
O IDIOMA DA IGREXA 
EN GALICIA 

Daniel López Muñoz 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
COLECCIÓN DE LINGUÍSTICA 





DANIEL LÓPEZ MUÑOZ 

O IDIOMA DA IGREXA EN GALICIA 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
COLECCIÓN DE LING0fSTICA 



I.S. B.N. 84-87172-50-4 
Depósito Legal: C-720-1989 
Graficolor MINERVA, S.L. 
Polig. Industrial do Tambre - Santiago 



PRESENTACIÓN 

A socioloxía linguística en Galicia descúbrenos unha realidade 
dramática e apaixonante. Dediante dos nosos ollos e oídos estanse a 
desenvolver acontecementos irrepetibles e decisivos que nos remiten, en 
definitiva, ó devecido parto dun futuro digno para esta cultura nosa do fisterra 
occidental. 

Cómpre analiza-la nosa realidade en tódolos seus niveis e parcelas, nas 
súas clases e instuticións, nos seus poderes e contrapoderes. O conflicto 
lingi.iístico atravesa todas e cada unha desas instancias sociais, sendo, a súa 
vez, configurado polos comportamentos cristalizados e "políticas lingi.iísticas" 
-conscentes ou inconscentes- que cada instancia desenvolve. Pasar ó nivel 
conscente eses posicionamentos e a súa funcionalidade social, descubrirmo-la 
face real de cada subsistema idiomático e do sistema global é a condición 
necesaria para unha toma de conciencia realista. 

A ese propósito quere responder este estudio, aportando algo de luz 
sobre unha institución concreta, a Igrexa Católica, que foi na nosa historia 
resultado e causa a un tempo dun longo proceso de anormalización 
linguística. 

O estudio tal como se presenta non sería posible sen a colabor~ción 
xenerosa dunha boa parte dos propios protagonistas desta historia. E ben 
lembrar aquí a Xaime Illa que esculcou no seu arquivo e na sua memoria sen 
reparar no tempo, a Andrés Torres Queiruga e Martinho Montero, 
"irmandiños" informados -e informatizados- e sempre acolledores, a Ramón 
D. Raña, Manuel Espiña e X. Filgueira Valverde, documentados 
protagonistas do que aquí se trata, a Francisco Carballo, Alfonso Magariños, 
Alfonso Blanco, Pepe Chao, Quico Domínguez, Francisco Lorenzo, Pilar 
Wirz, X. Xulio Rodríguez, Benito Raposo, Pepe Ferreiro, Manolo Sordo, 
Miguel F. Grande, Ramiro Carballosa e Ernesto Blanco, que atenderon con 
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amabilidade e eficacia as miñas solicitudes de colaboración. Tamén, como 
non, a todos os que amable e sufridamente se deixaron entrevistar e ó equipo 
de traballo, especialmente ós entrevistadores, que fixeron un labor impecable. 

A todos eles e dun xeito especial a Xesús Ferro Ruibal -que revisou o 
texto e fixo valiosas suxerencias- e Víctor F. Freixanes -que desde a 
Comisión LingUística do Consello de Cultura Galega fixo todo esto posible
vaia a miña gratitude e admiración. 
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" ... considerando Ja mucha renta de este Ano bispado y la 
poca que V.S. trae a él de las que tiene en Castilla y Andalucía, 
muy poca se gasta con los pobres de este arzobispado, siendo 
los que más derecho tienen a todo ello". " ... así en este Arzobis
pado como en el Obispado de Orense, que antes tuvo V.S., se 
dieron los mejores beneficios de ellos no sólo a los de Reinos 
extraños, pero a los que pene ti bus ignoraban la lengua gallega". 
" ... V.S. después que es Prelado en esta Santa Iglesia ha dado la 
mayor parte de los juzgados y merindades a hombres forasteros 
muy pobres y necesitados y no les da salario ninguno, los cua
les, para mantenerse, es fuerza que hayan de sacar su sustento de 
la sangre de los pobres". (Carta do Cabido da Catedral 
Compostelá ó Arzobispo D. Juan de San Clemente no ano 
1597). 

CAPÍTULO 1 

A SITUACIÓN SOCIOLINGÚÍSTICA DE GALICIA: 
UNHA APROXIMACIÓN PREVIA 
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1.1. PROBLEMAS DE ANÁLISE E CONCEPTUALIZACIÓN: 
A DIGLOSIA 

A situación sociolingtiística actual da Galicia, na que hai que encadra-la 
práctica idiomática da acción eclesiástica, caracterízase por ser enormemente 
complexa e embeleñada. Diríamos que un conflicto histórico máis ou menos 
latente e estabilizado a xeito de tensión rota só por escasas e recurrentes esca
ramuzas, produciu un forte estourido social, unha crise da que pode aboiar un 
futuro lingtiístico distinto. Afirmarmos isto é arriscado, pois semella unha 
concesión á tentación de considerarmonos o centro da historia. Pero no caso 
que nos ocupa trataremos de expl icar como e por que estamos a vivir mo
mentos de cambio non precisamente superficiais. 

Certamente este momento do que falamos é o resultado dun proceso 
anunciado(!). Con diferentes matices e posicionamentos diversos estudiosos 
do tema foron chegando á mesma conclusión básica: a situación socio-lin
gUística galega está sendo progresivamente máis inestable e conflictiva. 

No que é máis difícil acadar un consenso é na caracterización técnica da 
situación. Este consenso inexistente nas décadas dos 60 e 70, vólvese máis 
difícil nos 80 xa que a teimosa realidade foi deixando estreitas as potenciali
dades explicativas de termos como diglosia, dilexia, bilingtiismo cultural e 
similares. 

(I) Verentreoutros: 

-ALONSO MONTERO, J.:"lnforme dramático sobre la lengua gallega" Akal, Madrid 
1973. 
-RODRÍGUEZ, F.: "Conflicto linguística e ideoloxía en Galicia"'' Xistral. Monforte. 
1976. 
-FERNANDEZ, M.: "Bilingiiismo y diglosia" Verba n.0 5, 1978. 
-CHACON, R.: "Diglosia e historia" Grial n5' 66. 1979. 
-CARBALLO CALERO, R.: "Da fala e da escrita", Galiza editora Ourense 1983. 
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Foi o primeiro destes o que se amosou máis operativo para caracteriza
la nosa situación. O problema é saber se hoxe aínda mantén a súa vixencia e 
utilidade analítica e de qué contido hai que enchelo para que así sexa. Cómpre 
que repasemos, con brevidade pero con atención, a evolución semántica do 
vocablo diglosia, non vaia ser que utilizandoo esteamos agachando o conflicto 
máis que amosandoo, ensombrecendoo ideolóxicamente máis que clari
ficandoo<2). 

Fergusson<3> definiuna así no ano 59: "Situación LingUística relativa
mente estable na que, ademais dos dialectos primarios da lingua (que poden 
incluir un estándar ou estandares rexionais), hai unha variedade superposta 
moi diverxente e altamente codificada (a miudo gramaticalmente máis com
plexa), que é vehículo dun amplo e respetado corpo de literatura escrita, ben 
dunha época anterior ou ben doutra comunidade lingUística que se difunde 
extensamente na aprendizaxe da educación formal e que se usa na maioría das 
suas funcións escritas e faladas, pero que non a utiliza ningún sector da 
comunidade na conversa ordinaria". (O suliñado é noso). 

Esta categoría analítica elaborouna Fergusson cun fin concreto: a análise 
de certas realidades entre as que se encontraba (e citámolo como paradigma da 
diglosia fergussoniana) a situación lingUística do mundo árabe. 

A este respecto sinala Hudson (1981,64) que a definición de Fergusson 
se axusta claramente a sociedades nas que existen "dúas variedades o sufi
cientemente distintas como para seren consideradas diferentes, das que unha 
se usa namais en acontecementos públicos e formais, mentras a outra úsana 
todos nas circunstancias diarias máis ordinarias" (o suliñado é noso). 

Certamente esta definición ampliouse posteriormente<4> e reaxustouse 
convenientemente á nosa situación(5) pero cómpre volver a analizala polo 
miudo para amosar os elementos nela contidos que a invalidan como categoría 
interpretativa axustada á Galicia do remate dos 80. 

(2) Ver 6 respecto a reflexión de LLUIS V. ARACIL en "Problemática das linguas sen 
normalizar, situación do galego e alternativas". A.S.P.G., Ourense 1980. 

(3) FERGUSSON, C.A.: "Diglossia" Word n.Q 15, 1959. 

(4) FISHMAN, J.: "Bilingualism with and without diglossia, diglosisa with and without 
bilingualism" Journal of Social Issues, pp. 29-38. I 967. 
GUMPERZ, J.: "Tupes of lingiiistic community" Antrhopological Linguistics. 1968. 

(5) O máis importante divulgador no estado español foi R. NINYOLES, en "Cuatro 
lenguas para un estado" Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1977. Temos sen embargo en 
Galicia un notable precedente no concepto de dilingi'Usmo definido por ALONSO 
MONTERO moito antes. Ver a historia do concepto de dilingiiismo en A. MONTERO, op. 
cit., pp. 32-36. 
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a) O primeiro elemento é a "relativa estabilidade". 
Efectivamente a diglosia é unha convivencia en principio pacífica de 

dúas variedades dunha lingua, empregadas a xeito de rexistros de uso 
condicionado. Trátase así dunha coexistencia funcional e complementaria, 
froito da vixencia dunha norma clara e amplamente aceptada, dun consenso 
comunitario. Ese é o senso primitivo do termo, que Ferguson aplica, amais 
das sociedades árabes, á Illa de Haití, á Suiza xermanófila e á Grecia. A 
inestabilidade surxiría no momento en que se rompese o consenso social, a 
norma que fai o reparto funcional de usos; no momento en que houbese un 
sector de falantes que empregasen a variedade alta (A) para un uso cotián, in
formal e familiar, para falarlle ós fillos ou para face-la compra; ou recíproca
mente cando un grupo de falantes reivindicase e puxese en práctica o uso da 
variedade baixa (B) para un ceremonia!, a escrita dun xénero literario priva
tivo da variedade alta, etc. Esta concepción parece atopar conformidade tamén 
en Fishman que "interpreta a ausencia de normas como inestable, conflictiva e 
non diglósica"<6>. 

b) "Dúas variedades da mesma lingua". 
Así como en Fergusson está claro que se trata dun fenómeno indepen

dente do bi lingtiismo (pensemos no arquetipo do modelo diglósico: as socie
dades árabes, onde o árabe local e o coránico son duas variedades da mesma 
lingua anque poidan acadar un alto grao de diferenciación) é doado, sen forza
lo esquema, admitir a posibilidade de que se trate de dúas linguas diferentes 
(Fishman: 1967 e 1971). 

Admitiríamos así situacións paralelas nas que se da unha clara diglosia 
entre dúas linguas diferentes. Pensemos na situación do hebreo na diáspora 
xudía, onde unha norma ben asumida por unha comunidade étnico-relixiosa 
establecía os espacios e os tempos de uso dun xeito non conflictivo, relativa
mente estable, en equilibrio cos idiomas locais. Situémonos asemade na Cas
tela -e na Galicia- da Idade Media, cando o romance castelán -e o galego
falado a cotío por todos convivía co latín universitario e litúrxico dun xeito 
estable e aceptado. 

c) "Non a utiliza ningún sector da comunidade na conversa ordinaria". 
A especialización funcional dos códigos é parte da cultura da comuni

dade linguística. Diríamos con Hudson (1981 ,64): "A diferencia máis obvia 
entre as sociedades diglósicas e as normais de fala inglesa é que nas primeiras 
ninguén ten o privilexio de aprender a lingua alta como prirneira lingua, xa 
que case todo o mundo fala a variedade de lingua baixa, polo tanto, o xeito de 
aprende-la variedade alta en tal sociedade non é nacendo na clase apropiada de 
familia, senón indo á escola" (su liñado noso). 

(6) Citado por M. FERNANDEZ en "Bilingiiismo e diglosia", Rev. Verba n." 5. 
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Temos por tanto que na concepción anglosaxona máis convencional(?) 
cando se da a diglosia pódese afirmar que: 

-Tódalas clases sociais están instaladas na variedade (lingua) baixa. 
- Todas aceptan e participan do uso solemne e culto da variedade 

(lingua) alta. 
-Non hai en principio un grupo de poder invasor ou alleado que, es

tando instalado na variedade alta, favoreza obxectivamente o desprestixio, 
asimilación ou eliminación da variedade (lingua) baixa. 

¿Que pasa no caso de que nunha sociedade exista ese grupo de poder 
asimilador? ¿Que pasa se non tódalas clases están instaladas en B senón pre
cisamente as que menos poder económico, político e cultural ostentan? ¿Que 
pasa se a minoría administradora actua como testaferro dunha lingua veciña de 
traxectoria expansionista? 

Podemos introducir na análise desas situacións o concepto de diglosia, 
pero comó veremos, cunha intención e un contido distinto ó de Fergusson. 
Ou dito doutro xeito, haberá que abandonar toda mistificación funcional ista: o 
reparto de usos está atravesado e conflictuado polo reparto de poder. 

1.2. A NECESARIA REFORMULACIÓN DO CONCEPTO DE 
DIGLOSIA. 

Cando a diglosia -como concepto, non como fenómeno- entra e se po
pulariza en Galicia e outras nacionalidades do Estado sofre unha importante e 
necesaria reforrnulación: 

(7) Podemos falar dunha socio-Linguística de carácter funcional ista frente a outra de enfoque 
dialéctico máis atenta á dimensión conflictual e dinámica da realidade. Como apunta Toni 
MOLLA: 

"( ... ) podríem distinguir entre dues menes de sociolingi.iística. Una socio linguística, diguem
ne, tecnocràtica, d'inspiració bàsicament americana, amb tot el que aixõ comporta: avanç 
conceptual, experimentació, academicisme, directivisme, tecnicisme "neutralitat" (?). etc. 
Es, per dir-ho respectuosament, una sociolingiiística interesada en la simptomatologia més 
que no pas en la patologia o la fisologia: sectorial, pretesament aseptica, que no qiiestiona, 
perque no estudia, generalment, les estructuras fonamentals i determinants del cos social. 
( ... ) 
"Hi ha, gràcies a Deu i a algunes persones, una altra sociolingiiística, profundament lligada 
als moviments socials mes dinàmics d'arreu del món. Una sociolingiiística que, atenent el 
complicar funcionament social, el concept com una macro-questió on tots eis elements 
están implicats i són causa o efec te, com un sistema en el sentit originaJ del mot" ("La 
sociolinguística" una esperança". Citado por SÁNCHEZ CARRION en "Un futuro para 
nuestro pasado". S. Sebastián. 1987. p. 368.) 
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-Tende a identificarse xa a diglosia coa presencia de dúas linguas 
(excluíndo a diglosia monolingUe inicial que pouco aporta ó que se busca ex
plicar: un conflicto cultural). 

- Identifícase plenamente diglosia e conflicto entre linguas.<8) 
-En consecuencia aplícase o carácter de uso condicionado como uso 

condicionado socialmente pola clase e o poder do oínte-falante e non como 
uso condicionado en función dunha norma de complementariedade. Se se 
considera unha diferenciación funcional (o galego para a casa, o castelán na 
misa) está en última instancia mediatizada pola variable clase e as súas com
plementarias "status" (prestixio) e poder. 

-0 anterior tradúcese nunha relación asimétrica entre as linguas, que 
en determinados casos pode adquirir rasgos de auténtica glotofaxia. "A" será 
a dominante e "B" a dominada en definitiva porque en "A" están instalados os 
membros das clases dominantes, porque en "A" se realizan as funcións reser
vadas a esas clases. Consecuentemente o proceso de ascensión social está li
gado a un proceso de deserción lingUística, a un proceso de desnativización. 

Nada hai que argumentar en contra desa "recuperación" do concepto de 
diglosia para o campo dunha socioloxía crítica. Todo o contrario, é necesario: 
porque a situación analizada é distinta e porque, como veremos, hai diglosias 
de moi diferente significado sociolingiifstico. Por iso cando falamos de diglo
sia a partir de agora haberá que aclarar de qué diglosia falamos e qué contido 
conflictual lle supoñemos á situación descrita, porque tememos que tras ese 
vocablo se poidan agachar con facilidade caracteres propios da súa definición 
inicial (complementariedade funcional, consenso universal, estabilidade rela
tiva, etc ... ). 

Efectivamente a diglosia que caracterizou Fergusson e outros estudiosos 
da área anglosaxona responde á que algún autor ten tipificado certeiramente 
como "endo-diglosia" ou diglosia de l.Q grao(9). Nela hai unha comunidade 
lingUística unificada que distribúe o emprego de dúas linguas propias segundo 
niveis de uso. A lingua baixa para un uso íntimo, laboral, local. A lingua alta 
como estándar cultural e nacional. Hai un perfecto respeto mutuo entre lin
guas que son dunha mesma comunidade lingUística. 

(8) Así R. CHA CON ( 1978, 369) escrebe: "Para caracterizar situacións sociais onde dúas 
linguas entran en confiicto os sociólogos da lingua acuñaron o tenno "diglosia" (Fergusson, 
1959)". Previamente NINYOLES en "Idioma e poder social" (Madrid, 1972); 
V ALL VERDÚ en "Dues 1/engiies. dues funcións"; ALONSO MONTERO, op. cit.; e 
outros. 

(9) Seguimos aquí a tipoloxía elaborada por SÁNCHEZ CARRION (San Sebastián, 1987, 
pp. 343 e ss.). 
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Pero habería que considerar outras situacións. Concretamente dúas de 
tipo "exo-diglósico"(lO). 

A primeira delas sería a que se dá nas zonas fronteirizas de estados 
cunha lingua oficial dominante onde viven comunidades que teñen como lin
gua propia a do estado veciño. Nesas situacións os falantes están presionados 
históricamente para unha distribución de usos perfectamente diglósica no in
terior do seu estado: a súa lingua propia, minorizada aquí pero normalizada no 
estado veciño, é a lingua de relación informal pero non acada o nivel de 
estándar cultural e nacional. Recíprocamente a lingua oficial, que actúa como 
lingua "A" ten tradicionalmente dificultado o acceso ós espacios de relación 
íntima e familiar, anque segundo situacións poida ter unha maior ou menor 
introducción. A comunidade lingUística en canto tal pode estar presionada ou 
mesmo agredida, pero esto non é determinante para a lingua "B" que no 
estado veciño goza de boa saúde e un uso normalizado en tódolos niveis 
imaxinables. Calquera falante desa comunidade pode desenvolver o seu uso 
lingtiístico nativo no país veciño. Esto é un bo amortiguador do conflicto, 
pode ser valorado como unha auténtica "sorte" polos membros da 
comunidade e pode actuar como xustificación para as súas autoridades estatais 
á hora de non oficializar a lingua minorizada con tódalas súas consecuencias. 

Pero habería un terceiro tipo de diglosia que sería unha diglosia total 
que na nosa opinión é a que máis se axusta á historia socio lingUística de Gali
cia. Neste caso non hai o apoio do estado veciño coa mesma lingua plena-
mente desenvolvida< 11 >· A distribución tradicional de funcións é evidente: a 
comunidade de lingua nativa distribúe o uso e reduce con máis ou menos ri-

(lO) "Puede que las dos lenguas tengan solo esa escalera. O puede ocurrir que, de las dos 
lenguas, una tenga su escalera compartida y la otra, además, tenga una escalera para ella 
sola. Es el viejo esquema de lo mio es mio y lo tuyo de los dos. Y puede, en fin, ocurrir 
incluso que al margen de pugnar por la escalera que comparten en común, cada lengua ten ga 
aparte una de uso exclusivo. Las tres situaciones son diferentes y es fácil encontrar ejemplos 
dc ellas" (S. CARRION, op. cit. p. 346). 

