
A IGREXA E A LINGUA GALEGA 
Ensaio 

Xesús Ferro Ruibal 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 





XESUS FERRO RUIBAL 

A IGREXA E A LINGUA GALEGA 
(Ensaio) 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

Santiago, 1987 



I.S.B.N.: 84-505-5527-2 
Depósito Legal: C-304-1987 
Imprenta MINERVA- Polígono Industrial do Tambre- Gutenberg, 5- Santiago. 



1 . Preámbulo do mel e o vinagre 

Ó pofierme a escribir e diante deste papel aínda en branco, tefio a 
sensación que probablemente teñen os que se colocan diante das cáma
ras de TV.: a de non saberen con quen van falar. ¿Quen es ti, lector? 
¿De que lado estás no lerio da liturxia en galego? 

Non hai resposta. Por iso mellor será que che eu diga a ti quen son. 

Eu son un home que tivo que ir a Roma para descubrir que era gale
go. E que na meditación das feituras de Xesús o galileo descubriu, hai 
vinte anos, moitas semellanzas entre a súa mensaxe e certas páxinas de 
Castelao e dalgún outro poeta galego. Alí descubrín que eu era dun 
País que ignoraba e actor, sen sabelo, dunha triste historia. Alí descu
brín un programa para a miña vida e unha Esperanza para a miña terra. 

A mifia preocupación é a lingua. Porque nesta metáfora xoga o 
home valores moi profundos e a súa existencia os cristiáns. Eu escribe 
para galeguizar. Estás avisado. Non o fago pola brava, que con berros 
non se curan os enfermos. Eu quero facelo pola mansa, coma o mar, 
agora unha onda, despois outra, e así seguido. ¿Paciencia? A túa, lector. 
Eu non escribe para condenar, anque había moito que; pero ¿non si 
que collemos máis moscas cunha pinga de mel que cun bocoi de vinagre? 

Razoar de pouco vale , porque as decisións tómaas o corazón e o ce
rebro traballa despois. Mesmo así, se colleches este libro, o teu corazón 
algo preparado xa está. Sobre un ovo pon a galiña. Así que vouche con
ta-lo caso dunha gran Esperanza que houbo de afogar precisamente nun 
mar de palabras de esperanza mal pronunciadas. Houbo. Que ¡ollo! a 
Esperanza revivece. 
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2. Xesús o galileo falaba e rezaba en arame o 

Ninguén de nós puido escolle-lo lugar nin a data do seu nacemento. 
Somos galegos do século XX con tódalas consecuencias, pero sómolo 
porque cadrou así, por casualidade. 

Distinto é o caso de Xesús o Galileo, de quen a fe cristiá afirma que 
é Deus feito home. A súa encarnación é voluntaria; polo tanto tamén 
este aspecto da vida, para nós casual, ten no caso de Xesús o seu por que. 
E suscita graves pregUJltas como son o cur tam sero, cur tam cito e cur 
tam infra que tan ben analiza Torres Queiruga no seu libro A revela
ción de Deus na realización do home, ás que eu engadiria a pregunta 
cur ibi, "¿por que alí en Galilea?". Porque non é indiferente que non apa
recese en Roma, capital dun Imperio (que lle podería acelera-la expansión 
da súa doctrina), senón nun territorio periférico ocupado militarmente 
por unha potencia invasora. Non é indiferente que non aparecese na fa
milja do rei Herodes (que lle podería facilita-Ja súa condición de líder), 
senón nunha humilde familia de Nazaret. Non é indiferente que tam
pouco nacese na capital xudía de Xerusalén (que a efectos relixiosos se
ría unha garantía), senón na despreciada e sempre sospeitosa Galilea. 
Todo isto, por ser voluntario, ten coma o resto da súa vida un valor 
exemplar. Son símbolos que veñen ó caso e nos que algunha vez temos 
que reparar. 

¿Que era daquela nacer galileo? ¿Que avantaxes ou que lastre social 
se asumía? Vexamos. No N. de Palestina había un territorio de 80 kms. 
por 35, que asirios, fenícios e arameos sucesivamente lle conquistaran á 
tribu de Neftalí. Era un territorio fértil en productos da terra, con pesca 
fácil en Xenesaret e atravesado por unha rota comercial que tentaba e 
alimentaba un certo bandoleirismo. Aquela heteroxeneidade étnica e 
quizais tamén o bandoleirismo provocou que os palestinos do S., os da 
seca e "triste Xudea", como lle chamaba Renan, denominasen despecti
vamente aquel territorio norteño como Guelil ha-Goyim "O Círculo 
dos Paganos". Pero trala conquista macabea (séc. 11 a.C.) os "pagáns" 
ou emigraron ou se circuncidaron, é dicir, xudaizáronse. E dende aquela 
os xudeus empezáronlle a chamar namais Guelil "O Círculo": Galilea. 

Pero para os palestinos do S., os da Xudea, aquela conversión for
zosa dos .. pagáns do N." sempre foi sospeitosa, como o foi para os cris-
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tiáns vellos a conversión forzosa de moitos xudeus e mouros españois 
alá polo 1.492: e aí están as polémicas de Sancho e D. Quixote, de Que
vedo e Góngora, os Tribunais de Limpeza de Sangue e a Santa Inquisi
ción. Aquela Galilea seguiu sendo etnicamente moi heteroxénea. E os 
xudeus, na súa atávica lideira das razas puras, sempre viron os galileos 
como sospeitosos de impureza. Tiberíades, un caso, esa cidade creada 
no ano 26 para adular ó emperador Tiberio, construíuse sobre unha 
necrópole: cidade, por tanto, impura para un xudeu enxebre, que estaba 
naturalmente en Galilea (Guignebert 1950, pp. 7-16). 

Ser galileo era ser a priori sospeitoso de bandoleirismo e de impure
za. E, se por riba, un se deixaba acompañar de arrecadadores de contri
bucións, prostitutas, se non tomaba precaucións para non se contaminar 
polo contacto cun cadáver, se lle interesaba máis que non se traficase 
no templo que a calidade das víctimas ou o tipo de moeda que se donaba, 
a sospeita facíase acusación. 

Para os da capital, Xerusalén, os galileos eran, de por parte, uns pai
larocos e chamábanlles despectivamente 'am ha-arez "aldeanos": nisto 
había moito do menosprecio da metrópole á xente "de provincias". Na 
literatura rabínica contemporánea de Xesús un galileo é sempre unha fi
gura ridícula e ignorante que fala mal. É sabido que daquela en Palestina 
a lingua da escola e a da sinagoga era o hebreo; que a xente fóra deses 
contextos falaba o arameo (en tempos lingua importante pero que agora 
era a de andar pola casa, a lingua B no esquema diglósico); c que nas vilas 
do Mediterráneo oriental desde Alexandre o Grande o grego era unha 
lingua franca , un "sabir" do comercio e do proletariado urbano desarrai
gado. Ben, pois na literatura rabínica, como dicía, faise a risa dos galileos 
por falaren mal o arameo: ata tal punto que disque era insólito que a un 
galileo lle pedisen que lese a Bíblia nunha sinagoga. Entre os defectos que 
lles apoñían os da capital estaba que pronunciaban mal as guturais, con
fudíndoas e incluso elirninándoas (algo parecido á "gheada" e á "gueada" 
do proletariado galego). Conta o Talmud a anécdota dun galileo que foi ó 
mercado de Xerusalén coa idea de mercar algo que el chamaba amar e 
que os feirantes fixeron a risa del dicíndolle: 

"¿Pero que é o que queres mercar, galileo pailán? ¿Algo no que montar ("un 
burro" hamãr)? ¿Algo para beber ('-viño" hamar)? ¿Algo para te vestires ("la" 
'amar)? ¿Ou algo para faceres un sacrificio ( .. un año" immar)? 
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Geza Vermes, (pp. 57-62) de quen tomo este dato, dá outros xa re
feridos á lingua do propio Xesús. Polo visto as palabras arameas de Xesús 
que se conservan sen traducir no texto grego dos evanxelios indican dúas 
cousas. Unha, que Xesús falaba o arameo en contextos relixiosos nos que 
o hebreo resultaba preceptivo pola diglosia reinante (así cando di mamona 
"diñeiro" (Mt. 6,24) e non maman no chamado sermón do monte, ou can
do di Ephpheta "ábrete" na curación milagrosa de Me. 7,34). Outra, que in
cluso falaba un arameo dialectal "incorrecto" (coma cando chama Lazar e 
non Eleazar na parábola de Le. 16,20-25, ou cando ordea á filla de Xairo 
en Me. 5,41 Talitha kum en masculino e non Talitha kumi en feminino 
correcto). Os evanxelios testemuñan que aquel berro na cruz Eloi Eloi 
lama sabachtani (Me. 15 ,34) resultoulles chocante ós que o escoitaron. 
Notábase moito o acento galileo, como llo notaron a Pedro na casa do 
sumo sacerdote. E non era un píropo que llo dixesen. Galilea era para os 
do Sur algo tan desacreditada que incluso resultaba dispara tado que alguén 
insinuase que o Mesías podía vir de Galilea (Xoán 7, 41 ). 

Nesta Galilea e nesta situación sociolingO ística de diglosia é na que 
se quixo mover Xesús. El non falou como falaba a escola nin a liturxia. 
Para El parece que non houbo lingua B para andar pola casa e lingua A 
para as situacións formais, senón que usou sempre a lingua B, que para 
iso escolleu a universalidade dende abaixo, dende a pobreza, dende a 
kenosis, para iso o anunciara !saías (52-53) como o Servo desprovisto 
de todo, por iso non tivo onde pousa-la cabeza (Mt. 8,20). Xesús non 
aceptou a diglosia que implica sempre un desprecio ostentoso dos po
bres que usan a lingua B. Paga a pena pensa-lo cur tam infra. 

Etan Levine, demostrou que a oración do "Noso Pai" ten moitas 
semellanzas co qaddix xudeu e precedentes no Antigo Testamento. Pero 
tivo que ser sorprendente que Xesús· ensinase a rezar en arameo, que 
ensinase a dirixirse a Deus na lingua non solemne, na lingua da casa e da 
rúa, na lingua na que a xente pensaba e falaba. Máis aínda: Xesús anima 
a que tratemos a Deus de Abbá "papa, papafño". Esta palabra, como 
testemuñan tres personalidades da Igrexa que falaban aínda arameo (Teo
doro de Mopsuestia, Crisóstomo e Teodoreto de Cyra) e como amosou 
con grande erudición J. Jeremías (145-158 e 58-67) é palabra de uso 
exclusivamente infantil e doméstico. Os israelitas falaban, sí, de Deus 
Pai, pero para dirixirse a El facíano con respetuosa reverencia, nunca se 

-8-



atreveron a chamarlle Abbá. Xesús, en cambio, sempre se dirixiu a El 
así: unha vez namais, na cruz, dille "Meu Deus, ¿por que me desampa
raches?". Pero aí usou unha oración xa feita: o salmo 22. Xesús falounos 
moitas veces do Paicifto que temos no ceo (Mt. 5,16; 5,45; 6,1; 7,11; 
18 ,14; Me. 11 ,25; Le. 11 ,13) que, se coida dos paxariftos, moito mâis 
coidará de nós (Mt. 6,25-34); que no seu carifto chegou a dárno-lo seu 
Fillo para que nos redimise (Xoán 3,15-17) e para que nos trouxese o 
Espírito polo que lle chamamos "Papaíño" (Gál. 4,6; Rom. 8,15). Así 
é como El quere que lle chamemos (Le. 11 ,1 ss.). Por iso na misa nós 
dicimos que "Seguindo a súa doutrina ousamos dicir ... ". 

Se Xesús nolo mandou facer así, é porque Deus quere ser para nós 
un máis da casa, alguén con quen se fala sen academicismos, con espon
taneidade, á boa fe. Xesús quere que a nosa relación coa divinidade non 
estea marcada polo hieratismo e a solemnidade (que sempre sería insufi
ciente para salva-la distancia entre a nosa finitude e o infinito), senón po
la confianza do meniño cos seus pais. Ben mirado, todos sabemos que 
indica maior aprecio un "Benquerido amigo" que un " Moi señor meu". 

A utilización da lingua da rúa e a da casa por parte de Xesús indica 
que El non buscaba distanciarse da xente para converterse nun notable. 
Aquilo de "a gran señorazo gran sombreirazo" non vai co Deus dos cris
tiáns. O Deus dos cristiáns quere ser da casa. Revolucionario, si, pero paga 
a pena pensalo. 

3. ¿Por que o cristianismo des-sacraliza a cultura xudaica? 

Se Xesús fixo do arameo dialectal de Galilea unha lingua apta para 
falar co Pai que temos no Ceo, é dicir, se lle quitou ó hebreo da sinagoga 
o monopolio da relación relixiosa, os seus discípulos axiña se viron enlea
dos nun conflicto no que ese universalismo "dende abaixo" ía chocar 
frontalmente coa concepción da preponderancia relixiosa da cultura xu
día. Axifta ían chocar frontalmente o universalismo cristián e o particu
larismo xudeu. Ímolo ver. 
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A recente descoberta dos manuscritos do Mar Morto permitiu esta
blecer certos paralelismos e semellanzas entre a piedade ascética da secta 
dos esenios e a mensaxe mesiánica de Xesús. Pero tamén chama a aten
ción unha importante diferencia: o kérygma de Cristo non se limitou ó 
lv'lar Morto nin ós lindeiros de Xudea, senón que superou o seu illamento 
xeográfico, o seu particularismo e penetrou no mundo circunstante que 
era un mundo unificado e dominado pola cultura grega (W. Jaeger, 3-4). 
Universalismo cristián. 

E certo que entre os xudeus contemporáneos de Xesús houbo tamén 
algún outro movemento nesta dirección. O f.Llósofo hebreo Filón de Ale
xandría intentou demostrar en numerosas obras escritas en grego que a 
relixión hebraica podíase representar e comprender en termos de filo
sofía grega (W. Jaeger, 50). Pero hai un detalle que nos revela o escaso 
eco demográfico desta posición de Filón. Precisamente naquela culta Ale
xandria os xudeus celebraban unha festa para conmemoraren a traducción 
da Bíblia ó grego polos Setenta: mais en poucos anos aquela festa conver
teuse nun día de loito e de xexún "en expiación do pecado cometido ó 
divulga-la Torâh na lingua dos Goyim "os xentis, os pagáns" .(H.I. Ma
rrou, 616). Particularismo xudeu. 

Este conflicto entre universalismo cristián e particularismo xudeu 
manifestouse xa nos primeiriños anos do cristianismo nun incidente que 
resultou decisivo para a nacente Igrexa. Consistiu o conflicto, como é sa
bido, en que os cristiáns de orixe xudea, perseguidos por xudeus intransi
xentes (e Paulo en tempos fora un deles) querían que os non xudeus que 
se convertian ó cristianismo se circuncidasen. A circuncisión, práctica 
médica tradicional e obrigatoria entre os xudeus, era a porta de entrada 
no xudaísmo. Se aqueles novos cristiáns se circuncidaban, tamén entra
ban no xudaísmo, co que o cristianismo se convertia nunha porta máis 
de entrada nesta antiga relixión. Pero, e aquí está o problema, o cristia
nismo pasaba a ser unha secta dentro do xudaísmo, unha tendencia nova, 
e en definitiva o importante resultaba ser xudeu. O cristianismo pasaría 
a ser unha nova operación de exportación do xudaísmo, aqueles xudeus 
cristianizados serían menos heterodoxos, deixarían de ter problemas, pero 
o cristianismo universalista morreria na súa infancia. 
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Alí xogou o cristianismo a conciencia que tiña de si mesmo. Alí 
xogou o ser unha secta xudaica máis ou algo radicalmente orixinal, revo
lucionario, universal. Foi unha crise de crecemento na que o cristianismo 
nacente xogou a súa propia existencia. Os documentos palpitantes daquela 
crise que precisou o primeiro Concilio, están no Novo Testamento: son a 
carta ós Gálatas e, algo máis elab?rada, a carta ós Romanos. Paga a pena 

relelos. 

É sabido que incluso Pedro, a cabeza, andaba desnorteado. Paulo, 
que vivira a fondo a experiencia farisaica · e que no camif'ío de Damasco 
comprendera a universalidade e a novidade da mensaxe cristiá, crgueuse 
como voz profética contra tódolos compóns. Se salvarse é supera-las dúas 
grandes contra?iccións humanas, a maldade (pecado) e a morte, é eviden
te que o home, preso na súa miseJja conxénita, non se pode salvar a pulso. 
E toda relixión que mediante no~as de conducta lle dea a sensación de 
ser perfecto e, polo tanto, acredor de Deus, ou que mediante ritos máxi
cos lle dea a impresión de domesticar todo o que o supera a el, é un en
gano. Nin circuncisión nin outro rito ningún poden ser un seguro de vida 
eterna. Toda relixión que poña o acento nos ritos e nas normas culturais 
acaba creando a soberbia babilónica de coidar que un se salva a pulso. crea 
a prometeica esperanza de vence-la propia maldade e a propia morte. Crea 
unha falsa esperanza e por iso pode ser opio calquera relixión se cae e 
cando cae na tentación do rito "salvador", na soberbia dos santos e es
colleitos. O home non pode brincar fóra da súa conxénita finitude. Deus 
é a última esperanza ou non hai esperanza para o home. Deus é a derra
deira carta que o home pode xogar. Deus feito home tróuxono-la prome
sa para todos. Unirnos a el pola fe é a única actitude radicalmente inteli
xente. Esa fe, non é un novo rito, é unha confianza que ten como sínto
ma o amor, o enrolarse no turbillón, por veces paradóxico, do amor di
vino que impulsa o universo. Paulo coloca o centro da relixión na fe. E 
o amor en por si xa irá dicindo en cada caso o que hai que facer. O resto 
son normas culturais que quedan postas no sitio que lles corresponde. Se 
son expresións do amor, está ben someterse a elas e Cristo fíxoo (Mt. 
5,17); se son expresión da autosuficiencia, haberá que eliminalas (Gál. 

2,!6). 

Paulo , como xudeu ultra que fora, decátase da grande diferencia en
tre o universalismo cristián e o particularismo xudaico; entre o intelixen-
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te acto de fe e o estupefaciente rito máxico. A cultura xudaica non está 
mal; pero é a dos xudeus. Nin sequera con se-la cultura na que Deus se 
fixo home, nin con esas, é sacrosanta. Porque o sacrosanto estâ noutra 
realidade que pode agromar en calquera outra cultura. Calquera outra 
cultura ten o mesmo e relativo valor e a todos hai que abrirse porque 
Deus vén para todos. A salvación non vén polo sometemento ó imperia
lismo relixioso de ningunha cultura. Deus vén para todos e para cada
quén na súa propia cultura. E para comprende-la mensaxe cristiá temos 
que desvestila das adherencias culturais que inevitablemente Deus tivo 
que usar para dende algún punto xeográfico e histórico entrar en con
tacto coa Humanidade. Deus vén para todos, directamente, sen interme
diarios. Ninguén precisa cambiar de expresión cultural ou linguística 
para entrar en contacto con Deus. Facelo sería idolatrar unha creación 
humana. E por iso xa en Pentecostés houbo un sinal: os discípulos rom
peron a falar en tódalas linguas coñecidas (Feitos 2). Por iso Paulo pro
curaba facerse todo a todos, xudeu cos xudeus e pagano cos paganos 
(!Cor. 9,20-23). 

Esta foi a postura que naquela grave crise triunfou. Ela permitiu que 
o cristianismo seguise fiel ó seu universalismo. 

Cristo quixo facer de Deus algo familiar. Agora Paulo, poñendo o 
acento na fe, relativiza a cultura xudaica. Ben mirado non é máis que 
outro capítulo daquel universalismo "dende abaixo", aquel tam infra 
que vimos en Xesús. Ningunha cultura precisa solemnidades nin inter
mediarios para abrirlle a porta a Deus. Ningunha cultura, por pobre ou 
vilipendiada que estea, é indigna de recibilo. Dende Xesús o galileo Deus 
é da casa. Vexamos agora ata que punto a Igrexa primitiva comprendeu 
que Deus é da casa. 

4. A cuestión das linguas na Igrexa primitiva 

A Igrexa primitiva, que foi capaz a garda-la coherencia entre a súa 
fe e a súa vida incluso ó precio da vida, tivo un comportamento linguís
tico que merece a nosa reflexión. Se o "Benia os pobres" en Xesús foi 
algo máis que un desexo e tivo reflexo coherente no seu comportamento 
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lingiHstico, o universalismç:> que Cristo predicou fixo que os primeiros 
discípulos saíndo de Palestina escribisen en grego. Cómpre, logo, que 
vexamos que hai tras disto. 

Flavio Xosé (XX, 12,264) dicía que os hebreos eran pouco amigos 
de aprender linguas estranxeiras. Hoxe, en cambio, sábese que os hebreos 
que vivían fóra de Palestina nun ambiente helenizado falaban o grego. 
Algúns retornados a Palestina, seguían, como dixen, falando o grego. In
cluso en Xerusalén tiñan as súas sinagogas helenistas. Son os "helenistas" 
dos que se fala en Feitos 6. Para este sector de xudeus helenizados é para 
os que escribiu en grego, como tamén dixen, Filón de Alexandria. Ben; 
pois entre estes empeza a haber cristiáns. Os primeiros diáconos de Fei
tos 6 son helenistas como revelan os seus nomes gregos. E insisten en te
ren representantes propios na distribución de alimentos. 

O proletariado das vilas do Mediterráneo oriental polas que en pri
meiras se expande o cristianismo, estaba formado por xente desarraigada 
que encontraba na lingua grega un factor de cohesión: eran presos de gue
rra, Ubertos, pequenos comerciantes, mariñeiros, escravos etc. O proleta
riado do mediterráneo oriental era helenista, é dicir, falaba o grego. Ben; 
pois inmediatamente o labor cristianizador deste proletariado non se con
cibe como vinculado á lingua sagrada da BibUa, nin siquera á lingua aínda 
viva do propio Xesús. Non; inmediatamente predican e rezan en grego. E 
os relatos dos ditos e feitos de Xesús tradúcense sen máis aquela do ara
mec ó grego. Posteriormente cando Lucas, mellor formado na c~ltura 
grega, encontrou defectuosa a presentación daquel material, fixo un esfor
zo por axeitalo ó seu nivel. O resto dos escritos doctrinais e publicitarios 
dos cristiáns adoptan non só a lingua senón tamén o xénero 'literario gre
go: epístolas, feitos (práxeis), didaché, apocalipsis, sermón, martirolo
xio, etc. 

