o valor da palabra. Valores tradicionais que son os motores 
cando de abrir vieiros se trata. Porque o Suso sempre ten 
unha boa palabra, un sorriso, nunca ficas demais. Hai quen di 
que o “Suso o arranxa todo”. Hai tamén quen aínda lembra de 
cando facía as rendas na casa. Horas e horas botou cubrindo 
as solicitudes de pensións, declaracións de renda, axudas de 
invalidez sen diferenciar quen llo pedía, sempre de balde. 

Jesús Montero Villar non engrosa títulos académicos, pero 
atesoura títulos da vida. Lembra con entrañable cariño a un 
cliente do bar dos pais, chamábase coma el, Jesús. Conta 
que se sentaba mesa entrando á dereita, que morreu novo 
pero todo o mundo o saudaba porque era moi xeneroso e a 
xente lle tiña estima. 

Quen coñeza ao Suso compartirá comigo que sempre é luz, 
que sempre o acompaña un sorriso nos beizos, sempre unha 
boa palabra porque as persoas con bondade só ven bondade 
nos demais. Por iso compartir camiño con Jesús Montero 
Villar é coñecer os vieiros da esperanza. 

Quen coñeza ao Suso compartirá comigo que se algo o 
define é a súa xenerosidade e has de compartir comigo, 
lector, que é a persoa á que todos lle temos estima.

Di que coñeceu a xenerosidade e a estima detrás do mostra-
dor do negocio familiar no barrio do Couto, aos pés do Castro 
en Vigo. Alí era coñecido como “dos da tenda”. Non era ése o 
único alcume da familia. No lugar onde naceu, Cortiñas- 
Castrelo do Miño, eran “os villarinos”. Para nós é o Suso “do 
Laguna” ou tamén o Suso “do Inem”. 

Jesús Montero Villar (Cortiñas, Castrelo do Miño,  1954) naceu 
na casa materna ao pé do embalse que en tempos eran 
viñedos. Alí coñeceu aos 12 anos un fito histórico como foi o 
levantamento dos labregos e labregas contra a construción da 
presa que ía asolagar as súas terras. 

Para o neno que foi, os veráns eran a vendima, e o seu día a 
día o mostrador dunha tenda de ultramarinos e bar, dos de 
antano, onde se vendía o viño da aldea, as latas de alcriques 
e se fiaba aos clientes. Criouse entre as conversas dos que 
ían ao bar, aqueles obreiros do rural que construíron o Vigo do 
século XX. Foi da man destas xentes do campo metidos a 
proletarios onde coñeceu o que era a xenerosidade e o que 
era a estima. Dúas palabras que trouxo na equipaxe cando en 
1978 casou coa Maruja do Laguna e afincou no lugar da 
Salgosa facéndose un oco entre as xentes de Tomiño.

Quen coñeza ao Suso asentirá cando o defina como unha 
persoa de compromiso, de consenso, un veciño que está para 
todo, sempre disposto a axudar, un home con sensibilidade, 
solidario e un compañeiro que fai equipo e nunca falla. 

Aos seus 67 anos seguímolo atopando no seu posto da 
Oficina de emprego en Tui. Cando mira cara atrás lembra o 

Suso no mostrador da tenda familiar coa súa nai
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