(Il) O debate sobre o reintegracionismo non é, en primeira instancia, un tema propio da 
socioloxía da linguaxe, senón unha cuestión netarnente lingUística e nese nivel é onde se 
debe resolver. Sen embargo ten derivacións que poden afectar á socioloxía e política 
lingiiísticas. 
Unha comprensión da diglosia galega como diglosia de fronteira podería supoñer un 
posicionamento previo nos hipotéticos lexisladores ou planificadores lingiiísticos no 
seguinte senso: non está en xogo o futuro dun idioma senón só o da instalación dun grupo 
de falantes nunha versión ruralizada e arcaizante do portugués moderno. 
Quizais eso podería ser contrapesado por unha tamén hipotética maior estima dos galegos 
polo seu idioma que se descubre como un código moderno e internacional. O caso é, sen 
embargo. que os grupos de máis ruidosa militancia castelanizante non berran contra a 
~alt!gui:acinn de Galícia, senón comra a porcuguesi:ación de Galicia. Esto denota o talante 
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gor o emprego do propio idioma ós ámbitos persoal, familiar, veciñal etc., 
véndose impelida a empregar a lingua foránea como estándar nacional e, en 
boa parte ou totalmente, cultural. Polo contrario os moradores dese territorio 
xa desnativizados non precisan facer distribución ningunha de uso. Teñen a 
posibilidade de empregar a tódolos niveis a lingua alta. 

Aquí o que está en xogo é a supervivencia mesma dun idioma, dun 
patrimonio da humanidade. A compoñente territorial na resolución do con
flicto faise imprescindible (tal como aconteceu en Bélxica ou Suíza). "A re
solución da nivelación de linguas non depende exclusivamente da conquista 
de espacios de uso lingiiístico usurpados, senón simultaneamente da recom
posición como exclusivo dun territorio linguístico fagocitado"02). 

Nese senso vai a nosa reserva sobre a posible función ideolóxica, en
mascaradora, dun mal uso da categoría analítica diglosia. Non se trata só de 
acadar parcelas de uso novas senon un espacio xeo-lingtiístico con uso pleno, 
un territorio. E isto ten connotacións políticas ou cando menos político-lin
giiísticas claras. 

1.3. O MOMENTO CRÍTICO ACTUAL DO GALEGO 

En realidade toda situación diglósica, mesmo no caso dunha diglosia 
total, ten unha compoñente de estabilidade. ¿Cómo explicar, se non, o estado 
actual do noso idioma? Desde esa perspectiva diríamos que é unha forma in
telixente e eficaz de resistencia pasiva para malos tempos, unha forma de re
sistencia que no caso galego acada niveis crónicos< 13). 

O mesmo tempo o esquema exo-diglósico ten unha clara compoñente de 
dinámica sustitutiva. A lingua históricamente invasora foi establecendo as 
súas "cabezas de praia" e penetrando cunha lentitude e eficacia notables. O 
desprazamento está bastante adiantado en certas áreas xeográficas e sociais. 

De proseguir indefinidamente a situación case seguro que esta segunda 
compoñente levaría as de gañar. Pero o caso é que a situación está a mudar, 

xenófobo e despreciable destes grupos, certamente, pero é sinal de que ese prexuízo anti luso 
funciona, desgraciadamente, máis que o seu contrario. 
Admítase en calquera caso todo o anterior como elementos para enriquecer un debate no que 
sería pouco recomendable perde-la serenidade e pouco axeitado desenvolver aquí. 

(12) Y. SÁNCHEZ CARRION, op. cit. p. 347. 

( 13) En realidade ¿pódese falar en rigor dunha Galicia monolingUe nalgún momento da súa 
historia? ¿Acadou o noso idioma noutras épocas un uso normalizado a tódolos niveis? Esta 
sobrevivencia diglósica do galego mesmo pode levar a alguén 6 enganoso convencemento de 
que o seu futuro ou será diglósico ou simplemente non será. 
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que as regras de xogo diglósica empezaron a se incumpriren. ¿Qué aconteceu 
nos últimos tempos para que poidamos facer esas afinnacións? Coidamos que 
hai dúas causas fundamentais da ruptura da "paz diglósica": 

-A dinámica lingiiística - neste caso unha dinámica sustitutiva- acele
rouse no decurso do último século en paralelo a calquera outra dinámica so
cial. A explicación é en última instancia tecnolóxica. Coma en tódolos eidos 
da vida socio-económica tamén no lingiiístico se observaron as consecuencias 
da revolución industrial e tecnolóxica, porque esa revolución afectou de cheo 
ós medios de comunicación interhumana. E eses medios estaban en poder dos 
falantes da lingua alta (castelán) e ó servicio dela. E por eses medios e outros 
complementarios a lingua ''A" penetrou en espacios e gafíou usos que rom
pían con brusquedade a distribución habitual. 

-A situación diglósica empezou a valorarse dun xeito distinto. En parte 
porque cambiaba a realidade en si -con ese acelerón do proceso sustitutorio
pero sobre todo porque cambiaron as mentalidades e opcións valorativas dos 
que analizaban esas realidades. O que sempre se contemplou como "natural", 
desvelouse como histórico e mudable. E a situación que se descubría, a es
tructura de fondo desa situación, resultaba impresentable para unha sensibili
dade colectiva igualitarista. Este cambio de valoración vai, por suposto, 
ligado á emerxencia histórica de ideoloxías políticas e militancias culturais que 
reivindican o recoñecemento pleno da propia personalidade colectiva. 

Emparedada entre estas dúas tendencias a diglosia semella ferida de 
morte. Ese é o final do proceso anunciado do que falabamos ó principio. Pero 
é un final aberto, un final que estamos a decidir entre todos e no que hai unha 
serie de posturas tomadas e de comportamentos que cómpre tipificar. E ade
mais, cómpre aclarai o, a enfermidade da diglosia pode ser de longa duración. 

¿Cales son eses comportamentos lingiiísticos básicos que podemos de
tectar na nosa realidade, que teñen unha funcionalidade socio-lingUística cla
ramente diferenciada? 

a) En primeiro lugar cómpre salientar que, a pesar de todo, e predomi
nando cuantitativamente no conxunto global da poboación galega persiste 
unha inercia diglósica que configura un comportamento que chamaremos 
diglósico elusivo. Segundo este comportamento unha boa parte da nosa 
sociedade mantería vixente unha distribución de uso con rasgos claramente 
diglósicos, eludindo a superación de vellos prexuízos. Non esquezamos que 
unha nonna consuetudinaria, unha vixencia non escrita, resulta adoito máis 
eficaz que calquera outra impresa no B.O.E. (e no D.O.G., por suposto) e hai 
unha presión social efectiva para que sexa cumprida. Certamente que algún 
dos consensos diglósicos está ferido de morte, como o de que "hai que 
ensinar en castelán" ou "hai que misar en castelán". Outros teñen unha 
fortísima yixencia como o de que "hai que educar ós fillos en castelán". 

b) E característico das situacións de endo-diglosia o feito de que ningún 
sector da comunidade usa regularmente "A" como medio de conversa ordina-
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ria. O mesmo Fergusson (1959, 43) considera como artificial e pedante e 
mesmo como desleal á comunidade calquera tentativa nese senso. "Algunhas 
persoas con coñecemento directo da diglosia árabe confirmáronos a existencia 
de chistes dos que a comicidade deriva precisamente do emprego do árabe 
clásico no zoco" (Fernández, Mauro: 1978,383). 

En Galicia, nas áreas de domínancia (cuantitativa) lingUística galega, 
poderíamos enxergar situacións relativamente semellantes. "De tódolos xeitos 
falar castelán neste intre no agro, é, ás veces, unha proba semiheroica. O pai 
que quer o castelán para os seus fillos teráse que enfrentar coa retranca dos 
veciños, coa sorrisa de todos, coa bulra dalgúns" (Alonso Montero: 
1969, 19). 

A cuestión é que a tendencia das últimas décadas non foi globalmente a 
de reforzar esta situación de diglosia. O número de comarcas galegas nas que 
se poida seguir afirmando esto coa mesma contundencia foi a menos. Se ade
máis consideramos a variable "grupo xeneracional", case con toda seguridade 
que a deserción linguística para funcións antes asignadas ó galego adquiriría 
valores importantes. (Non esquezamos que, en definitiva, a situación de par
tida de Galicia sería exo-diglósica, situación que a longo prazo revela unha 
tendencia sustitutoria). 

Se o anterior ten algo de verdade, moito máis evidente se fai a deserción 
lingUística nas emerxentes clases medias urbanas. 

Con todo esto queremos chegar á caracterización dun comportamento 
lingiiístico que medrou significativamente entre sectores tradicionalmente 
diglósicos. Trátase dun comportamento normalizador castelán, que afecta 
a todo un colectivo lingUísticamente asimilado, cada vez máis plural 
sociolóxicamente, perfectamente instalado na lingua "impropia" de Galicia e 
que posúe as taxas máis baixas de destreza bilingUística. 

Certamente é propio das situacións de diglosia total a existencia dese 
sector asimilador, pero o que queremos salientar no noso caso como sinto
mático da crise da diglosia é a significativa conversión en monolingUes asi
milados de xeracións fillas de pais establemente diglósicos. 

c) Sen embargo máis sintomático aínda que o anterior resulta a existen
cia dun comportamento normalizador galego. Este si que racha plena
mente coa normalidade diglósica en tódalas súas variantes. Actúa de feito 
como desencadeante da crise sobre todo na medida en que o observa un sector 
social, cultural e xeográ:ficamente diversificado. 

Estamos diante dunha importante novidade histórica. Certamente que no 
Rexurdimento e posteriormente arredor do galeguismo republicano coincidi
ron labregos e intelectuais no campo do galego, pero sen que ningún de ám
bolos grupos -agás excepcións nvtorias e escasísimas- s• tperase integral
mente na súa vida a inercia diglósica ou mesmo unha i.1cipiente diglosia in
vertida da que falaremos a continuación. Asistimos a un fenómeno social 
novo, minoritario quizáis, pero consolidado e en expansión: o feito de que 
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xentes galegas -e mesmo foráneas pero culturalmente encarnadas- fagan uso 
do galego para calquera función ou situación mesmo, cómpre dicilo aquí, para 
a educación dos fi llos, que parece ser o reducto máis inexpugnable da diglosia 
galega. 

d) Outro fenómeno revelador da crise que comentamos derívase da 
ampliación da especialización funcional do galego. Velaí o caso paradigmático 
da linguaxe política. Hai ámbitos e momentos onde a norma de uso sufriu 
unha inversión e pasou a ser o galego o idioma da solemnidade e o castelán o 
da instalación cotiá. Atopámonos por este vieiro con outro comportamento 
perfectamente tipificable que chamaremos diglosia ritual ou invertida. Non 
é certamente un comportamento normalizador pero é sen dúbida un "aliado 
táctico" na medida en que invirte a xerarquía de prestixio social de cada có
digo. 

e) Por fin, como rasgo propio dunha época de cambio, son perfecta
mente observables na nosa sociedade posicionamentos propios dun bilin
giiismo transicional. 

Por unha parte, a destreza bilingUe de gran parte da poboación galega 
medrou significativamente. A presencia do galego na escola, nos medios de 
comunicación, na administración, nos debates políticos e sindicais, etc .... 
provoca a recuperación de espacios sociolóxicamente significativos para o 
galego. E se hai recuperación de espacios hai incremento de uso, aínda que 
sexa parcial na vida de moitos falantes. 

Eses novos espacios de uso non son os que asignaba a norma diglósica 
senón máis ben ó contrario. Eses novos espacios de uso son unha condición 
necesaria para a reinstalación no galego de sectores castelanizados e, sobre 
todo, son a oportunidade para vencer certos prexuízos. 

Para unha coherente reinstalación eses novos espacios son a condición 
necesaria pero non suficiente. Cómpre unha motivación, un despertar da con
ciencia sobre a importancia histórica do momento que estamos a vivir. E neso 
estamos. 

1.4. A IGREXA PERMEABLE. HIPÓTESES. 

Se hai institucións impermeables, enquistadas e culturalmente autóno
mas respecto ás sociedades onde nacen ou se incorporan, ese non parece ser o 
caso da Igrexa Católica. Non o foi na súa historia nin na historia do noso 
País, onde xugou un papel determinante na evolución da sociedade e onde foi 
e é dialécticamente interpelada e readaptada pola dinámica social. 

Os conflictos sociais e culturais atravesan a institución edesiástica e 
rastreando na súa práctica poderemos tipificar os comportamentos existentes e 
tratar de cuantificalos para diagnosticarmos a funcionalidade máis ou menos 
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normalizadora desa práctica. Este foi o punto de partida da nosa investiga
ción, a nosa hipótese central. 

¿Cómo definir operativamente eses comportamentos que hipotética
mente podemos predicir na institución estudiada? 

a) A inercia diglósica afecta como vemos a aquel segmento de falantes 
que funciona cunha norma de uso ben definida que distribúe os idiomas a 
empregar para situacións formais e informais. Xa que partimos do suposto 
desa Igrexa permeable, anque, ó mesmo tempo, de reaccións lentas ós estí
mulos da historia, é de agardar unha importante presencia dese comporta
mento qu~ en Galicia correlaciona ben coa ruralidade. 

b) E doado tamén presumir para calquera observador a existencia dun 
sector dos axentes de pastoral claramente posicionado na súa práctica norma
lizadora castelá. Non supón esto ignorancia do galego senón uso nulo ou re
sidual. 

c) Cónstanos de entrada tamén a existencia dun sector eclesiástico 
cunha práctica normalizadora do galego. Dunha primeira aproximación cuali
tativa dedúcese a súa presencia minoritaria pero de gran coherencia e dina
mismo. A súa cuantificación será un obxectivo prioritario. 

d) ¿Será posible detectar unha incipiente diglosia ritual na acción litúr
xica? No caso que nos ocupa supoñeóa un uso formal e litúrxico sen o seu 
correlato "natural" dunha instalación no día a día no idioma galego. Sería un 
uso do galego no "exercicio da profesión" parello ó dalgún profisional dos 
medios de comunicación, da clase política ou mesmo dalgún mestre. De 
momento é fácil agardar que tal comportamento non prolifere na Igrexa. Pesa 
a este respecto o que, desde a perspectiva do "marketing", podería chamarse 
"prexuízo moral", consistente nun pudor -moi positivo para o idioma se fose 
levado ás súas últimas consecuencias- frente ós "cambios cosméticos", 
cambios nas formas que non afectan ó fondo de quen os realiza. 

e) Pero ós nosos efectos o máis determinante será verificar a existencia 
dun sector en postura bi/ing ue transicional, en actitude logo de reinstalación 
progresiva unha vez superados os prexuízos e normas de uso diglósica. Nese 
segmento do colectivo estudiado haberá de basearse calquera prospectiva de 
futuro. 
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"Ano 1933, se a memoria non me falla. Paraliturxia en 
galego na Igrexa da Compañía, en Compostela. Cregos, 
universitarios, escritores, mozos "Ultreyas" ... Axuntáronse a 
nos dúas velliñas. Nunca tal oiran! As estacións do Via Crueis 
revelávanselles novas, chegaban 6 fondo da alma, na fala fami
liar. Mais .. . unha delas cos ollos embazados polas bágoas, 
achegóusenos, fiducial: -"Ai, señor, que cousa preciosa. ¿El 
non será pecado? 

(X. Filgueira Valverde) 

CAPÍTULO 2 

CRONOLOXÍA DUNHA RECONCILIACIÓN DIFÍCIL: 
O GALEGO E A IGREXA 

23 





Por suposto que a situación lingUística da Igrexa de rem§lte dos oitenta, 
que nós abordamos neste estudio, ten a súa propia historia. E unha historia 
coñecida por poucos e raramente tratada por una emerxente e vizosa intelec
tualidade galega que pouco parece agardar xa da Igrexa. 

Sen embargo na cronoloxía que seguido presentamos podemos recoñe
cer en dimensión simplificada boa parte das contradiccións da nosa sociedade, 
especialmente da conflictividade que acompañou a xa comentada disolución 
progresiva da estabilidade diglósica. 

25 





2.1. ANTECEDENTES 

1787. Primeira edición coñecida do "Noso Pai". Ten unha finalidade exclusi
vamente filolóxica(!). 

1860. Versión galega do Evanxeo deS. Mateo promovida polo príncipe Luis 
L. Bonaparte, cun interés de novo exclusivamente filolóxico. (2) 

Xuño 1891. Nos xogos florais de Tui, coincidindo coa intervención de Mur
guía, pronuncia o daquela sacerdote, catedrático e xornal ista Lago 
González o seu discurso de "Gabanza da língua galega", de gran in
fluencia. (3) 

Xuño 189 1. Importante sermón do coengo da catedral de Tui, D. Antonio 
Cerviño, que será coñecido corno "Sermón Rexionalista". No prólogo 
co que introducía a súa posterior publicación no órgano oficial da Aso
ciación Regionalista de Galicia, La Patria Gallega, foi a seguinte decla
ración de principios: "El castellano expresará muy bien lo que allá se 
siente, lo que allá se piensa, pero no puede expresar lo que sentimos y 
pensamos los gallegos; eso sólo puede expresarlo nuestra habia que es 
brote de nuestra naturaleza, expansión de nuestra alma y manifestación 
viva de nuestros sentirnientos"(4). 

( I) C it. por ALONSO MONTERO, "O que cómpre saber da língua galega", Alborada, Bue
nos Aires 1969. Pax. 88. Para unha aproximación mesmo a tempos anteriores pódese con
sulta aM. SANTALLA en "Literatura relixiosa galega", en Encrucillada 4 (Set.- Out. 
1977). 
(2) En ALONSO MONTERO (B. AIRES 1969) P. 89. 
(3) Esta referencia e as que seguen de Lago González estás tomadas fundamentalmente de 
Logos no 39 (Marzo 1934). 
(4) Ver o traballo de ALY AREZ BLAZQUEZ. Darío, en Encmcillada I O, 1978. 
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Maio 1917. Lago González é nomeado bispo de Tui. Desde o Boletín (15-6 e 
30-7 de 1920) exalta a fermousra de dúas romerías: As Rogativas de 
Aloia e O Clamor do Tegra, das que sal ienta que manteñan a enxebreza 
da fala galega. Tamén conservou textos moi antigos en galego a romaxe 
de St3 Marta de Ribarteme, así como, en menor medida, a da Fran
queira. 

1920-1930: Durante estes anos no "Rosario Perpetuo" (Boletín piadoso remi
tido a suscriptores) dirixido por Barcia Caballero aparecen textos en 
galego. 

Xullo 1923: Lago González nomeado Arcebispo de compostela. 

Maio 1924: Lago ingresa no recén creado Seminario de Estudos Galegos, o 
mesmo día que Castelao. Empezou a súa intervención cos versos de 
Añón: "Ai, esperta adourada Galicia, deste sono en que estás debru
zada". 

Marzo 1925. Morre Lago González. Segundo a testemuña do Dr. Puente 
Castro, que o atendeu no momento de morrer, as derradeiras palabras 
do Arcebispo foron estas: "Hai que unirse, hai que defender a esta 
Galicia". A revista quincenal galeguista A Nosa Terra falaba así de Lago 
no seu número de abril: "Sabíamos do seu amor polo noso idioma, no 
que ten escrito belas composicións que o conceptuaban coma un inspi
rado e exquisito poeta. E non ignorábamos a súa constante protección 
para canto representase honor e beneficio para Galicia. Por eso o res
petábamos e admirábamos esquecendo outras vestimentas, xa que coas 
que deixamos citadas abondaban para se facer acreedor do noso cariño e 
agradecemento ... Galicia está de loito con tan dolorosa perda e dificil
mente será posible atopar un digno sustituto do chorado morto". 