E esta encarnación na cultura grega foi tan sincera que, se é certo que 
cristianizou o mundo grego, tamén é certo que helenizou o cristianismo. 
Se inicialmente se presentou a persoa e a obra de Xesús en categorías he
breas de Lei, dos Profetas e da tradición mesiánica de Israel, axiña se in
tentou un máis profundo esforzo de traducción á mentalidade grega. 
Sorprende a veces que o cristianismo afronte este enorme esforzo de 
traducirse a outras categorías, como sorprende que a cultura grega acep-
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te finalmente esta fe oriental tan alonxada da súa forma clásica. J aeger 
explícao porque nesta época no Imperio Romano, perdida a liberdade 
política e sen máis aspiracións posibles que a orde e a paz, o único espa
cio no que o individuo encontraba posible expresa-la súa vida interior 
era a reHxión; a relixión ocupou o posto da política; foi aí onde se· ven
tilaron as grandes tensións, con vidas en xogo, porque o cristianismo re
sucitaba ideas do espíritu clásico que a sociedade esquecera. Festugiêre, 
en cambio, sostén que o cristianismo triunfou neste esforzo de traduc
ción porque veu encher preocupantes lagoas do ideal clásico, como eran 
a carencia dunha paideia ou ideal de vida para os pobres e a carencia dun 
Deus persoal que se preocupase do home. 

Tan forte e eficaz foi este esforzo de traducción que en séculos pos
teriores á Igrexa resultoulle moi difícil e por veces xa non conseguiu se
guir incorporándose a outras culturas sen helenizalas. E aí xurdirán os 
problemas de alienación e de fracaso na encarnación universalista. 

"Deplorable ou providencial, o feito está aí. Nacido na Palestina helenística, 
o cristianismo desenrolouse e tomou a súa forma no seo da civilización gre
co-romana e esta deixoulle unha marca indeleble. Incluso predicado ós chinos 

ou ós bantús, o evanxello non dá ocultado que se redactou en grego. Feito tan 
esencial coma para o budismo o ser orixinario da India ou para o Islam que o 
Qoram estea formulado en árabe" (H.I. Marrou, 456). 

Pero de momento aínda o cristianismo primitivo ten outras leccións de 
en'camación que damos. Ímolas ver. 

5. ¿En que latín fala a Igrexa primitiva? 

A Igrexa primitiva, polo tanto, non foi colonizadora en materia lin
guística. Fiel realizadora do misterio da encarnación, encárnase en cada 
cultura con tódalas consecuencias. 

Os primeiros textos cristiáns producidos en Roma, e incluso na Galia, 
están en grego: en grego escribe Paulo ós romanos. Nisto podemos albis
ca-la extracción sociolóxica dos primeiros cristiáns de Roma (basicamente 
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inmigrantes da parte oriental do Imperio). Pero, mediado o século II, 
empezan a aparecer textos cristiáns en latín simultaneamente en Afri
ca e en Roma: e nisto tamén se ve que está cambiando a composición 
sociolóxica da comunidade cristiá. En Africa aparecerán as Actas dos 
Mártires Scili tanos; en Roma aparecerá a versión la tina da carta de san 
Cremenzo. Nesta época empézase a traduci-la Bíblia ó latín. O cristia
nismo empeza a ter adeptos que non comprenden o grego e a Igrexa non 
dubida en acoller tamén o latín como lingua de relación e de liturxia. 

Pero hai indicios serios de que o latín que acepta a Igrexa non é a 
lingua dun Imperio; que na adopción do latín hai a mesma intención 
democrática que vimos na utilización do arameo e do grego. Vouno ex
plicar con palabras dunha das mellores especialistas, Christine Mohrmann. 

En Roma estábase creando unha notable diferencia entre o latín 
falado e a lingua literaria. Estaba esta formada sobre a fala dos romanos 
de Roma ( urbanitas) e excluía como defectuosas as falas da bisbarra rural 
(rusticitas) e naturalmente a dos inmigrantes que chapurreaban o latin 
como podían (peregrinitas). A lingua urbana tiña ademais un certo ele
mento de clase: valorábase preferentemente o latín da clase dirixente 
culta. Esta lingua estaba perfectamente codificada e só ela servía de 
modelo na escola. Existía un desequilibrio entre a lingua escrita e a 
falada. 

A adopción do latín polos cristiáns supuxo unha revolución para a 
lingua. A lingua fa lada, a lingua vulgar empezou a coller importancia pa
ra desesperación dos gramáticas e operouse unha dislocación do riguroso 
sistema ciccroniano producindo o triunfo da forma popular. Esta equilí
brase coa lingua escrita e dende o III expándese con forza. 

¿Como se operou este cambio? As traduccións da Bíblia (primeiro 
a ltala e a Vulgata despois) están feitas literalmente, palabra a palabra, · 
dunha _maneira tosca que co tempo acabaría avergoñando ós cristiáns 
cultos. Sobreestímanse os elementos gregos e semíticos e acéptanse moi
tos vulgarismos que o latín literario rexeitaba (exceso de sintaxe analíti
ca, subordinación sustantiva con quia e quoniam, exceso de casos con 
preposición, etc.). Pero non son unicamente as traduccións vulgares e 
case pedestres da Bíblia as que adoptan e dignifican a lingua vulgar. É 

que, de por parte, os cristiáns operaron unha revolución na propia lingua 
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latina parella á revolución espiritual que eles estaban vivindo. Sempre que 
un grupo social se encontra nunha situación especial (lémbrese o caso dos 
soldados) acaba creando o seu propio verbo, a súa xiria: e os primeiros 
cristiáns tiñan clara conciencia de que cristianarse fora para eles iniciar 
unha nova vida (Rom. 6,4), afmnación que rubricaron en moitos casos 
co martirio. É natural, logo, que semellante revolución espiritual dese 
lugar a unha revolución linguística proporcional. E foi así mesmo: o latín 
dos cristiáns introduciu moitas palabras novas, case sempre procedentes 
do grego, para designar realidades novas ( apostolus, baptisma, ecclesia, 
eleemosyna, episcopus, evangelium, martyr, presbyter ... ); creou moitos 
neoloxismos (carnalis, incarnatio, caritas, revelatio ... )e introduciu moitos 
cambios semánticos en palabras latinas (fides "lealdade" colleu o senso de 
"fe", lavacrum "cuarto de baño" colleu o senso de "bautismo", oratio "dis
curso" colleu o senso de "oración", resuscitare "despertar, reavivar" co
lleu o senso de "resucitar", humilitas colleu un senso positivo, mundus 
colleuno negativo, e así moitísimos cambios máis). 

Este latín irregular na gramática e no léxico, cambiante e mesmo 
exótico converteuse en modelo lingiiístico polo efecto multiplicador 
da liturxia. Estes textos vulgares Jéronse, recitáronse, cantáronse cada 
dous por tres na liturxia. Moitos destes vulgarismos, préstamos técnicos, 
neoloxismos, cambios semánticos e alteracións gramaticais colleron cate
goría por esta acción repetitiva. Cando a fins do século IV Exeria escribía 

o seu diario da viaxe a Xerusalén o seu latín xa prefiguraba a futura lin
gua romance; e cando no século VI S. Bieito escribiu a súa Regula Mona
chorum parece que lla redactaron de segundas de tan "mal latín" que tiña 
o orixinal. Xa no Octavius de Minucio Félix encontramos testemuño de 
que os escritores pagáns criticaban çluramente o latín que escribían os 
cristiáns. 

En resumidas contas, a Igrexa adopta o latín. Pero non a lingua dun 
Imperio, senón a lingua da xente. E dignificando a fala viva das clases bai
xas conseguíu (¿sen querelo?) modificar sustancialmente o rumbo histó
rico desa lingua que os sabios (escritores e profesores) e os políticos (Car
lomagno, para poñermos un caso) conseguiron matar polo procedemento 
de alonxa-la escrita da fala. Lembrémo-lo pesadelo de S. Xerome que, 
culto como era, sufrfa coa baixa calidade dos textos cristiáns, e Deus nun 
sof'ío botoulle á cara que era ciceroniano e non cristián (Epist. 22,30). 
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Nalgúns houbo incluso un prurito de que fose un trivialis et sordidus 
sermo (Arnobio, Adv. Nat. 1 ,58). E incluso no século III nas chamadas 
Constitucións dos Apóstolos (1,6: PGI, 570-572) prohíbese a lectura 
dos clásicos, anque felizmente este radicalismo non prosperou (*). 

Que o interés da Igrexa na cuestión do latín é o interés polo home 
demóstrao o feito de que xa no 813 un Concilio de Tours manda que 
xa non se predique máis latín senón na lingua aínda escrita que fala a 
xente e que nesa altura xa non era latín: 

Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam romanam 
linguam aut thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur 

Esta rustica romana lingua é a lingua romance que se oe falar e que aínda 
ninguén tomou en serio. Esta decisión da Igrexa declara ante o mundo por 
primeira vez que existen linguas romances. E a Igrexa corre a facérlle-la 
partida de nacemento. O máis antigo texto en francés, o xuramento de 
Strasbourg, virá 29 anos máis tarde. Pero non corramos tanto a historia. 

6. A Igrexa normalizou moitas linguas 

A Igrexa non quixo ter lingua sagrada e traduciu os seus escritos a 
tódalas linguas. Facíao - dinos H:-1. Marrou- cada vez que chegaba a un 
país "barbaro", é dicir, que non asimilara a cultura clásica. En Exipto, 
en Siria e na Mesopotamia o cristianismo deu nova vida 6 exipcio e ó 
arameo que deixaran de ser linguas de cultura a partir de Alexandre o 
Grande. O cristianismo provocou unha expansión da literatura e en 
consecuencia do ensino en copto e en siríaco. Nos Países que ata ese 
momento non cofteceran a cultura escrita o cristianismo fixo nacer unha 

(*) Todo o etilo debe entenderse dentro de que a mediados do século III a Igrexa de Roma 
adopta o latín como lingua oficial, a mectiados do IV como lingua litúrxica, de que o relativo mo
nolingiiismo da vida oficial de moitos Países europeos e o carácter repetitivo da liturxia favoreceu 
a estabilización do uso do latín e, por suposto, de que os escritos de caracter literario dos cnstiáns 
compiten en certos casos en categoría e incluso en pureza linguística cos de Cicerón. 
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cultura, unha literatura e incluso unha escritura nacionais, creadas inte
gramente para o seu propio servicio. Así vemos a Frumencio promove-lo 
etíope ó rango de lingua escrita nos séculos IV e V para poder traduci-la 
Bíblia. Así vemos a Mesrob facendo o mesmo co armenio e co xeorxio. 
Así vemos a Qardusat d'Arran facendo otro tanto para o huno. E a Úlfilas 
co gótico. E a Cirilo e Metodio no século IX para o eslavo. 

E Marrou conclúe que na cultura grecolatina non existe ningún es
forzo semellante de adaptación a culturas distintas. E aínda podiamos en
gadir máis recentemente o valor decisivo que para o alemán actual tivo a 
traducción da Bíblia que fixo Lutero. 

Creo que con isto' queda demostrado que nos seus primeiros tempos 
a Igrexa foi fiel á súa misión de predica-lo Evanxelio a tódalas nacións, 
fiel ó universalismo dende abaixo. O cristianismo non é diglósico. Non 
utiliza a lingua para distinguirse socialmente; incluso se compromete nas 
cuestións técnicas sen escrúpulos gramaticais. O cristianismo acepta e 
promove as linguas todas porque todas as entende Deus. Porque Deus non 
pode deixar de falar ningunha, se ofrece a súa esperanza a tódolos homes. 

7. Ser dun tempo e dunha terra 

A Deus pódese chegar por moitos camiños. A Deus pode chegar 
cada pobo directamente, sen uniformes: que, se Deus nos quixese uni
formados, non nos crearía distintos; o mundo é radicalmente variado 
porque Deus o quixo así. 

Deus revélase a todos. Pero se Xesús é Deus fe ito home, non podía 
ser home en tódolos tempos da historia e en tódolos lugares· do mundo. 
Iso é imposible para un verdadeiro home. Como home verdadeiro tivo que 
ser dun tempo e dunha terra. Como home tivo que asumi-las limitacións de 

tempo e de espacio que nos encorsetan ós seres finitos. E Deus escolleu 
a Palestina sometida, mestiza e diglósica de hai dous mil anos. 

Eu coido que son os cristiáns, por definición, os que, dispersos por 
todo o mundo e presentes nas máis diversas culturas, teñen que remata-la 
encarnación naqueles lugares e épocas ás que o Xesús home non puido 
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chegar; son eles os que teñen que proclamar alí a esperanza que Xesús 
revelou en Palestina hai dous milenios. 

Deus feito carne precisa a nosa encarnación, a nosa presencia en tó
dalas situacións como unha emisora de TV. precisa un televisor en cada 
casa para ser eficaz. Os cristiáns auténticos son os televisores que sintoni
zan en millóns de ambientes a mensaxe de esperanza que Deus nos man
dou na figura histórica de Xesús. Os aspirantes a cristiáns sómo-los que o 
in tentamos anque sexa con innumerables contradiccións que fan que a no
sa sintonía capte o sinal con numerosas interferencias. 

"Ser dun tempo e dunha terra: eis o segredo da universalidade viva 
e verdadeira" dixo o noso poeta. A revelación non pode chegar a todos 
máis que polo labor "misioneiro" de a facermos presente en cada época, 
situación, cultura. Por iso e para iso superou a Igrexa primitiva a crise 
mortal en Xerusalén, na Galacia e en Roma. Por iso e para iso se fixo 
mundial. 

Vai xa para vinte anos que un grupo de galegos que estudiabamos en 
Roma escribimos (baixo o entusiasta seudónimo de "Os Irmandiños") 
que a Igrexa ten que asumir tódalas linguas e culturas non só porque a 
lingua é o medio fundamental polo que o espírito do home se manifesta 
e polo que podemos chegar a el (que en definitiva podía ser unha razón 
utilitaria ou picardía comercial), senón e sobre todo porque, se a Igrexa 
deixa de encamarse nalgunha situación, tempo ou cultura, deixa de ser 
Igrexa, deixa de se-la encarnación de Deus. Sería un televisor apagado 
que inutiliza a emisión divina. Alí onde a Igrexa deixase de estar presen
te Deus non se revelaría. Estaría incumplindo o mandato de ir predicar 
a todo o mundo (Mt. 28,19), de convidar a todos ás vodas (Mt. 22,9) 
e de levar tódalas ovellas a un mesmo abeiro (Xoán 1 0 ,16). Estaría prosti
tuíndo un nome respetable para volverse axente de políticas, quizais res
petables e quizais acertadas, pero que nada terían que ver coa súa autén
tica misión. 

Para min é unha evidencia que a Igrexa de Deus está alí onde un 
conxunto de individuos se esforzan en situa-la esperanza paradóxica que 
trouxo Xesús, mellor ou peor sintonizada, en situacións políticas, sociais, 
económicas e culturais concretas. Eles son a prolongación de Xesús, a 
súa voz, os seus brazos, os seus feitos. E pouco importa que, traducidos 
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en esquemas ideolóxicos dispares, non se recoñezan entre eles por un mes
mo nome. Cando o son de verdade existe entre eles unha compatibilidade 
que supera as diferencias de perspectiva. Eu son da idea de que a Igrexa 
de Deus fórmana moitos que nin o sospeitan e están fóra dela moitos que 
nunca tal pensaron. 

Para min é tamén unha evidencia que hoxe non chega con traducir 
literalmente venerables formulacións que, tal como se din, nada significan 
para· as maiorías non ilustradas. É preciso un esforzo por traducir directa
mente dende o Xesús galileo, o que el significou e dixo, a formulacións, 
mitos e ritos vivos e comprometedores do home de hoxe. Entendámonos. 
Eu son da idea, quizais ousada, de que Xesús non veu para que as nosas 
igrexas sexan solemne escenario dunha cita dominical poucas veces com
prometedora e moitas rutinaria. Por ese camifio nunca se chega á cruz pre
via á resurrección. Hoxe o camiño da cruz pasa por compromisos ós que 
un novo fariseísmo nos quere manter alleos. Neses esforzos liberadores é 
onde lle podemos facer ver ó home de hoxe a presencia viva de Deus, da 
mesma maneira que Moisés llela fixo descubrir ós seus paisanos na ansia 
que eles tiñan por liberarse da opresión. 

Deus revelouse en Palestina hai dous milenios. Pero a adherencia 
palestina ou grega ou romana, que hoxe ten a mensaxe, é ganga palestina, 
grega, romana; non é metal puro. Hai que traducir do orixinal camiño 
da cruz. Traducir dunha traducción grecolatina é pensar coma os xudai
zantes que a circuncisión é importante. Traducir dunha traducción á que 
o Sistema durante 1900 anos lle foi limando as cristas leva a que o cris
tianismo sexa unha realidade de alto valor estético e histórico pero que 
nada lle di ó home que hoxe pena sen esperanza camiño dunha cruz. 

E téñase tamén en conta que, como dicía Olof Gigon, encarnarse 
nunha cultura non foi só atende-la fe sinxela de artesáns, libertos e es
cravos, senón tamén darlles ós intelectuais unha cultura e ós filósofos 
unha teoloxia cristiá. Obra sumamente complexa na que tras tantos sécu
los de cristiandade en Galicia hai traballo para todos, como intuía xenial
men te Castelao. 
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8. Cando e como a Igrexa deixou de fala-la lingua dos galegos 

Os especialistas afirman que a latinización da Gallaecia foi obra non 
tanto de Roma coma do cristianismo. Pero a documentación é moi esca
sa para sabermos se isto quere dicir que a latinización simplemente cadra 
neste territorio coa época da implantación do cristianismo ou se a Igrexa 
foi belixerante no conflicto lingi.iístico que enfrentou as falas indíxenas, 
posiblemente célticas (linguas B) co latín (lingua do poder romano, lin
gua A). 

Dende logo non hai noticia de que a chegada do cristianismo supu
xese aquí unha revitalización das falas pre-romanas, como o supuxo para 
o exipcio, o arameo, o copto, o siríaco, o etíope, o armcnio, o xeorxio. 
Pero tampouco é probable que, se houbese textos cristiáns, se conserva
sen hoxe: que niso si que somos celtas, no horror a poñe-las cousas por es
crito e nesa especie de alerxia ós papeis vellos que aínda hoxe se quei
man insensatamente para desgracia da nosa historia. 

¿Cando chegou o cristianismo á Gallaecia? Poucos hoxe dan un peso 
pola veracidade histórica do mito xacobeo, anque poucos tamén (¡parvos 
eramos!) están dispostos a poñelo en dúbida. "Se non ê vero ê ben trova
to". A nosa Galicia actual xa é impensable sen o papel histórico de Com
postela. 

¿Cando chegou o cristianismo? Arredor do ano 400 encontramos un 
movemento orixinario da Gallaecia e que sacode a Igrexa enteira, é o pris
cilianismo. Encontramos tamén a Orosio de Bracara e a Hidacio da Limia 
creando a historia universal. Encontramos ós dous Avitos introducindo o 
neoplatonismo orixenista na península. E isto sen incluirmos Exeria e 
Baquiario, de galaicidade discutida, e as tradicións de mártires galaicos. É 
xa abondo para cata-la existencia dunha cristianización moi ampla que fala 
o latín e que non se improvisa. Con todo e iso, o documento indiscutible 
de presencia cristiá máis próxima e máis antiga é de León (anos 253-
254) e ata o 400 non hai noticia certa de que en Lugo houbese unha co
munidade presidida por un bispo. 

¿Que pasou nese medio tempo verbo do conflicto de linguas? Nesa 
altura pasaran xa 400 anos do xenocídio do Monte Medulio. Quedaba xa 
moi lonxe a dispersión de moitos superviventes para enrolalos nos destaca-
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mentos militares da ribeira do Danubio. Quedan mesmo lonxe os séculos 
I e II nos que aínda as inscricións latinas da Gallaecia presentaban onomás
tica indíxena e tamén divinidades indíxenas. Postas as cousas así ¿que lin
gua falaba a xente cando chegou o cristianismo? ¿Houbo que facer traduc
cións á lingua ou linguas indíxenas? ¿Houbo posibilidades de que se con
servasen? 

Eu non tefio datos para responder. Por iso imos dar un salto de mil 
anos. 

A diferencia do que vimos en Tours e do que, rematando os. XII, se 
ve en Catalufia onde o máis an tigo documento en catalán é precisamente 
un sermonaria, as "Homilies d'Organyà", os primeiros documentos gale
gos expedidos pola Igrexa aparecen cen anos máis tarde. Do arcebispo 
Rodrigo de Padrón temos documentación en galego do ano 1.309. 

Latín, galego e castelán nos séculos XIV, XV e XVI 

nas catedrais de Compostela e Sfnodos 
Ourense e nos mosteiros de Ro· de Santiago, Mondoñedo e Ourense 
cas e Ribas de Sil 

LATIN GALEGO CASTELAN LATIN GALEGO GAL/CAST CASTELAN 

7,6% 88,3"k 4,0% séc. XIV 44,4°k 55,5"/o - -

I ,O "/o 94,7% 4,2°/o séc. XV 13,6"/o 36,3°/o 13,6"/o 36,3% 

- 56,3"/o 43,6°k séc. XVI 3,5°k - - 96,4"/o 

Os datos estadísticas do cadro anterior están elaborados a partir 
dun traballo de Henrique Monteagudo (1986, 105-1 07). 

Se temos en conta que os datos do tempo anterior ó seculo XIV son 
93% en latín, 5,5% en galego e 0,8% en castelán, vemos que en Galicia a 
Igrexa saltou en moi pouco tempo do latín ó castelán. Houbo, é certo, 
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ese intervalo do século XIV no que o galego, lingua do País pero cada día 
menos lingua da clase dirixente inmigrada, foi tamén a lingua de tódalas 
actividades xurídicas e litúrxicas da Igrexa. Pero cómpre resaltar (porque 
quizais sexa un tema a estudiar) que a presencia do galego é moi distinta 
nas actas dos Sínodos (controlados xerarquicamente polos bispos maiori
tariamente inmigrantes) e na documentación "notarial" que emiten cate
drais e mosteiros. Naqueles sempre estivo menos presente o galego e nos 
dous ámbitos a tendencia é descendente ata a súa desaparición no XVII. 
Na igrexa da miña parroquia de san Salvador de Poio parece haber aínda 
unha lauda sepulcral do XVII en galego. ¿El habería unha xorda resisten
cia do clero baixo á política castelanizadora do clero alto? Non hai que 
esquecer que no Sínodo de Tui de 1526 mándase que os clérigos estudien 
tres anos de gramática porque moitos son analfabetos: 

Otrosy se mando que los clérigos de orden sacro que al presente estan horde· 
nados, que no llegaren a la hedad de treynta años, que hestudien gramatica; 
e que los que se ordenaren de aqui adelante, primero que se ordenen de nin· 
gun orden sacro, estudien tres años de gramatica o a lo menos dos años cum· 
plidos, de manera que sea habile para se poder ordenar y buen letor y cantor 
de canto Uano, y que sepa escrevir, porque se halla por muchos clérigos no sa· 

ber escrevir ninguna cosa (ed. García y García 9, p. 393). 

¿E posible asegurar nestas circunstancias que o clero baixo era cas
telán falante na corredoira e no púlpito? O século XIV é un século funda
mental na nosa hist0ria. É o século glorioso da nosa lírica medieval. É o 
século de importantes traduccións de obras en prosa ("Crónica Geral", 
"Crónica de Castela", "General Estoria", "Crónica Troiana", ... ) É o sécu
lo dos "Miragres de Santiago". É o século no que a Igrexa fala o galego 
nos seus asuntos internos, litúrxicos e non litúrxicos, e tamén na relación 
con Institucións e individuos. 

Houbo un tempo no que a Igrexa actuou case exclusivamente en 
galego. E hai que dicilo porque nesta nosa Galicia, mentalmente tolleita 
na súa infancia, a afrrmación a algúns pódelles parecer sorprendente. 
Non só as "Cantigas de Santa María" son máis verosímiles nunha litur
xia aberta ó galego, senón que existen outros documentos escritos que fan 
improbable que a liturxia fose só latino-castelá. Ferro Couselo publicou 
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un documento que nos amosa como se fixo un casamento en galego a 
principios do catrocentos: 

E esto así dito e outorgado ergueuse o dHo chantre e tomou por las maos aos 
ditos Afonso Ougea e Tereixa Alvares e en suas maos feseron logo palavras de 
casamento ambos e dous, segundo que manda a nosa Santa Madre Iglesia, dizen
do o dito Afonso Ougea que recebía a dita Tereixa Alvares por sua muUer boaa 
e leal e a dita Tereixa Alvàres dizendo que reçebía ao dito Afonso Ougea por seu 
marido boo e leal ... 

¿El que pasou para que a Igrexa galega, ó revés da catalana, da caste
lá ou da portuguesa, deixase de fala-la lingua dos galegos e se fixese belixe
rante contra a lingua do País? 

Non foi, como se podería supoñer, unha urxencia pastoral. Non foi 
que a sociedade galega deixflse de fala-lo galego, que iso aínda non aconte
ceu hoxe, cincocentos anos despois. Non foi que o galego pasase a ser lin
gua minoritaria, que iso aínda non aconteceu tampouco hoxe. Foi que 
Galicia, ó revés das tres comunidades mentadas, perdera a súa independen
cia política, quedara englobada no Reino de Castela-León no que incluso a 
privaron de voto no ano 1348. E os reis soberanos xa decidiran había tem
po formar un Estado monolingíie castelán a calquera precio. No século 
XIV case non hai máis documentación en castelán cá que procede da 
Chancelería Real. 

E a Igrexa é o primeiro obxectivo deste desígnio real. A Igrexa foi 
a primeira víctima da castelanización. Contra a oposición dos cabildos ca
tedralicios, do clero, das institucións populares e do propio pobo, os reis 
converten os bispos galegos, maiormente o de Compostela, nos seus repre
sentantes e axentes. D. Suero Gómez, de Toledo, que morreu asasinado, 
D. Juan García Manrique, de Burgos, D. Pascual García, D. Lope de Men
doza, de Sevilla, D. Rodrigo Luna e os Fonseca son nomes de xerarcas 
que se esmeraron na castelanización de Galicia. Xa no século XIV se colo
cou á cabeza das dioceses galegas bispos non galegos que ignoraban o ga
lego e que non o quixeron aprender. Pero a práctica dos séculos poste
riores incrementouse de forma humillan te para Galicia. Entre 1500 e 
1830, é dicir, en 330 anos nas cinco dióceses galegas non houbo máis que 
quince bispos galegos (Vázquez Cuesta 707, n. 16). E estes bispos viñan 
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moitas veces acompañados dun séquito de cóengos e administradores 
da súa mesma condic ión. 

E non foi mellor a situación do clero regular. Bernardo Regal mos
trou como no 1390 os mosteiros bieitos perden a súa autonomía e pasan a 
depender da casa de VaJladolid. Incluso as rendas dos prioratos. benefi
cios parroquiais, anexos, cotos, lugares, facendas e ferrerías que tributa
ban ós mosteiros galegos tiñan que ir directamente para mante-la casa 
central de Valladolid. Outro frade, esta vez dominico, o P. Aureliano 
Pardo demostrou que tamén no caso dos dominicos a situacion foi seme
llante: no XVI centralizouse a Orde de tal maneira que dos conventos 
galegos desapareceron os estudios e con eles os doutores e demais gradua
dos. Os que tiñan vocación tiñan que ir mendigar unha praza nos Centros 
dominicos de fóra de Galicia. Desapareceron as vocacións. E os conventos 
galegos enchéronse de frades de fóra que nada fixeron globalmente por en
carnarse na cultura do País(*). 

A Igrexa de Galicia foi a primeira víctima da lideira castelanizadora. 
É difícil atopar un caso dunha comunidade tan radicalmente podada. In
cluso se recoñeceu na época que aquela foi unha operación de "doma y 

castra ción de Galicia". Este esforzo por producir en Galicia un c am bi o 
linguístico utilizando o poder real dende o século XIII e o eclesiástico 
dende o XIV atopou firme resistencia nos cabidos catedralicios, no clero 
baixo e no pobo mentres estes sectores puideron: resistencia que ainda 
está esperando por un historiador. 

É famosa a protesta do cabido compostelán contra o arcebispo Juan 
de San Clemente no I 597: 

(*) Non deixa de ser curioso que nestes mesmos anos estea acontecendo algo parecido alén 
Miño. Portugal nacera no Norte e do Norte era en consecuencia a máis alta nobreza portuguesa. O 
Norte fora o patrón social. Pero agora a sede do poder político está en Lisboa; no Sur está tamén 
o poder económico e a producción dos bens de consumo esenciais (cereais, viño e la). Lisboa em
peza, polo tanto, a se-la metrópole no seu verdadeiro sentido de modelo social e isto marcou radi
calmente a lingua portuguesa. Pero hai máis: a nobreza deixa de residir no Norte, moitos incluso 
deixan de reivindica-la súa orixe miñota. E os mosteiros miñotos entran nunha profunda decaden
cia económica, cultural c demográfica. A mediados do século XV o bispo de Braga suprimiu moi
tos destes mosteiros agonizantes (Mattoso). E paralelamente este Portugal, dirixido dende o Sur, 
perde tamén a memoria da lírica medieval elaborada basicamente no Norte. 
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De derecho común los naturales de los obispados han de ser preferidos cetteris 
paribus a los que no lo son. V.S. es buen testigo de como esto se hizo en su 
tiempo, así en este arzobispado como en el obispado de Orense, que antes tuvo, 
pues hemos visto que se dieron los mexores beneficios dellos no solo a los del 
reino extraño pero a los que penetibus ignoraban la lengua gallega (R. Academia 
Gal. Colección de Documentos Históricos II, p. 259). 

É ben certo que, como di Pensado Tomé {p. 25), aquí hai máis defensa 
do dereito preferente dos galegos a ocupa-los beneficios eclesiásticos 
galegos que defensa da lingua galega. Pero tamén é certo que esta protes
ta é paralela (e nese contexto hai que interpretala) da diferente presencia 
do galego nos Sínodos episcopais e na documentación catedralicia ou 
monástica: O% naquela e 56% nesta. 
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1503. Cando o Rei Católico se apodera de Na poli, Colón anda por América na súa cuarta viaxe e cando se crea 

en Sevilla a Casa de Contratación, nas. igrexas galegas, coma esta de Cufña, séguese escribindo en galego. 



Houbo unha operación de relevo de altos eclesiásticos paralela do 
relevo nobiliaria que se fixo na xerarquía civil. A Galicia os inmigrantes 
veñen mandar. Co fracaso militar das opcións galegas Galicia viuse invadi
da por unha nobreza foránea. Historia tristemente coñecida, anque non 
tódalas súas consecuencias: lembremos que daquela o ensino estaba case 
exclusivamente nas mans da Igrexa, quero dicir, desta xerarquía foránea. 

A Igrexa galega, dominada polos políticos casteláns, queda conver
tida nunha correa de transmisión do poder castelán. É unha Igrexa amor
dazada. A Igrexa galega, se a isto se lle pode chamar "Igrexa" e "galega", 
frustra a súa encarnación. Esta "Igrexa" establecedora dunha diglosia 
relixiosa nada ten que ver co Xesús que rezou en arameo dialectal, co 
Paulo que se fixo grego cos gregos, cos cristiáns que se traduciron ó la
tín, que dignificaron o exipcio, o copto, o arameo, o siríaco, o etíope, 
o armenio, o xeorxio, o huno, o gótico, o eslavo e tantas outras linguas 
non europeas. 

Verdadeiramente pódese dicir que o cristianismo en Galicia está 
como institución en gravísima contradicción (¿pecado?) dende o sécu
lo XV. Contradicción tanto máis grave, canto que hoxe a Igrexa ten ple
na liberdade para rexenerarse e rexenera-la sociedade. 

9. Trento, a gran ocasión perdida 

O 17 de setembro de 1562 o Concilio de Trento acordou na súa 
sesión XXII que a misa se seguise dicindo en latín pero que durante a 
misa os que tiñan cura de almas explicasen o senso do que na misa se di
cía, maiormente os domingos e días santos. 

E o 11 de novembro de 1563 puido ser un día histórico para o pobo 
galego e para a súa lingua. Ese día o Concilio Tridentino aprobou o capí
tulo VII do Dea-etum de reformatione, no que manda a tódolos bispos 
que non só eles nos actos litúrxicos expliquen o senso do que se fai e di 
en forma que a xente o entenda, senón que tamén coiden de que o fagan 
os párrocos incluso na lingua vernácula, se é preciso e se se pode facer sen 
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dificultade. Os bispos -segue o Concilio- terán tamén que ve-la maneira 
de que se fagan e expoñan ó público traduccións da Doctrina e que esta 
se explique nas misas dos domingos e días santos na lingua vernácula e 
que a fagan chegar ó corazón de todos, sen complicarse con cuestións 
inútiles, e que así formen os fieles na lei do Señor: 

Praecipit Sancta Synodus Episcopis omnibus, ut non solum, cum haec erunt 
populo administranda, prius illorum vim et usum pro suscipientium captu 
explicent, sed etiam idem a singulis parocchis pie prudenterque, etiam lingua 
vemacula si opus sit et commode fieri poterit, servari studeant iuxta formam 
a Sancta Synodo in Catechesi singulis sacramentis praescribendam: quam Episco
pi in vulgarem linguam fideliter verti atque a parocchis omnibus populo exponi 
curabunt: necnon ut inter Missarum solemnia aut divinorum celebrationem, 
sacra eloquia et salutis monita eadem vemacula lingua singulis diebus festis vel 
sollemnibus explanent eademque in omnium cordibus, post positis inutilibus 
quaestionibus, inserere atque eos in lege Domini erudire studeant. 

Para que comprendámo-lo valor deste texto témonos que trasladar ó 
País Vasco. Alí este texto supuxo a salvación da lingua vasca. Poucos anos 
despois o bispo de Ca1ahorra mandaba que se imprimisen catecismos en 
euskera para cada un dos territorios vascos incluídos na súa diocese e que 
se predicase en euskera. O catecismo do P. Astete chegou a ter 30 traduc
cións e o de Moguel 20. Mentres a escola estaba entregada á difusión do 
castelán, o ensino do catecismo en vasco supuxo para moitos escolares 
vascos a única práctica de lectura do euskera. Luís Michelena, un dos 
maiores especialistas nesta lingua di: "Si un hecho en la historia moder
na ha tenido una profunda repercusión en Vasconia, éste es el Concilio 
de Trento, cuyos efectos llegaron a conformar de modo permanente 
casi todos los aspectos de la vida del país. Después de él y en su conse
cuencia va realizándose la identificación, luego familiar, de lo vasco con el 
catolicismo". A Compañía de Xesús, tan orientada ó ensino, predkaba e 
ensinaba a doutrina en vasco e os Franciscanos misioneiros de Zarauz 
destacaron polo interés en predicar nun euskera claro, intelixible, limpo 
e ben ordenado (Real Academia de la Lengua Vasca, 373-375). 

En Galicia, en cambio, esta foi unha ocasión perdida. O clero galego 
decidiu que a lingua vernácula de Galicia naquel século XVI era o caste
lán. Curiosamente dous franciscanos galegos, evanxelizadores de Améri-
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ca, Fr. Pedro de Betanzos e Fr. Francisco de la Parra, poñen alá cn prácti
ca a doctrina tridentina. O primeiro, misioneiro da América Central é 
autor dun Catecismo e un Vocabulario nunha lingua indíxena. O segundo, 
misioneiro en Guatemala e por terras de Yucatán é autor dun Vocabulario 
indfgena guatemalteca de los principales idiomas, kachique, queche y 
tzutzuchel (E. González López, 303 ). Xa daquela se comprendian mellor 
as cousas fóra de Galicia que dentro. Dentro, no turbillón da confusión, 
falta perspectiva moitas veces para ver que os muíños non son xigantes. 
Vemos máis mal o que está máis preto. 

1563 puido ser un ano histórico para a lingua de Galicia. Pero Gali
cia estaba daquela máis atenta a expresarse na pedra que nas letras: na
queles anos estase saboreando o alboroque de grandes construccións: o 
Hospital Real c a fachada de S. Martiño en Compostela, a de Sta. María 
en Pontevedra, o convento de S. Viccnzo do Pino en Monforte, as igre
xas de S. Francisco en Noia e en Betanzos. Galicia ten neste momento 
12.000 eclesiásticos que representan case o 2% dunha poboación que se 
aproxima ós 700.000 habitantes. E entre eles hai ilustres teólogos: Toribio 
dc Lemos (dc Ribadavia), García de Mondragón e Castroverde, Marcial Va
lladares (de Cambados); entusiastas misioneiros: o ourensán Fernando de 
Oxea (en Potosí, ~téxico), Bernardo de Lugo (en Nueva Granada, Colom
bia), Gabriel de Quiroga (en Binondo, Filipinas) e ademais dos francisca
nos xa mentados Fr. Xoán Pascual de Ribadeneira (en Tucumán), Fr. 
Alonso Muñoz, do Caramiñal, (no Xapón) e Fr. Francisco Blanco, da Gu
diña (crucificado no Xapón no 1596). Esta é a época na que os Xesuítas 
se asentan en Galicia fundando os colexios de Monterrei, Compostela e 
Monforte. Esta é a época na que a diocese compostelana é a máis rica da 
península despois de Toledo: dela dependen as dioceses da antiga Lusita
nia que agora estaban en territorio español (Salamanca, Zamora, Coria, 
Badajoz, Plasencia, Ávila) e os donos dos territorios conquistados ós mu
sulmáns pagaban á mitra compostelana o "Voto de Santiago" que signi
ficaba uns fortes ingresos. O terceiro Fonseca creou o embrión da a~tual 
universidade, que, a pesar de ser Compostela a cidade con máis número de 
enfermos que aquí viñan busca-lo milagre, non tiña facultade de medicina, 
senón só estudios eclesiásticos. Pero todo iso lamentablemente non serviu · 
para que os eclesiásticos galegos se puxesen ó labor que marcaba o conci
lio de Trento a prol das linguas "vernáculas". 
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1563 foi o ano no que os eclesiásticos galegos, bos discípulos da xe
rarquía foránea, interpretaron Trento ó revés. É verosímil que, polo me
nos, houbese polémica; pero, se a houbo, non se sabe dela. 

Coma se fose un castigo divino, 1563 sinala o principio dun ventenio 
de calamidades para Galicia: extermínanse soutos e carballeiras para cons
truí-la chamada ~'Armada Invencible" e empeza unha dramática sucesión 
de anos de fame e anos de andacio que encheron de enfermos e mortos os 
camiños e as rúas de Carril, Vilagarcía, Betanzos, A Coruña e sobre todo 
as de Compostela. 

1 O. O cultivo da diglosia 

É certo que naquela Galicia de sete provincias (¿as futuras sete cru
ces do seu escudo?) só dúas delas eran provincias de realengo (Coruña e 
Betanzos): as outras cinco eran de abadengo (Lugo, Mondoñedo, Ouren
se, Compostela e Tui). Sería tendencioso pretender que unha Igrexa tan 
poderosa non contaba con medios económicos, humanos e técnicos para 
levar a cabo a reencarnación que Trento acababa de ordenar. E, anque 
tivese menos medios , non hai disculpa para non encarnarse por razóns 
políticas cando o obxectivo da propia institución é a encarnación. E pu
xen o exemplo da Igrexa Vasca para poñer un caso semellante ó noso. 

Pero, dito isto, e como o obxectivo destas liñas é o de axudar á re
flexión que permita comprender por que e_sta cuestión foi apodrecendo 
ata o final do século XX, cómpre que aludamos de pasada a certos ele
mentos psicolingiiísticos da época que dalgún xeito están por baixo desta 
irracional inquina antigaleguista. 

Eu son da idea de que este menosprecio do galego, tan exacerbado 
polo rexime político do xeneral Franco, ten raíces moito máis profun
das. Nesta mesma época que comentamos, que cadra máis ou menos co 
chamado "Siglo de Oro" castelán, Galicia vive unha época de miseria que 
se capea co vello recurso da emigración. Hai emigrantes galegos polas cor
tes espaftola e portuguesa. E nelas estes inmigrantes, coma tódolos inmi
grantes, son menospreciados. Chega con que un se asome á literatura cas-

-31 -



telá da época para que vexamos nos máis insignes literatos (Lope de Vega, 
Cervantes, Tirso de Molina, Calderón, Quevedo, Góngora, etc.) que os ga
legos interveñen sempre como o malo da película: descalzos e cos zapatos 
no cinto por aforrar, criados incapaces de gardar segredo, dados ó viño, 
cheirentos, as galegas todas son ladras, cos pes deformes, borrachas, pros
titutas, regañonas, tardonas, maliciosas; todos traidores, coitados, e par
vos. 'Obsérvese que na literatura da mesma época os casteláns aparecen 
sempre como veraces, altivos e hospitalarios. É digna de terse a documen
tada obra de Miguel Herrero García. 

E non se pense que a literatura portuguesa nos trata mellor. O gale
go é un personaxe tópico do teatro portugués; e na literatura popular 
portuguesa o concepto do galego é fundamentalmente negativo. Pódese 
le-lo traballo de Horácio Marçal. 

Toda esta literatura deixou un pouso na psicoloxía colectiva dos 
pobos ibéricos. E ese pouso é que o galego é algo inferior, indecente, bru
to e inculto. O concepto de galego asóciase a miseria humana e económi
ca. E é sabido que, cando a pobreza real ten por compañeira esta "mala 
prensa", os afectados en vez de se rebelaren, o que fan é asumiren a opi
nión que sobre eles se proxecta. Crense efectivamen te indignos e inferio
res e xa están preparados para aceptar pacientemente como lóxica unha 
política que os perxudique e unha relixión que os admita purificados 
do signo externo da súa maldade, a lingua. 

Todo isto tamén explica, anque non xustifica, a actitude alienada 
dos eclesiásticos galegos da época que non souberon obedecer ó Concilio 
de Trento. Na literatura popular e culta coidábase con mimo este menos
precie de todo o galego do que case catrocentos anos despois aínda pa
decémo-los efectos. 

ll. ¿Deus nace galego e fala o castelán? 

A partir desta época e neste ambiente tan antigalego vaise da-la pa
radoxa de que nas catedrais de media España e Portugal vanse cantar pan-
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xoliñas de nadal nas que se di que o "Neno é de Galicia" (Jerez de la Fron
tera 1650), 

que o Fillo de Deus Sancto, 
parece galeguiño, 
de Santiago 
pus vel'ie de sua terra 
sen zapatos (Burgos). 

"es gallego porque nace en pallas" (Madrid 1703 ). E tamén 

¡Ai, se noso Deus galego se faze 
imos cantar a chocinha em que naze! (Vilaviçosa 1637) 

Non obstante a paradoxa continúa. Se observámo-la literatura popular 
galega non encontramos noticia de que Deus naza en Galicia. Hai, si, 
relatos de que El e María pasaron por aquí (e, por certo, por falta de 
hospitalidade provocaron o asolagamento de varias cidades chamadas 
Valverde en diferentes lagoas da nosa Terra) pero ademais ordinaria
mente fala castelán. Claudio González Pérez comprobou repasando os 
contos populares galegos que neles só falan castelán os letreiros que apa
recen, os fundadores míticos dos pobos, as bruxas, os mouros, mouras e 
señores de tesouros, o demo, os santos, a Virxe e Deus: 

... San Xan perguntoulle ó Noso Señor Xesucristo cándo iba ser a fin do mun
do, ou cánto había durar iste, e Xesucristo respondeulle: 

- Llegará a mil y no a miles. 
Insistindo San Xan ... en saber a data do día do Xuizo, díxolle Xesucristo: 

- Cuando se junte tu fiesta con la mia, tendrás noticias de ello. (183). 

A realidade na que viven o autor do conto e mailo que o conta é de 
diglosia e aplican ós personaxes celestiais da súa fábula a mesma situación 
de diglosia que os rodea na que cura, mestre, médico, administración e 
todo o escrito falan o castelán. 

Esta contradicción entre un Deus que nace galego para os auto res de 
panxoliñas por Castela, Andalucía ou Portugal, pero que fala o castelán 
para os autores dos contos galegos, é só aparente. No fondo está esa rea-
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lidade de miseria da etnia galega que serve de metáfora dun Deus que nace 
pobre, tam infra, que busca transmitir unha esperanza universal dándollela 
primeiro ós que menos posibilidades lles dá a vida. Por outra banda en Ga
licia , na Galicia berce de pobres emigrantes, quéreselle evitar a Deus a in
comodidade de compartir esa miseria e para iso o numen popular elévao 
de categoría socioeconómica falando o castelán. O autor castelán, di 
Pensado Tomé, "busca en su entorno social la gente más pobre, desvali
da y miserable , y ya no echa mano de los pastores, sino de los gallegos" 
(Pensado 285). Coma noutras facetas da vida, o autor castelán é testimo
nial e o galego interpretativo ou, se se quere, resolutivo, anque a solución 
sexa falsa. As actitudes son distintas pero a realidade de miseria é o punto 
de partida das dúas. Para o castelán dende a súa posición sociopolítica 
o galego é unha expresiva traducción, unha verdadeira traducción do Neno 
que nace pobre en Belén. Para o galego empobrecido e humillado polo po
der político, desvalorizado pola Igrexa e burlado polos literatos casteláns, 
Deus non pode abaixarse tanto. Deus non pode falar unha lingua que os 
eclesiásticos se negan a falar. Filgueira Valverde (pp. 117-119) di que a 
moda castelá de facer nacer a Deus en Galicia foi unha moda falangueira 
que nos compensou "a lo divino" do rudo encono dos aldraxes que na
queles séculos corrían escontra de nós: " ... et exaltavit humiles". Eu non 
creo que os galegos se sentisen compensados por aquela moda que non foi 
capaz a modifica-Ja realidade, senón polo propio Neno que decidiu nacer 
pobre e así modifica-la realidade nunha dimensión difícil de sol'íar polo 
galego pobre. 