2.2. LOGOS 

Xaneiro de 1931: Nace a revista de Cultura relixiosa Logos, editada íntegra
mente en galego. O movemento que a respalda nucleábase en tomo ó 
grupo do Apostolado Social e Litúrxico nacido arredor de Losada Dié
guez, que morrera dous anos antes da saída da revista. Tamén morreu 
antes de ver publicada a revista outro dos seus inspiradores, o que su
xerira o nome de "Logos" : Amor Ruibal. Continuador de Losada Dié
guez sería Iglesia Vilarelle, cofundador da revista, na que virían confluir 
unha serie de colectivos eclesiásticos e seglares: Os mercedarios de 
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Poio, os monxes de Samos, xente da xeración Nos e mais do Seminario 
de Estudos Galegos: Pedret Casado, Otero Pedrayo, R. Cabanillas, 
Risco, ... E cómpre salienta-la figura dun colaborador habitual que fir
maba co seudónimo "F. Pazos": un sacerdote ourensán chamado Fer
nando Quiroga Palacios. (5) 

Setembro 1931: Hai constancia en Logos do seguinte feito: no transcurso dun 
culto á Virxe na parroquia de Acibeiro, unha nena realiza en galego 
unha emotiva" invocación á Nosa Señora"(6). É probable que este tipo de 
feitos tivese certa implantación popular: no nadal e no maio introdu
cíanse ocasiónalmente na Liturxia poemas e cántigas piadosas, sobre 
todo a través de nenos. 

Setembro 1932: Logos convoca no seu n.Q 21 un concurso para escolmar a 
mellor traducción ó galego do Pater Noster, Ave María, Salve e 
Credo.(7) 

Outubro 1932: No número 22 de ''Logos" recóllese un artígo fundamental e 
innovador ó respecto do idioma do rezo, asinado por un bispo: o catalán 
Torras i Bages. O artículo titúlase: A piedade e a lingua materna<S>. 
Mesmo hoxe causaría impacto pola sua claridade e contundencia e o alto 
rango do seu asinante. Abondando no tema aparecerán con posteriori
dade outros artigos na revista, pero xa asinados por galegos.(9) 

Xullo 1933: Apróbanse e imprímense unhas Oracións da mañán(IO) promovi
das polo grupo Logos. Previamente editárase o texto dun Via Crueis, 
ilustrado por Castelao(! i), que actuará como constante colaborador grá
fico do grupo. 

Xullo 1933: No Convento de St. Domingo en Santiago celébrase a primera 

(5) V. FILGUEIRA VAL VERDE "Limiar" á reedición de Logos. Ed. Sotelo Blanco. Barce
lona. 1983. 
(6) V. Logos 16, p. 57. 
(7) V. Documentación anexa. 
(8) O texto foxe de toda ambigtiidade: " ... O uso dunha lingua que non é propia nin do pre
dicador nin do oínte é causa dun verdadeiro entorpecemento na transmisión da fe e da piedade . 
... A ensinanza do coñecemente de Deus aos nenos en lingua castelá é un costume detesta
ble, pemiciosísimo e destructor da fe .... A oración en língua estrana será pois sempre fría." 
(9) O máis claro é o de xaneiro 1933, Logos n2 25, pp 8-10. 
(JO) Ver documentación anexa (Aportada por X. llla). 
(il) Ver documentación anexa (Aport. X. Illa). 
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das "Misas de Rosalía" o día 25. A homilía día en galego o coengo ou
rensán D. Xacinto Piñeiro. A iniciativa e a organización do acto foi mé
rito de M. Beiras García e X. Mosquera Pérez. 

Xullo 1934:, Celébrase a segunda misa de Rosalía e consolídase o que será 
desde entcm unha tradición. Nesta segunda misa estiveron presentes as 
delegacións nacionalistas de Euskadi e Cataluña, que estaban en San
tiago para constituíren "Galeuzca". A misa de Rosalía pasará a ser nos 
anos escuros unha caixa de resonancia do galeguismo non só católico, 
senón temán cultural e político en xeral. Os simpatizantes do fran
quismo chamarana máis tarde "a misa dos ateos". 

Febreiro 1935: Imprímese o regulamento da asociación Deus Fratesque 
Gallaetiae, que ven ser un intento de ampliación e introducción social do 
pensamento de Logos, especialmente na mocidade. Esta asociación or
ganiza e promove diversas celebracións, entre outras unha de propia 
creación: a do StQ Anxo Tutelar de Galicia (15 de marzo). No ano 36 
conmemorouse esta orixinal festividade cunha misa no Panteón de StQ 
Domingo de Santiago, na que predicou en galego Pedret Casado(l2)_ 
Desde Pontevedra a "D.F.G." exténdese a Santiago e Ourense. Como 
máximos expoñentes cómpre salientrar a Iglesias Vilarelle, Filgueira 
Valverde, Sesto Lopez, Fontenla Méndez e Illa Couto, entre outros. 

Abril 1936: Derradeiro número da revista Lagos. Editáronse 49. A tirada non 
chegaba alén dos 250 exemplares. No momento de se deixar de im
prentar estaban dispostos en galego a Santa Misa, o Oficio de defuntos, 
o Evanxeo segundoS. Mateu, a Vida deS. Bieito, os Diálogos deS. 
Gregorio, ... "(l3). 

2.3. DAS CATACUMBAS Ó CONCILIO 

1936- 1937: Durante os anos da guerra os antigos membros da "D.F.G." rea
li zan celebracións paralitúrxicas en galego na casa de Iglesias Vilarelle 
en Pontevedra. Facíase a lectura de oracións, versión galega dunha ho
mi tía, lecturas da misa do día ... Exercían de traductores Fontenla Mén
dez e Illa Couto04). 

( 12) En f-ILGUEIRA VALVERDE, ("Limiar") a Logos (1983). 
( 13) Ibidem. 
( 14) Fonte: X. Illa Couto. 
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1947-1949: Desenvólvense traballos de preparación dun misal en galego para 
os fieis, co texto ordinario da misa traducido, promovido especialmente 
por Fontenla. Había previamente algún misaliño en galego transcrito a 
man polos membros da Deus Fratesque Gallaetiae (15). 

Xullo 1949: Primeira homilía en galego dun Bispo. Mons. Souto Vizoso ce
lebrada en St2 Domingo, na misa de Rosalía. 

Xullo 1950: Multicopiase en Pontevedra o texto galego do misal dos fieis para 
a fase de consulta e revisión por persoas cualificadas a quen se lle re
mite, entre elas Cuevillas e PiñeiroCI6). 

Novembro 1949-Decembro 1950: Durante todo este ano elaborouse un su
plemento semanal do diario La Noche de Santiago. Nel aparecen siste
máticamente as lecturas dominicais en galego traducidas por Vidán To
rreira. No primeiro suplemento aparece unha interesante Introducción 
cativa a un evan.xeliario popular (17). 

Outubro 1953: Refaise formalmente a Deus Fratescue Gallaetiae que volve 
funcionar como grupo de encontro e intercambio e que colaborará deci
sivamente na organización da misa de Rosalía. Xunto cos de sempre 
aparece xente nova, entre eles os irmáns Alvarez Blázquez. hai asemade 
ausencias significativas como a de Filgueira Valverde. Na primeira 
xuntanza acordouse nomear a Florentino A. Cuevillas presidente. 

Setembro 1957: Instancia ó Arcebispo Quiroga do grupo D.F.G. solicitando 
o imprimatur do texto definitivo do misal dos fieis, coas enmendas in
troducidas. Tal aprobación non se concedeu ata o 7 de agosto de 1.963. 

Xullo 1960: No decurso da celebración do Centenario de S. Vicente de Paúl 
no Santuario dos Milagres (Ourense) e trala bendición da mesa polo 
bispo Temiño -co rezo dun "Padre Nuestros- Otero Pedrayo, invitado 
para dar unha conferencia, ergueuse e increpou abertamente o Sr. 
Bispo: "¿Por qué a Igrexa non reza en galego?" Fíxose durant~ un 
momento un gran silencio(l8). 

(15) Véxase na documentación anexa a fotocopia dunhas páxinas dalgún destes misaliños 
manuscritos. 
(16) V. en Documentación a fotbcopia da resposta deR. Piñeiro (Aport. X. Illa Couto). 
( 17) Ver documentación. (Fundación Penzol). 
( 18) Fonte: Francisco Carballo. 
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1960 ... Hai constancia na década dos sesenta de párrocos que tiñan o cos
tume de realizar a homilía en galego. Son minoría. Recollemos o nome 
de Faustino Rey Romero, sacerdote galeguista, párroco de Mos.<19> 

1961-1967: Arredor desta época o semanario católico Galicia Social irá publi
cando o Evanxeo de cada semana en galego.<20) 

Xullo 1961: O dia 25 no cemiterio de Chacarita de Buenos Aires, Antonio 
Rodríguez Fraiz preside a celebración dunha misa na memoria de Cas
telao: introdúcese o galego en tódalas partes onde non era preceptivo o 
latín. A traducción dos textos fixéraa Suárez Picallo. 

Decembro 1963: Xosé A vilares Moure aborda o tema abertamente nunha 
conferencia no Círculo das Artes de Lugo: O clero i-o uso do galego. 
No coloquio posterior "interviron uns trinta sacerdotes, acontecemento 
inédito na derradeira historia de Galicia"(21). Polo seu interés a confe
rencia editase cun interesante apéndice de Alonso Montero sobre a lite
ratura relixiosa en galego, que publicaría tamén o Faro ele Vigo con 
posterioridade ( 1 0-1-65). 

2.4. O CONCILIO VATICANO II E A SÚA ASOMBROSA 
APLICACIÓN 

Xullo 1963: O Concilio Vaticano II aproba na súa Constitución Sacrosanctum 
Concilium a introducción progresiva das diferentes linguas vernáculas 
na liturxia da Igrexa. 

Agosto 1963: Concédese o lmprimatur ó texto do misal dos fieis (ordinario de 
misa) que seis anos antes solicitara o grupo Deus Fratesque Gal/aetiae. 
As modificacións Jitúrxicas introducidas no Concilio fixéronlle perder 
actualidade. 

Agosto 1964: No Faro publícase o resultado dunha enquisa a cregos sobre a 
conveniencia do uso do galego na litúrxia. Só dous sobre unha mostra 
de corenta o dous están de acordo co seu uso litúrxico. Son Balbino 

( 19) Fonte: Xesús Ferro Ruibal. 
(20) Ver documentación. (Aportada por X. Illa Couto). 
(21) En ALONSO MONTERO (BUENOS AIRES 1969), P. 92. 
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Rodríguez de Quintela de Canedo (Ourense) e Julio García Fernández 
de Ribadavia.C22) 

Setembro-Novembro 1964: Principia unha intensísima polémica na prensa 
sobre o tema. En contra escriben: O director de Galicia Social, Ramón 
Rodríguez Otero (Diario de Pontevedra 2-9-64,) Gabriel Plata Astray 
(El Progreso 8-11-64); o párroco de Freixeiro (Galicia Social 11-64). A 
favor: Faustino Rey Romero (El Faro de Vigo 24-8-64); A. Torres 
Queiruga (El Faro de Vigo 4-11-64 e 20- 11 -64); Agustín R. Caamaño 
(La Noche 13-10-64); Arcadio L. Casanova (El Progreso 8-1-64). Un 
ambiguo equilibrio - daquela susceptible de interpretación positiva
mantén o influinte e "episcopable" coengo compostelán Precedo La
fuente (El Faro de Vigo 11-11-64).(23) 

Outubro 1964: a Mocedade Católica Galega (na que salientaba a figura de 
X.L. Fontenla, fillo de Fontenla Méndez) imprime e reparte milleiros de 
copias dunha carta a mandar ó Sr. Cardeal reivindicando: a edición ga
lega do misal, Bíblia, Calendario Litúrxico, Hoja diocesana, predica
ción e catequese en galego, galeguización da formación dos seminaris
tas, ... 

Outubro 1964: Aparece en Grial a Versión Galega do Cantar dos Cantares 
feita por Vidán Torreira con notas de Precedo Lafuente. 

Decembro 1964: Nas normas de aplicación das pautas conciliares aparecidas 
no Boletín Oficial do Arzobispado (20-12-64) dase por suposto que a 
língua vernácula de Galicia é a "lengua española". 

Decembro 1964-Febrero 1965: Reábrese a polémica na prensa. En contra do 
uso litúrxico do galego escribe: Julián Aloya (E/ Ideal Gallego 28-12-
64). Precedo Lafuente evita claramente comprometerse a favor (La No
che 31-1-65), A favor escriben: A. Alvarez Gándara (La Noche 21-1-
65); Méndez Ferrín (La Noche 30-1-65) e Ben-Cho-Sey (La Noche 23-
2-65).(24) 

Decembro 1964-abril do 65: Solapándose no t~mpo á anterior polémica hai 
unha vigorosísima contestación na Galicia Americana. En decembro hai 

(22) V. CAAMAÑO e PAMPIN, Pro e contra da Liturxia en galego S.E.P.T. (Vigo 1977). 
(23) CAAMAÑO e PAMPIN, op. cit. 
(24) Ibidem 
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unha contundente nota en Lugo de B. Aires, e un telegrama de 
"enérxica protesta" do Centro Coruñés ó Cardeal Quiroga publicado en 
Orientación Gallega. En xaneiro o Consello de Galicia escribe a Paulo 
VI, ó igual que fai a Asociación Arxentina de Fillos de Galegos. No 
mesmo mes Galicia de Buenos Aires publica unha durísima carta di
rixida ó cardeal, asinada por varias asociacións galegas onde se fala de 
"inxusticia, descoñecemento, incumprimento, desprecio". En febreiro 
hai unha carta da Asociación uruguaia de Fillos de Galegos con 150 si
naturas. Guieiro do Patronato da Cultura Galega de Montevideo publica 
unha carta ó Cardeal en abril. Hai asemade numerosos artículos de opi
nión crítica ó respecto en diferentes medios escritos: A Nosa Terra, 
Orientación Gallega, Nos, b-mandade, ... C25) 

Xaneiro 1965: Desde primeiros do mes usase o castelán nas igrexas de Gali
cia. 

Xaneiro do 65: A Mocedade Católica Galega difunde o Ordinario Novo da 
Misa en Galego, que incorpora certas modificacións ó anteriormente 
elaborado desde o grupo D.F.G. para adaptalo ás novas disposicións. 

Xaneiro-febrero 1965: Prodúcese un interesnate intercambio epistolar entre a 
Mocedade Católica Galega dunha parte e o cardeal Quiroga e mais Gue
rra Campos doutra. Este último bispo despertaba daquela certas espe
ranzas entre os sectores católicos galegos máis abertos. Posteriormente 
Guerra Campos remitiria unha carta ós bispos galegos recomendando 
extrema cautela na introducción do galego na liturxia. A el se atribuiria 
en medios eclesiásticos unha frase que se chegaría a facer famosa: "yo 
no me presentaría ante Dios en alpargatas". 

Marzo 65: A Dirección General de Prensa do Ministerio de Información y 
Turismo comunica ós xornais galegos a prohibición de tratar o tema da 
liturxia en galego. A opinión dos sectores afectados é que na orixe da 
citada prohibición había, cando menos, unha complicidade da xerarquía 
eclesiástica. En concreto na diocese de Ourense hai constancia dunha 
carta remitida por Mons. Temiño a La Región.C26) 

Marzo 65: 1.200 firmas moi significativas respaldan un longo escrito dirixido 
ós bispos galegos e publicado por El Correo Gallego o día 5 (obsérvese 

(25) Ibidem 
(26) En CAAMAÑO e PAMPIN apórtase fmocopia da mesma. (1977). 
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a pouca eficacia daquela prohibición). Trátase do documento mellor do
cumentado e elaborado ata aquel momento. Partindo da análise socio
lingUística da realidade galega, do espírito da reforma litúrxica conciliar 
e da encíclica Pacem in Terris, conclúen na urxencia pastoral da liturxia 
en galego, "innovación esplendorosa que -por obra e grac ia do Espíritu 
de Cristo inspirador do Concilio- enchería de dignidade relixiosa e 
revigorizaría a vida cristiana de tanta xente de Galicia, aparecendo así a 
Igrexa como verdadeiramente interesada e inmersa -para sobrenatura
lizala- na vida da sua propia grei, do seu propio pobo". Como persoa 
de referencia para recibir resposta figura D. Manuel Vidán Torreira.<27) 

Abril 65: O vicario pastoral da diocese de Santiago, Maximino Cancela, arnó
sase enormemente receoso ante a introducción do galego na liturxia, 
declarando que "el idioma gallego debe estar al servicio de la liturgia y 
no esta al servicio del gallego" e suxerindo que a causa da histórica 
omisión é que "cada provincia tiene su gallego particular" .<28). Nun re
tiro sacerdotal utilizaría outro discurso, afirmando que decir na misa 
unha palabra mais en "vernáculo" das permitidas "bordeaba el pecado 
mortal"". 

Maio 1965: A Mocedade Católica Galega fai a ofrenda ó Apóstolo no Ano 
Santo en galego. Recóllea e responde a ela tamén en galego o bispo 
auxiliar Dr. Novoa Fuentes. 

Xuño 1965: 120 firmas avalan un escrito de gran finura sociolóxiga e pastoral 
dirixido agora ó bispo de Tui. Mons. López Ortiz. Este bispo, afín ó 
"Opus Dei", mantiña unha postura ben pouco favorable á liturxia en 
galego. En certa ocasión chegara a dicir: "He visitado todas las parro
quias rurales de la diócesis y en todas ellas los niños entendían perfec
tamente el castellano. Por ello no será necesario el idioma gallego" .<29) 

Xullo 65: Redáctase o programa fundacional da "Sociedade de Estudios, Pu
blicacións e Traballos, Compañía Anónima" (S.E.P.T.), que ten como 
finalidades concretas "a edición venda e difusión de libros, revistas e 
demais publicacións de carácter relixioso ...... a promoción de toda 
clase de traducións, estudios e traballos complementarios ... " 

(27) CAAMAÑO e PAMPIN Op. Cit. p. 103. 
(28) En Diario de Pontevedra 10-4-65, Cit. por CAAMAÑO e PAMPIN cn Op. cit. p. 109. 
(29) Citado por VARELA PUÑAL en Gali:a. un pobo, unha lingua. Follas Novas. 
Santiago, 1980. p. 76. En CAAMAÑO e PAMPIN recóllese citado polo párroco de 
Freixeiro nunha carta a Galicia Social. 
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Xullo 65: Primeira misa en galego en Galicia. Presidía X. Seixas Subirá nos 
claustros do Panteón de Galegos Ilustres en StQ Domingo de Bonaval. 
Precedo Lafuente exercía de secretario da Xunta do Ano Santo. Tanto 
Precedo como Seixas intentaron que fose Quiroga Palacios o celebrante 
pero non o deron convencido, anque obtiveron o seu apoio. Nun aceno 
de admirable naturalidade "normalizadora" a homilía de Seixas non se 
centra sobre a excepcionalidade linguística do acto, nin na sua trascen
dencia histórica: predica en galego sobre outras cousas, sobre "a espe
ranza nun mundo mellor para os doentes deste mundo, para os peque
nos que amou Cristo, para os asoballados polas inxusticias dunha vida 
que para moitos aínda é morte ... "(30) 

Agosto 65: No n2 9 de "Grial" aparece coa debida "Censura eclesiástica" un 
artigo teolóxico pioneiro: Notas para unha teoloxía do galeguismo de A. 
Torres Queiruga. No mesmo número de Grial hai unha crónica da pri
meira misa en galego suxerindo que a primeira misa habitual en galego 
"se diga en memoria de Xoan XXIII no altar maior da catedral com
postelana". 

Novembro 1965: Impresión dos Evanxeos de Espiña Gamallo e Morente To
rres, primeira publicación de S.E.P.T. na colección Edicións do Adro. 
Dez mil exemplares esgotados en tres anos. 

Novembro 1965: O día 9 en S. Roque de Betanzos o xesuíta Vicente Lousa 
misa en galego. A homilía díxoa Xosé Morente.(3I) 

Febreiro 1966: O Cardeal Quiroga presenta ó Consilium Romano unha peti
ción de concesión de permiso para a liturxia en galego. A resposta de 
Roma veu sendo que a idea debía repousar. 

Marzo 1966: O domingo de Ramos, A. Torres Queiruga c~_Iebra a súa pri
meira misa. Faino na parroquia onde nacera: Aguiño. E "case toda" en 
galego, agás o canon que non permitiu o cardenal Quiroga porque aínda 
non autorizara o Consilium.(32) 

Maio 1966: Carta sobre o tema do Clube de Amigos da U nese o a diferentes 
medios, institucións e cid~dáns galegos. A contundencia do tono causa 
malestar en moitos am ben tes eclesiásticos que a consideran unha ilexí-

(30) Ver G. XURXO, Silvestre, "Conversas co P. Seixas", SEPT. 1985. 
(31) CAAMAÑO e PAMPIN. Op. Cit. p. 214. 
(32) Fonte: A. Torres Queiruga. 
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tima intromisión. Volve a polémica á prensa escrita. En contra escribi
rán desta: R. Rodríguez Otero (Galicia Social25-6-66 e 16-8-66), Fer
nández Almuzara (Ideal Gallego 7-7-66), M. Vivero ("Galicia Social" 
23-7 -66), R. Blanco (Galicia Social 20-8-66); e a favor terciarán: Ca
milo Nog1ieira (Galicia Social9-7-66 e 30-8-66), Morente Torres (Ideal 
Gallego 14-7-66), Antón Beiras (Galicia Social 30-7-66), Manuel 
González Rodríguez (Galicia Social9-66), X.M. Beiras Torrado (Faro 
de Vigo 1 0-8-66). (33) 

Maio 1966: Desde o día 8 hai misa con regularidade en galego en Buenos Ai
res. A primeira celebraa Luis Villamarín, coñecido crego lugués. 

Maio 1966: Na ofrenda floral a Rosalía o día das Letras Galegas, Fernando 
Quiroga declara: "agardo que axiña podamos rezar na nosa lingua'' .(34) 

Xuño 1966: Mediante unha carta colectiva, os bispos de Galicia realizan a 
conv.ocatoria oficial do Concilio Pastoral de Galicia. O Concilio Galego 
foi unha teima persoal do Cardeal Quiroga, apoiado claramente por 
Mons. Argaya Goicoechea. Escóllese o "modelo holandés" que supóñía 
abrir a participación, pero privando as conclusións de carácter vincu
lante para a xerarquía. 

Xullo 1966: O día 25 en St2 Domingo, misa en galego Manuel Espiña. 

Agosto 1966: Radio Lugo retransmite a misa galega "arxentina" de Luis Vi
llamarín, feito aillado que non terá continuidade.(35) 

Outubro 1966: A xerarquía de Galicia acorga conceder permiso para realizar a 
homilía en galego a quen Belo pida. E a primeira manifestación pública 
dos bispos sobre o tema. M. Espiña resposta en "La Voz de Galicia" 
que tal actitude vai contra o dereito natural, que o permiso debería ser 
solicitado, en todo caso, para predicar en castelán. Quiroga no propio 
Boletín do Arzobispado matizará: non se trataba dun permiso en senso 
estricto senón dunha medida para facilitar un control estadístico. 

Outubro 1966: Antón Gómez Vilasó empeza a misar en galego na parroquia 
do Castiñeiriño de Santiago. Por primeira vez hai unha misa en galego 
con regularidade dentro de Galicia. 

(33) En CAAMAÑO e PAMPIN. Op. Cit. 
(34) Ibidem. 
(35) Ibidem. 
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Novembro 1966: Espiña e Morente empezan a celebrar regularmente a misa 
galega das Capuchinas de A Coruña. Meses máis tarde solicitarán a 
Manuel Fraga, en conversa persoal celebrada na Coruña, permiso para 
retransmitir a misa por radio. Fraga, ministro de Información, dene
góullelo argumentando a inexistencia de lexislación ó respecto. (36) 

Decembro 1966: Alvarez Gándara publica en Signo (3-12-66) o artígo La 
Iglesia no hab/a la misma lengua que los gallegos, que será merecente 
do Premio Fernández Latorre 1967. 

Decembro 1966: Principia unha serie de xuntanzas en Santiago de cregos 
interesados en botar a andar a liturxia en galego. Están presentes 18 so
bre 45 convocados, entre eles: Espiña e Morente (convocantes), Seixas, 
M. González, Fraiz, B. Raposo,Vilasó, Fernández Grande, Chao 
Rego, Vázquez Seijas, ... Tratábase de constituir un comité estable que 
pulase pola liturxia en galego. Contábase co refrendo da xerarquía. 

Decembro 1966: Convócase o I Coloquio Europeo de Parroquias, impulsado 
fundamentalmente por Chao Rego e Vilasó. Curiosamente a galeguiza
c ión da liturxia e da Igrexa en xeral non será unha das súas primeiras 
preocupacións. 

Outubro 1966: En Roma organízase un grupo de seminaristas galegos como 
colectivo de reflexión e acción cara á galeguización da Igrexa en Galicia. 
Son Os Irmandiños: Trillo Pérez, Torres Queiruga, Montero Santalla, 
Ferro Ruibal, Varela Gesto, Ramil Acebo, Soneira Lema, ... Unha das 
primeiras accións será a de organizar unha misa semanal en galego_<37) 

Decembro 1966: Manuel González Rodríguez capelán do Hospital de Vigo, a 
quen o seu bispo Lopez Ortiz prohibira a homilía en galego, publica O 
Rosario en Lingua Galega. Pouco máis tarde publicará tamén un Devo
cionario en galego e unha Novena á Virxe Milagrosa.(38) 

Abril 1967: En Tívoli, nunha excursión do grupo Os Irmandiños, houbo unha 
celebración na que se estrenaron os dous primeiros cantos -espirituais 
negros adaptados ó galego- que, posteriormente editados por S.E.P.T. 
acadarían unha enorme popularidade: Onda Ti Noso Pai á Tardiña e 
Perto de Ti, con letra de M. Montero a primeira e d~ R. Cabani llas a 

(36) Fonte: Manuel Espiña Gamallo. 
(37) Fonte: Montero Santalha e Ferro Ruibal. 
(38) Ver documentación anexa. 
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segunda e arranxos musicais de Xoan Trillo. A estes seguirían outros 
que constitúen o prifn.eiro ficheiro de cantos litúrxicos en galego.(39) 

Maio 1967: S.E.P.T. publica a versión galega do Salmos de Isaac Alonso 
Estravís. 

Xullo 1967: Espiña e Morente celebran en galego noS. Benitiño de Lérez, a 
pesar de que Quiroga denegara o permiso. "Mesmo as pitas calaron" 
seica comentou algún dos presentes.(40) 

Xullo 1967: Segunda xuntanza do Comité de cregos pro-litúrxia en galego. 
Hai representantes de S.E.P.T .. Falárase dunha revista e empezarán a 
barallarse nomes: "Lóstrego" (por analoxía a Santiago "fillo do trono"), 
"Encrucelada", "Cruceiro", ... 

Xullo 1967: Quiroga Palacios inaugura a Igrexja parroquial de Aguiño, a pri
mera con tódalas inscripcións en galego. A pesar do ambiente favora
ble, o cardeal celebra en castelán.(41) 

Agosto 1967: No boletín Fátima interparroquial de Santiago - anque espe
cialmente impulsado desde O Castiñeiriño- irán aparecendo varios tra
ballos de Ferro Ruibal sobre A Nosa Fala nos que se fará fincapé no 
seu uso litúrxico. Nese mesmo boletín Ferro dará a coñecer a su Ora
ción do abrente que acadaria certa popularidade. 

Xeneiro 1968: O día 7 celébrase a primeira misa en galego en Ourense. Foi na 
Catedral, anque certamente non no altar maior. Seguiría celebrándose 
posteriormente con regularidade. 

Xaneiro 1968: O Centro Galego de Barcelona publica a versión galega dos li
bros de Xob, Eclesiastés e Cantiga das Cantigas en Traducción de Ca
sado Nieto. 

Febreiro 1968: Estudiantes galegos en Salamanca -fundamentalmente teólo
gos de Mondoñedo-Ferrol- empezan a celebrar semanalmente unha 
misa en galego na capela do P.P.C .. O profesor Rouco Varela foi por 

(39) Fonte: M. Montero Santalha. 
(40) FonteM. Espiña Gamallo. 
(41) Fonte: F. Lorenzo Mariño. Esta información directa do párroco de Aguiño entra en 
contradicción coa proporcionada en CAAMAÑO e PAMPIN, (1977), onde se decía que o 
cardeal Quiroga celebrara en galego. 
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veces requerido como celebrante, aceptando ocasionalmente. O grupo 
de Salamanca foi enormemente activo, tanto na organización de actos 
como nas elaboracións de materiais recollidos dos teólogos latinoameri
canos da Liberación e da pedagoxía de P. Freire, que aparecían en ga
lego nos seus voceiros: Anduriña primeiro e O Sacho despois. Tamén 
prepararon un folleto con cantos relixiosos en galego.<42) 

Marzo 1968: No templo de St!! Clara de Pontevedra faise un via-crueis en ga
lego seguindo un texto de Paul Claude! publicado posteriromente por 
Grial (nn 20) e que traducira Filgueira Valverde. 

Abril J 968: Terceira e derradeira xuntanza do Comité de cregos proliturxia en 
galego. 

Abril 1968: A primeira misa en galego en Vigo. Foi no funeral de Antón Bei
ras, celebrada por Xaime Seixas. 

Maio 1968: Primeira misa en galego en Pontevedra. Non prosiguen con re
gularidade. 

Maio 1968: A partir do día 17 hai misa en galego en Vigo con regularidade. A 
primeira celébraa o vicario de pastoral, Laureano Puga, circunstancia na 
que Seixas ten un papel decisivo. Seixas será o que lle dea continui
dade. Arredor desta misa constitúese unha Comunidade de vida cristiá 
que, entre outras cousas, pulará pola normalización do galego na litur
xia como ningún outro colectivo organizado do país. Desde o ano 69 
elaborarán materiais que espallarán semanalmente a case 250 puntos di
ferentes de Galicia. Na elaboración dos materiais irán traballando X. 
Illa, X. Andión, Gago, F. Carballo, A. Magariños, Búa, e Seixas, en
tre outros. (43) 

Maio 1968: O "Círculo de las Artes" de Lugo publica o libro colectivo: O 
porvir da lingua galega. Nel recóllese o trabajo A lingua e a Igrexa obra 
do grupo Os Irmandiños de Roma. Trátase do documento máis elabo
rado e lúcido entre os elaborados ata ese momento sobre o tema que nos 
ocupa. A súa orixinalidade respecto ós anteriores é que asume a cues
tión desde "dentro", desde a propia razón teo lóxica. 

Maio 1968: Celébrase en Santiago o 3Q Coloquio. no que este movemento 
adquire unha madurez metodolóxica e vai definindo un estilo e unha 

(42) Fonte: Alfonso Blanco Torrado. 
(43) Fonte: Xaime Illa e Francisco Carballo. 
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posición ideolóxica. Adquírense compromisos "duros" (como o de su
primi-lo cobro de estipendjos) que fan que más de un se arrede. Este é 
tamén o momento da galeguización dos Coloquios: Francisco Mariño, o 
párroco de Aguiño, que actuaba como secretario de grupo fará a súa in
tervención en galego, o que provocará unha espontánea ovación. O am
biente creado obrigará a expresarse a todos en galego, non sen certas 
dificultades para algún. Outro dos compromisos expresamente recollido 
ó final será o de "celebrar en galego a liturxia da palabra cando sexa 
conveniente para que a mensaxe sexa máis asequible ó pobo" .<44) 

Xuño 1968: O alcalde de Betanzos fai en galego a Ofrenda do Reino de Gali
cia o día de Corpus en Lugo. O Cardeal Quiroga respondeu en bilin
gtie.C45) 

Xullo 1968: Concédese o Pedrón de Ouro a Espiña e Mourente polo seu labor 
a prol da galeguización da Liturxia. 

Setembro 1968: Membros do grupo S.E.P.T. entrevístanse o día 27 con 
mons. Tarancón, presidente da Comisión Episcopal. Sen embargo a 
postura de Tarancón nunca foi positiva de cara á aprobación da liturxia 
en galego, argumentando en numerosas ocasións na liña de que "en 
Galicia no se hab la gallego". O seu secretario Martín Patino deu por es
tas datas una conferencia no Colexio Español de Roma e a unha pre
gunta de Ferro Ruibal sobre a non aprobación de liturxia en galego res
postou que en Galicia tería antes que sentirse a necesidade, que debería 
estar extendido o costume de predicar en galego como o estaba en Ca
taluña, ora se o galego fose maioritario -<:omo aseveraban os galegos alí 
presentes- abondarían non só para que se permitise, senón para obrigar 
a celebrar en galego.(46) 

Outubro 1968: Celébrase o 42 Coloquio no Colexio da Compañía da María de 
Santiago, coa presenqia do cardeal Quiroga. Seixas pretendeu celebrar 
en galego, cousa que o cardeal non consentiu. Creouse un ambiente 
tenso xa que Seixas mantiv9 firme a súa postura: "ou celebraba na súa 
língua ou non celebrada". O remate houbo unha solución de compro
miso: un crego de Lugo celebrou en castelán pero F. Lorenzo Mariño 
fixo as monicións en galego.<47) 

(44) Fonte: Chao Rego e Lorenzo Mariño. 
(45) En CAAMAÑO e PAMPIN, Op. Cit. p. 220. 
(46) Fonte: Xaime Illa, Montero Santalha e Ferro Ruibal. 
(47) Fonte: Lorenzo Mariño. 
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Novembro 1968: Una denuncia contra Torres Queiruga, profesor do semina
rio, por dar clases en galego -anque en realidade daquela usaba o ga
lego só en parte da clase- provoca unha chamada de atención en parti
cular por parte do cardeal Quiroga. Sen embargo, no transcurso da 
conversa supostamente recriminatoria Queiruga capta perfectamente que 
a cardeal lle está a comunicar veladamente o seu apoio total. Desde ese 
día Queiruga dará tódalas suas clases en galego sen problema nin
gún.<48) 

Novembro 1968: S.E.P.T. publica o Misal Galego de Espiña e Morente, 
aínda sen estar oficialmente aprobado o seu uso. A edición, moi digna, 
elimin:tba unha "coartada" abondosamente empregada nos sectores 
contrarias á liturxia en galego: a carencia de material. 

Novembro 1968: Co misal na man o grupo S.E.P.T. trata de acelerar o pro
ceso de aprobación. A través do xesuíta P. Santos Santorum xestiona o 
tema directamente en Roma perante o Consilium. Comunícaselles que o 
retardo era debido á falla de refrendo por parte da Conferencia Episco
pal Española, e que as cousas tiñan que ir pola súa canle institucio
nal.(49) 

Novembro 1968: En carta dirixida ó cardeal Quiroga, Xaime Illa comunica o 
resultado da xestión en Roma, lamentando os defectos de procedemento 
e de interés que estaban a producir tan penosa dilación. Solicita que, 
igual que noutras nacionalidades históricas, se autorizase a "utilización 
temporal da versión do misal galego recentemente editado, mentres non 
sexan aprobados pola Xerarquía outros textos" .<50) 

Decembro 1968: Empezan en Pontevedra con regularidade as misas en galego 
na Igrexa deS. Francisco. 

Decembro 1968: O cardeal Quiroga resposta a Xaime Illa: "He visitado al 
Cardenal Gut y al P. Bugnini. Me prometieron que resolverían en breve 
nuestro asunto, que no estaba parado por defecto de procedimiento, 
sino por otras causas que no acabo de ver claro" (5 1). Sen dúbida que as 
causas de fallo de procedemento e falta de interés e refrendo da Confe
rencia Episcopal (léase principalmente Guerra Campos e en menor me-

(48) Fonte: Torres Queiruga. 
(49) Fonte X. Illa Couto e Ferro Ruibal. 
(50) Fonte X. Illa Couto. Ver en documentación a carta en cuestión. 
(5 1) Fonte X. llla Couto. 
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dida Tarancón) foron determinantes no retraso pero Quiroga referíase 
aquí a outras. Ó parecer cando o recén nomeado cardeal Gut, de nacio
nalidade suiza, buscou na presencia de Quiroga a petición da liturxia en 
galego, levou unha desagradable sorpresa ó atopar unha tarxeta do Mi
nisterio español de Asuntos Exteriores desaconsellando a concesión do 
permiso, pois "Galicia podría de jar de ser la hija fiel de España". O 
suízo Gut ó descubrir aquela inpresentable interferencia política deu in
mediata vía libre á petición.(52) 

Decembro 1968: O día 30 preséntase oficialmente ó cardeal Quiroga o Misal 
Galego. O cardeal anuncia con gran seguridade unha pronta resolución 
vaticana. (53) 

Xaneiro 1969: O Consilium autoriza oficialmente o uso do galego na liturxia, 
curiosamente cando xa era práctica habitual en moitos lugares. Aparece 
no Boletín de Arzobispado o día 20. Créase unha Comisión Litúrxica 
oficial que provoca a desaparición daquel grupo-comité de cregos pro
liturxia en galego. A Comisión terá un funcionamento lento e ineficaz. 
A causa fundamental será a súa composición, chegando a integrala cre
gos que estaban abertamente en contra da causa, nomeados por bispos 
que obviamente tempouco crían nela. Tal foi literalmente o caso dalgún 
representante da diocese de Ourense. 

2.5. DO FORMAL Ó REAL: UN LONGO CAMIÑO 

Xaneiro 1969: Primeira misa en galego en Lugo. Celebrouna Xaime Ceide na 
Igrexa de Santiago. Non prosegue con regularidade. 

Xullo 1969: A celebración da misa de Rosalía acada este ano un especial dra
matismo. Houbo á saída unha pequena concentración na que se entonou 
o "Venceremos nós" e mesmo.alguén berrou "Viva Galicia Ceibe". A 
policía cargou contra os presentes, entre os que estaba Xaime Illa que 
sería aporreado e posteriormente procesado e sancionado polo fatídico 
Tribunal de Orden Público baixo a acusación, falsa por certo, de emitir 
o devandito berro "separatista". A sentencia foi recurrida e felizmente 
gañada no Tribunal Supremo por Illa Couto que ousou, en pleno fran
quismo, demandar ás Forzas da Orde pública pola súa actuación. 

(52) O cardeal Quiroga recoñeceu tácitamente o a~unto da tarxeta nunha xuntanza posterior 
con parte do presbiterio (Fonte M. Espiña). 
(53) En CAAMAÑO e PAMPIN, op. cit. 
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Abril 1970: Consagración episcopal de Mons. Araúxo. Espértanse grandes 
esperanzas nos sectores máis abertos e galeguistas do clero. Unha boa 
parte da liturxia, na que colaboróu decisivamente o seu irmán Amando é 
en galego. Hai problemas co gobemo civil pola homilía e polo recitado 
duns versos de Amando sobre os labregos, mariñeiros, proletarios e 
emigrantes galegos. 

Novembro 1970: O bispo Temiño denega permiso a un párroco para celebrar 
en galego, ó tempo que declara estar arrepentido por consentir a misa en 
galego na catedral. Contéstalle M. Espiña en La Voz de Galicia (22-1 1-
70). 

Xaneiro 1971: Primeira ordenación en galego. D. Miguel Araúxo ordena sa
cerdote a Martiño Montero Santalla. Os textos son tradución e adapta
ción do propio Montero. 

Marzo 1971 : Folga no seminario de Santiago. O conflicto arrinca dun plan de 
integración do Seminario na realidade, elaborado por un cualificado 
grupo de seminaristas. Entre outras cousas organizarán un curso de ga
lego clandestino. O conflicto desembocará nuns exercicios espirituais 
conxuntos cos que, entre outras cousas, se conclúe, nun documento 
sobre formación, a necesidade dun Centro Galego de Estudios Ecle
siásticos. (54) 

Xullo 1971: Asamblea Conxunta Bispos-Sacerdotes de Santiago, na que se 
presentan en galego a 3~ ponencia de Xaquín Gomez Barros, sobre Es
tructuras Diocesanas e maila 7~ de Andrés Torres Queiruga sobre Rela
ción lgrexa-Mundo.(55) 

Xullo 1971: A últimos de mes celébrase a Asamblea lnterdiocesana, na que xa 
será idioma galego o máis usado. Na 7!! ponencia concluirase a necesi
dade de que a Igrexa dea exemplo no uso do galego.<56) 

Decembro 1971: Morre o cardeal Quiroga. A súa postura no tema que nos 
ocupa foi dunha desesperante ambigiiidade. Se ben afectivamente e en 
privado simpatizaba coa causa, a sua fa lta de decisión coutaba toda po-

(54) Ver MARTINEZ GARCIA, X.A. "Análise histórica das manifestacións da crise post
conciliar da Igrexa en Galicia" (Tesina de licenciatura en historia. Orixinal fotocopiado) 
Santiago de Compostela. Novembro I 985. 
(55) Ibidem. 
(56) Ibidem. 