12. Voces proféticas no século XVIll 

O século XVIII é o século no que o catalán se une á nosa desgracia 
co Decreto de Nueva Planta de Felipe V (1707). Catro significados ecle
siásticos galegos erguen a voz contra os "apóstatas de la lengua" e con
tra os ''que quieren que Galicia sea País de Indias". Feixoo, Sarmiento, 
o P. Sobreira e o Cura de Fruíme. Son catro voces informadas e contun
dentes nas que podemos albiscar que por baixo desta unanimidade ofi-
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cial castelanizadora corría un Guadiana de disconformidade no mesmo 
clero. Este é outro capítulo da resistencia galega que está sen estudiar e 
que, se cadra, nunca o poderemos estudiar por falta de textos escritos. 
Pero sería inverosímíl que estas catro voces fosen ás únicas. Non tódolos 
eclesiásticos galegos tiveron a mesma actitude de odium populi que pa
rece deducirse dunha historia fundamentalmente uniforme. 

O P. Feixoo ten unha breve pero significativa defensa da dignidade 
da lingua, cando nunha parte do monumental Theatro crítico demos
tra que 

el gallego no es ningún dialecto ni corrupción del castellano. 

Sarmiento pódese dicir que adicou a maior parte da súa vida intelec
tual ó estudio da lingua galega con métodos que anticipan no tempo 
a gramática comparada. Naquela Galicia amordazada á que incluso che
gara a chamar Lope de Vega "nunca fértil en poetas", Sarmiento encon
tra emocionado o famoso texto do Marqués de Santillana (Estudio sobre ... 
nn. 367 ss.) que fala dunha literatura en galego na Idade Media e adica 
o seu tempo á procura dos cancioneiros que aparecerían en Italia, Por
tugal e Madrid no XIX e no XX. O P. Sarmiento clarna no círculo redu
cido cn que se move contra o ensino en castelán e lanza unha manda ós 
profesores de latín que tardamos douscentos anos en cumplir. Sarmiento 
é contundente na análise da situación sociolinguística da Galicia do seu 
tempo: 

"No pocas veces he pensado en cual ha sido la causa de que en Galicia se 
haya introducido el uso o abuso de escribir en castellano, lo que antes escribía 
o en latín o en gallego. No hay género de escritura, testamento, donación, venta, 
contrato, foro, arriendo, compra, trueque, partijas, etc. que yo no haya visto y 
leído en Galicia o en latín o en gallego. Y sé que se pueden cargar carros de esos 
instrumentos que se conservan en Galicia. No habiendo, pues, precedido ni Con
cilio ni Cortes ni consentimiento uniforme de los gallegos para actuar, otorgar, 
comerciar en lengua castellana, ¿quién lo introdujo? 

La respuesta está patente: que Galicia Hora y llorará siempre. No los galle
gos, sino los no gallegos, que a los principios del siglo XVI inundaron el Reino 
de Galicia, no para cultivar sus tierras, sino para hacerse carne y sangre de las 
mejores, y para cargar con los más pingues empleos, así eclesiásticos como civi

les; esos han sido los que por no saber la lengua gallega, ni por cargar palabra 
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ni por escrito, han introducido la monstruosidad de escribir en castellano, pata 

los que no saben sino el gallego puro. Esta monstruosidad es más visible en los 
empleos eclesiásticos. 

No sé como toleran los obispos que curas que no son galleg~s ni saben 
la lengua tengan empleo ad curam animarum, y sobre todo la administración 
del Santo Sacramento de la Penitencia. ¿Que es el coloquio de un penitente 
rústico y gallego y un confesar no gallego, sino un entremés de los sardos? Son 
innumerables los chistes vergonzosos que se cuentan de esa inicua tolerancia. 
Habrá 13 días que un cura gallego natural me dijo que confesando a una gallega 
le dijo que ya se había confesado antes con un castellano, pero que no creía 
que hubiese sido confesión: porque ni el castellano entendió a la gallega ni 
ésta al castellano. 

El verbo trebellar en gallego, de tripudiare, siempre significa in ma/am 

partem y dista cien !eguas del honesto verbo traballar o trabajar. Confesar cas
tellano ha habido que hasta después de muchos años estuvo en el error de que 
lo mismo era el verbo trebellar gallego que el trabajar castellano. Y a los peni· 
tentes, que habían confesado que habían trebellado tantas veces les decía que 
en días festivos sólo podían trabellar una hora, pero que en los días sueltos po· 
dfan trebellar ad laudes et per horas. Si el tal confesar hubiese oído la copia ga· 
llega común: "O crego mais a criada jugaban aos trebelliños, etc.", entendería 

el significado". 

Sarmiento queixábase de que os galego-falantes recibfan un trato, 
por parte da Igrexa, con menos consideración e incluso peor que os 
indíxenas dc América, porque, mentres a aqueles lles mandaba misio
neiros que tif'ian que sabe-la lingua na que ían evanxelizar, ós galegos man
dábanos un clero de calquera rexi6n española sen se preocupar de se en
tendían a lingua das súas ovellas, "por non decir "borregos" que no com
prendían el "castellano" en que ellos les predicaban, ni ellos el gallego en 
que le correspondían" (Pensado Tomé, 41 ). 

O Cura de Fruime, Diego Antonio Cernadas de Castro, saíu repeti
damente en defensa da aldraxada Galicia respondendo en sonetos apolo· 
xéticos a outros sonetos antigalegos coma este do que circularon profu
samente diferentes versións atribuído a Góngora, erroneamente segundo 
Filgueira (1969, 239 ss.). 
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Obras 

NUMERO XIII. 

Descripcion dt/ Rryno de ~licin. 

" SON t; TO. 

P~lido Sol cn Ciclo encapotado, 
MouJ rollius dc ahos Cotiseos, 
Teu.s de ,·~cas , piernu de correos, 
Sue lo nunc.1 banido , ni regado: 

Campo dt abro jo. codo matizado,· 
Bcrus giglntu , pulgas fili,¡ceos1 
Nabos dc el Cayro, búcaros pigmcos, 
Tuge tosco, y cJtilo mal Ji.m.:ado; 

Montel que llegan i la trditnce Esrt.ra, 
Papas dc millo cn concas de m;~dua: 

Nauu a~dl.s , buche1 dc pescados, 
Pan de Guin~• , tccho1 ahum:ados: 

Candclu de resina con cerícia, 
&lt ts , btr'mttn#, ti Rtyn# dt G(l//tla. 

NOT A. 
e1 qrt hlu tsta llnmpd.. ,.lrab<l 4 G•llc!> 

"" .¡u plttlf"f'osoz I ''"ti"Jrtatados. Dtbfa vt•ir 
td"'(";"'/o por utt Rtyno sin tt/[vrja, y ttt t~lgua 
diA dt rJJuc::ba 1/uvla ; y cogllndolt la rJ«bt tn ti/• 
guna mnln posada , dtl/õgd 111 rabla tn dnr d Ga
lida t.Sias t11~bil/adas pór In c12p_a , sin odwrtlr, 
I] Ilt dthol .:o ~~~ la qut partct tira/a, bay UtJ but• H
NJor • Pf" lt IJ"t 1t lt '"' 411 frt•tt tte tlrflrl•s 
dGrfl t I~~Ngllbltl III 

Dt~-

(Tomo I, pp. 214-215) 

Obras 

NUMERO V I. 

Cierto Cllstel/,no tmple11do en Galicia. 
b11u ¡,, ~tsl'¡ipcioll. stguimte de't Rb>11o 

y sus gentu. 

Rey no infcll:t, ~b dtsvcnLUrado, 
])e f'..lpaña moladar, rinqon del mundo, 
~nut dniehla.s .tict,prc scpuhado, 
At¡wro ~ rudo chrn.a, tctnple ayrado, 
Inflei , l-oirt-aro trJtO , Htio inmundu, 
Ccntc sin SOt"ic-d1d, C'arrpo infcc"Undu: 

F.n el oornbrt de .Diut Santo y Ettruo, 
Con f1U31l.ta rucru tiene d txõrci.smo, 
'J'c cunjuru, )' apttmiu, lr¡stc Avcnw, 
I' ;a r11 que me dcd.uu por cá mismo, 
tSi cns en rulido~d el propio Jnfiunu, 
O s.i cres rara co del abismo t 

(Tomo I, pp. 146-147) 

Ilt 
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del Cura dt f'ruime. 215 

Descripcion de Gnlici11 , mirada con ojos 
/impios y snnos. 

SOIV'ETO. 

Du y '*he, como iuy cn coda Españ3• 
D.arnu hermosa•, cttllu y pulidas, 
Ptchos cubiertas, piernas cJCOndidn, 
C:.t.u grandes sin poh•o y tclaraña: 

Múchos vallcs de pláciJ:a campaña, 
Rito jamon 1 cerneru ucotJid~t, 
Ticrno.s capones , po11as b•~n lucidas, 
i 1n2s tclas, y craco sin martfta: 

Moruu hay; pero todos provcchosos, 
El uigo de ()(ros Rcyn.n no tt.dida, 
Abund.tM:ia de vinns genc:rosos: 

Dc rio y mar ptKados r¡ue es Jclicia, 
lX el Rey vasallos fieles y oAciusos, 
Es rt t1, btrmaM, t i Rey'" de Galidd. 

NOT A. c--· ,.. ,; '" NaciJJII tltl 9Ul hlu la latltta J ,.. 

lt pt.tJt JMfiiY ttl la rrtltPia t111Diftia; ~rt~ tstoy tltr
tl, qut, Jtn dt dDnll~ firtr¿ 1 mt f111tar/.t ,.,udlfl 
Hstnnrt pnrP satlsfacerlt basra ti rílt iur# tOftfado. 

NU· 

dt/ Curn dc Fruime. 

El pt·imcro de los pies, In/I disformes como 
sucias , con que este Castellano presume 

joljpr .1 Galicia, u el siguiente: 

Reyno infdi% , S:is dulenl~r¡do. 

Tfrastlt con é/ Illa eol g#lltgn. 

S ON ETO. 

& hcrmos.a mi tJc~ru: , )" rtnH; r~r-~ 
Vtc~ la orup, ~el& 1 } l::. ~~ : 
Por bicu at· A!""hl.o q·J< lu vu, 
\'iene: ti ntun, y «ctÍJt&me el gr:1nero: 

Muy pobl~d:a mi viíia consiJcro; 
Viene el m11rrano vil • y la cscropu: 
Gallina. y su.sL1nci<1 IJ¡y cn mi Aide¡ ; 
V •c ne y Ja.s r:apa el torro 1r1pace:ro: 

Orutp el Asturi.1no cn lU codici.l; 
Ratun el Curcllano dudtehado; 
Marr¡no el Andalur. .en su inmund.icia; 

Y Zt.lrro el Munu.úés d&timul•do; 
l~stoJ la cumtn, y haccn ¡{ G~lici& 
Rt yno inreHz. , p;.ls ..Jesveruurado. 
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O P. Sobreira continuou o labor lexicográfico iniciado polo P. Sar
miento. Todos eles supofien unha radical discordancia entre unha elite 
cultural castelanizada que afogaba as súas voces; pero é verosímil que ta
les actitudes e escritos se traducisen en feitos concretos de sintonía co 
pobo que falaba o galego. ¿En que lingua predicaba o P. Sarmiento? 
Non sei, supoño que nunca predicou porque nunca amou a retórica sa
grada, suponse que nas enquisas falaria en galego. En cambio resulta 
inverosímil que o Cura de Fruime predicase en castelán. 

O certo é que estes catro eclesiásticos, supoñen un cambio cualitati
vo na ideoloxía no que se vai apoiar todo o esforzo rexenerador do XIX 
(Ferreiro, p. 65). 

13. O galego lingua dun pobo moldeado pola Igrexa 

Unha lingua na que "moito" dise a Dios dar ou moito de noso Se
ñor, onde o "amargo" se compara co fel que lle deron a Cristo, onde a 
unha persoa desmellorada lle preguntamos se a viu o demo, onde ante un 
negocio ruín dicimos que é prebenda que che deu o demo, onde unha 
expresión de asombro é ¡Arrenégote, demo!, onde dunha persoa ruín 
dicimos que é recastado do demo ou que aprendeu co demo, onde unha 
expresión de sorpresa é ¡casou o demo coa meiga!, onde un malferido 

está máis esfolado que san Bartolomeu, onde moitos meses teñen nome 
de santo, onde andar a pe é ir no coche ou no cabalo de san Francisco, 
onde un "can das merendas" é coma o porquiño de san Antón, onde a 
un pedichón se lle di que lle fixo a boca un frade, unha falcatruada é 
unha barrabasada, onde a mención dun defunto debe ir acompañada 
dun Deus lle perdoe, onde unha cousa lonxana está nos quintos infer
nos, e onde unha actividade pode ser máis longa cá Coresma. onde ida 
sen volta é a ida do corvo (de Noé), onde unha furia contida é que anda 
a procesión por dentro, onde unha moza de peito chamativo ten bo 
altar: unha lingua asi, na que se teñen sinalado moitos centos· de expre
sións semellantes , é a lingua dun pobo moldeado pola Igrexa (Ferro 
1979, Rielo 1985 , Iglesias Do barrio 1985, Castro Mera 1985). 
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O estudio das referencias acuñadas na fraseoloxía galega común pa
rece indicar que as máis veñen do mundo natural (animais e prantas) e 
a seguir en proporción as do mundo relixioso: ningunha outra parcela da 
experiencia humana parece aportar tantos ditos. E isto é tan certo que 
eu coido que para un ateo coherente fala-lo galego debe esixir un con
tinuado esforzo de escolma da fraseoloxía que usa. 

O refraneiro galego referido a Deus, ós santos, ó culto relixioso, ó 
demo, ós curas e ós frades achégase á respetable ci fra de 3.000. Neles 
a topamos dende expresións profundamente teolóxicas, a expresións de 
graciosa familiaridade e a pervivencias de atávicos escep ticismos ou in
cluso pagan ism os e a sa tíricas visións da estructura eclesiástica: 

Deus non vive coa porta pechada. 
Deixade facer a Deus, que é santo vello. 
O que nada ten, Deus o mantén. 
A verdade é filla de Deus. 
Cada un terma do seu e Deus do de todos. 
Cando Deus non quere os santos non axudan. 
Deus faise o xordo mais óeo todo. 
Deus dá as noces mais non as escacha. 
Deus é o tronco e o home a edreira. 
A máis confesa máis grande penitencia. 
Deus nos dea qué, que as ganas de comer veñen de seu. 
Deus nos dea ira, que pacencia xa a temos abondo. 
Dá/le Deus o pan a quen non ten moas. 
Deus no ceo e na casa o diñeiro. 
Deus é bo e o demo non é malo. 

Crego que un fillo non fai ... é que non hai. 
¡Como sabe bico de moza na boca do frade! 
"Chorarán e cantaremos" -din os cregos 

Este pobo galego, tan relixioso pero tamén as caladas tan críti
co, é un pobo que aínda reza en galego. E non só as oracións informais 
e improvisadas en cada situación, senón tamén oracións f~rmais e apren
didas que a Deus chegan dende tódolos puntos de Galicia e que algún 
día encherán un xeitoso devocionario galego. Hai aínda persoas que re
zan de alto as oracións casteláns que os sacerdotes lles aprenderon, pero 
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baixiño rezan as antigas oracións galegas. Ó entraren na igrexa esconxuran 
o demo: 

Queda fóra, Satanás: 
comigo non entrarás 
nin de diante ni detrás. 
Déixame ir que vou a dentro 
visita-lo Sant(simo Sacramento 

E durante toda a misa están rezando en galego oracións específicas de 
cada momento. En galego rezan para que a masa levede e para que a pita 
choque ben os ovos en galego; en galego rezan cando trona e cando doe a 
cabeza en galego; en galego cando pasa un enterro e cando enferman en ga
lego. ¿Como é posible que isto aconteza na Galicia rural aínda no 1986 se 
dende os séculos XV-XVI a cúpula eclesiástica impediu que o galego aflo
rase á vida pública? A miña hipótese é esta: tivo que haber, por forza, du
rante este tempo unha actividade litúrxica en galego guadianizada cons
cientemente polo clero baixo para evitar complicacións coa xerarquía 
eclesiástica e coa civil. Algo semellante á situación actual do sacramento 
da confesión que moitos sacerdotes testemuñan que se fai aínda en boa 
parte en galego. Pero todo isto está aínda sen estudiar. Ende non, teríamos 
que supoñer unha impresionante resistencia popular en solitario e contra 
todos. ¿Quen son os autores destas oracións? ¿Son orixinariamente gale
gas ou son traduccións de oracións que en tempos os sacerdotes ensinaron 
en castelán? Bo traballo que espera un investigador. 

14. No rastro dunha encarnación silenciada 

Cando os comunistas galegos crearon a U.P.G. no 1964 unha das súas 
primeiras presentacións foi un manifesto titulado Acusamos no que se 
exhuma ban as ofensas cometidas polo clero ó longo da historia de Galicia. 
O texto , recolleito no libro de Caamaño-Pampín, pretendía ser un revul
sivo coa simple enumeración de feitos que nalgún caso son dificilmente 
discutibles. Pero non recoñecía en tantos séculos de presencia histórica 
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nin sequera unha aportación positiva. Foi un. manifesto tendencioso que 
conseguíu o efecto contrario do que, se cadra, pretendía: algo así coma 
esa xente que se empei'ía en meter un neno pequeno pola forza na auga 
do mar co que o que conseguen é que o neno lle colla medo para a vida 
á auga do mar. O renacente galeguismo pechou as portas do diálogo cunha 
institución que, anque está a facer unha viaxe con máis lonxano destino, 
podía se-la súa leal colaboradora no traballo de perfeccionar este mundo. 
Sempre me pareceu parcial aquel manifesto e ós galeguistas ligados ó cris
tianismo rodeounos dunha desconfianza que fixo máis lenta a regaleguí
zación da Igrexa. Aquel Acusamos foi un exceso de cera que houbo 
de queima-la igrexa. E aínda hoxe padecémo-las consecuencias. Porque ó 
clero galego os novos tempos quitáronlle o prestixio social sen tansequera 
agradecerlle os servicios prestados. 

-42-



M. Pardo de Andrade 

¡MAS CARA FORA! 
Ou sefia: 

OS ROGOS DUN GALLEGO ESTABLECIDO EN LON

DRES, DEDICADOS óS SEUS PAISANOS PARA ABRIR

LLES OS OLLOS SOBRE CERTAS IRORANCIAS, E O 

DEMAIS QUE V»RA O CURIOSO LECTOR 

LIMIAR DE XULIAN MAURE 

t:DICIONS CASTRELOS 

VICO-MCMLXXI 

"No hubo periódico oi libro alguno que haya obtenido tanta popularidad en Galicia, 

como esta especie de romance de ciego, escrito en lengua del país, y en el cual se 
combate y ridiculiza a Ja Inquisición y sus partidarios; ni hubo villa ni aldea de Galicia 
adonde no llegaran ejemplares remitidos por los patriotas de Santiago y La Coruña" 
{Martínez Salazar 1892). 
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E é aquí onde a mifla hipótese se reafirma. ¿Sería realmente posible 
a conservación da lingua galega se tamén o clero baixo actuase só en cas
telán como se dá por suposto? ¿Non serán-Feixoo, Sarmiento, Sooreira 
e o Cura de Fruíme a punta dun iceberg? ¿Como é posible unha tan eleva
da proporción de modismos relixiosos no galego común e unha tan abon

dante paremioloxía relixiosa, se o clero baixo actuase sempre en caste
lán? ¿Imos ignora-lo discurso en galego que pronunciou en 1889 en Bue
nos Aires o cura Francisco Suárez Salgado, en tempos considerado o pri
meiro da época moderna (Carballo, p. 455)? ¿Imos esquence-lo best~eller 
do XIX, Rogos dun gallego establecido en Londres, dedicado ós seus pai
sanos para abrir/les os ollos sobre certas iñorancias e o demáis que verá 
o curioso lector do cura Pardo de Andrade en 1813 que presenta o "San to 
Oficio sin carantofla" polo que tivo que fuxir a Francia? ¿Imos esquencer 
que en moitas parroquias funcionaron escolas de humanidades nas que se 
formaron homes coma Pondal? ¿Imos esquencer que a literatura galega 
está inzada de nomes de curas que escribiron obras de vario valor en 
galego? ¿Imos esquencer a Crecente Vega, a López Ferreiro, a Aller Ulloa 
e a Amor Ruibal que morreu prematuramente cando traballaba nun am
bicioso diccionario etimolóxico galego comparado? ¿Imos esquence-la 
Gramática de Saco e Arce? ¿Imos esquence-lo Caciquismo en solfa do cura 
Teolindo Cortina Toural? ¿Imos esquencer a Alonso de Obregón, a Por
tel Pardal, ó xesuíta de Boiro Celestino García Romero, ós franciscanos 
Samuel Eixán "Fraysel", a Fr. Francisco Suárez Salgado que destacou 
pola oratoria en galego, a Lago González, ó anticaciquil Piñeiro Groba? 
¿Imos esquence-la escola de panxoliñas de Mondofledo e de Composte
la? ¿Imos esquencer nomes como Cabanillas ou Añón formados no se
minario compostelano ou Pastor Díaz, Iglesia Alvariño, Díaz Castro, 
Noriega Varela, Leiras Pulpeiro ou Xan de Masma, crítico de Zola, no 
de Mondoñedo, a Miguéns Parrado no franciscano de Herbón, a Romual
do López, e a tantos outros que se poden rastrear na minuciosa Historia 
de Carballo Calero? ¿Imos esquencer que o único que escribe en galego 
en plena Guerra Civil (con prólogo, por certo, en castelán de Cunqueiro) 
é Daniel Pernas Nieto vinculado ó seminario de Mondoñedo? ¿Imos es
quence-los sermóns en galego dos sacerdotes de Logos na II República e 
incluso os de Casimiro Cubela e F. Rey Romero, entre outros, na post
guerra? 
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A historia é bivalente e probablemente exista unha radical diferencia 
entre a traxectoria do alto e do baixo clero na historia de Galicia, entre a 
alta política da Igrexa en Galicia, que nunca asumiu na súa teoloxia nin 
na súa praxe pastoral o ideal galeguista (Barreiro), e a polític.a individual 
de certos eclesiásticos ós que o galeguismo de hoxe lles debe moito, unha 
historia contada a medias por uns e por outros. 

15. O Vaticano II ¿outra ocasión perdida? 

No século XX a Igrexa renovou a súa doctrina linguística. Unha ra
diomensaxe de Pío XII (24.Xll.l941) condenaba a opresión calada ou 
aberta das pecuUaridades culturais e lingiiísticas das minorías nacionais. 
Xoán XXIII na Pacem in terris de 1963 dicía outro tanto pero en positi
vo: "os gobernantes deben favorece-los valores humanos das minorías 
étnicas, sobre todo no referente á lingua" (97-99). Agora o Concilio Va
ticano II reafirma a doctrina da encarnación cultural na lingua de cada 
pobo na constitución Gaudium et spes (n. 44) e o compromis<;> de respe
tar cada cultura aceptándoa incluso na propia liturxia, na constitución 
Sacrosanctum Concilium (n. 37). Este documento promulgado o 5.XII. 
1963 redondeou a obra dos Concílios de Tours (813) e de Trento (1563), 
abríndolle-la porta grande dos templos ás linguas modernas. 

Este traballo que quere manterse a salvo da apoloxía barata e da 
crítica parcial, chega ó seu punto máis delicado. ¿Como é posible que 
neste momento histórico, no que incluso o cardeal metropolitano é Qui
roga Palacios, un antigo galeguista da II República, se volva a repeti-lo 
disparate de facer coma quen que a lingua vernácula de Galicia é o caste
lán? No anexo 4 pódese ver unha mínima cronoloxía do que aconteceu 
entre o 1.1.1965 en que se admite a liturxia en castelán e o 7.1.1969 en 
que se autoriza a liturxia en galego; e no libro de Caamaño e Pampín 
pódese ver con máis detalle. Catro anos que teften o efecto sicolóxico de 
catro séculos. ¿Cómo é posible que se perda esta ocasión? A min, que vi
vín dende dentro este momento histórico paréceme que foi un conxunto 
de factores dos que tratarei de enumerar algúns. 

-45 -



Se a Igrexa Católica víctima do seu centralismo vif'ía confundindo ata 
o Vaticano II universalidade con uniformidade, en Galicia confundíase a 
universalidade coa uniformidade espaf'íola castelanizadora. 

Galicia, da que a Igrexa é unha parte, non estaba preparada para o 
feliz desafío conciliar que chegou de Roma. Algo semellante lles acontece 
ós políticos coa Constitución do 78, ós profesores co suave "Decreto de 
Bilingiiismo de 1979 e á Administración local, autonómica e da xusticia 
coa Lei de Normalización de 1983. Son normas xurídicas que responden 
a necesidades moi vivamente sentidas noutras partes do mundo e que, 
por coherencia, chegan tamén a Galicia, onde a demanda é débil precisa
mente porque unha intoxicación secular paraliza os síntomas da fame e 
impide senti-la necesidade de rápido socorro. Un indicio pode se-la deman
da de galeguización entre os cristiáns galegos leigos no 1969 (un 5,3%) 
como pode verse no cadro adxunto e no anexo 1. 
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Aquí, anque había unha tradición de minorías galeguistas no clero 
baixo, a diglosia era moi forte porque era moi antiga. Tantos séculos fa
cendo exclusivamente en castelán os sínodos, os documentos episcopais 
e parroquiais, os catecismos e todo o formal que non se facía en latín, 
chegaran a facernos crer que o habitual era o lóxico: pasar da liturxia en 
latín á liturxia en castelán pareceulles a moi poucos un disparate. Eu mes
mo, se o cardeal Quiroga non me mandase a estudiar a Roma, posiblemen
te non descubriría a miña galeguidade. Moi poucos coñecían as raíces 
políticas daquel disparatado comportamento. No Seminario vivíamos un 
falso universalismo que nos facía pensar que nós estabamos fóra do mapa, 
cando era precisamente porque estabamos neste punto concreto do mapa 
polo que vivíamos esta estúpida situación. Foi grande a miña sorpresa ver 
de repente que nin ós cataláns, nin ós vascos nin a moitos compañeiros de 
razas distintas que alá tiven lles pasaba semellante cousa. Este falso univer
salismo tíñanos en Babia, nin eramos deste tempo e desta terra nin eramos 
capaces de sintonizar coas directrices da Igrexa universaL Curiosa parado
xa a de estarmos na aldea e non vérmo-las casas. 

A impreparación foi outro factor. 1965 colleunos coma as virxes 
parvas. Deamos un saltiño a Cataluña. Alí xa no XIX S. Antoni M. Claret 
desafiaba o Decreto de Nueva Planta e predicaba en catalán e do seu 
Camf dret i segur per arribar al ce/ (1843) chegáronse a vender 300.000 
exemplares. Alf os libros de Foment de la pietat catalana superaron os 
100.000. Montserrat fixo un valioso labor de traduccións. E hoxe en día 
os textos litúrxicos traducidos por unha "Comissió lnterdiocesana" su
man 30 títulos e 28.000 páxinas. A xerarquía soubo facer frente ás pre
sións politicas para elimina-lo uso do catalán nos templos: o cardeal 
Vidal i Barraquer a Primo de Rivera e incluso o cardeal Gomá a Franco 
(Totosaus). En Galicia, en cambio, nin había nada listo nin nada progra
mado. As traduccións de Vidán e Precedo, no contexto, máis parecían 
un exercicio literario que algo funcional. Cando tan preto ~e nós se estaba 
facendo todo ese traballo (que a Xerarquía, anque namais fora polo con
tacto conciliar, tiña que coñecer) un non sabe se certifica-la gravidade da 
doenza ou a irresponsabilidade ante unha situación que se vía vir. En defi
nitiva a Igrexa naquel momento cos seminarios a toda máquina tiña me
dios humanos abondo para poñer en marcha a operación que se precisa
ba. Realmente non se soubo estar á altura do momento histórico. 
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O factor polftico debeu tamén de te-lo seu peso. Nuns máis ca 
noutros. Pero algo en todos. Lembremos que neste momento o galego 
era unha das tres linguas ilegais de España e, se cadra, a que máis podía 
molestar ó Poder que se rehabilitase, porq.Ue era a máis longamente 
sometida. Lembremos que o Poder era moi forte e sabía premiar ós 
amigos e castigar ós contrincantes. Por iso posiblemente houbo nal
gúns medo a aparecer convertidos polas forzas antifranquistas en cabe
zas do ariete que outros manexaban para ataca-las murallas do "Régi
men". A forza enorme daquel Poder impediu ver que a diglosia relixiosa 
non tifia razóns pastorais senón só orixe política e inercia. E tefio algún 
indicio de que posiblemente o propio Poder presionaba no Vaticano con
tra a admisión "polo menos do galego" aducindo a condición que este 
"ten de dialecto". Día chegará no que os arquivos fagan luz neste triste 
lerio. 

Hai tamén unha preguiza intelectual. Ó cura galego, madia leva, éra
lle máis cómodo o castelán porque nel tifla os seus libros e nel lembraba 
as frases feitas, citas bíblicas e lugares comúns da súa predicación. Pero, 
sen negármo-la dificultade, hai que dicir que non soubo ver que iso consti
tuía unha enorme avantaxe polo esforzo de reencarnarse e de repensalo 
todo en función do destinatario: que é o que pide a natureza mesma da 
Palabra de Deus. 

Foron importantes certas mediocridades. Algún destacado eclesiás
tico santiagués aseguraba no 71 que dicir en "vernáculo" unha palabra 
máis das permitidas por Roma bordeaba o pecado mortal. Noutros casos, 
ignorando a historia eclesiástica, dicíase que a Igrexa non tiña por que 
salvar lingua ningunha. Noutros casos o castelán como a sotana, actuaba 
de escudo: face-la liturxia en galego obrigaría a un tipo de relación distin
ta cos feligreses. Noutros casos foi a incoherencia xerárquica que, se en 
moitos asuntos manda ou prohibe, no lerio do galego nunca pasou de re
comendar. 

A voz conciliar de Roma chegaba distorsionada a Galicia por inter
ferencias emitidas dende Madrid e pola falta de "saúde teolóxica" da 
propia Galicia. Hoxe sabemos que este comportamento contradí o de 
Xesús o galileo (que agora é horas de dicir que viviu unha situación rela tiva
mente similar á nosa); contradí o comportamento de Paulo cos gregos e dos 
primeiros cristiáns cos latinos, etíopes, armenios, xeorxios, hunos, góti-

- 49-



.. 

cos e eslavos; contradí o dalgúns Franciscanos galegos na América; con
tradí o do clero secular e regular nou tras terras; contradi a varios papas 
e dous concilios. Pero daquela isto era difícil de ver coa claridade con 
que o vemos hoxe. E a cristiandade galega non tivo nin visión histórica 
nin estivo á altura da súa misión de evanxelizadora e non de simple ad
ministradora ou víctima do ambiente. 

¿Perdeuse unha gran ocasión? Poida, mãis ben, que non houbese 
forzas para aproveitala. O cambio de lingua non é un simple cambio de 
camisa: implica, se é sincero, novas perspectivas e actitudes que queren 
o seu tempo. ¿E logo non hai tensións entre ensinantes, políticos, perio
distas, outras relixións, etc., cando a lingua proscrita empeza a saír do 
seu ghetto? 

16. Polas escuras congostras da Esperanza 

Todo o dito explica pero non disculpa que quen tiña que ser "sal 
da terra e luz do mundo" fose víctima do ambiente. Con tódolos ate
nuantes que se queira, a Igrexa fixo un gran mal introducindo exclusi
vamente o castelán no lugar do latín. Pero algo se movfa tamén nela. E 
cando algo se move en Galicia -ten escrito Queiruga- ou empeza no 
galego ou remata nel. Axiña ían empezar xestións que, a pesar das mei
gas pero con Quiroga como valedor, conseguirian en catro anos a exis
tencia dun material mínimo pará a liturxia (o misal de Espiña e Moren
te) e a aprobación da liturxia en galego (7.1.69), anque antes xa se autori
zaran algunhas ou xa as houbera sen autorización. Convocouse (xullo 
1966) un Concilio Pastoral de Galicia que, se é certo que empezou sen a 
máis mínima perspectiva galeguizadora tamén o é que produciu unha re
flexión que teoricamente colocaba a Igrexa na avangarda da galeguiza
ción; e, se é certo que está aínda incumplido, tamén o é que é o primei
ro en moitos séculos que volve fala-lo galego e que analiza a realidade sen 
complexos diglósicos (ver Anexo 2). Cómpre engadir que os bispos galegos 
asumiron unanimemente as proposicións deste Concilio que por ser "pas
toral" en principio carecía de carácter vinculante. Ver Anexo 3. 
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¿Cal é a situación agora no 1986 a dez anos daquel Concilio? Non hai 
estadísticas (dato ben significativo). Falábase hai anos dunhas 300 misas 
en galego; pero parte daqueles sacerdotes están hoxe secularizados. Moitos 
témo-la impresión de que todo está moi parado, anque o propio Papa 
Xoán Paulo II falase unhas palabriñas en galego no 1983 e anque na ofren
da ó Apóstolo do·l985 oferente e arcebispo utilizasen parcialmente o ga
lego. É posible que agora unha nova misa en galego pase desapercibida, 
como pasou a xestión do meu párroco Cerdeiriña que conseguíu que o 
Noso Pai figure tamén en galego nos muros de Xerusalén, cousa que en 
tempos sairía na primeira páxina. Mesmo así, os poucos datos que conse
guin (ver Anexo 5) son tan insatisfactorios que a Esperanza esixe unha 
fonda reflexión. 

a. A situación quere unha profunda reflexión 

O clero galego, único con voz nos templos, debe estudiar cales son 
as razóns políticas polas que se chegou a esta ficción lamentable de falar 
nunha lingua e rezar noutra; cal o comportamento de Xesús; cal o dese 
Deus que quixo "ser da casa"; cal o da Igrexa que se fixo grega cos gre
gos e etíope cos etíopes, que non quixo ter lingua sagrada e que se com
prometeu na normalización de moitas linguas, habendo incluso egrexios ,. 
Franciscanos galegos que o fixeron na América. E anormal que estea en 
contradicción co comportamento de Xesús, coa tradición e doctrina ecle
siástica e que se incumplan tres concilies (Trento, Vaticano II e Pastoral 
de Galicia). E isto non implica que se vaia forzar ós castelán falantes a 
rezar en galego. O que hoxe, 1986, xa está claro é que a Igrexa non cum
pre con simplemente tolera-la existencia marxinal de ilustres eclesiásticos 
galeguistas (que eses hóuboos sempre). Precisase unha actuación institu
cional exenta de ambiguidades. Galeguismo, sen máis ad~ectivos, é a tra
ducción aquí e agora da palabra "encarnación". ¿É posible esta "metá
noia" nun clero que no 1985 tiña unha idade media de 55 anos? Se ós 
55 anos non se perde a honestidade, si, é posible. 
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b. Fracasou a operación castelanizadora 

A raíz profunda da alienación linguística é a antiga presión política. 
Deixando para os xuristas a cuestión de por que as leis civís tamén obrigan 
ós eclesiásticos e a lei de normalización lingiiística, non, hai que estar moi 
pouco atentos ós signos dos tempos para non ver que hoxe e.sa presión po
litica univocamente desgaleguizadora empeza a non existir. E non é que o 
Estado, que antes utilizou a Igrexa, agora a deixe soa no ridículo; é que a 
reflexión do Vaticano II acabou remodelando o Estado. E, como o galego, 
con tra todo pronóstico nin morreu nin deixou de ser maioritario, hoxe o 
Estado dálle o que sempre lle negou: unha radio (RTG) e unha TV (TVG) 
exclusivas; estúdiano centos de miles de galegos que en parte nel reciben 
tamén o ensino; xa é xuridicamente a lingua de Galicia; é a dos nosos 
políticos sen distinción de partido; dá de comer a un número crecente de 
ensinantes, editores, libreiros, traductores, dobradores; retroceden os 
nunca cuestionados prexuicios diglósicos; empeza a falarse sen rubor. A 
situación cambiou moito: o soporte sociolóxico que explicaba a alienación 
cristiá empeza a non existir. Así que hoxe a comparanza dos Boletíns 
Oficiais do Parlamento Galego (BOPG) e da Xunta de Galicia (DOG), 
exclusivamente en galego, cos das Dioceses, case só en castelán, empeza a 
ser escandalosa. A Igrexa castelanizadora de Galicia nunca tivo soporte 
teolóxico e agora quedou sen soporte político. É posible que a mala con
ciencia que lle produce unha historia que lle contaron a medias explique 
que a Igrexa Galega non se una decididamente a unha normalización en
carnadora que ela directa ou indirectamente propiciou. A galeguización 
radical do clero non sería as forcas caudinas do "enemigo do pobo", se
nón a recuperación das mellores páxinas da encarnación en Galicia que his
toriadores interesados, dun ou doutro signo, se empefiaron en manter 
inéditas. 

c. A formación do clero 

Claro está que esta metánoia non vai chover do ceo. Porque nin se
quera un Concilio Pastoral de Galicia deu extendido este cambio de pers
pectiva a todo o clero. Hai que programala para os que xa tefien cura de 
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almas e para os seminaristas que, ata onde chega a miña infonnación, 
viven no Instituto Teolóxico Compostelano unha situación que parece 
ir aínda a remolque da sociedade. Hoxe hai menos curas que fixesen cur
sos de galego que mestres e posiblemente menos tamén que policías, mé
dicos, veterinarios ou funcionarios da Administración Civil. Este feito é 
paralelo posiblemente doutro: eu sospeito que a maior parte dos lectores 
da teoloxía que hoxe se elabora e publica en Galicia non son os sacerdo
tes, somos leigos que na estructura eclesiástica carecemos de voz e voto. 
Polo que eu non me queixo unicamente de que, en canto saio da miña 
parroquia, se quero participar en galego na misa, case non teño outra op
ción cá de sintoniza-la TVG. Quéixome tamén de homilías máis inspira
das polos directores das Axencias de Prensa que pola lectura crítica da 
Palabra de Deus e da realidade concreta en que se predica. Así non se vai 
ser "luz do mundo" nunca. 

d. Unha Igrexa Galega 

Deus vén para todos. Pero neste tempo e nesta terra e nesta cultura, 
neste punto concreto do mapa e da historia, témolo que encarnar nós. 
Con medo a sermos galegos non podemos encarnar a Deus aquí e agora. 
Deus non tivo medo a facerse home dun tempo e dunha terra; nin seque
ra dunha terra desacreditada. Ningunha cultura é indigna de recibilo, 
que para iso El nos creou distintos. 

As cousas van mellorando cunha lentitude enervante. Anque a es
tructura eclesiástica está como pasmada ante a cuestión da lingua gale
ga, sendo case o sector menos sensible de toda a sociedade neste asunto 
(¡sen misal galego aínda e sen demanda del!), sería inxusto rematar sen 

certifica-la existencia dun cristianismo galeguista que move varios millei
ros de almas, que intenta realizar na galeguidade a súa fe, seguindo o 
exemplo dos gregos que a helenizaron e dos romanos que a romaniza
ron. Existe un cristianismo galeguista que, sabendo que as adherencias 
palestinas ou greco-romanas con que a nós, galegos do século XX, nos 
chegou a revelación, son ganga humana, non o metal puro da Palabra de 
Deus, considérase na obriga de traduci-la Esperanza de Xesús a palabras, 
xestos, mitos e ritos que digan algo aquí e agora. Trátase dun colectivo 
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inorgánico pero amplo que conecta coa mellor tradición cristiá, que é o· 
máis dinámico que ten a Igrexa en Galicia e que produce case toda a teolo
xia que se fai en Galicia. A el me quixo achegar Deus. 

As publicacións Irimia e Encrucillada e as xuntanzas Cruceiros e 
Romaxes son a ocasión de explicarmos ou celebrármo-la nosa fe. For
mas novas e camiñ€>S novos nos que adoitan falta-los bispos, máis aten
tos á letra dos cánones que ó Espírito que sopra onde lle peta e que non 
colle nos nosos minúsculos códigos. A ausencia e, por veces, declarada 
hostilidade episcopal fai que estas celebracións teñan un aire de relixio
sidade paralela que non buscan pero que teño fundadas sospeitas de que a 
Deus non lle importa. Algún día virán. Porque Deus anda nisto da encarna
ción da Esperanza en Galicia. Porque Deus tamén fala o galego. 

-54-



NOT AS BIBLIOGRAFICAS 

Alonso Montero, J.: "Literatura relixiosa en galego". Ver Alvilares. 
Alvilares Moure, J.: O clero i-o uso do idioma galego. Anteo, Lugo 1965. Leva un 

apéndice de Alonso Montero con importante bibliografía. 
Araúxo, M.-A.: A fe cristid ante a cuestión da lingua galega. Boletín da Dioc. de Mon

doi'ledo-Ferrol, Maio 1975. Reedición sen notas por Sept, Vigo 1975. 
---: A Igrexa de Mondofledo nas suas sinodais. Discurso de ingreso na Real Aca-

demia Galega. Edición conxunta Academia-Diocese sen lugar nin data. 
Arnobio: Adversus nationes 1, 58. 
Bardulet, S.: Ver Totosaus. 
Bardy, G.: La question des langues dans l'Eglise ancienne I, Paris 1948, 81-115. 
--- : "La latinisation de l'Eglise d'Occident" en Irénikon 14, 1937, 9-11, 113-130. 
Barreiro Fernández, X.R.: "Igrexa e galeguismo na historia (1840-1923)" en Encru· 

cillada 2, 1977, 3-16. 
---: "¿Igrexa galega ou igrexa en Galicia?" en Teima 33, 28 xullo-4 agosto do 

77, 10. 
Caamai'lo Suárez, M. · R. Pampín, X.M.: Pro e contra da liturxia en galego. Historia 

dunha polémica. Sept, Vigo 1980. 
Camps, G.: Ver Fàbregas. 
Carballo, F.: "A Igrexa galega ante o Estatuto de Autonomía de 1936" en Encrucilla· 

da2,1977,17-27. 
Carballo, F. · Magariños, A.: La Iglesia en la Galicia contemporánea. Análisis histórico 

y teológico del perz"odo 1931-36. II República. Akal, Madrid 1978. 
Carballo Calero, R.: Historia da literatura galega contemporánea. Galaxia, Vigo 197 5. 
Castro Mera, M.l.: "A influencia da relixión na lingua común" Encrucillada 44, 1985, 

44-58. 
Cernadas y Castro, D.: Obras en prosa y verso del Cura de Fruime D. Diego Cernadas 

y Castro, natural de Santiago de Galicia. Por D. Joachin !barra, Impresor de Cá

mara de S.M. Madrid. Tomo I, MDCCLXXVII, pp. 146-272. 

- 55-



Concilio Pastoral de Galicia. A liturxia renovada na Pastoral da Eirexa. 11. Santiago de 
Compostela 1977. Ver Anexo 2 deste traballo. 

Concilio de Tours. Actas. 
Concilio de Trento. Sesión XXIV. Decretum de re[ormatione, 7. 
Concilio Vaticano II, Ad Gentes 22; Gaudium et Spes 4; 44; 53;Lumen Gentium 13; 

Sacrosanctum Concilium 37. 
Chao Rego, X.: Historia do pobo de Xesús. Obra en 7 volumes dos que van publicados 

3 en Ediciós do Castro, Sada 1980, 1981 , 1984. 
---:"O nacionalismo na Bíblia" en Encrucillada 2, 1977,28-36. 
- - - :"Asociación Irimia" en Encrucillada 15, 1979,559-560. 
- --:Eu renazo galego. Ediciós do Castro, Sada 1983. 
Díaz y Díaz, M.C.: "Orígenes cristianos en Lugo" en Actas del Coloquio Internacional 

sobre el Bimilenario de Lugo. Patronato del B. de Lugo, 1977, 237-260. 
Euskaltzaindia - Real Academia L. Vàsca: El libro blanco del euskera. Euskaltzaindia

Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbao 1977 (16 colaboradores dirixidos por 
Martín de Ugalde). 

E tan Levine: Un judfo /ee el Nuevo Testamento. Cristiandad, Madrid 1980. 
Fàbregas i Baqué, J. -Camps, G.: Incidencia dels textos litúrgics catalans en la norma

lizació de la llengua. Comunicació al II Congrés Internacional de la Llengua Ca
talana. Maig 1986. 