44 



sibilidade dun compromiso público valente. Curiosamente, sen em
bargo, será relembrado con simpatía por case todo o clero galeguista 
(que soubo valora-la sua actuación no seu contexto), especialmente 
comprobada a mentalidade dos seus sucesores. 

Marzo 1972: Tralos importales conflictos obreiros do Ferrol que lle custaron a 
vida a Amador Rei e Daniel Niebla, os párrocos daquela cidade leron 
unha homilía comprometida, condenatoria da violencia represiva. Máis 
clara aínda é a homilía pronunciada no enterro de Amador e Daniel. Cu
riosamente as dúas son en castelán. Outro rasgo que evidencia o divor
cio aínda existente daquela entre o discurso galeguista e o discurso 
obreirista e progresista, xa observado nos primeiros coloquios.(57) 

Setembro 1972: Convocados por S.E.P.T. hai unha xuntanza en Santiago 
dos biblistas galegos. O obxecto: principia-los traballos de traducción 
sistemática da Bíblia ó galego. 

Abril 1973: Número 1 da revista Trebellos editada polo grupo Os Irmandiños 
de Roma. 

Abril 1974: Aparece una edición de O Novo Testamento, en versión de Gó
mez Ledo, publicada pola sociedade Bibliófilos galegos. 

Xuño 74: Primeira sesión do Concilio Pastoral de Galicia xusto oito anos 
despois da súa convocatoria. Un gran sector do clero galeguista botouse 
atrás escéptico por varios motivos. En primeiro lugar polo frustrante fi
nal da Asamblea Conxunta, da que nin sequera se chegou a celebrar a 
segunda fase; en segundo lugar polo sorprendente ocultamento por 
parte da xerarquía do resultado do informe socio-relixioso que unha 
empresa especializada fixera en Galicia e que estaba rematado catro anos 
antes desta data (e que no ano 88 segue sen estar publicado); en terceiro 
lugar pola máis ou menos explícita marxinación -dependendo de dioce
ses- dos cregos achegados o movemento "Coloquios". Outro sector de 
clero claramente galeguista participará con máis ou menos intensi
dade.(58) 

Xullo 1974: Un grupo de cregos de Mondoñedo-Ferrol celebran unha xun
tanza para botar a andar un proxecto de elaboración de materiais litúrxi-

(57) Ibidem. 
(58) Fonte: Chao Rego, M .. Espiña. 
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cos adaptados ó Conci lio e á reaJidade galega. Será o comenzo do grupo 
Boa Nova.<59) 

Outubro 1974: Edítase Boa Nova para a diocese de Mondoñedo co aval do 
Secretario de Catequese Diocesano. A folla da homilía elaborada por R. 
Díaz Raña aparece en galego. 

Outubro 1974: Publícase en Cuadernos para el Dialogo o Manifesto para la 
supervivencia de la cultura gallega, documento do grupo Os Irmandi
ños. 

Marzo 1975: 2.306 firmas avalan unha carta entregada ó Nuncio o día 20 pe
dindo o cese ou traslado de Mons Temiño. A razón alegada era o su
posto fracaso da sua actuación pastoral e o rechazo popular da súa per
soa. Como puntos concretos cítanse: a súa incomprensión do pobo ga
lego, a quen lle prohibira as festas e puxera atrancos para o uso do ga
lego na liturxia. Na súa declaración posterior publicada en Arriba, xor
nal do Movimiento, Temiño chegará a afmnar que "el pueblo gallego no 
entendía el gallego". De novo contéstalle Espiña no Outeiro deS. Xusto 
do 20-4-75.(60> 

Maio 1975: Publícase unha pastoral histórica: "A fe cristiá ante a cuestión da 
lingua galega", de Mons. Araúxo. Por primeira vez hai unha voz xerár
quica que aposta nidiamente polo uso normalizado do galego na vida 
eclesial. S.E.P.T. reprodúcea nunha edición deste mesmo ano. 

Abril 1976: No enterro de Ramón Otero Pedrayo, o bispo de Ourense, mons. 
Temiño, preside a celebración do funeral en galego, feito certamente 
extraordinario, derradeiro servicio de don Ramón á causa, por él tan 
sentida, da encarnación da Igrexa na nosa cultura. 

Xuño 1976: III Sesión do Concilio Pastoral de Galicia. Hai una fortísima 
polémina na abordaxe do tema de introducción do galego. O presidente 
da Comisión da Ponencia era Amando Araúxo e a súa influencia será ó 
cabo decisiva dado o fortísimo receo existente. Rouco Varela, nomeado 
consultor, remitiu desde Salamanca un informe contrario ás propostas 
de introducción do galego na liturxia, informe que se leu na Comisión 
da Ponencia e ó que simplemente se decidiu non contestar. Na votación 
houbo moitas dúbidas sendo decisiva a intervención favorable de Mons. 

(59) Fonte: Ramón Díaz Raña (A mesma fonte para as informacións posteirores sobre o 
mesmo tema). 
(60) MARTINEZ GARCIA. Op. Cit. 
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Cerviño para acadar o resultado final de aprobación case unánime. A 
cuestión da liturxia en galego foi o aspecto más novedoso e prometedor 
do C.P.G. (de feito o resto das conclusións foi considerado un recorte 
conservador das conclusións da Asamble Conxunta). Sen embargo é 
obvio que non houbo o menor ánimo na Xerarquía de axilizar a súa 
aplicación. 

Xuño 1976: Na folla Boa Nova aparece xa, xunto coa homilía, en galego, a 
introducción teolóxica e mailas oracións en galego. S~gue avalando o 
Secretario de Catequese e conta con 400 suscripcións. E neste momento 
cando se celebra en Sobrado unha xuntanza de suscriptores na que se 
acorda, non sen certo temor, galeguizar a folla por completo. 

Agosto 1976: Refrendo dos Bispos de Galicia ás conclusións sobre Liturxia 
en Galego do C.P.G. 

Outubro 1976: Sae a Boa Nova íntegramente en galego, agás a folla "Buena 
Noticia" que se repartia entre a xente, anque logo se fará una alternativa 
en galego. A vala agora un Servicio Rexional da Catequese, creado 'ad 
hoc' polo grupo redactor. 

Xaneiro 1977: O máis polémico dos Coloquios foi celebrado en Santiago na 
semi-clandestinidade. Era o que facía o número catorce e fóra previa
mente prohibido, con gran aparato policial arrodeando o Mosteiro de 
Poio, o 30 de outubro do ano anterior, a pesar de contar co permiso do 
arcebispo Suquía. (61) 

Xaneiro 1977: Número 1 de Encrucillada, Revista galega de pensamnto cris
tián, dirixida por Andrés Torres Queiruga, que conta cun amplísimo 
grupo de colaboradores e redactores (entre os que predominan os cre
gos, ensinantes e teólogos) de traxectoria comprometida coa galeguiza
ción da Igrexa. A calidade acadada desde o principio sorprende a am
plios sectores do país. A idea de facer unha revista viña de vello, pero o 
berce real de Encrucillada foron os Coloquios. 

Maio 1977: Nun debate transcrito en Encrucillada, Mons. Rouco Varela 
amosa a sua disconformidade ca terminoloxía "Igrexa Galega", que di 
soarlle a "galicanismo eclesiolóxico".(62) Tal opinión provoca unha res-

· posta contundente do historiador e canonista X. Ramón Barreiro en 
Teima (28-7-77). No seu artigo, Barreiro desenvolve brillantemente a 

(61) Ver crónica en Encrucillada, 1, p. I 02. 
(62) Ver Encrucillada 3, p. 8. 
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seguinte tese: "Afirmar que a expresión "Igrexa Galega" soa un pouco a 
galicanismo manifesta ou unha lixeireza ou non coñecer suficientemente 
o fenómeno galicano". 

Outubro 1977: Boa Nova ten xa 800 suscripcións. 

Xuño 1978: En Bastiagueiro celébrase o I Cruceiro de Crentes Gale
gos, Xuntanza crítica parafacer memoria e futuro que trataba de revisa
la marcha da Igrexa Galega desde o Concilio Vaticano II. Trátase dun 
encontro aberto de leigos/as, cregos e reliosos/as, organizado polo 
Grupo Boa Nova. Nacen os cruceiros coa intención explícita de ser foro 
de análise, reflexión e práctica dunha espiritualidade galega para unha 
Igrexa galega. 

Setembro 1978: Celébrase un acontecemento de gran orixinalidade e trascen
dencia: A I Romaxe de Crentes Galegos, no Pedregal de Irimia onde 
nace o Miño, con lema convocante que se fará referencial para moitos, 
"Eu renazo galego". A festa cristiá-galega organizárona membros do 
Grupo Boa Nova, co aporte fundamental do pulo creador de Xosé Chao 
Rego. Por primeira vez na historia hai un movemento numéricamente 
importante de xentes cristiás de Galicia (xuntáronse máis de mil) que 
conscientemente apostan por un renacer da Igrexa á historia, étnia e 
cultura galegas. (63) 

Xullo 1978: Na profis ión dun frade de Sobrado celébrase a liturxia íntegra
mente en galego. Trátase do resultado dun proceso de progresiva intro
ducción do idioma galego naquel mosteiro, onde a comunidade tiña 
unha idea clara dos imperativos concretos do principio de encarnación. 
A opción tomada incluíra estudio do idioma e desembocaría na galegui
zación da liturxia que os frades animan para a freguesía de Sobrado. 

Agosto 1978: A Comisión Interdiocesá para a Liturxia en Lingua Galega pu
blica, tras nove anos e medio de existencia, o primero texto litúrxico 
oficial galego. Trátase do Ritual do Bautismo para Nenos. A edición 
resulta digna anque de inferior calidade técnica que a correspondente 
española. 

Outubro 1978: En Boa Nom aparecen agora as lecturas do domingo en ga
lego e mais un Canon para a celebración. 

Abril 1979: Mons. Araúxo dá "un toque de atención" ó Grupo Boa Nova e 
pídelles que se deixe de editar na Domus Eclesiae diocesana. 

(63) Ver a crónica de Francisco Carballo en Encrucillada, lO, p. 75. 
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Agosto 1979: O Ministerio de Interior aproba os estatutos da Asociación de 
Crentes galegos Irimia, nos que se recolle como o seu fin principal: 
"Promover todo o referente á lingua cultura e espiritualidade galegas". 
Ramón Diaz Raña será o primeiro presidente, co que a nacente Asocia
ción se descobre como a prolongación ampliada do Grupo Boa Nova. 
Tamén conflúen en Irimia outras experiencias anteriores como a dos 
encontros chamados Cruceiros e a Romaxe. A pretensión é a de crear 
unha cobertura xurídica civil -temíase a reacción xerárquica- capaz de 
coordenar as iniciativas existentes e as que fosen nacendo nomeada
mente a dun seminario cristián popular.(64) 

Setembro 1979: Os preto de 4000 romeiros que acoden á 2a Romaxe confir
man que esta celebración é xa un fenómeno socialmente relevante. 
Celébrase en Aguiño, onde é párroco Francisco Lorenzo Mariño, un 
lugar-símbolo dunha Igrexa encarnada na cultura galega. 

Outubro 1979: No xornal ourensan La Región aparece unha significativa in
formación referida ás parroquias galegas pertencentes á diócese de As
torga: ós párrocos desa zona que queiran misar en galego deben pedir 
permiso expreso ó seu bispo.(65) 

Decembro 1979: Unhas relixiosas da Compañía de María fan a súa 
Consagración relixiosa en galego, na parroquia do Castiñeiriño. Desde 
ese momento ó día de hoxe tódalas Consagración& habidas neste Orde 
en Galicia fixéronse en Galego.(66) 

Decembro 1979: S.E.P.T. publica unha magnífica edición do Novo Testa
mento en versión galega feita por un amplo grupo de especialistas, 
cunha tirada de 5.000 exemplares en dous tipos de encuadernación. A 
edición está hoxe prácticamente esgotada. (67) 

Maio 1980: Celébrase na Coruña o I Encontro Xeral de Comunidades Cris
tiáns Populares de Galicia, un dos movementos de renovación eclesial 
postconciliar máis vigoroso e socialmente comprometido do Estado. 
Arredor de 20 Comunidades de base ubicadas en barrios populares das 
cidades galegas debateron durante dúas xornadas a súa indentidade e 
futuro. O idioma empregado é o galego desde o primeiro momento, 

(64) Fonte R. Díaz Raña. 
(65) Recollido en VARELA PUÑAL, Op. Cir. p. 80. 
(66) Fonte: Pilar Wirz Molezún. 
(67) Fonte: Quico Dominguez (SEPT). 
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como prolongación natural dunha práctica normal na vida de cada Co
munidade. 

Xuño 1980: Faise a última entrega de Boa Nova. Farase unha refundición das 
elaboracións anteriores, sacando unha carpeta do ciclo A e outro do ci
clo B. 

Setembro 1980: A organización pola Asociación lrimia da 311. Romaxe en Os 
Peares, conta con todo tipo de atrancos. Mons. Temiño ameazara con 
duras sancións ós cregos participantes. O Goberno Civil inhibíuse da 
solicitude de permiso. A pesar de todo celebrouse cunha asistencia de 
3500 a 4000 persoas. Tres cregos que participaran na celebración que
daron suspendidos "a div inis" na diócese do bispo burgalés. 

Setembro 198 1: Por estas datas Mons. Suquía amosa un gran interés en quitar 
adiante o Misal en língua galega, posiblemente coa intención de usalo 
como agasallo ó Papa na súa próxima visita a Galicia. Créase unha Co
misión Linguística especial con representación da Real Academia 
(Torres Queiruga) o do Instituto da Língua. A citada Comisión empeza 
a traballar con axilidade -e total desinterés- a partir duns materiais ante
riores dos que prácticamente teñen que prescindir dada a sua escasa co
herencia estilística. Por tal motivo a presunta "revisión" pasou a se con
verter nunha elaboración. 

Setembro 1981: Nace a revista lrimia, semanario de crentes galegos. Edítase 
no mosteiro de Sobrado pola Asociación do mesmo nome. A vocación 
do semanario é servir de elemento de comunicación para crentes galegos 
das clases populares, mantendo desde o principio unha páxina para a 
celebración galega da Palabra. O director é o crego da diocese de Mon
doñedo Vitorino Pérez Prieto. 

Setembro 1981: De novo a celebración da IV Romaxe vese obstaculizada pola 
xerarquía. Terá lugar na Lagoa de Castiñeiras e os organizadores optan 
por prescindir da celebración da Eucaristía, tras unha serie de tensas 
xuntanzas entre os cregos da zona e o Vicario. Este falaría do gran ma
lestar de Mons. Suquía e "deixou caer" que o Arcebispo estaba disposto 
a "cambiar de destino" ós cregos que colaborasen na Romaxe. 

Setembro 1981: No 42 Cruceiro de crentes galegos abórdase en profundidade 
o tema Fe e Galeguidade, da man do crego teólogo X.A. Migélez. A 
repercusión é ampla ó facérense "cruceiriños" por unha serie de comar
cas: Lugo, Cangas, Santiago -onde participan arredor de 50 relixiosas, 
maiormente da Compañía de María-, Ferrol, etc. O tema recóllese nun 
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artigo publicado en Encrucillada nQ 24, no que a opción por unha Igrexa 
galeguizada se inscribe na opción máis globalizante por una acción 
pastoral popular e liberadora, algo ben distinto dunha simple traducción 
de textos e contidos dunha pastoral ó servicio do poder. 

Maio 1982: Mons. Araúxo no séptimo cabodano de don Ramón Otero Pe
drayo pronuncia as palabras máis claramente comprometidas coa gale
guidade procedentes da xerarquía. Desbota cunha intelixente reflexión o 
tan extendido prexuízo do "falso universalismo", afirmando que "a re
nuncia ó meu ser galego non é algo que me afecte só a min nen tan se
quera ó meu pobo: afecta á humanidade enteira en canto eu son here
deiro e depositario dunha forma concreta de realizarse esa humanidade". 
Era na homilía que será publicada co título de Autenticidade galega e ser 
cristián. (68) 

Setembro 1982: AV Romaxe de crentes galegos foi celebrada en S. Alberte 
de Sambreixo (Guitiriz). O lema convocante é ben concreto: "A fala é 
camiño". 5.000 romeiros acudiron ó santo curador dos tatexos para re
cobraren a fala galega. 

Outubro 1982: Entrégase o corpo totalmente acabado do Misal Galego a 
Mons. Suquía que, desde uns meses antes perdera apartentemente todo 
aquel interés inicial. Entre tanto o Arcebispo dera con outro agasallo 
digno para o Papa: un exemplar facsímile do manuscrito escurialense 
das Cantigas de Santa María, de Alfonso X. O misal galego quedará 
paralizado dous anos máis.<69) 

Novembro 1982: O Papa Xoán Paulo II dixo na praza do Obradoiro unhas 
poucas palabras en galego. A ovación foi a máis longa e extensa da ~úa 
estadía en Galicia. Pola contra mons. Suquía, a pesar de o ter prometido 
abertamente diante do Presbiterio Diocesano (" ... aquí en Galicia no 
será menos que en Cataluña y Vasconia") non dixo palabra no idioma 
propio de Galicia. A decepción foi ampla e a interpretación máis exten
dida desa omisión entre o clero galego é a de que o arcebispo tiña cons
tancia de que non agradaban na Curia certos acenos "separatistas", de 
que en Cataluña "se pasaran", ... e quixo demostrar a maior doci lidade 
da Igrexa en Galicia. A renuncia ó uso do galego foi tan patente que 

(68) Ver "Encrucillada" n11 28 onde se reproduce íntegro o texto da homilia. 
(69) Ver a ilustrativa nota de Xosé M. Lema en Encrucillada 37: "A man negra que mantén 
secuestrado o misal galego". 
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mesmo dou párrafos en galego do protocolo de acollida en Labacolla 
que se filtraran á prensa, pronunciounos en castelán.<70) 

Setembro 1983: A sexta Romaxe de Crentes ("O Miño non separa") celebrada 
no Monte Aloia de Tui foi unha homenaxe implícita ó P. Seixas que foi 
o celebrante. 

Maio 1984: Ó misal galego, que levaba case dous anos retido, fánselle desde 
instancias xerárquicas unhas pequenas matizacións. Por fin parece que 
está listo para imprimir. 

Xullo 1984: A Compañía de María imprime en galego as Constitucións da 
Orde. Nun capítulo celebrado nestas datas acórdase expresamente pro
mover a inculturación galega das relixiosas deste Instituto. A maioría da 
documentación interna virá desde ese momento aparecendo en ga
lego.(7I) 

Outubro 1984: Establecida unha Coordenadora Galega de Cristiáns, celébrase 
en Santiago un encontro no que hai unha representación dos grupos 
máis significativos de renovación eclesial: Comunidades Cristiás Po
pulares, Movemento Rural Cristián, a Secretaría Permanente dos Colo
quios, Irimia, Encrucillada, X.O.C., Movemento de Estudiantes Cris
tiáns, H.O.A.C. , ... Acórdase, entre outras cousas, profunda-lo com
promiso de asumir plenamente a galeguidade. 

Novembro 1984: 26 cregos da zona de Pontevedra asisten ó primeiro curso 
de Iniciación ó Galego organizado pola Dirección Xeral de Política Lin
guística específico para o clero. Rematan o curso cunha carta ó arce
bispo solicitándole unha postura activa na normalización do galego na 
Igrexa: fornecemento de materiais ós párrocos, uso do galego a xeito 
exemplificador polo arcebispo, normalización do galego na liturxia da 
catedral compostelana, cursos de galego, ... 