F. Freixanes, V.: Unha ducia de galegos. Galaxia, Vigo 1976. 
Ferreiro, M.: "Unha ruptura na literatura galega" no colectivo A nosa literatura. Unha 

interpretación para hoxe. AS-PG, Ourense 1982,45-65. 
Ferro Couselo, X.: "Cómo e por qué os escribanas deixaron de empregar o galego" en 

Homenaxe a Otero Pedrayo. Galaxia, Vigo 1958,252-255. 
Ferro Ruibal, X.: De varia Christianorum habitudine erga cultum et rem classicam. 

Tesina de licenciatura, P.I.A.L., Roma 1969. Edición microftlmada ETD, Barce
lona 1982. 

---: "Oracións e ditos relixiosos galegos" en Encrucillada 12, 1979, 163-195. 
Festugiere, A.J.: L 'idéal religieux des Grecs et l'Evangile. Paris 1982. 
Filgueira Valverde, X.: "Panxoliñas e vilancicos" Segundo Adral. E. do Castro, Sada 

1981,117-119. 
---: "Góngora y Galicia" en Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XXIV, 

1969, pp. 239 ss. 
Flavio Xosé: Ioudaiké archaiolog(a, XX, 12, 264. 
García y García, A.: Synodicum Hispanicum I Galicia. B.A.C., Madrid MCMLXXXI. 
Geza Vermes: Jesús el judzo. Los Evangelios /eidos por un historiador. Muchnik, 

Barcelona 1977. 
G. Xurxo, S.: Conversas do Pai Seixas con Silvestre G. Xurxo. Sept, Vigo 1985. 

-56-



González López, E.: Historia de Galicia. La Voz de Galicia, La Coruí'la 1980, 257 ss. 
González Pérez, C.: "A diglosia na nosa etnografía" en Grial 60, 1978, 181-188. 
Guignebert, Ch.: Le monde Juif vers le temps de Jesus. Albin Michel, Paris 1950, 

7-16': 
Herrero García, M.: Ideas de los españoles del siglo XVII. Gredos, Madrid 1966, 202-

225. 
Iglesias Dobarrio, M.: "Distorsión popular da linguaxe relixiosa" en Encrucillada 44, 

1985,33-43. 
Jaeger, W. : Cristianesimo primitivo e Paideia Greca. La Nuova Italia, Firenze 1966. 
J eremías, J.: Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento. Sígueme, Salamanca 

1983,62-70,226. 
Lope de Vega: El laurel de Apolo. Silva III. Rivaden., XXXVIII; 198 b. 
Magarif'ios, A.: Ver Carballo, F. 

Marçal, H.: "O significado do vocábulo "galego" na etnografía e no folclore" en 
Douro-Litoral, Sexta Série I-II, 3-16. 

Marrou, H.l.: Histoire de l'éducation dans l'antiquité. Editions du Seuil, Paris 1965, 
451-498. 

Mattoso, J.: "Estruturas familiares e estratégias do Poder: a nobreza de Entre-Douro
-e-Minho" en Cuadernos do Norte, Abril 1986. 

Meijide Pardo, A.: "Pardo de Andrade, devanceiro do xornalismo galego" en Grial 
80,1983,155-193. 

Miguélez Díaz, X.A. - Regal Ledo, M.: "O galego na liturxia" en Encrucillada 22, 
1981,42-57. 

Mohrrnann, Ch.: Latin vulgaire. Latin des Chretiens. Latin Medieval. Klincsieck, Paris 
1955. 

Monteagudo R., H.: "Aspectos sociolinguísticos do uso do galego, castelán e latín na 
Idade Media en Galicia" en Revista de Administración Galega 1, 1985, 85-108. 

e outros: Aspectos sociolingiiz'sticos do bilingiiismo en Galicia segundo os 
alumnos da 2a etapa de EXB. Dirección Xeral de Política Linguística. Santiago 
de Compostela. 1986. 

Olof Gigon: La cultura antigua y el cristianismo. Gredos, Madrid 1970. 
Os Irmandmos: "A lingua e a Igrexa" en O porvir da lingua galega. Círculo de las Ar

tes. Lugo 1968, 105-113. 
Pardo, P.A.: Los Dominicas en Galicia. Santiago 1939. 
Pardo de Andrade, M.: Os rogos dun gallego establecido en Londres, dedicados aos 

seus paisanos para abrir/Les os ollos sobre certas iñorancias, e o demais que verá 
o curioso lector. Tip. Diario de La Coruña 1813. (Reedición co título de ¡Más
cara fóra! Castrelos, Vigo MCMLXX.I). 

Paulo VI: Evangelii nuntiandi 20. 
---: Populorum progressio 15, 40. 

-57-



Pensado Tomé, J.L.: El gallego, Galicia y los gallegos a través de los tiempos. La Voz 
de Galicia, La Coruf'ia 1985, 283-290. 

Pio XII: Radiomensaxe de Nadal. 24.Xll.1961; A.A.S. 34, 1942, 17. 
Precedo Lafuente, J.: "La liturgia y el idioma gallego~> en Faro de Vigo 2.IX.l964. 

Regal, B.M.: "Monacato e sociedade na Galicia do século XVIII" en Grial 62, 1978, 
416433. 

Rielo Carballo, N.: "As oracións en galego: unha manifestación senlleira da relixiosi-
dade popular" en Encrucillada 44, 1985, 5-31. 

R. Pampín, X.M.: O Evanxelio dos nenos. Sept, Vigo 1979. 
---:Ver Caamaf'io Suárez. 

Sarmiento, Fr. M.: Elementos etimológicos según el méthodo de Euclides, nn. 431 ss. 
(Boi. de la Real Ac. Esp. XVII). 

--- : "Carta del Marqués de Santillana sobre la poesía" en Estudio sobre el origen 
y formación de la lengua gallega. nn. 353-569 (Editorial Nova, B. Aires 1943, 
88-118). 

Torres Queiruga, A.: "Nota pra unha teoloxia do galeguismo" en Grial 9, 1965,304-
310. 

---: Teolox(a e sociedade. Sept, Vigo 1974. 

-- : "La Religión y la Iglesia" en Los Gallegos. Istmo, Madrid 1976, 479-501. 
---:Recupera-/a salvación. Sept, Vigo 1977. 

---: "Reflexións teolóxicas sobre o nacionalismo" en Encrucillada 2, 1977, 
37-52. 

---: "Igrexa e sociedade" en Galicia. Realidade económica e conflicto social. 
S.E. do Banco de Bilbao, Bilbao 1978, 553-572. Verdadeira rareza bibliográfi
ca galega, xa que deste libro de máis de 30 colaboradores cun total de 770 pp. 
fixéronse dúas edicións (galega e castelá) que nunca chegaron a distribuírse. 

---: A revelación de Deus na realización do home. Galaxia, Vigo 1985. 
Totosaus, J.M.- Bardulet, S.: La situació lingi.Ustica de I'Esglesia Catôlica a Catalunya i 

les !lles. Comunicació del Centre d'Estudis Pastorais al II Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana. Maig 1986. 

Varios Sacerdotes: "Petición ó Arcebispo de promove-lo uso do galego na liturxia" en 
Encrucillada 43, 1985, 61-62. 

Vázquez Cuesta, P.: "Literatura gallega" en Historia de las literaturas hispánicas no 
caste/fanas. Taurus, Madrid 1980. 

S. Xerome: Epistolae 22, 30. 
Xoán XXIII: Pacem in terris 55,97-99,283. 

-58-



ANEXO 1 

Algúns datos do Estudio Socio-relixioso preparatorio do Concilio Pastoral de Galicia 

En setembro de 1969 o Departamento de Investigación Socio-religiosa de Fo
mento Social, de Madrid , levou a cabo un Sondeo de opinión sobre actitudes, motiva· 
ciones y creencias religiosos de los fieles por encarga do episcopado galego. Nunha se
gunda fase o Instituto de Opinión Pública tamén levou a cabo un sondeo similar en· 
tre sacerdotes e outro entre frades e freiras. Toda esta documentación, que constitúe 
un caudal impresionante de documentación sobre a Galicia desa época está aínda la
mentablemente inédito. Só circula un resume interpretativo dos datos que se facilitou 
ós participantes no Concilio. 

Eu teño que agradecer ó xesuíta P. Gómez, un dos protagonistas deste Concilio 
e custodia desta documentación, a amabilidade con que me permitiu consultar e inclu
so reproducir aquí unha parte desa documentación que, lonxe de satisfacer, aínda avi· 
vou máis a miña curiosidade. 

É sabido que unha parte moi dinámica do clero e do laicado galego axii'ia se 
desencantou e mesmo se desentendeu da marcha do concilio en vista de como ía indo. 
Pero xa no sondeo de sacerdotes un 57% opinaba que os cristiáns galegos ían acoller 
con indiferencia este Concilio. O caso é que este Concilio sinala un espectacular cam
bio ideolóxico en relación coa liturxia en galego. Toca ós sociólogos e mesmo ós xu
ristas analizar e tira-las conclusións de por que dez anos despois este cambio ideoló
xico segue sen traducirse en feitos, por que este Concilio ainda está incumplido. A 
min, en cambio, interésame suliñar aquí dous datos moi importantes para a historia 
sociolingiiística de Galicia. Un, que nos estudios socio-relixiosos previos nos que hai 
multitude de preguntas sobre os temas máis pequenos, non hai ·unha soa pregunta 
sobre a cuestión linguística, sobre se o Concilio debe facer algo ou non nesta cues· 
tión (indice da preocupación real existente nese momento por parte da xerarquía). 
Outro, existe unha resposta que indirectamente pódenos da-la porcentaxe m(nima da 
demanda de galego no ano 1969. É a resposta á pregunta 3 do "Sondeo". 
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TOTAL 

5 ;30/o 

¿Le gustaría a usted que el Concilio cambiara en Galicia 
muchas cosas de la religión? ¿Cuáles? 

Demanda de galeguización entre os cristiáns en set. 1969 

Homes Mulleres -25 25-34 3444 45-54 
anos anos anos anos 

6,10% 4,34°k 8,0°k 5,2°k 3,6°k 3,2°k 

+54 
anos 

3,2°k 

(Fonte: D.I.S. Sondeo de Opinión sobre actitudes, motívacíones y creencias 
religíosas de los Fieles. Set. 1969). 

Os sociólogos tei'ien aquí un dato para someter a exame. ¿Podía no ano 69 saír 
a relucir toda a demanda de galeguización nun sondeo feito en castelán e no que non 
había ningunha pregunta específica e directa sobre o tema que desbloquease un asunto 
tan influído pola diglosia? ¿Este 5,3°-'> é a demanda total existente daquela ou é a que 
nin sequera aquel sondeo puido agachar? Para que se poida comprender ben o valor 
destes datos, véxase o conxunto das respostas: 
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ANEX02 

Proposicións do Concilio Pastoral de Galicia sobre a liturxia en galego 
Aprobadas os días 27,28 e 29 de xui'io de 1976 

O Concilio Pastoral de Galicia que empezou monolingue castelán acabou bilin
giie e con compromisos que supoñen un cambio histórico. Había cinco séculos que 
un concilio non usaba a lingua de Galicia. A historia dirá se este cambio era sincero. 

As decisións do Concilio van precedidas dunhas " introduccións sociolóxicas" 
que contei'ien parciais indicacións sobre como foron as discusións e sobre como se che
gou ás conclusións. 

V. A Liturxia en galego 

A) 

A dfsglosia en Galicia é un feito evidente e ben demostrado. Confírmano as respostas 
dos Grupos: todos, menos un, falan galego coa familia (menos cos fillos) e cas
telán nos medios oficiales, dato moi sinificativo, cando parte da metade dos 
respostantes viven nun ambente castelán-falante. 

O ensino do galego na escola prá normalización da lingua estase a pedir acotio hoxe. 
Tamén a meirande maioría dos grupos coida que é básico pró desenrolo da nosa 
cultura. 

A Misa en galego está aínda moi pouco espallada, a xulgar polos que confesan ter es
perencia da sua celebración, esperencia en xeral favorabel. Os cregos que a cele
bran nas aldeas e ciudades coidan que os resultados son bons; non así nas vilas. 

Encol da frecuencia coa que se ten de celebrar a Misa en galego, os más coidan que se 
han de ter algunhas veces ou según as necesidades da xente. Soio unha minoría 
quer que se teña sempre, e menos aínda son os que non a queren nunca. 
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As razóns en pro da Misa en galego que se espoñen son: é a língua do pobo; 
é unha espresión máis espontánea; máis comprometida cos problemas do 
pobo; atópase un máis a gusto, anque non se entenda todo, a algún reconci
liouno coa liturxia ... 

En contra din: todos entenden o castelán, inda mellor que o galego, ende
máis certo galego que se usa na liturxia; hai falla de preparación e moitos 
prexudicios ... 

A liturxia en galego é cousa do pobo e non soio duns cantos: así opina a maoría dos 
grupos. Divídense á metade os que coidan que a impresión do pobo e favorabel 
ou contraria. Os máis coidan que é difícil levala á práctica; pro que, contando 
coa vontade dos cregos, pode ir adiante con aseguranza. 

B) 

"A Eirexa ten o deber de anunciar a liberación ... o deber de axudar a que naza esta li
beración, de dar testemuño da mesma, de facer que sexa total. Todo esto non 
é estrano á evanxelización (Evangelii Nunt., 30). 

"O uso da propia língua debe servir endemáis pra chegar 6 pobo dun xeito máis fondo 
e sentido o mensaxe que a Eirexa ten que anunciarlle, e máis, ó mesmo tempo, 
unha máis espontánea e sentida manifestación e proclamación da propia fe e 
esperencia relixiosa". (Carta da S.C.C. ó Concilio Pastoral de Galicia). 

Conclusións: 

Terreo Cultural 

11.1.- O C.P .G. pídelle a todos os cristiáns, Bispos, Curas e Leigos, cadaquén según 
a sua específica misión, que participen na promoción da língua galega, por ser 
un valor humán que está asociado coa liberación do home galego e, por ende, 
coa evanxelización. 

11.2.- Xa que a escola é peza chave prá promoción da língua, o C.P.G. une a sua voz 
coa de outros moitos que coidan insuficiente a concesión vixente sobor do ensi
no do galego, e recrama da autoridade competente a normalización da língua 
galega. 

11 .3.- As escolas, Seminarios Menores, Medios de comunicación dependentes da Eire
xa, por teren unha finalidade cultural, e os Seminarios Maores, ademáis por ra
zón pastoral, han de poñer empeño especial no ensino da língua e cultura galega, 
pró que han de preparar o persoal especializado que se necesita. 

11.4 .- Un Concilio galego non se pode desentender daqueles galego-falantes, illados ar
tificialmente da Eirexa en Galicia. Pedímoslle a os nosos Bispos que fagan as ne-
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cesarias xestións para unha máis razoable división que abranga ós hoxe illados; 
e no intre, noméen unha Comisión que, de acordo cos seus Bispos, albitre a so
lución ó problema da lingua nai daquéles. 

Terreo litúrxico 

11.5.- É vontade do C.P.G. que esta sesión sexa o principio dunha etapa nova prá 
liturxia en galego, polo reconocemento conciliar de toda a Xerarquía da Rexión; 
pola xeneralización dela como cousa ordinaria; e máis, sobre todo, polo compro
miso dos responsables pra levala a cabo. Estos han de comenzar por adequerir a 
preparación necesaria, e poñerse á laboura de desenraigar toda cras de prexudi
cios, e ir comenzando polos pasos máis doados, cunha pedagoxía gradual e pro
gresiva. 

11.6.- O C.P.G. úrxelle á Comisión de Liturxia en galego que, canto máis antes, se 
poña á confección dos materiaes necesarios, tanto prós actos de devoción como 
prós litúrxicos, pra que as Comisións diocesáns os poidan espallar nas diócesis. 

11.7 .- Suposta sempre a dita preparación, a vontade do Concilio é que nas eirexas 
da ciudade se chegue a celebrar polo menos unha Misa en galego nos días festi
vos, e o mesmo se diga dos demáis Sacramentos, sempre co debido respeto á 
libertade dos interesados. Naqueles bisbarras nas que o galego é a única língua, 
teñen de se chegar a facer en galego todas as celebracións. 

11.8 .- A língua litúrxica ha de se ater á norma das demáis línguas vernáculas : dunha 
banda, sexa sinxela e non alonxada da língua coloquial ordinaria; e doutra, aca
de unha certa diñidade literaria. Anque se escriba nunha das varias formas mor
folóxicas vixentes, na lectura axéitese á de cada bisbarra. 

11.9 .- A liturxia en galego non se remata co verquer as fórmulas latinas na nosa lin
gua, é todo un universo cultural alleo 6 que compre verquer no noso ; e pra esto 
é imprescindible a colaboración dos estudiosos das cencias sobor do noso pobo. 

11.1 O.- Pra tan ampla e fonda laboura, compre reestroiturar a Comisión da Liturxia 
en Galego, incorporando a ela ós liturxistas, biblistas, músicos, antropólogos, 
etc., ademáis dos técnicos da língua. Esto comporta maior adicación de persoas 
e medios, que a Xerarquía, considerándoa como parte da sua misión, lles ten 
que ofrecer. 

Outros terreos pastorales 

11.11.- A acción litúrxica non se pode illar das demáis accións pastorales , endemáis 
da catequese. O C.P.G. urxe a preparación de catecismos e libros comprementa
rios na nosa língua e mentalidade, tarefa que se lle encomend.a á Comisión da 
Catequese. 
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ANEX03 

Compromiso dos bispos galegos coas decisións do Concilio Pastoral de Galicia 

É importante advertir que este Concilio Galego que ía ser "Provincial" tivo que rebai· 
xa-la súa categoría xurídica a "Pastoral" porque se quixo que nel participasen cregos e 
leigos. A consecuencia é que as súas decisións son simples recomendacións á Xerarquía 
e, polo tanto, non son vinculantes. 

A pesar deste carácter non vinculante, o Episcopado gal~go asumiu por unanimidade 
estas decisións nun documento bilingiie firmado o 24 de agosto de 1976, que repro· 
duzo a continuación na versión oficial galega. 

COMUNICADO DOS BISPOS GALEGOS 
ENCOL DAS CONCLUSIONS 

DA III XUNTANZA XENERAL DO 
CONCILIO PASTORAL DE GALICIA 

Os días 27, 28 e 29 do mes de San Xoán diste Ano Santo Xacobeo, celebrouse a 
III Xuntanza Xeral do Concilio Pastoral de Galicia sobor do tema: "A LITURXIA RE
NOVADA NA PASTORAL DA EIREXA". 

De acordo co Regulamento do dito Concilio Pastoral correspóndenos agora ós 
Bispos de Galicia refrendar as conclusións ás que chegou a III Xuntanza Xeral e ó 
mesmo tempo arranxar os medios precisos pra que sexan levados á práctica, co fin 
de que "co esforzo conxunto e a boa vontade posta por todos, se poida conseguir 
que o conxunto total do pobo galego, non soio participe, senon que tamén sinta pro
fundamente como cousa sua a celebración do misterio da liturxia e de iste xeito vaia 
erguéndose cada vegada mais a Eirexa" (Carta da S.C. de Sacramentos e do Culto 
Divino ó C.P. de Galicia). En cumplimento, pois, da nosa misión, os Bispos de Galicia 
temos tomado por unanimidade os seguintes acordos: 

1. Refrendar as conclusións sobre os Sacramentos, o Tempo litúrxico, a Euca
ristia, a liturxia da morte e funeraes, a liturxia en galego, devocións e santuarios, apro-
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badas regulamentariamente na terceira Xuntanza Xeral do Concilio Pastoral de Galicia 
como pautas que han de rexir a pastoral litúrxica e sacramental nas diferentes dióce
sis que constitúen a Provincia eclesiástica compostelana. No noso refrendo non entran 
as introducións sociolóxicas que se antepoñen ás conclusións, nin se estende á ilumina
ción doutrinal das mesmas. 

2. As conclusións deben ser interpretadas á lus e de conformidade co Maxisterio 
da Eirexa, de un xeito especial do contido no Vaticano II e nos documentos e direi
trices dadas "polo Sumo Pontífice e polos Dicasterios da Santa Sede, mirando á autua
ción da reforma litúrxica e da concretización da pastoral litúrxica" (Carta da S.C. ó 
C.P. de Galicia). 

3. Co fin de que as conclusións cheguen a cono cimento de todos, encomenda
mos a sua publicación á Segredaría Xeral do Concilio. A edición debe facerse en cas
telán e galego. Os Boletíns das cinco diócesis publicaránas pra darlles estado oficial 
nas devanditas diócesis. Coidará ademáis a Segredaría Xeral do seu comenente espa
llamento, interesando ós medios de Comunicación Social, ós que dende agora pedi
mos e agradecemos a sua colaboración. 

4. A Segredaría Xeral do Concilio Pastoral de Galicia fará que sexan publicadas 
as introducións sociolóxicas e doutrinales da III Xuntanza Xeral, que, se ben nonas 
atingue o refrendo dos Bispos, forman parte da documentación conciliar. 

5. É noso desexo e propósito que ditas conclusións sexan postas en práitica, 
pouco a pouco, pero eficentemente. Con este fin propoñemos pra o próusimo curso 
os seguintes ouxetivos prioritarios aprobados pola Asambleia Rexional: 

1°. Un diálogo pastoral presacramental pra axudar ós que soliciten os sacramen
tos, i especialmente ós pais que piden o bautismo pra os seus fillos e ós noivos que 
queren ir ó matrimonio, en orde a atinguir unha oución mais libre e conscente na re
ceución dos mesmos (Conclusión 7 .3). 

2°. A confeución dos materiaes que se precisan prá introdución do galego na 
celebración litúrxica e devocional (Conclusión 11.6). 

6. Tanto pra poñer en práitica as Conclusións, como pra levar ó remate os ouxe
tivos prioritarios, os Bispos acordamos, seguindo as normas das etapas de denantes, 
costituir en Comisión Rexional de Pastoral Litúrxica e Sacramental á que deica agora 
foi Comisión Rexional de Liturxia. 

7. Esta Comisión estará presidida polo Bispo de Ourense e constituída polos De
legados Diocesanos de Liturxia e outro representante, crego, relixioso (a), leigo, de ca
da unha das diócesis, elexido polo Bispo respeitivo. 

8. Serán funcións da dita Comisión estudiar e propoñer, promover e coordinar 
a nivel rexional, todo o referente á pastoral litúrxica e sacramental e moi especialmente 
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a posta en práitica das Conclusións de ista III Xuntanza conciliar, en contacto coa Con
ferencia Rexional de Bispos, a través do Bispo Presidente da mesma Comisión. 