Marzo 1985: Durante a inauguración da Radio Televisión Galega, emisora 
que nace para emitir exclusivamente en galego, don Daniel Cerqueiro 
Toribio, representante do arcebispo, bendícea en castelán. O feito pro
duciu entre as autoridades e representantes da cultura alí presentes unha 
notoria irritación polo desfase da xerarquía celesiástica respecto do pro
ceso de normalización linguística do país, que dera unha gran alancada 

(70) Fonte: M. Espiña Gamallo e Torres Queiruga. 
(71) Fonte: Pilar Wirz Molezún. 
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coa posta en marcha duns medios propios de comunicación. Na poste
rior inauguración da T.V.G., en xullo, as autoridades adiantáronse a 
perdirlle a bendición a Andrés Torres Queiruga. Finalmente o arcebispo 
mandou outro sacerdote, representante seu, que esta vez si, bendiciu en 
galego. 

Outubro 1985: Quince párrocos da diocese de Ourense celebran unha serie de 
encontros nos que abordan a necesidade do diálogo entre a Fe e a cul
tura rural de Galicia. Resolven aborda-la cuestión da galeguidade dun 
xeito coherente e programado.(72) 

Decembro 1985: O grupo de párrocos de Ourense organiza un curso de Ini
ciación á língua galega en colaboración coa Dirección de Política Lin
gUística. Xa son 20 cregos que adquiren diversos compromisos: facer a 
liturxia en galego, elaborar un cantoral, elaboración e distribución das 
respostas da liturxia en versión simplificada (en cartulina e letra grande 
para que lean os que teñen más dificultade, ... ). Os dez máis decididos 
acordan facer tódalas escrituras e inscripcións en língua galega, elabo
rando impresos en galego de partidas, expedientes, .. ,<73) 

Marzo 1987: O grupo de cregos de Ourense fai o curso de perfeccionamento. 
Verifícase que os compromisos adquiridos foron realmente executados. 

Abril 1987: Un grupo de cregos e leigos da diocese de Tui-Vigo -entre os que 
están presentes unha boa parte dos que xa prepararan materiais li
túrxicos a partir de Comunidade de Vida cristiá do P. Sexias- bota a 
andar Badal (boletín semanal de liturxia e vida da comunidade). Nel 
contéñense os materiais básicos para animar a celebración da liturxia en 
galego: lecturas, monicións, oracións, preces, cantos e homilía.<74) 

Maio 1987: O papa acepta a dimisión de mons. Temiño. 

Xullo 1987: Preséntase oficialmente o Misal Romano en Lingua Galega. A 
edición, subvencionada pola Xunta de Galicia, é magnífica. Na presen
tación os bispos fan unha declaración que, sendo positiva, non engade 
nada ó formulado polo Concilio Galego: "Sabemos que non abonda coa 
edición de materiais. O importante é anima-la celebración de actos litúr
xicos. Quixéramos que en tódalas parroquias se fixeran esforzos polo 

{72) Fonte: Xosé Xulio Rodríguez. 
(73) fonte: Idem. 
(74) Ver documentación. 
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uso do galego na liturxia como cousa ordinaria e que, como pide o 
C.P.G. se comprometan os responsables a levala a cabo". 

Novembro 1987: A Xerarquía convoca unhas xornadas de pastoral litúrxica 
con motivo da edición do Misal Galego. 

Febreiro 1988: A Bíblia Galega está totalmente lista para imprimir. Só agarda 
pola censura eclesiástica e a subvención da Xunta que será concedida 
cinco meses despois. 
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"Deus respeta a cultura de cada pobo pero a Igrexa non" 
(Párroco rural de Santiago. 56 anos.) 

"Celebro todo en galego, a pesar dunha minorfa ruidosa que se arrexunta na Igrexa 
para contestar en castelán e que resoe" 

(Párroco dunha vila de Ourense) 

"A xente por ignorancia pensa que é mellor o que ven de fóra ... Eu ós nenos e 
rapaces sempre I/es falo en galego. Na diversidade está a riqueza" 

(Párroco rural de Ourense. 52 anos) 

"Estou en contra. Ten en conta que o galego é un dialecto e .que se crearfan 
dificultades como as que reñen os misioneros cando van onda esas tribus salvaxes de Africa" 

(Párroco rural. Ourense. 50 anos) 

"Sf, sf, eu por exemplo, na homilía digo os chistes en galego" 
(Párroco da costa. Santiago. 60 anos) 

"O galego non é válido para a liturxia porque ten moitas palabras soeces. 
(Párroco rural. Mondoñedo. 65 anos). 

CAPÍTULO 3 

"Repúgname a misa en galego" 
(Párroco rural. Lugo. 60 anos). 

ANÁLISE DO COLECTIVO DE P ÁRROCOS 
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3.1. POSICIONAMENTOS PREVIOS 

Trataremos en primeiro lugar a achegarnos ós preconceptos que sobre o 
idioma galego e as súas posibilidades de uso están presentes no colectivo es
tudiado. Para isto faremos tres medicións distintas e complementarias. Unha 
directa, segundo a escolla feita polos individuos da mostra sobre catro mode
los ideais hipotéticos de "funcionamento linguístico" da institución eclesial. 
Unha segunda indirecta medindo o nivel de prexuízo (N.P.) segundo o grao 
de conformidade amosado frente a cinco proposicións expresivas doutros 
tantos prexuízos socialmente extendidos e que funcionan como atrancos reais 
no proceso normalizador dun idioma. Unha terceira moi simple e reveladora 
que será a plasmación do idioma de instalación dos párrocos "na conversa in
formal e espontánea, fóra da misa, nos intercambios cos veciños, nunha 
festa ... ". 

3.1.1. Adhesión ó modelo linguístico ideal para a Igrexa 

A pregunta formulada ó respecto era directa e pechada en catro opcións: 

"1. Que o galego fose o idioma normalmente usado na liturxia e vida 
parroquial, anque poidera haber excepcións ailladas" (opción normalizadora 
do galego ou opción "G"). 

"2. Que o galego fose o idioma máis usado na liturxia, pero cunha 
oferta estable anque minoritaria de celebracións en castelán" (opción bilinglie 
de predominio galego, "G-c"). 

"3. Que o castelán fose o idioma máis usado na liturxia e vida parro
quial, pero cunha oferta estable, anque minoritaria, de celebracións en galego" 
(opción bilinglie, predominio castelán, "C-g"). 

"4. Que o castelán fose o idioma normalmente usado na liturxia e vida 
parroquial anque puidese haber excepcións ailladas." 
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Obsérvese que se elude intencionadamente a suposta opción 
"equilibrada" ou "neutra". Fíxose tal polos seguintes motivos: 

- O equilibrio "fifty-fifty", matemáticamente compensado entre dous 
códigos socialmente conflictivos é unha opción individualmente 
custosísima (se non imposible máis ben) e sociolóxicamente 
insignificante (obsérvese que se pregunta non só pola liturxia, se
nón tamén pola vida parroquial en xeral). 
Pola contra actúa como "xustificación ideolóxica neutral" á hora de 
autodefinirse, esquivando "comprometerse" cun ou outro código en 
litixio. Era certamente arriscado nun colectivo como o estudiado ~o 
seu resabio neutralista e amigo das definicións que contentan a 
todos e a ningún- incluir ese item que, por outra parte, o único que 
faría sería furtamos información. 

Cómpre tamén aclarar que na formulación da pregunta se facía fincapé 
en que era unha opción ideal e unha escolla persoal, isto é, que interesaba a 
opinión do entrevistado sobre o que "debería ser", á marxe do que en reali
dade, por multiples condicionamentos, é. 

OPCIÓN DE MODElO D 
lJNGUÍSTICO IDEAl 

) ó c E s E 

PARA A IGREXA EN 
~antiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL GAliCIA 

Galego normal "O" 19,4 34,1 35,1 36,4 11,7 16,7 27,2 

Máis Galego "0-c" 32,8 26,8 29,9 25,2 20 11,1 27,6 

Total parcial pro-galego (52,2) (60,9) (65) (6/,6) (31,7) (27,8) (54,8) 

Máis castelán "C-g" 35,5 15,4 15,6 15,4 35 50 24,8 

Castelán normal "C" 11,4 21,1 18,2 23,1 23,3 16,7 18,3 

Total parcial pro-castelán (46,7) (36.5) (33,8) (38,5) (58,3) (66,7) (43,1) 

NS/NC 1 2,4 1,3 - 10 5,6 2,08 

TOT AL(peso porcentual (32,2) (19,7) (12,3) (22,9) (9,6) (2,9) (100) 

de cada diócese na mostra} 100 100 100 lOO 100 100 lOO 

CADRO P.l.: Opción de modelo lingiiístico por diocese (párrocos). En %, rotali:a en columnas. 
agás o peso porcentual de cada diócese, entre paréntese). 

Na distribución porcentual que amosa o cadro P.l. cómpre reparar pri
meiro nos totais de cada opción posible. Destaca o feito, en primeiro lugar, de 
que as dúas opcións escoradas "pro-galego" agrupadas acadan un 54,8% dos 
párrocos, significativamente por riba do 43, l% das opcións contrarias. Cu
riosamente o colectivo de párrocos fai unha escolla ideal lingUística para a 
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institución na que exercen máis galeguista que outros colectivos profesionais 
supostamente mais "abertos ó cambio".<1) 

Pasemos logo ás respostas, presentando en primeiro lugar os resultados 
por diócese. 

A opción netamente normalizadora do galego para a liturxia e vida pa
rroquial acada un 27,2% de adeptos, o que, aínda estando lonxe de corres
ponderse á realidade linguística de Galicia, é moito máis do esperable a partir 
dunha observación elemental da práctica existente nas parroquias, contraste 
sobre o que voltaremos e que mediremos. 

Outro tanto numérico (27 ,6) corresponde a un bilingtiísmo en transición 
pro-galego, no que poderiamos atopar situacións próximas á opción primeira, 
xunto cQn outras moito menos definidas nese senso. 

A opción menos extendida é, tamén en contraste cunha observación 
apriorística, a ''normal izado ra castelá" (18 ,3%). 

Desagregando por diocese observamos como destaca sobre das outras 
en canto a opción pro-galego a de Mondeñedo-Ferrol, concienciación colec
tiva da que posiblemente non sexa allea a sorte corrida -boa neste caso- na 
súa historia recente co paso polo bispado de Mons. Argaya -un vasco-fa
lante que entendía "certos problemas" seica incomprensibles para outros-, 
Mons. araúxo, de quen xa apuntamos o valor das súas manifestacións públi
cas verbo do idioma na nosa cronoloxía e dun xeito ben importante sen dú
bida do vicario Uxío García Amor, que fixo o que ningún dos dous anterio
res. Mentres que estivo transitoriamente ó cargo da diocese, trala renuncia do 
bispo Araúxo, realizou en galego a maioría das súas intervencións faladas e 
escritas. Efectivamente en Mondoñedo-Ferrol a opción normalizadora plena 
acada un 35%, 8 puntos por riba da media, e a suma das dúas opcións pro
galego sobe máis de 1 O puntos da media. 

No polo oposto están Astorga e Tui-Vigo, que son as únicas onde as 
adhesións pro-castelán agregadas superan as dúas primeiras xuntas. No caso 
de Tui-Vigo chama ben a atención o baixo nivel de adhesión á primeira opción 

( I) Ver en RUBAL, X. e RODRÍGUEZ NEIRA, M.A., O galego no ensino público non 
universitario, px. 84, non que os mestres de Galicia fan unha escolla por un modelo 
lingiiístico (todo en galego + maior en galego) pro-galego nun (16,7 + 19,3) 36% dos 
casos, que habería que rectificar á alza, xa que no citado estudio si inclúen a posibilidade 
central "igual o galego que castelán". De calquera xeito valería como termo de comparación 
o valor extremo "todo en galego". que nos mestres consigue un 16.7% de adhesións e nos 
cregos un 27,2%. Igualmente en RODRÍGUEZ NEIRA, M. e LÓPEZ MARTÍNEZ, S., O 
galego na universidade, Ed. do Consello da Culrura Galega, Santiago 1989, px. 134, 
obsérvase que entre os profesores de universidade a agrupación de frecuencias de opinións 
total o bastante favorables a que o galego se "convirta na lingua habitual da universidade 
galega" acada un 44,1 %, ben por debaixo do 54,8% dos párrocos. Entre os alumnos (px. 
148) esa frecuencia acumulada é dun 41%. 
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(galego nonnal),un Il ,7%, esto é 15,5 puntos por baixo da media, e no con
xunto das opcións pro-galego (31 ,7%) chega a estar 23 puntos por debaixo 
do conxunto. Correlativamente poderiamos dicir que o papel histórico do 
bispo López-Ortiz pode ter que ver con tan chamativa diferencia. O descoñe
cemento e a indefinición tamén son amplias nesta diocese, sendo un 10% os 
que non tiñan claro a qué modelo apuntarse. 

A un nivel semellante sitúase Astorga, anque a problemática neste caso 
é distinta. Nacemento, formación e vinculación administrativa dos párrocos 
marcarán uns comportamentos atípicos con respecto ó conxunto. 

Ourense e Lugo teñen un nivel de adhesión pro-galego superior á me
dia, e moi semellante. No primeiro caso diremos que, a pesar da dinámica 
imposta na longa presencia de mons. Temiño, a realidade é teimuda e a súa 
"chamada" pode pesar máis que calquera represión instituciónal. No caso de 
Lugo podíamos dicir algo semellante cunha matización de peso: un número 
significativo de párrocos declarou, á marxe do cuestionario, que dalgún xeito 
o bispo actual os estaba a animar cara a introducción progresiva do galego. 
Por fin resta apuntar que en Santiago, onde se manteñen uns totais moi 
próximos á media, hai un significativo predominio das opcións intennedias, 
menos definidas, sendo maioría relativa as adhesións a un modelo bilingUe 
con predominio castelán (35,3%, 10,5 puntos por riba da media). O caso de 
Ourense poderíanos levar á deducción de que a variable determinante é o grao 
de ruralidade, que decantaria as opcións -por aquela "chamada" da realidade 
cara ó polo "pro-galego". No cadro P.2. obsérvase que a influencia do hábitat 
é máis ben pequena. 

OPCIÓN DE MODELO TIPO DE HÁBITAT 

LINGUÍSTICO IDEAL Rural Rural Intermedio Intermedio 
PARA A IGREXA EN 
GALICIA interior costa interior costa Urbano TOTAL 

Galego normal ''G" 31,2 13,4 30,3 24 20,5 27,2 

Máis Galego "G-c" 24.3 38,1 28,8 28 31,8 27,6 

Total parcial pro-galego (55,5) (51 ,5) (59,/) (52) (52.3) (54,8) 

Máis cas1elán "C-g" 24,3 26,8 24,2 24 27,3 24,8 

Cas1elán normal "C" 18,7 16,5 15,2 24 18,2 18,3 

Total parcial pro·castelán (43) (43,3) (39,4) (48) (45,5) (43,1) 

NS/NC 1,5 5, 1 1,5 - 2,3 2,08 

TOTAL lOO !OO lOO 100 100 100 
(62,7) ( 15,5) (10,6) (4) (7,1) 

CADRO P.2.: Opción de modelo lingiiístico por hábitat. 
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Efectivamente, nos parciais (agregados de opcións pro-galego e pro
castelán) obsérvase unha distribución moi semellante independentemente do 
hábitat de actuación pastoral. O feito de que respecto do valor extremo nor
malizador do galego as zonas interiores amosen unha adhesión máis clara está 
en contracición co dato de que entre os párrocos do rural interior hai un nivel 
de adhesión á opción normalizadora castelá (18,7%) importante, mesmo su
perior a media, a pesar de actuar nun ámbito plenamente galego falante. 

¿Cales son logo as variables condicionantes -amais da "diocese" que xa 
observamos como influía considerablemente? No cadro P.3. descubrimos a 
que garda unha meirande correlación coa escolla do modelo ideal: trátase da 
idade. 

OPCION DE MODELO GRUPO DE IDADE 
LINGOISTICO IDEAL 
PARA A IGREXA EN 

25-40 41-SS 56-70 70e máis TOTAL GALICIA 

Galego normal "G" 50 32,1 23,2 1,8 27,2 

Máis galego"G-c" 23.5 33,4 25,9 7,1 27,6 

To tal parcial pro-galego (73.5) (65.5) (49,1) (8,9) (54,8) 

Máis castelán "C-g" 20,6 34,6 26,8 25 24,8 

Castelán normal "C" 2,9 9,2 21,5 58,9 18,3 

Total parcial pro-castelán (23.5) (33,8) (48,3) (83,9) (43,1) 

NS/NC 2,9 0,7 2,6 7,2 2,3 

TOTAL 100 lOO 100 100 100 

CADRO P.3.: Opción de modelo lingiifstico por grupo de idade. 

Os valores máximos de cada columna debuxan unha diagonal descen
dente que indica ás claras a correlación existente: canto máis novo é o entre
vistado, máis se inclina por unha opción normalizadora do galego. No grupo 
de 25-40 anos a adhesión ó modelo normalizador galego acada nada menos 
que o 50%, e o parcial de opcións "pro-galego" agregadas recolle case as tres 
cuartas partes de párrocos menores de 40 anos (73,5%). 

No extremo oposto o grupo de 70 anos e máis (que segue de feito 
"pastoralmente activo") opta polo castelán netamente normalizado nun 58,9% 
e agregando as dúas opcións pro-castelán chega a un altísimo 83,9%. 

Lembremos que ámbolos grupos extremos de idade son os que menos 
peso proporcional teñen no colectivo estudiado. Os párrocos de 25-40 anos 
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representan só un 5,4% dun universo enormemente avellentada, tanto que o 
grupo de "70 e máis" anos en exercicio á frente dunha paroquia supera de so
bras ó grupo de idade máis novo, supoñendo un 9% do total. Evidentemente, 
conforme a esta tendencia histórica, faría falla unha inversión do proceso de 
avellentamento do presbiterio católico para acometer con celeridade e éxito 
unha "conversión a galeguidade" da Igrexa. De calquera xeito anque é un 
tema que reborda a nosa análise diremos que algo hai na realidade que nos 
fai supoñer que a curto e medio prazo sería imposible esa conversión institu
cional á galeguidade se dependese só dese anovamento do clero vía incre
mento de vocacións. O grupo de idade con máis peso no conxunto é a xera
ción do Concilio, 41-55 anos, que representan nada menos que un 47% dos 
párrocos de Galicia. Eis a clave do que, sempre co pulo dos novos que veñen 
detrás, vai a acontecer nun futuro próximo. Pois ben, hai un 32,1% desa im
portante idade que idealmente optan por un modelo lingUística netamente 
normalizador para a Igrexa Galega, e un 33,4 que se adhiren a un bilingUísmo 
decantado a prol do galego. Agregando as dúas supón un 65,5%. Certamente 
que calquera proceso actual de normalización litúrxica pasa polo protago
nismo dese grupo que, extrapolando, supón arredor de 270-280 párrocos que 
están convencidos que hai que dar un cambio radical (opción 1) e teñen idade 
para intentalo (grupos 1 e 2 de idade), así como, en menos medida, deses ou
tros tantos (arredor tamén de 260 facendo a elevación correspondente) que 
están convencidos de que dalgún xeito algo ten que cambiar (opción 2 e 
mesma idade). 

Hai asemade unha variable que inflúe dun xeito curioso na escolla 
dunha ou doutra opción ideal. Chamaríamoslle perspectiva da distancia, esto 
é, o feito, ó parecer determinante, de que na historia persoal (sexa na etapa 
formativa ou de pleno exercicio pastoral) exista un tempo pasado fóra de 
Galicia. 

No cadro P.4. observamos como os que se formaron sen saíren de Ga
licia son os que menos optan por unha normalización do galego (24,8% frente 
a un 27,2% de media) e máis, con diferencia por certo, por unha normaliza
ción do castelán. A anterior observación está influída polo feito de que os 
máis vellos están instalados plenamente nese grupo de formados sempre en 
Galicia, pero o máis significativo é que os que fixeron fóra os estudios supe
riores optan moi por riba da media -12 puntos exactamente- pola normali
zación plena do galego. E agrupando as opcións "pro-galego" chega a un 
66% o número de adhesións de párrocos que teñan estudiado fóra os niveis 
superiores da súa formación (A columna da dereita "todo fóra" está moi con
dicionada por incluir a tódolos de Astorga, e aínda así amosa unha mentali
dade menos castelanizante). 