9. Tamén nos propoñemos reestructurar e axudar_ á Comisión de Liturxia en Ga
lego pra facela mais efeutiva respeito ós seus fms. Uõ mesmo modo recollemos as de
máis recomendacións feitas polo Concilio ós Bispos e queremos levalas a efeuto dentro 
dos programas pastorales da Eirexa en Galicia. 

10. Aproveitamos esta ocasión pra testemuñar de novo a nosa gratitude e a da 
Eirexa a todos aqueles que colaboraron nesta terceira etapa que rematamos de clausu
rar. E pregamos ós nosos fieis que se animen a participar na nova xeira, a carta, que 
comenzará o próusimo outono e que terá como tema de reflesión a misión e función 
dos cregos e relixiosos no noso tempo. 

11. Desexamos que todos estes traballos produzcan no Pobo de Deus en Galicia 
abundantes froitos, posto que "da liturxia", e sobre todo da Eucaristia, nace pra nós a 
gracia como de fonte e outense coa máisima eficacia aquela glorificación de Deus da 
calliS demáis obras da Eirexa encamíñanse coma ó seu fin" (S.C. 10). 

Queira Deus que a Eirexa de Galicia sexa dende hoxe máis orante, pra que sexa 
máis xenuinamente Eirexa. 

Esto pedimos ó Apóstol Santiago neste Ano Santo Compostelán. Invocamos pra 
esta axuda á Virxen María nas advocacións máis queridas de cada unha das nosas Ei
rexas locaes. 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 1976. 

t Anxelo, Arcebispo de Santiago de Compostela 

t Anxelo, Bispo de Ourense 

t Antón, Bispo de Lugo 

t Xosé, Bispo Adeministrador Apostólico de Tuy-Vigo 

t Miguel Anxelo, Bispo de Mondoñedo-o Ferrol do Caudillo. 
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ANEX04 

Algunhas datas históricas 

A cristiandade galega empeza a acordar do seu sono. A desesperante lentitude con que 
o fai revela a gravidade da intoxicación. Pero a recuperación, todo o lenta e rebidcha
da que se queira, vai na dirección da encarnación. Estas son algunhas das datas his
tóricas. 

Xaneiro de 1931 Nace Logos, revista de cultura relixiosa. 

Abril de 1936 490 e derradeiro número de Logos. 

8.VI.1961 Data da miña historia persoal que desgraciadamente simboliza de 
forma dramática unha situación moi extendida. Neste día no reti
ro espiritual dos seminaristas compostelanos, suxeríaseme como 
compromiso para as vacacións de verán medio día de cilicio en pe
nitencia cada vez que falase o galego. O autor da suxerencia hoxe, 
comigo polo menos, fala o galego. 

25.VII.l961 

5 .XII.l963 

25.1.1964 

¡a misa en galego. Díxoa pola alma de Castelao Antonio Rodrí
guez Fraiz, hoxe cura de Campañó, no camposanto de Chacarita de 
Buenos Aires. En realidade foi parcialmente en galego: o "Dominus 
vobiscum" e os textos variables, que pediu traducir Suárez Picallo 
para desmenti-la sona que aquí lle botaban "de herexe". 

O Vaticano II aproba a introducción progresiva dlls linguas moder
nas na liturxia pola Constitución Sacrosanctum Concilium. 

Roma crea o Consilium, organismo coordinador da reforma litúrxi
ca no mundo. 

10.V.l964 "La Noche" empeza a publica-los textos variables en galego da misa 
dominical. 

Outono de 1964 A "Mocedade Galega Católica", constituída en Compostela no cur
so 61-62, difunde milleiros de impresos para solicita-la prédica e a 
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catequese en galego e tamén que ensinen en galego nos seminarios. 
Recolléronse unhas 20.000 firmas. 

Decembro de 1964 Empeza a reacción na Galicia emigrante en América. 

1.1.1965 

Os Evanxelios traducidos ó galego por Espiña e Morente. 

O Cantar dos Cantares traducido por Vidán Torreira e Precedo 
Lafuente. 

A Xerarquía admite a liturxia en castelán en Galicia. 

Febreiro de 1965 Disposicións de escura procedencia prohiben á prensa publicar 
nada relacionado coa liturxia en galego. 

Marzo de 1965 

22 .6.1965 

Xullo de 1965 

25.Vll.l965 

1966 

22.11.1966 

8.V.1966 

Maio de 1966 

Xullo de 1966 

30.)(.1966 

27 .xJ.l966 

Longo e documentado escrito colectivo dos cristiáns galeguistas 
ó Episcopado Galego; aválano firmas moi significativas. 

A U.P.G., partido comunista galego, acusa ó clero galego de "ene
migo do pobo". 

Carta de 120 diocesanos ó bispo de Tui. 

Torres Queiruga publica Nota pra unha teoloxia do galeguismo. 

¡.i misa oficialmente en galego en Galicia. Dixo a o xesuíta P. Sei
xas no Panteón de Galegos Ilustres en Compostela. Unha parte dos 
políticos chamábanlle a esta misa, na que era tradicional a única ho
milia en galego coñecida, "a misa dos ateos". Hai indicios dalgunha 
misa en galego anterior non oficial. 

Roma fai pública a relación de linguas modernas admitidas na litur
xia. Son 245 (144 africanas, 48 asiáticas, 32 europeas, 12 de Ocea
nia e 9 indíxenas de América). O galego aínda non figura entre as 
aprobadas. 

O cardeal Quiroga presenta ó Consilium a nome propio e dos ou
tros bispos da Provincia Compostelá a petición razoada da conce
sión da liturxia en galego. Tardará tres anos. 

Luís Villamarín di a que moitos consideran a primeira misa en gale
go dita no continente americano, en Buenos Aires. Realmente de
beu se-la primeira coa maior parte do texto en galego. 

Carta ó episcopado galego dos "Amigos da UNESCO". 

Convócase o Concilio Galego. Ver anexos 2 e 3. 

Os bispos Galegos autorizan a homilía en galego a tódolos que lle1a 
pidan. Por esta época empeza Antonio G. Vilasó no Castiñeiriño a 
súa misa en galego. 

Espiña e Morente empezan a misa en galego nas Capuchinas na 
Coruña. 
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10.Xll.l966 

15 .Xll.l966 

Abril de 1967 

Maio de 1967 

25 .VII.l967 

16.Vll.l967 

7.1.1968 

Marzo de 1968 

3.IV .1968 

17 .V.l968 

Espiña e Morente convocan en Compostela unha xuntanza, con 
aprobación episcopal, para botar a andar os moitos traballos que 
unha liturxia en galego precisa. Asistiron 18 sacerdotes dos 40 
convocados. 

Nacen os Coloquios Europeos de Parroquias que acabarian na gale
guización. 

Nace a Editorial SEPT, para o libro relixioso en gàlego. 

Manuel González Rodríguez publica un Devocionario en galego. A 
este sacerdote prohibiríanlle a homilía en galego no Hospital de 
Vigo. 

Alonso Estravís publica a traducción galega dos Salmos. 

Alvarez Gándara recibe o "Premio Fernández Latorre" polo seu ar
tigo na revista madrileña "Signo" La Iglesia no habia la misma len -
gua que los gallegos, puntualizado por Precedo e defendido con en
tusiasmo por Augusto Assfa. 

O cardeal Quiroga Palacios di a súa primeira misa en galego na con
sagración do novo templo parroquial de Aguiño, que posiblemente 
é a primeira igrexa galega da época moderna con inscricións en 
galego. 

Por este tempo diferentes grupos empezan a editar música para a 
liturxia galega. 

Primeira misa na catedral de Ourense. Díxoa Celso Pérez Carnero. 

Casado Nieto publica a traducción de Xob, Eclesiastés e a Cantiga 
das Cantigas en Barcelona. 

Abelardo Santorum publica un Via Crueis en galego. 

Preséntase no Hostal dos Reis Católicos a versión de Camiño de 
Escrivá. 

Primeira misa en galego en Vigo. Díxoa o P. Seixas en S. Xosé 
Obreiro no enterro do oftalmólogo Beiras. 

Os Irmandiños publican A lingua e a Igrexa. 

Primeira misa na Peregrina en Pontevedra. 

Novembro de 1968 Espiña e Morente publican o Misal Galego. A súa esmerada presen
tación foi decisiva para o seguinte acontecemento. 

7.1.1969 Os Bispos Galegos anuncian que o Consilium autoriza o uso do ga
lego na liturxia. Neste momento contabilízanse xa 70 misas en gale
go en Galicia e hainas tamén en Salamanca, en Roma e na América. 
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17 .V.l969 

61X.l970 

1972 

1975 

Maio de 1975 

Primeira misa en galego en Lugo. Díxos Xaime Ceide na igrexa de 
Santiago. 

Miguel Anxo Araúxo conságrase en galego bispo de Mondoñedo-Fe
rrol; un texto lido no ofertorio provoca malestar no poder político 
polo seu carácter profético. 

Contabilízanse 167 misas periódicas en galego en 160 lugares de 
Galicia. En maio a "Comisión de liturgia" presenta ó Concilio Pas
toral de Galicia o "esquema" sobre "liturgia en gallego". 

Contabilízanse 225 misas periódicas en galego e 105 intermitentes. 
A iniciativa avanza da cidade ó campo. 

O bispo Araúxo publica a carta pastoral A fe cristiá ante a cuestión 
da lingua galega. Novas reaccións do aparato político ante a máis 
clara toma de postura dun bispo na cuestión. 

12 .IV .1976 No enterro de Otero Pedrayo o bispo de Ourense, Mons. Temiño, 
preside a que probablemente foi a súa primeira misa en galego. 

29 .VI.l97 6 O Concilio Pastoral de Galicia aproba un compromiso de encarna
ción na cultura galega (ver Anexo 2) que, con todo, non é vinculan
te para a Xerarquía. 

24.VIII.1976 Os bispos galegos refrendan por unanimidade as conclusións do 
C.P .G. sobre a liturxia en galego. 

Xaneiro de 1977 Aparece o primeiro número de Encrucillada. Revista Galega de Pen
samento Cristián. 

Marzo de 1977 

Maio de 1977 

28.VII.l977 

16JX.1978 

2l.X.l978 

Encrucillada publica un número monográfico moi importante sobre 
fe e nacionalismo. 

Encrucillada publica un debate sobre ¿Unha Igrexa galega? 

X.R. Barreiro Fernández responde na revista Teima a unhas pala
bras de Mons. Rouco sobre a inconveniencia de falar de "Igrexa 
galega". 

Primeira "Romaxe de Crentes Galegos" no Pedregal de Irimia, 
fonte do río Miño. 

Nace a revista Irimia. 

Decembro de 1978 Constitución Española que cooficializa en Galicia o galego, sendo 
un dereito o estudialo e usalo e sendo un deber coñece-lo castelán. 

20 .VI1.1979 

24 .XII .1979 

Decreto de Bilingilismo que lle dá un restrinxido acceso ó ensino, 
creando cátedras de galego en tódolos niveis. 

Sept publica O Novo Testamento, versión galega do orixinal fei
ta por un equipo de especialistas. 

- 72-



6.IV.l981 

15.VI.l983 

Nov. de 1984 

1985 

Estatuto de Autonomía de Galicia: "O galego é a lingua propia de 
Galicia. Galego e castelán son cooficiais". 

Lei de Normalización Lingiiística do Parlamento Galego. "O gale
go será a lingua usual da Radio e da TV autonómicas. Tódolos ga
legos teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo. Crearase unha 
~scola de Administración Galega. Haberá exencións fiscais para o 
galego. Os topónimos terán como única forma lexítima a galega". 
O Tribunal Constitucional ante o recurso do Goberno Español fa
llará no 26 .6.1986 mantendo a sustancia da Lei anque elimina a 
palabra "deber". 

26 cregos empezan o 1Q curso de Galego en Pontevedra. Rematan 
cun escrito 6 arcebispo (Encrucillada 43, 1985, 61-62) solicitando 
un impulso á liturxia en galego. 

Dende o 29.3.85 (RTG) e dende o 24.7.85 (TVG) hai radio e tele
visión monolingiies en galego. 

Verán 85-Pascua 86 O Vaticano aproba o novo Misal galego coas engádegas máis recen-
tes. 
Non hai estadísticas do uso actual do galego na liturxia. Apúntase 
a unha porcentaxe inferior Ó 5°A,, para unha poboación de gale
go-falantes superior ó 75°1J. Datos nos que influíu a secularización 
dunha parte dos sacerdotes que implantaron a liturxia en galego en 
vilas e aldeas. 

No momento de rematar estas liñas o Misal está no prelo e estamos a concluí-la revi
sión estilística da Biblia que aparecerá por primeira vez nun único volume en 1988. 
Pero no carnii'lo da encarnación queda aínda moito por andar. ¿El virá co novo Misal 
o remedio ou vencerán a rutina e maila mediocridade? Para quen cre na Esperanza por 
riba destas e doutras miserias humanas, a cousa non ten volta de folla. 
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ANEXO 5 

Para a elaboración deste traballo, que en principio pensaba referirse a tódalas relixións 
existentes en Galicia, mandei o seguinte cuestionario a tódolos bispos con sé en Galicia 
e tamén ó Vicario Episcopal de Mondoñedo. Mandeino tamén á Igrexa Evanxélica de 
Vigo e ós "Testemuñas de Xeovah". Recibín namais as respostas que reproduzo. 

Cuestionario 

1. ¿Cal é o número (exacto ou aproximado) de actos litúrxicos que ordinariamente se 

realizan en galego no ámbito da súa xurisdicción? 

2. ¿Que porcentaxe representa do total de actos litúrxicos? 

3. ¿Cal é o criterio que o decide persoalmente a realizar algunha vez un acto litúrxico 

en galego? 

4. ¿Número e porcentaxe de sacerdotes ou pastores da súa xurisdicción que fixeron 
cursos de galego? 

5. ¿Cal é o resultado pastoral positivo ou negativo da liturxia en galego? 

6. ¿Cales son as razóns máis aducidas polos seus compañeiros de relixión para non fa
ceren en galego a liturxia? 

7. ¿Cales son as perspectivas futuras: incremento, estabilización ou disminución da li
turxia en galego? 

8. ¿Que porcentaxe de documentación se expide en galego nas oficinas da súa xuris

dicción? 

Respostas 
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Lugo, 15 de maio de 1986 
Sr. D. Xesús Ferro Ruibal 
O Porriño. (Pontevedra) 

Benquerido Sr.: 

Diocese de LUGO 

Escríbolle no nome do meu Sr. Bispo que se ve imposibilitado de facelo persoal
mente, debido o seu desprazamento constan te motivado pola visita pastoral que está 
a facer. 

Sinto que esta carta non lle chegue na data precisa. 

Dou resposta o cuestionario que vostede incluie na sua carta: 

1. Aproximadamente unhos 20. 
2. O 1 °k>. 
3. O compromiso persoal co pobo. 
4. 30 cregos. Representan o 6°k>. 
5. Non consta. En algún caso, a xente deixou de asistir a misa en galego, polo 

que tuvo que suprirnirse. 
6. Os prexuicios de sempre por parte do pobo, e a falta de coñecemento do gale

go mais "culto" por parte dos cregos. 
7. Co gaio da próxima publicación do misal en lingua galega, está en estudo 

unha promoción do uso do noso idioma na liturxia. 
8. Están no prelo moitos documentos oficiais que sairán en edición bilingiie. 

Outros xa están en uso. Así quedará cuberta a práctica totalidade deles. 

O delegado diocesán de Liturxia. 

Diocese de COMPOSTELA 

LITURXIA EN GALEGO 

Non temos datos oficiais, ·xa que non se ten feito, que sepamos, estadística 
ningunha. 

É sabido de todos que hai Misas en galego en toda-las cidades, en moitas vilas e 
nalgunhas parroquias rurais. 

Tamén se fan en galego algúns casamentos, bautizos e enterros. A confesón faise 
en galego na maor parte das aldeas. 

Editáronse os rituais do Bautismo e do Matrimonio. Están a sair os leccionarios e 
o Misal Romano, autorizados por Roma. A demanda destes libros e un índice tamén 
para xulgar do uso da lingua galega na liturxia. 
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Un dato que non se pode esquencer é o feito de que nos medios de comunica
ción social están traballando, en postos directivos e de presentadores de programas e 
de xornais ex~eminaristas (é ex-cregos), expoñente ben claro da laboura da Igrexa na 
promoción cultural da nosa xente. 

Non solo é a liturxia "pastoral", tamén é "pastoral" o trato decotío do crego 
cos feligreses, que o fai en galego sempre. 

O criterio para usar o galego é o do propio crego, as veces, a demanda do pobo, 
ou o sentido comán, que, cando o hai, percura de feito a inculturación do Evanxello 
tal como debe ser, e salva o respeto que hai que ter co dereito das persoas amparado 
po-la Constitución Española e po-lo Estatuto Galego. 

Santiago, 13 de Maio do 1986 

(Documento adxunto a unha carta persoal de Mons. Rouco). 

Instituto Teolóxico Compostelano 

5-VI-1986 

Estimado Sr. Ferro: 

Denantes de nada, unha disculpa por non contestarlle ata agora, pero é que a 
enquisa de cal lle falei, e que se íiXera hai anos non lograba atopala, e aínda así so
mentes pode decir lle que está recollida na revista Irinúa no ano 1983, pero non teño 
máis datos. 

Sobre os datos que me pediu, fixen estos cálculos, logo vostede faga a interpre
tación dos mesmos: 

- 0Al de clases en galego: 

de 29 profesores que ten o claustro, 
6 dan clases sempre en galego 
3 frecuentemente, ou a elección dos alumnos (No Instituto Teolóxico estudan 
alumnos de casas relixiosas que proceden doutras autonomías. 
7 veñen doutras comunidades. 
O resto en castelán . 

• 
0JJ aproximado: 20°JJ clases en galego. 

- Fala común: ainda que se da o bilingiiismo, o galego predomina con moito sobre o 
castelán nas nosas conversas, entre un 70 ou 80°JJ. 

- Liturxia en galego: o Oficio Divino, ó carecermos de textos traducidos rezámo-lo 
en castelán. As Eucaristías, como tónica xeral, nunha frecuencia de tres veces por ser
món son en galego. 
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- Asignaturas: En 1 O de Filosofía, asignatura dun semestre de Antropoloxía Cultural, 
impartida por Xosé Ramón Mariño Ferro, duas horas á semana, na que se inclue a ela
boración dun traballo de campo sobre os costumes do noso lugar de procedencia ou 
actuación pastoral. 

- Cursiños de Galego: Acaba de rematar un cursiño dun semestre de nivel de inicia
ción . Coido que era a primeira experiencia deste tipo. Foi convocado a petición dos 
alumnos do centro . 

A nivel anecdótico: un grupo de alumnos publicamos unha revistiña, integra
mente en galego: CANDEA, da que lle paso os últimos números. Xa me contarás que 
che parece. 

Espero que respondera 6 que quería. Pola miña banda quedo á sua disposición. 
Sin máis, reciba unha garimosa aperta de : 

Fd . Andrés López Calvo 
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ANEX06A 

O galego na documentación eclesiástica en 1986 

Nun momento en que os Boletíns Oficiais do Gobemo Galego (D.O.G.) e do Parla
mento (B.O.P.G.) son monolingues galegos, o Boletín Oficial do Arcebispado de San
tiago está moi lonxe desa asunción do galego. O número 3.390 de xuño de 1986 ten 
un 9% das súas páxinas en galego (a resposta do arcebispo Rouco na tradicional 
Ofrenda do Reino de Galicia ó Santísimo Sacramento en Lugo e o Programa do Sim· 
posium Pais-Profesores Cristiáns). En castelán aparecen os documentos papais, os da 
Conferencia Episcopal, un do arcebispo sobre a pobreza en Galicia, os nomeamentos 

eclesiásticos, as noticias eclesiásticas, unha recensión bibliográfica, portada e índice . 
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BC>LETI~ C>FICIAL 

DEL ARZC>BI§PAI:»C> 

® 
8 
~ .,..... . . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Afto CXXV JunIo 1986 N.• 3.390 
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SANTA SEDE 

1. Constlt(Jclón Apostólloa Splrltuall mllltum curoe sobre lo ~ 

tenclo esplrJt(JO) o los miiHores, póg. 317. 

2. El oocromento de lo ReooncH~oclón (Oisoorso del Popa o lo 

~rodo COngregoclóo pora los Sacramentos: 17-IV-86), 323. 

3. Lo enseñanza de lo ReUgl6n, exlgencla de olo eduoocl6n glot:>m 

del hombre (Oiecur90 de Su Santldod a lo Unión ~oHana de 

Profesores de Enseñanza Medio: 13-fH-86). 328. 

4. Seotas o nuevos movlmlentos reH~: Desotlos paetoroles 

(Informe ba6ado en ·los respuestas de los Conferenolos E916-

copd1es), 332. 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAAOLA 

Conok.lslones de lo XIV Asamblea General de Postorol de "Ti!riilmo 

y Tiempo Ubre, 351. 

ARZOBISPADO 

1. Respuesto del Sr. Anoblspo ol A1oolde de La Coruño. en kJ 

Catedral de 4..ugo, 355. 

2. Corto del :Excmo. Sr. Arzobispo en el Ola de Co-rldad/86, 359. 

CANCILLERIA 

Nombromlentoe, 361. 

VICARIA EPISCOPAL DE ENSEAANZA 

1. S~mposlum pol&1)rofesores cr~ttóns, 362. 

2. Xuntanza de Cotequl6tos de Gollolo, 364. 

375 
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VIDA DIOCESANA 

1. Conflrmoclones, 365. 

2. Flestas de la Apa.rlclón del Apóstol. 365. 

3. Código tPostol, 366. 

4. ·El 'Prelado en reuniones de la Conferencia Episcopal. 366. 

5. Consagración de ·lo Iglesia de ro v•rgen del Càmlno, en Pon-

tevedra, 366. 

6. .Reunión de Obk>pos y Adm~nlstradores Olooesonos, 368. 