Temos diante, xa que logo, a variable da perspectiva da distancia que en 
múltiples testemuñas persoais foi decisiva na "conversión a galeguidade 
consciente". Outra aproximación á influencia desta variable atópase no cadro 
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OPCION DE MODELO LUGAR DA FORMACIÓN 
LING0fSTICO IDEAL 
PARA A IGREXA EN 

Sempre Galicia Estudios de Grado fóra Todo fóra TOTAL GALICIA 

Galego nonnal "G" 24,8 39,4 27,3 27;1. 

Miis galego"G-c" 28,1 26,6 21,2 27,6 

Total parcial pro-galego (52,9) (66,0) (48,5) (54,8) 

Máis castelán "C-g" 24,6 22,3 36,4 24,8 

Castelán normal "C" 20,8 8,5 9,1 18,3 

Total parcial pro-casteldn (45,4) (30,8) (45,5) (43,1) 

NS/NC 1,6 3,2 6,1 2,08 

TOTAL 100 100 100 100 

CADRO P.4.: Opción de modelo lingiiístico por lugar deformación. 

P.5.,que recolle as adhesións a modelos segundo o lugar de experiencia pas
toral. De novo é o grupo que nunca se moveu de Galicia o que menos simpa-

OPCIÓN MODELO LUGAR DE EXPERIENCIA PASTORAL 

LINGÚÍSTICO IDEAL 
PARA A IGREXA EN Sempre Fóra de Fóra de Fóra máis 
GALICIA 

en Galicia 1a5anos 6a10anos de 10anos TOTAL 

Galego normal "G" 25.~ 41,5 35,7 38,5 27;1. 

Máis galego"G-c" 27,4 29,3 35,7 23,1 27,6 

Total parcial pro-galego (53,2) (70,8) (71,4) (61,6) (54,8) 

Máis castelán "C-g" 25,9 17,1 7,1 15,4 24,8 

Castelán normal "C" 19,1 9,8 14,3 15,4 18,3 

Total parcial pro·castelán (45) (26,9) (21,4) (30,8) (43,1) 

NS/NC 1,8 2,4 7,1 7,7 2,08 

TOTAL 100 100 100 lOO 100 

CADRO P.S.: Opción de modelo lingiiístico por lugar de experiencia pastoral. 
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tía amosa polas opcións "pro-galego" e máis "pro-castelán" sendo decisivo o 
seu peso maioritario na conformación do resultado global. 

O perfil do párroco galego cunha mentalidade máis favorable a unha 
normalización do galego na liturxia e vida parroquial podíamos sintética -e 
reductivamente- describilo así: 

Trátase dun crego de trinta ou cuarenta anos da diócese de Mondoñedo, 
Lugo ou Ourense, que ten residido fóra de Galicia e ven exercendo no interior 
do país. 

3.1.2. Os prexuízos 

Para tratar de elaborar a variable nivel de prexuízo (N.P.) que nos ser
vise de indicador para intentar unha tipificación e mediación correlacionada 
dos preconceptos negativos que sobre o idioma galego tiñan os entrevistados, 
servímonos de cinco preguntas a xeito de "Formulación positiva dun prexuízo 
extendido sobre o galego que actua corno inhibidor do seu uso". Cómpre 
aclarar que ós nosos efectos é prexuízo inhibidor toda aquela crenza social
mente vixente que supoña unha obxección ó uso normal do galego en Galicia 
en toda circunstancia de tempo, modo e lugar. 

Se ben sería posible facer outra escolma alternativa á realizada aquí, 
coidamos que os perxuízos máis extendidos no colectivo estudiado son os 
aquí formulados e valen, polo tanto, para realizarmos unha medición signifi
cativa a partir deles. Cómpre salientar que os enunciados das frases foron 
presentadas como formulacións abstractas sobre as que declarar absoluto, 
parcial (positiva), parcial (negativa), ou ningún acordo, non como formula
cións de prácticas concretas, mediatizadas como están por atrancos e procesos 
graduais ás veces necesarios. 

Pasemos a expoñer esas cinco formulacións coas que elaboramo-lo 
noso indicador: 

A primeira fai referencia a aquela crenza segundo a cal a renuncia ó 
uso do galego pode xustificarse en base á "cordial hopjtalidade" que 
merecen os visitantes (castelán falantes obviamente). E evidente que 
baixo unha apariencia benemérita de espíritu de acollida se agacha 
un prexuízo antinormalizador. 
Poñamonos se non no caso doutro país (o veciño Portugal sen ir
mos máis lonxe pode servir de referencia) e descubrirémo-lo inau
dito de tal renuncia ó uso do propio idioma nun acto litúrxico pola 
presencia duns dez, vinte ou mesmo sesenta por cen de visitantes 
foráneos. A formulación exacta que se propoñía era a seguinte: Se
ría egoísta pola nosa parte realiza-la liturxia en galego dado o gran 
número de xente de fóra que pasa por Galicia ó longo do ano. 
O segundo prexuízo analizado é abondosamente coñecido e 
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"enxebre". Podíamos definilo como a identificación rural ista do 
galego, que, se ben ten unha evidente base socio-histórica, supón 
unha renuncia expresa á solución normalizadora, ó futuro do ga
lego, ó ligalo a un mundo rural en proceso de derribo. Ficou for
mulado no noso cuestionario así: O galego poderfa ser en todo caso 
o idioma da liturxia nas parroquias do rural, pero non nas urbanas 
onde ten menor implantación social. 
En terceiro lugar propoñiamos un enunciado que trataba de recoller 
outro dos prexuízos máis extendidos en determinados estratos po
boacionais: O falso universalismo xa denunciado por Castelao co 
seu símil canino. O enunciado é o seguinte: Hoxe que camiñamos 
cara á unificación de países, costumes, idiomas e estilos de vida, 
serfa un paso atrás que o galego se convertese en lingua usual na 
liturxia. 
O problemq quedaría solucionado se algunha parroquia de cada 
zona se especializase en liturxia en galego, permanecendo as outras 
na situación actual. Tal era o texto do cuarto enunciado que trataba 
de reflexar o grao de conformidade cunha solución ghettificadora 
para a cuestión do galego eludindo unha vez máis a abordaxe da 
normalización real. 
A quinta e última formulación referíase á rusticidade intrínseca que 
moitos lle supoñen ó noso idioma, refrexada na coñecida frase bis
pal "non me presentaría a Dios en alpargatas". Esta formulación foi 
incluída co convencemento de que a súa incidencia sería menor, re
sultado de importantes e evidentes avances do galego nos últimos 
tempos e da recentísima publicación dun misal galego oficial que 
implicitamente supón xa unha negación desta disculpa desde a xe
rarquía. O enunciado era exactamente este: O galego é válido para 
ser usado cos veciños e coa familia pero non o hai que desnaturafi
zar usandoo para algo tan serio e solemne como a liturxia. 

Pasemos a analizar os resultados. 

3.1.2.1. Sobre a hospitalidade inxenua. 

Entre O§ prexuízos formulados este é o que amosou ter unha máis forte 
prevalencia. Unicamente se libran plenamente del unha cuarta parte dos pá
rrocos, mentres que un 22% están totalmente bloqueados para normalizar o 
galego na liturxia por causa del. Non é de extrañar esta importante influencia 
do prexuízo que aquí tipificamos como de inxenua hospitalidade, por ter, a 
diferencia dos outros, un claro contido "moral" que serve como coartada para 
aquel que o sostén e fundamenta nel a sua falta de decisión. 

Coa análise cruzada que realizamos observámo-lo seguinte: 
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RESULTADO GLOBAL 

"Se rfa egoísta pola nosa parte realizármo-fa litw~ria en galego dado o gran 
ntímero de xentes de fóra que pasan por Galicia ó longo do ano". 

GRÁFICO P.l. 

Por diocese ten unha significativa maior incidencia en Santiago, 
Mondoñedo-Ferrol e Vigo, (onde as respostas agregadas 1 e 2 aca
dan respectivamente o 50,5%, 49,4% e 48,4%) e unha escasa in
fluencia en Ourense, onde as respostas primeira e segunda agrega
das supoñen só un 33,3%. A diocese de Astorga tamén se des
marca da media e curiosamente faino á baixa. O seu nivel agregado 
de respostas (1 +2) está nun 38%. Este compartamento vaise repe
tir. 
O anteriormaente observado contraste Ourense-resto de Galicia 
(agás Lugo que queda entremdias), podería facer supoñer que é o 
grao de urbanización o que inza a influencia do prexuízo descrito. 
Sen embargo o gráfico P.2. deixa ver con claridade cómo a variable 
hábitat inflúe, pero non no eixe rural-urbano, senón interior-costa. 

INTERIOR 
(RURAL + INTERMEDIO) 

COSTA (RURAL+ INTERMEDIO) 
NSnC 

URBANO 

"Sería e~oísta pola nosa parte reali:ármo-la litw:ria en galego dado o gran 
número de xemes de fóra que pasan por Galicia ó longo do ano". 

GRÁFICO P.2. 
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Trátase logo dun prexuízo especialmente presente na costa que re
ducirá a práctica litúrxica en galego na época de turismo e veraneo, e 
servirá de pennanente atranco a unha normalización plena. 
De calquera xeito non é nin a diócese nin o hábitat o que parece ser 
máis claramente determinante no nivel de presencia deste prexuízo 
(e como veremos dos demais), senón, máis ben, outras tres varia
bles: o posicionamento doctrina!, a idade e o lugar de formación. 

37.3 
-CONSERVADOR 

-- CENTRISTA 

_RENOVADOR 

TOTAL 
ACORDO 

MÁIS BEN 
ACORDO 

40% 

10% 

GRÁFICO P.3. 

MÁIS BEN 
DESACORDO 

TOTAL 
DESACORDO 

No gráfico P.3 obsérvase perfectamente o perfil de cada posiciona
mento doctrinal. O perfil "conservador" acada o nivel máximo de resposta no 
nivel máximo de acordo co enunciado, descendo invariablemente ata o nivel 
mínimo de respostas que cadra co nivel mínimo de prexuízo. Todo o contra
rio acontece co grupo "renovador", onde a diagonal debuxada é a inversa á 
anterior. Mentras, o grupo que convencionalmente chamamos "centristas", 
tende a estabilizarse nunha horizontal. 

Con idéntica claridade se nos revela a correlación entre idade e inciden
cia do prexuízo estudiado no gráfrico P.4. Neste caso contrasta aínda moito 
máis o comportamento dos grupos de idade extremos. 
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- 70 ANOS E MAIS 

4~ 

\ 

- 5670ANOS 

-- 41 55 ANOS 

- 25·40ANOS 

25,4 

8,8 

TOTAL 
ACORDO 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

MÁIS BEN 
ACORDO 

-40% 

10% 

GRÁFICO P.4. 

MÁIS BEN 
DESACORDO 

47,1 

35,2 

20,2 

TOTAL 
DESACORDO 

Efectivamente, o grupo de menos de 40 anos, amósase moi libre frente 
á "presión psicolóxica dos foráneos". Un 47,1 % amosa un total desacordo 
con ese suposto egoísmo de mante-la liturxia en galego a pesar dos turistas. 
No polo oposto, os máis vellos están totalmente de acordo co enunciado pro
poso nun 42,9% dos casos e máis ben de acordo nun 2 1 ,4%. 

O grupo máis significativo -a efectos estadísticos e pastorais-, o de 41-
45 anos non está en termos relativos, moi afectado por este prexuízo. O total 
de respostas de acordo total e parcial agregados supón un 38,6%. Porén, 
cómpre dicir que é unha proporción importante e que estamos diante dun dos 
máis fortes atrancos psicolóxicos -ou coartadas psicolóxicas para sermos 
rnáis realistas- para unha normali:ación do galego na liturxia, nas zonas de 
máis vitalidade do noso país. 

Por fin no cadro P.6. podemos ver a influencia doutra variable na vi
xencia de te prexuízo anti-normalizador. 

Se excluímos provisoriamente o grupo "todo fóra" (que inclúe os pá-
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"SEIÚA EGOfSTA POLA NOSA 
LUGAR DE FORMACIÓN PARTE REALIZARMOS A 

LITURXIA EN GALEGO DADO 
O GRAN NúMERO DE XENTE DE 

Sempre en Galicia Estudios Grado Fóra Todo Fóra FÓRA QUE PASA POR GALICIA 
Ó LONGO DO ANO" 

Total acordo 23,2 17 18,2 

Máis ben de acordo 23,2 21,3 24,2 

Máis ben desacordo 27,7 27,7 45,5 

Total desacordo 24,8 31,9 12,1 

NS/NC I 2,1 -

TOTAL 100 100 100 

CADRO P.6.: Incidencia do prexufo 1 ("Hospitalidade inxenua") por lugar de formación. 

rrocos de Astorga que analizaremos despois), queda evidenciado unha vez 
máis que o distanciamento do "problema" ten no noso caso un efecto positi
vamente galeguizador. Cando menos reduce significativamente o nivel de 
prexuízo. Diríamos que o prexuízo descrito ten, ó parecer, algo de "complexo 
provinciano" frente ó visitante, complexo que rebe significativamente cando 
se ten pasado un tempo noutras terras que manteñen sen maiores traumas os 
seus sinais de identidade normalizados. 

En canto á parte galega da diócese de Astorga resulta interesante apuntar 
que, sendo nela minoría importante o número de non-galegos e sendo maioría 
absoluta os formados fóra de Galicia, e cunha clara opción ideal de modelo 
lingiiístico pro-castelán (66,7%), están menos afectados que o resto da 
dióceses -agás a de Ourense- polo prexuízo aquí estudiado. En Astorga a 
porcentaxe agregada das respostas 1 e 2 (total e máis ben de acordo) resulta 
ser un 38% frente a un 50% de Santiago, 49% de Mondoñedo-Ferrol e 48% 
de Tui-Vigo. De aí a nosa teima anterior en presentar o prexuízo como 
"disculpa inhibidora", esto é, que pode actuar como coartada dos segmentos 
do noso colectivo que optan idealmente por un modelo máis galeguista para 
non ser consecuentes nas sua práctica. Alí onde xa teñen máis claro que o 
modelo a seguir é non-galego, non precisan a agarradura psicolóxica dun 
tópico prexuizoso. 

3.1.2.2. Sobre a identificación ruralista do galego. 

As posicións tomadas polos entrevistados frente a nosa segunda pro
posta foron as que presenta o gráfico P.5. 
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RESULTADO GLOBAL 

NSINC 
3,3% 

Total 
desacordo 
41,3% 

Total acordo 
9,3% 

"O galego podería ser en todo caso o idionuJ da liturxia nas parroquias do rural pero 
non nas urbanas onde ten menor implantación social". 

GRÁFICO P.S. 

O resultado vén ser unha boa nova para a causa da normalización por
que estamos diante dun dos prexuízos social e históricamente máis extendido 
sobre a limitación conxénita do galego nunha sociedade urbanizada. Valla o 
dito noutro capítulo deste estudio sobre a permeabilidade da Igrexa para 
interpretar esta resposta. ¿Quen dubida que a irrupción do galego na última 
década en ámbitos nunca antes conqueridos influíu decisivamente na disolu
ción dun prexuízo tan arraigado coma este? 

Busquemos, mesmo así, a quen afecta, quen son ese 23,2% 
(9,3+13,9) que pode argumentar en concordancia -total ou parcial- co noso 
enunciado para renunciar a un esforzo normalizador. Da nosa análise cruzada 
dedúcese que este prexuízo ruralista ten especial vixencia -cunha porcentaxe 
de incidencia significativamente superior ós valores medios xa expostos- nos 
seguintes segmentos da mostra: na diócese de Tui-Vigo, no grupo de máis de 
70 anos, nos posicionamentos "conservador" e "centrista" e nos nacidos na 
cidade. Observémolo no gráfico P.6. 
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DIÓCESE TUI-VIGO 

NACIDOS NA C IDADE 

NSINC 
3"1o 

Total acordo 9,1 "'o 

MAIORES DE 70 ANOS 

POSICI ONAMENTOS "CONSERVADOR" 

E "CENTRISTA" (AGREGADOS) 

NSINC 
4,45% 

"O galego poderfa ser en rodo caso o idioma da liwrxia nas parroquias do rural pero 
non nas urbanas onde ren menor implamación social". 

GRÁFICO P.6. 
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Así mesmo, a variable que mellor correlaciona, como se pode observar 
no cadro P.7. volve ser a idade. O grupo máis novo presenta unha baixísima 
influencia deste prexuízo, case insignificante. Esta incidencia aumenta gradual 
e invariablemente a medida que avanzamos ó longo dos grupos de idade, 
deica o máis vello do que xa expresamos antes os seus resultados. Os pre
conceptos e principios non sometidos á crítica da razón, os prexuízos en fin, 
parecen por fortuna diluírse nas novas xeracións. 

"O GALEGO PODERIA SER EN 
TODO CASO O IDIOMA DA GRUPO DE IDADE 
LITURXIA NAS PARROQUIAS DO 
RURAL, PERO NON NAS URBANAS 
ONDE TEN MENOR 
IMPLANTACIÓN SOCIAL" 

25-40 41-55 56-70 70 e máis TOTAL 

Total acordo 2,4 7,2 10,6 16,4 9,3 

Máis ben de acordo 2,9 13,3 13,7 29,1 13,9 
f-

Máis ben en desacordo 35,3 30,4 35,2 27,3 32,2 
f-

Total desacordo 58,8 46,4 37,9 16,4 41,3 
f-

NS/NC - 2,7 2,6 10,9 3,2 

TOTAL 100 100 100 100 100 

CADRO P.7.: Incidencia do prexuízo 2 (identificación rural ista) por grupo de idade. 

3.1.2.3. Sobre o falso universalismo. 

Con algún pequeno matiz diferencial o comportamento da mostra res
pecto deste prexuízo foi case o mesmo que con respecto ó anterior. 

De novo atopamos unha correlación positiva máis ou menos pronun
ciada respecto ás variables: posicionamento doctrina}, lugar de formación e 
grupo de idade. 

Consecuentemente os segmentos da mostra que amosarán unha mei
rande incidencia do prexuízo aquí descrito son: o conservador, o formado sen 
saír de Galicia e o de avanzada idade. 

Os resultados globais quedan reflexados no gráfico P. 7. 
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RESULTADO GLOBAL 

Tola! 
desacordo 
52,4% 

NSINC 

"Hoxe que camiñamos cara á unificación de pafses, costumes, idiomas e estilos de vida 
sería un paso atrás que o galego se convertese en lingua usual na liturxia". 

GRÁFICO P.7. 

Destaca con máis claridade que no caso anterior o grupo que rexeita con 
total contundencia o enunciado proposto. Perto dunha cuarta parte amosaron 
unha conformidade total ou parcial. No gráfico P. 8. agregamos por dioceses 
as respostas 1 e 2 (acordo total ou parcial) e 3 e 4 (desacordo total e parcial), 
para evidenciar unha vez máis o comportamento extremo de Tui-Vigo (polo 
máis prexuizoso) e Astorga que volve a amosar o máis baixo nivel de 
prexuízo, anque, lembrémolo de novo, tamén destacaba como a menos favo
rable a un modelo normalizador do galego. 

No que portén ós segmentos da mostra que máis conformidade declara
ron co enunciado proposto hai que salientar primeiramente os que teñen un 
posicionamento doctrina! conservador. Se se lle agrega o posicionamento in
tegrista, que no conxunto resultou residual, acádanse con este segmento da 
mostra os máximos valores relativos de incidencia do prexuízo descrito. 
Tanto é así que podemos decir que o prexuízo ou argumentación (falsamente) 
universalista parece ser característico do discurso conservador. A importante 
incidencia en Tui-Vigo respecto ós valores medios podemos considera la unha 
consecuencia do anterior. 
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Santiago 

desacordo 
76,7% 

NSINC 

Ourense 

desacordo 
77,2% 

Mondoñedo 

desacordo 
71,4% 

Lugo 

desacordo 
77,6% 

Tui 

70% 

Astorga 

esacordo 
88,8% 

"Hoxe que camiriamos cara á unificación de países. costumes, idiomas e estilos de vida 
sería tm paso atrás que o galego se com•ertese en lingua usual na liturxia". 