7. 'Retiro espk-.ltuol paro ~ Sa>Cerdotes de Arosa, 368. 
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OBISPOS Ot CALICIA 

s.oretede 

Carl• de loa Ut11~pou \lo liultclY 

ANEX06B 

A TODOS LOS l:ll'JCADÓHES AL COHIENZO OH CUilSO I. 9116 - 1. 987 

Con al~gria fruterna noa encontranoos una Vdl Nis cuH vubotroo • padrea,profeaoree 
y catec¡uutaa • al c~>~~~~nter dl nuevo curso. Nu'lou y JÓv~""" recorrerán 11 lo largo del 
ciclo escolar un cu111ino qu~ dube our or1•ntudo duutJ" ul prlnciplo,pllrll quu no deuve 
por fabo~ derroteros. Noeotros,vueelroo Obíapos,c~11rlilll08 la Blnc:oru preocupMCión 
que 011 enimu,y oe lnvillllllllll a que oe •aforcéia duad11 ahoru,ufl uro11 lebor conjunh,p•· 
ra quo la •ducaclón que uo l~11rtu •n lo• coleg1ou y oacue!loe !love un eello MtCeda· 
Mnh crist1ano. 

l, Ee te curso trae cocno novedad Is ít~~planlsclón de I ou ConseJuS (scolerea. Es el 
cauce do parlicípoc1ón que establece lo legíslación vigente. Espor00110s que sirva, 
deade la ObJellvidad y el buen hacer de sus 11iealbros ,para ~n~~jorar la calidad de' la 
~~ en eu diftlens•ón 01áG integral. 

2. ,_.eslro 111áe sincero ay•·adec•mu!llto a vosolros,profeM1r.,~,que ouenti.la laa nue· 
v11 ç¡eneracionea - de acuerdo con los p&dres - por el caouno de una cultura hopre9f\l'da 
de !ee eeenciao criallanas,pulrunun•o irrenuncubl~ ele nuusln c1vlluación. A la vez 
que valor...ae vuewtrw tarett,os .:-.hortaiiOS 11 qu~:J bt:Ál~ l·oherentea con vueatra re,lanlo 
en le v1da cOllO en le uscuda,y a que reallcéa un e~fuortu por ectualuar vU<Oetra 
preparación pedagóglca. las delegaciones d•ocessnas de (nseh&nze y Cateque••• oa pue· 
den prestar una vehosa ayuda en este sent1do. 

). A los padres de fM1lla os 1nustuoos en que p1dáib pwr& vueetros hiJOS le enee· 
1\anza de la Rehg1ÓO,y que adetoãs os interesél9 por conocer CÔIIO se ensella en la eacue· 
la y cÓIIo podé11 c0011pleooentar Is en el :¡eno de la fa•1lla. Hay que lucnar centre los ral· 
aoa Criteuos que Juzgsn la enset'lsnzs de la Rehg1ón ca.o aJena a la eacuela, ralegénclole 
al ••to de le celequeeu o de la v1de puvada. Y voeotroe,p~tdree,tenéll en vu .. tru 
.anca un ana. poóeroea : vuoatre decialón personal. 

Q, Una palabra .l.aftuén para vosotros,lo" cat.,gu•stas. S1n vuealra colabOraclón lea 
CODUnidedea crietlanaa quedbrÍ&n muy ellpObrecidas. Cons1derad vuestro trabaJo en le ca· 
tequea1a cOllO un honOr que 01os os hace llás que una cargo que se os u1pone. Por nuealu 
parte oe lo agrlldece110a de corazón, Junto con los sacerdotes a qu1-• preetéa directa
Mnle vueatra ayuda. 

F 1nal110nte 08 e><horlamos ~ todoS 8 que OS BlntálS " env18doS " de J418Ú8 I ea te -..ndo 
que tan leJOS está a veces de El. La fe cnHtlana no es una eaclav1tud,uno une felh 
llberec1ón,que debe proyectaree sobre el mundo,pero conquistando antes el prop1o con· 
zón. " Si la eel ae vuelve aosa, ¿con qué se selará? " ( Ht. ~.Il ) 

Con utoa aentinoientos rezamos por todoe voaolros y por el éulo do vuealro trabajo 
oa bendeClll08 en el noonbre del Seí'lor. 

(n la fiesta de la Natlvld&\l de la Vugen Hariu 
Santiago, 8 de Septie111bre da I. 986 

(1) (sta carta debe leerse el d1a 
14 de Septleeobre en todas las 
.1 .... 
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ANEX07A 

O galego na publicidade eclesiástica 

Día de la Iglesia Diocesana · ló de Noviembre 

TU IGLESIA TE LLAMA 
La Iglesia somos noso· 

tros, todos lus cuiJ/ifOs. 
Y m~t•strus son tum· 

bién sus uecesidades. 
Colabora con tu Iglesia 

si quieres que su vos siga 
oylndose. 

1•.'1 t>rúxinw dominxu, 
!6 d<' .\'t.n:iouln·,·. dttpu 
situ lu dmwtit•u en la t'O· 

l<'cla. O, si Lu prefiáes, 
haz w¡a transferencia a 
111 Purroquia, at Ubi.~pu · 
do o a la Conferencia 
Episcopal. 

AYUDALA CON TU DONATIVO 
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LA IGLESIA DIO(.I::SANA tS NU I-S I RA ~lh Ntl_ I )If• A Dl\ I AM~Ifl I 

"NUEVOS TEMPLOS Y REST AURACION DE IGLESIAS RUR.A.LES" 

DATOS AÑO 1111l6 

Casnlidtu.J mvortuJb \!Il lumJJIUti nuuvoa u re:.· 
1auraco6n de IQI~SIIl~ rUrdl~> 111 :J46.t12& 
Subvencoones de la Doóc~s.. 66 O I 6 326 
COUCTA doi•Diu du lcolyl. Dlo<ouuno 1911~• 6 400.000 

6ntcta~ t1 la::. dfJOfldCIOne~ du lo:s fldus se pueden segu•r 
realizando estas obras comenzbdus. 

LA SITUACION ACTUAL ES : 
e Parroquoas de nueva cre•coón sol)uen cereciendo de 

tomplos u vtviendus 
• Muchos 1emplos u casas rochHalos noce~illln uruente 

rttpttrt:iCÍón u ru~::~ tctuructón . 

1 So goneru•o ollo lu uuuda I 

St QUIERES QUE lA VOZ DE TU IGlESIA SIGA SONANDO ... AHORA TE TOCA A TI 

LA IGLESIA DIOCESANA NECESITA TU COLABORACION 

ln•l•r loo tlenotlvoo oo AIZOI IS,ADO Dl SANTI.:\00 • cOlo tle lo lgleolo Dloceoon••· 

LUKO •• uaono 1 , .. vn~•" .,. ' ..... . tANCO tAUOI 

e t c III OSI 

UM Ol AMOilOt Dl Cl~(lA 

qc 10 . 0J4•t 

IE.N SUS Of' ICtNA':l PHtNCI~ALt.~ Ut. ~AN 1 tAf..oVI 

A. Pídese en castelán 
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ANEX078 

un don sublime 
de DEUS. 

t ANTE O COMENZO 
DO CURSO 1985-86 

¿QUEFACER? 

• OS PAIS DE P"AMIUA 

- SotiCtta-la Enet'~ 
da Rotuuôn e MOf'aJ 
Cat04k;a.lt pera o. sous 
flttoa noa centros do 
Ena ino. 

-==~~:~ c:t~~o! 
nenoa e preedo&e.con· 
tes. 

• 08 PAOF'I!SORa.S 

- Focmta-lo EducaciOn 
C ris tiano O.s nenos, on 
orden a realizar unh.tt 
vOI"d&delra educaciOn 
Integrei dn po,..oo. 

• 08 SACERDOTES E 
CATI!OUISTAS 

- Eatimvlando e $4WV1ndo 
6 COf'T\Unldac;Je parn> 
qulal cunhas catequ&+ 
... vfvenelaia. 

• T0008 

- o.tencJenOO • apoian
do a EducactOn en., ... 
t._na eon tôdotoa eoldoe. 

B .... e fálase ós educadores en galego. 
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SIMPOSIUM 
PAIS-PROFESORES 
CRISTIANS 

7 de Xuño· 1986 
Colelio: "lA SAU.E" 

SAHTIAOO 



ANEXOS 

O galego nos boletíns pa"oquiais 

28 DE OCTUBRO: ELECCIONS 82 

-·-----;;..:.~§. 
,.,.~--·-.... -c:-.::.!.6: 
-=-:..:-......... -.:==.::.== 

_.,.._. ___ _ 
---·-·----------·--.. _......__ ----· --------··-----·------·----
~;_~ 
::.:=-..: :::-.:::. 

~~~ 

DIVINO 
SALVADOR 

de POIO 

~ ... 101 .... 
Unlf'ONot..wno. .. por!MOe 
~., 11 fUTAI "4TAONAIS OO 
OfiiH) tiAlVAOOft Dl POIO "-In 
I~IH"I"~COIN 
DfW() kVAOC)ft C..~""_. . 
'-001410""""-'tOMO fitMOW .... "' .................... ,_ 
•••tr~-cioot .. "'-tno 
WINOOO,...,...f..., .,...,..._._.. 
oo.-~ ..... JI.eociM· -....................... l'l(a_ ... --, ............................... ............................. ................................... , ................................. ................... ..,...._, 

lOdiO ... I ........ tiOIWWI....._• 

......,....,_,.,..... ........ 
I • I'OMI ..... CMI I .... I 
t.MIIMI~I'IM"''IftW..r.tt
.. ~ ..... ciiMOIII~ .... ~..,......,.- ....... -. 
........ ¡,(UC:O! 

Pttaotcri .. IWM,-~a. ...... 
.on .,..... per~ .. -o-~ • no.o 
PIIIOI'l -01.1 ~ro- IOdO C.,_ o
Cóti~Oiongodo...O 1-
,_, .. ll'lwocer t .OIUo.odiiO!'OIIfll" 
clór! pw~ de~.,. dlw! .. 

A 10óc1a Cloll oftUC:EI fESTA$~ 

VICENTE C(~ _ ...... 

QUEN PERMANECE 
EN MIN 
E EU NEL. 
ESE LEVA 
FROITO 
DE ABONDO . 

XOAH1,12.. 

Algunhas parroquias, como S. Salvador de Poio, fanos exclusivamente en galego. En 
galego tamén, era nos últimos anos o interparroquial Fátima de Santiago que foi un 
adiantado na recuperación do galego. Outras parroquias reparten unha Hoja Dominical 
feita en serie en Madrid para calzar a todos co mesmo zapato. 
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ANEX0 9 

Algúns voceiros dos cristiáns integramente en galego: 
Logos, Encrucillada, Irimia 

49 
• 

~umar1o 

Medltaclos da sazon -R. Otuo PcJroio 
As se te p:>!abras.-P Pt drtl CJS•Ido. 
Colex i:>:a de Xunque:~,. de Am bia.- Fr. Gu-

mrrsiudo Placer O .Il. 

Do can t o gre¡¡or iâ n - D V. Oon:alc: O. S B 
Vieiros. 
A •Deus Fra tresqug Gall aciae • en San ~i ago 

Lolefín ~afóli~o mentual 
L ogos. Revista de pensamento cristián galeguista na II Rep6blica. 
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Enerueillada 
Revista galega de pensamento cristián 

NUMERO 2 MARZO-ABRIL 1977 

Encrucillada. A resurrección de Logos pero cunha visión máis crítica da sociedade. 
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r C'C'ObnActo o • cr IPluo 
QUe aqu~dJftOt IA

¡ _ ......... _ ... 

i mo• ••ment.al'do pa\lf.a¡ 
m u1 con ftllll\ lAUl'\e.ndoa 

•• en \re o. ve4:tiiO. 
I mo. facnwlo outra b.UUt!U 

a "-wor dOt «babadOI e ........... 
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO VIl N.• 259, 7a21 ~,.;,1987-SOptaa. (IVEinel.) 

Fame no munt!o ¿como colaborar? 
- Hoxe, como cada sogundo dommgo de lt:tbfc,ro, 

...,. Unkiaa ()t9antza an toda Espana a cotec:a para a 
súa c.ampat\1 de lodl çO(Itnt • ~me Nas páxinas H'WtfJO· 
resdesJo """"""poñmonoS mWpolonwdOnor.
lodesC.OifiOIIIUOÓII 

¿O<!e facer f»ta ..-colaborat • ~r ....,. 
f'IIIIZ8", como nos reclama o Iem-t da campa/Ja deste 
ano?. 

Por de pronto colaborar CO$ nosos canos, ()en ,..s 
~ deSJO donw>go nas tgieQ$. ben "'f//OUI>do 
~IM)$ IliS cont#c¡u$ Mono Unlclu IM en case 
--·C.X.S.bet!$U$Cnt>ndo$ecuMOc:.n· 
beladehxaaoste<Ng•msmodeuudoó Ter<:e<tOMI.IIldO 
(Mans Unms. c. 88/qu•llo 38·2". 28004 Madndi ou • 
OIJtras entidades con fins semeltantos C.rittll, Xutll-
cloePaz,-.....Mundi, - -

Cdaborar dtK:6t:» e renerosamente. petO COI con· 
_..... de - ...,. ó fin escasos donit ... os (I 400 
-o~anolrooteós I ()(j(JOOOmofónsquose 
~~100 nas ~urnas lr.tgdperras no 1984} non van 
soluciona·IIS grandes causas da fame no mundo E 
netas onde cdmpflfflempte{JI·IO '"-esforZo 

- Con"*> roc:onJMmos unilo vez mW que 11>01 po1 

nba das CWS1S rtMiniS (gtlltdes - IOfi.,_OS 
,,___,UOÓit}OSQUetMs_,,_ 
nalamedomun<JoS<)t)ascausu-opol~l
c:ea, é dtCJ•. llq<J11/U que os.-n nas mans dos />omes 
resolver. 

Estes $On oe 9fW1C1H--que esllnmat.lndo 
ós pill$0$ pOlxes - ·- que os Obtr9l • 
exporta-lo que {KOf1ucel> as - coms,.,.. COto< 
dMsas. precloebelx-queospo~SeSI1COSK11(»

IIen ós pOlxes polas S<ias mare"'" pnmos, Pf'*CCio
nlsmo _..tio que unp¡do alndustnskzactóno <le· 
senroiO dos paises pobres. cwtu "axuda• llln'*'ll

cla" que lulloofWI ccmo "dutnping" """"""""" • 
llgrlaJitun - ó """poder - cos ...,., ... .-sonlotmode..W..o.,.. __ _ 

produados polos pMse5 lfiÔUSinaitndos. as _.. • 
.. polftlc:8eclo gaoiOS-amtudoPfOVO
cados o aNmenrodos polas Qrandes porencllls. •••• 
..-lnx..-na~ dl-.... acapotld• po1 

poucas mans on tn0110s nacldns. • """"""Ión de 11>01· 
lOS QCJbernOS ltfeteS que .. - de-pone <1M --No lbndo de caso O>d.Js er.s esllla Qflll ca-dunno 
orc1e inte~l ~nxu.sta. vertJaclelro desotde que es~ 
privando de 11.-nentac/Cn suftelltnro a m<!Js da mffllàD da 
poboación munduJI cando ha/ altm8fiiOS para nurn-18 
unrra h~ ITDito !Nirs~ dlt Qu& hQ)e --¿Con>o-.-_.,n? Ngo red 
que ver coa ''fame e sede de ~US(JIC;M ··Que /)f(JCJatNbl 
XesUs. algo ram4n oo -zo dunha - • duns 
costumes constN'I'?Istas. e algo coa busca dunhas /ofmss 
politicas e eoondmocas ben tllfeNJtos das que IIOI<o 
rmperan nos fMSO$ do - """" os que nos 

"""""'"'"' 

I.Q l E PASif COS I>'STUDltiVTES'I 

Con tanta selectividade a mais 
de un cáelle o pelo 

·Eleccións Sindicais'86: 
Balance provisional 

-"Hortoflor". Unha cooperativa ourensán 

/ri mia. Unha Encrucillada menos intelectual e máis populax. 

-89-



ANEXO 10 

F/1./.IJ E SEIVPil 
/JA TEAIJ 

gs .<D.u1>tiF I)E 
C~ENTE$ (;AI.F&OS 

SABADO, I~ DE SETEM~NIJ, I.'IS 
L..OB~DIZ-FGRRIJL 

Unhas romaxes nas que milleiros de cristiáns celebran galeguismo e fe cristiá. 
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~·.;·¡< EDICIÓN 

.. ~ . ~t.'~.~~~ :· 
,., ... . l' , . ~ 

ANEXO 11 

La Ll"turgla 

Renovada 

en la Pasi"oral 

f,:le •a lglesl~ 

,, 
·:; .. 

Unhas conclusións que rectifican a hlstoria secular alienadora da Igrexa en Galicia. 
Para algúns naceron mortas e son puro "flatus vocis". Para outros non , foron e son 
sinceras. Curiosamente son os primeiros os que traballan para que teñan razón os 

segundos. QVOVSQUE? 
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AJgúns dos múltiples esforzos para a encarnación do cristianismo na galeguidade: a traducción do Novo Testamento 'de Gó· 
mez Ledo (1974) a de case toda a Biblia de Casado Nieto (1968-1982). A liturxia contou tamén con importantes traballos, 
coma as carpetas Boa Nova de Ferrol ou a Liturxia galega de Moreiras Santiso (1981 ). 
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\0 w 
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A revelaciói) 
de Deus 

I)a realizaciói) 
do home 

A.Torre, Queiru9:l 

-• • 1-

CREO EN 
DEUS PAI 

~ 
>< o -w 

En galego prodúcese unha continua reflexión sobre a Esperanza que non quere morrer (p.e. Pampín 1976) e unha teoloxía 
de moi alto nivel pero na linguaxe de hoxe e dende os problemas palpitantes de hoxe. 





INDICE XERAL 

Páxs. 

1. Preámbulo do mel e o vinagre 5 

2. Xesús o galileo falaba e rezaba en arameo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

3. ¿Por que o cristianismo des~acraliza a cultura xudaica? . . . . . . . . . . . . . . 9 

4. A cuestión das linguas na Igrexa primitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

5. ¿En que latín fala a Igrexa primitiva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

6. A Igrexa normalizou moitas linguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

7. Ser dun tempo e dunha terra ................................ 18 

8. Cando e como a Igrexa deixou de fala-la lingua dos galegos . . . . . . . . . . . . 21 

9. Trento, a gran ocasión perdida .............................. 28 

10. Ocultivodadiglosia ..................................... 31 

11. ¿Deus nace galego e fala o castelán? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

12. Voces proféticas no século XVIII ............................. 34 

13. O galego lingua dun pobo moldeado pola Igrexa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

14. No rastro dunha encarnación silenciada ......................... 41 

15. O Vaticano II ¿outra ocasión perdida? .... ..... ............... . 45 

16. Polas escuras congostras da Esperanza .......................... 50 

a. A situación quere unha profunda reflexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
b. Fracasou a operación castelanizadora ........................ 52 
c. A formación do clero ................................... 52 
d. Unha Igrexa Galega .................................... 53 

Notas Bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Anexo 1: Algúns datos do Estudio Socio-relixioso do Concilio Pastoral de Ga-
lícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Anexo 2: Proposicións do Concilio Pastoral de Galicia sobre a liturxia en galego 63 

-95-



Anexo 3: Compromiso dos bispos galegos coas decisións do Concilio Pastoral 
de Galicitt o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 66 

Anexo 4: Algunhas datas históricas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 69 

Anexo 5: Cuestionario o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 74 

Anexo 6A: O galego na documentación eclesiástica en 1986 o o o o o o o o o o o o o o 78 

Anexo 6B o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 82 

Anexo 7 A: O galego na publicidade eclesiástica o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 83 

Anexo 7B o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 85 

Anexo 8: O galego nos boletins pa"oquiais o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 86 

Anexo 9: Algúns voceiros dos cristiáns integramente en galego: Logos, Encru-
cillada, Irimia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 87 

Anexo 10 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 90 

Anexo 11 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 91 

Anexo 12 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 92 

Anexo 13 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 93 

-96-






	CCG1988-7 -0001
	CCG1988-7 -0002
	CCG1988-7 -0003
	CCG1988-7 -0004
	CCG1988-7 -0005
	CCG1988-7 -0006
	CCG1988-7 -0007
	CCG1988-7 -0008
	CCG1988-7 -0009
	CCG1988-7 -0010
	CCG1988-7 -0011
	CCG1988-7 -0012
	CCG1988-7 -0013
	CCG1988-7 -0014
	CCG1988-7 -0015
	CCG1988-7 -0016
	CCG1988-7 -0017
	CCG1988-7 -0018
	CCG1988-7 -0019
	CCG1988-7 -0020
	CCG1988-7 -0021
	CCG1988-7 -0022
	CCG1988-7 -0023
	CCG1988-7 -0024
	CCG1988-7 -0025
	CCG1988-7 -0026
	CCG1988-7 -0027
	CCG1988-7 -0028
	CCG1988-7 -0029
	CCG1988-7 -0030
	CCG1988-7 -0031
	CCG1988-7 -0032
	CCG1988-7 -0033
	CCG1988-7 -0034
	CCG1988-7 -0035
	CCG1988-7 -0036
	CCG1988-7 -0037
	CCG1988-7 -0038
	CCG1988-7 -0039
	CCG1988-7 -0040
	CCG1988-7 -0041
	CCG1988-7 -0042
	CCG1988-7 -0043
	CCG1988-7 -0044
	CCG1988-7 -0045
	CCG1988-7 -0046
	CCG1988-7 -0047
	CCG1988-7 -0048
	CCG1988-7 -0049
	CCG1988-7 -0050
	CCG1988-7 -0051
	CCG1988-7 -0052
	CCG1988-7 -0053
	CCG1988-7 -0054
	CCG1988-7 -0055
	CCG1988-7 -0056
	CCG1988-7 -0057
	CCG1988-7 -0058
	CCG1988-7 -0059
	CCG1988-7 -0060
	CCG1988-7 -0061
	CCG1988-7 -0062
	CCG1988-7 -0063
	CCG1988-7 -0064
	CCG1988-7 -0065
	CCG1988-7 -0066
	CCG1988-7 -0067
	CCG1988-7 -0068
	CCG1988-7 -0069
	CCG1988-7 -0070
	CCG1988-7 -0071
	CCG1988-7 -0072
	CCG1988-7 -0073
	CCG1988-7 -0074
	CCG1988-7 -0075
	CCG1988-7 -0076
	CCG1988-7 -0077
	CCG1988-7 -0078
	CCG1988-7 -0079
	CCG1988-7 -0080
	CCG1988-7 -0081
	CCG1988-7 -0082
	CCG1988-7 -0083
	CCG1988-7 -0084
	CCG1988-7 -0085
	CCG1988-7 -0086
	CCG1988-7 -0087
	CCG1988-7 -0088
	CCG1988-7 -0089
	CCG1988-7 -0090
	CCG1988-7 -0091
	CCG1988-7 -0092
	CCG1988-7 -0093
	CCG1988-7 -0094
	CCG1988-7 -0095
	CCG1988-7 -0096
	CCG1988-7 -0097
	CCG1988-7 -0098