GRÁFICO P.8. 

MAIORES DE 56 ANOS INTEGRISTAS +CONSERVADORES 

NSINC 
2.1% 

DIÓCESE T UI-VIGO 

"O problema quedaría solucionado se algunha parroquia de cada :ona se especializase 
enliwrxia en galego. permanecendo as ol/tras na siwación actual". 

GRÁFICO P.9. 
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Mesmo semella ser máis determinante para adherirse a esa argumenta
ción prexuizosa o posicionamente doctrinal que a idade, a pesar de que a par
tir dos 56 anos tamén se observa un significativo incremento da súa inciden
cia. 

3.1.2.4. Sobre a solución ghettificadora. 

O cuarto enunciado proposto ós entrevistados describía unha solución 
"ghettificadora" do problema, a coexistencia de parroquias galeguizadas como 
illas nun conxunto non-normalizado. 

RESULTADO GLOBAL 

2,2% 

Totalmente 
en desacordo 
62,7% 

Total 
acordo 
8% 

Máis ben 
de acordo 
7,5% 

"O problema quedada solucionado se algunha parroquia de cada zona se especializase 
en liturxia en galego, permanecendo as outras na situación actual". 

GRÁFICO P.lO. 

Esta posible solución atopou moi pouca aceptación (gráfico P. 10.) e 
coidamos que foi por tres motivos fundamentais: 

-A pouquísima simpatía dunha solución que non "trataba a todos por 
igual". (Tal contraargumentación foi recollida en numerosísimos casos infor
malmente polos entrevistadores). Este sentimento de "unidade" e de necesi
dade de atopar unha saída progresiva e unitaria ó problema da normalización 
resultan estar enormemente extendido. 
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- A pouca hamornia desa solución coa realidade socio-lingUística ga
lega (ben distinta á do Pais Vasco por exemplo), realidade que nas parroquias 
galegas se detecta ben ás claras. 

- A pouca sintonía desa solución co galeguismo (non formulado e non 
realizado) dos párrocos, que, lembremos, declarábase en máis da metade dos 
casos partidario dunha total ou parcial-maioritaria galeguización da práctica 
eclesial. 

Curiosamente na desagregación por diocese volvemos a nos atopar cun 
comportamento atípico en Astorga, pero desta volta en dirección contraria: os 
resultados favorables a esa solución-ghetto practicamente doblan á media do 
resto de Galicia. Obviamente a sensibilidade dos párrocos da zona galega de 
Astorga é distinta á do resto de Galicia. 

En canto os subgrupos que en termos comparativos apoian esta formu
lación significativamente más que a media do conxunto podemos citar, ade
máis da xa comentada diócese de Astorga, dous máis: o de máis de 70 anos e 
o de ideoloxía conservadora. 

POSICION AME 10 CONSERVADOR 

T01al 
desacordo 
44,5% 

NSINC 
3,2% Total acordo 

14,8% 

70 ANOS OU MÁIS 

"O problema quedaría solucionado se algunha parroquia de cada zona se especializase 
en liturxia en galego, permanecendo as outras na situación actual". 

GRÁFICO P.ll. 

Esta configuración estadística da incidencia do prexuízo "ghettificador" 
minimiza amda máis a sua vixencia, ó estar tan claramente decantada cara ó 
grupo de idade "xubilado" que mantén unha actividade pastoral mínima -an
que real- e a extinguir en breve tempo. 
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3.1.2.5. Sobre a rustificade intrínseca do galego. 

No recorrido histórico que precede as presentes páxinas de análise, hai 
un momento de gran importancia no ir e vir do debate sobre o galego na 
Igrexa. Referímonos á polémica posconciliar, aquela que, ben reflexada na 
prensa, puxo ó descuberto toda a inmensa carga de prexuízos amoreados, ó 
longo da historia, no subconscente do colectivo clerical. 

E un tipo de prexuízo negativo sobresaía nidiamente sobre o conxunto, 
eclipsando mesmamente a outros non formulados con tanta claridade. Referí
monos a aquella crenza nunha suposta eiva conxénita do noso idioma para ser 
usado na liturxia sen que esta perdese en solemnidade e respeto. 

Sen embargo, ó parecer, o tempo e os acontecementos xogaron tamén a 
prol da disolución deste prexuízo, que se ben segue a contar con pintorescos 
representantes, manten un nivel de incidencia mínimo no global, conforme se 
recolle no gráfico P. 12. 

RESULTADO GLOBAL 

Total 
desacordo 
n,9% 

Total 
acordo Máis ben 
4,3% 

"O galego é válido para usar cos veciños e coa familia pero non hai que desnaturalizar 
usandoo para algo tan serio e solemne como a liturxia". 

GRÁFICO P.l2. 

Todo parece indicar que houbo un importante cambio de mentalidade no 
que.influíu sen dúbida o avance social do galego nos últimos anos, así como a 
asunción do espíritu conciliar, como o desmostra o feito de que sexa entre os 
máis vellos e nos posicionamentos conservadores nos que teña máis vixencia 
este prexuízo sobre unha suposta rusticidade intrínseca do idioma galego 
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(gráfico P. 13.), mentres que nos polos opostos este é, no grupo da idade 
máis novo (25-40) e no posicionamento que chamanos "renovador" a súa in
cidencia é absolutamente nula (valor O tanto para a primeira como a segunda 
resposta). 

70 ANOS OU MÁIS 

Total 
desaCOfdo 
45,5% 

NSINC 
1,8% 

INTEGRISTAS E CONSERVA DORES 

NS/NC 

Total 
desacordo 
54,6% 

Total 
acordo 

Máls ben 

"O galego é l'álido para usar cos veciños e coa familia pero non hai que desnaturalizar 
usandoo para algo tan serio e solemne como a liturxia". 

GRÁFICO P.13. 

3.1.2.6. Sobre o nivel global de prexuízo (N.P.) 

Co fin de podermos establecer comparanzas significativas elaboramos 
un indicador sintético que reflexase globalizadamente o nivel de prexuízo de 
cada subgrupo. A capacidade medidora deste indicador é, por suposto, 
relativa, válida únicamente no contexto deste estudio, e coa obvia limitación 
da escolla subxectiva que previamente fixemos dos cinco prexuízos descritos. 

Este nivel de prexuízo resulta de aplicar unha puntuación entre O -valor 
do total desacordo- a 1 O -valor do total acordo-, pasando polos intermedios 
3 e 7 puntos. Coas cinco puntuacións elabórase unha media aritmética simple 
que vén ser a nova variable N.P. 

A distribución de frecuencias desa puntuación en prexuízos (Nivel de 
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Prexuízo) recóllese no histograma seguinte (gráfico P. 14.). O valor medio do 
conxunto resultou ser 2.702 (sendo a desviación típica 2.208) e o valor modal 
era de 0,6. O resultado, como se observa foi baixo no conxunto, anque cóm
pre analizar polo miudo para detectar onde se sitúan os subgrupos cun 
prexuízo antinormalizador superior á media unha, dúas veces ... , así como 
caracterizar o máis posible a ese 17 %cun prexuízo global por riba do nivel 5. 
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10 -
-
-
-
- I I 

I I 
5 

- I I 
I I I I I I I I - I I I I 
I I I I 
I I I I - I I I I l - I I I I 
I I I I I l I I I I I I 

0-1 1'1-2 2'1-3 3'1 -4 4'1-5 5'1-6 6'1-7 7'1-8 8'1-9 9'1-10 

N.P. ("Puntuación total en prexufzos") 

GRÁFICO P.l4. 

Hisrograma do nivel de prexuí:o. 
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No cadro P.8. exponse a distribución de intervalor de N.P. por dió
cese. De novo é Ourense que nos volve sorprender cunha mais alta porcen
taxe de párrocos "limpos de prexuízos" (un 22,8 % frente a unha media do 
13,3) esto é, preto dunha cuarta parte que respostaron cun ,"totalmente en de
sacordo" os cinco formulacións antinormalizadoras. E unha diferencia 
notabilísima, que vén reforzar conclusións parciaís anteriores e que resulta 
máis significativa se se contrasta coa actuación xerárquica dos últimos anos. 

Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Ningún prexuízo (O) 14 22,8 11,7 7,7 11,7 - 13,3 

Menos da Media 42,5 42,3 40,3 56 41,7 66,6 45,7 
(0- 2,701) 

Total por baixo (56.5) (65,1) (52) (63,7) (53,4) (66,6) (59) 
da media 

Ata I vez por 
31,5 25,2 31,2 25,9 36,7 16.? 29,2 

riba da media (2,702-5,3 
-

De 1 a 2 veces por riva 
11,5 6,5 11,7 9,1 10 16,7 10 da media (5,4-8,1) 

Máis de 2 veces 0,5 3,3 5,2 1,4 - - 1,8 
por riva da media ( +8,1) 

Total por riba (43.5) (35) (48,1) (36,4) (46,7) (33,4) (41) 
da media 

TOTAL 100 100 100 lOO lOO 100 

CADRO P.8.: Nil•el de pre.mí:o por diócese. 

Tódalas dióceses sitúan a máis da metade dos seus párrocos por de
baixo da "nota media" en prexuízo (2,702) pero de novo cómpre salientar a 
Ourense (65,1 %) e Lugo (63,7 %) -o caso de Astorga· ten outro significado
como as menos prexuizosas en térmos globais. 

En sentido contrario atopámonos outra vez con Mondoñedo (43,1 % 
por riba da media) e Tui (46,7 %) como as máis prexuizosas, no que inflúen 
ó noso xuízo a presencia de sectores de mentalidade "castrense" e "opus
deista". No caso ferrolán esto parece confirmai o o feito desa afirmada minoría 
dun 5,2% que sobresae en prexuízos antigalegos. 

O caso de Astorga volve ser diferente. Non aparece ningún sector ple
namente liberado de prexuízos, un sector afirmado na galeguidade, aspecto 
que concorda plenamente coa pouca adhesión amosada a un modelo normali
Lador galego. Pero o curioso é que aínda así ten un global de menor prexuízo 
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que o conxunto. non habendo conciencia galeguista tampouco destaca por un 
prexuízo anti-galego. Non se precisa nesta diócese da "coartada" do prexuízo 
para non ter esa conciencia. Nese sentido viven a súa non-galeguidade 
"xustificadamente", sen complexo de culpa, sen presión en contra, abóndalles 
con non se sentiren galegos. A ausencia dun sector intraeclesial galeguista e a 
aceptación como "feito natural" da súa pertenza á meseta xogan un papel 
combinado determinante. 

No gráfico P. 15. exponse a enorme influencia que no nivel global de 
prexuízo exerce a idade. Hai unha correlación directa"+ idade+ prexuízo" 
que resulta concluinte: as novas xeracións poderán sentir presión exterior nun 
sentido galeguista ou castelanista pero a presión interior do prexuízo anti
normalizador queda en gran parte superado. 

Idade 

11,7% 

29,7% 

48,9% 

25-40 41-55 56-70 

GRÁFICO P.lS. 

81,5% 

D % con nivel de pre
xufzo superior a media 

11111111 %con nivel de pre-
11111 xufzo inferior á media 

?Oe máis 

Niveis de prexuízo (por riba e por baixo da media) en cada grupo de idade. 

De calquera xeito o optimismo posible á vista desta correlación hai que 
relativilizalo. O grupo máis novo non representa alén dun 6 % dos párrocos 
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de Galicia. De novo temos que dirixi-la mirada cara ó grupo de 41-55 anos, o 
máis numeroso (47 %) e mais ó de 56-70 anos, que aporta un 36,4 % do to
tal. En ámbolos dous consérvase un lastre de prexuízo contra-normalizador 
que hai que ter en conta. 

No gráfico P. 16 obsérvase a diferente incidencia que os prexuízos es-
tudiadas teñen segundo sexa o entorno ambiental e cultural de nacemento. Os 
cregos nacidos na cidade poñen un número considerable máis de peros a unha 
normalización do galego na Igrexa. Se o nivel de prexuízo resulta daquela ser 
relativamente baixo débese ó aporte dos que son maioritarias no colectivo es
tudiado: os cregos de extracción rural, que como veremos con posterioridade, 
manterán un nivel elevado de fidelidade 6 idioma. 

40,1 % 

Nacidos na 
aldea 

60,6% 

Nacidos na 
cidade 

GRÁFICO P.l6. 

D % con N.P. superior 
á media 

mmJ% con N.P. inferior 
llliW á media 

Ni1•eis de prexuí:o (por riba e por baixo da media) segundo lugar de nacemento. 

3.1.3. O idioma de instalación 

¿Son os cregos galegos galego-falantes? Eis o punto de partida deste 
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apartado: a busca do idioma de instalación coloquial ou informal dos párro
cos. Obviamente este aspecto é fundamental á hora de pensar nun proceso de 
normalización real e na súa factibilidade. Se non se contar con persoal galego
falante, o punto de partida sería outro distinto que no caso contrario. Norma
lizar "é facer normal", non ritualizar un idioma no que non se vive. 

As posibilidades de resposta á pregunta polo idioma empregado na 
conversa informal cos veciños eran de novo catro, homólogas as respostas 
sobre adhesión a modelo ideal, esto é: sempre en galego, maiormente en ga
lego, maiormente en castelán e sempre en castelán. 

A distribución por diócese amósase no cadro P. 9. 

LINGUA DE D I ÓCES E 
INSTALACIÓN 
INFORMAL Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Só galego 64,2 92,7 68,8 87,4 43,3 44,4 73,1 

Máis galego 21,4 5,7 14,3 5,6 5 16,7 12 

Máis castelán 11,9 1,6 11,7 7 41,7 11,1 11,5 

Só castelán I o 5,2 o 10 27,8 2,9 

NS/NC 1,5 - - - - - 0,5 

TOTAL lOO lOO 100 100 lOO 100 100 

CADRO P.9.: Lingua de uso coloquial (Instalación informal) por diócese. 

Da observación dos totais dedúcese unha resposta clara a pregunta de 
partida: os párrocos galegos falan o galego. Só un 2,9 % non o empregan 
nunca na conversa espontánea cos seus fregueses, mentras que un 73 % úsao 
sempre. Os que máis instalados se atopan no galego son os de Ourense (92,7 
% só galego e O só castelán) e Lugo (87 ,4 % só galego e O só castelán), ocu
pando unha posición intermedia Santiago e Mondoñedo. 

A diocese de Tui fica moi por debaixo da media no uso coloquial do 
galego sendo a única das dióceses galegas nas que menos da metade dos pá
rrocos (43,3 %) emprega únicamente o galego na fala informal, mentres que 
un 10 % está plenamente instalado no castelán e nada menos que un 41,7 % 
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empega maioritariamente o castelán. O contraste co resto non pode ser máis 
chamativo e supón un condicionamente moi forte para calquera prantexamento 
normalizador. O peso urbano desta diocese xoga un papel importante, pero 
como xa veremos non é o unico factor. 

Pero onde resulta máis marcada a castelanización dos párrocos é na 
diócese de Astorga onde un 27,8 % emprega exclusivamente o castelán e un 
1 L, 1% emprégao maioritariamente. Atopámonos logo cun caso no que, no 
contexto dunha zona rural galega, case a metade dos párrocos optan no espa
cio informal de relación polo idioma castelán. 

A raíz do observado nestas dióceses cómpre facerse a pregunta de se é o 
hábitat unha variable decisiva no comportamento idiomático do colectivo es
tudiado no espacio non-formal de relación. 

No cadro P.IO presentamos os resultados desagregados por tipo de há
bitat. 

LINGUA DE TIPO DE HÁBITAT 

INSTALACIÓN Rural Rural Intermedio Intermedio 
INFORMAL 

interior costa interior costa Urbano TOTAL 

Só galego 87,2 51,5 62,1 44 29,5 73,1 

Máis galego 5,4 29,9 21,2 12 18,2 12 

Máis castelán 4,9 14,4 13,6 40 45,5 ll.S 

Só castelán 2,3 3,1 3 4 4,5 2,9 

NS/NC 0.3 I 2,3 o.s 

TOTAL lOO 100 lOO lOO lOO 100 

CADRO P.lO.: Lingua de uso coloquial por hábitat. 

Efectivamente hai un comportamento máis galeguizado nas zonas me
nos castelanizadas. No rural interior (87,2 %) e nas vilas do interior (62,1 %) 
os que "falan só galego fóra da misa" acadan os valores máis altos. As zonas 
onde os párrocos teñen un nivel de instalación no galego menor son as vilas 
costeiras (onde aínda a suma dos comportamentos idiomáticos con predomi
nio do galego supón máis da metade dos individuos) e na zona urbana. 
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Cómpre deterse neste tipo de hábitat pola súa importancia sociolóxica. 
Arredor dun 30 % dos párrocos urbanos están plenamente instalados no ga
lego, frente a un 4,5 % que o están plenamente no castelán. O comportamento 
máis extendido na cidade é aquel dos que falan o castelán marioritaria pero 
non unicamente (45,5 %). Retomando o caso de Tui-Vigo diremos que en li
ñas xerais pode obedecer a súa compoñente urbana, pero que ese 1 O % de 
instalación "só castelán" que se dispara no seu caso debe responder a outros 
factores, fundamentalmente de tipo ideolóxico. 

O factor ideolóxico inflúe nalgunha medida no que falan os párrocos 
fóra da misa. O cadro P.ll reflexa esa influencia. 

LINGUA DE POSICIONAMENTO DOCTRINAL 
INSTALA CIÓN 
INFORMAL Integrista Conservador Centrista Renovador TOTAL 

Só galego 40 66,5 70,9 78,1 73,1 

Máis galego 20 17,1 8,1 11,3 12 

Máis castelán 20 11,4 16,9 9 11,5 

Só castelán - 4,4 4,1 1,6 2,9 

NS/NC 20 0,6 - - 0,5 

TOTAL lOO lOO lOO lOO 100 

CADRO P.ll.: Lingua de uso coloquial (instalación informal) por posicionamento doctrina!. 

Obsérvase perfectamente como o nivel de uso coloquial do galego au
menta a medida que aumenta o grao de aperturismo doctrina!. O sector máis 
renovador sitúase nun 78, 1 % dos casos instalado perfectamente no galego, 
sendo, xa que logo, o que menos problemas lle pon a usar o idioma propio de 
Galicia. Pola contra os conservadores -aqueles que coidaban que o Concilio 
deu pé a abusos censurables- son os que máis tenden a instalarse no castelán. 
Aínda así, os niveis de uso do galego seguen sendo importantes en calquera 
dos posicionamentos (convén recordar que o sector integrista -"concilio 
Vaticano negativo"- resultou ser moi insignificante supoñendo só un 0,8 % 
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do total) pois o máis determinante na lingua de instalación vén sendo o que se 
falou na casa como queda reflexado no cadro P.l2. 

LINGUA DE FALA NA CASA MATERNA 

INSTALACIÓN 
Galego Galego pais Castelán Outros TOTAL INFORMAL 

castelán o fillo 

Só galego 78,1 48,6 44,6 40 73,1 

Máis galego 11,2 21,6 14,3 - 12 

Máis castelán 9,3 18,9 25 40 11,5 

Só castelán I 10,8 16,1 -- 2,9 

NS/NC 0,4 - 20 0,5 

TOTAL lOO lOO lOO 100 100 

CADRO P.l2.: Lingua de uso coloquial (instalación informal) por idioma falado na casa materna. 

Aqueles que viviron a súa infancia nun ambiente familiar totalmente ga
lego-falante (que lembremos resultan una amplísima maioría dun 84 %) 
mantéñense neta mente instalados no galego nun 78,1 % dos casos, e relati
vamente máis instalados no galego un 11,2 %. Podíamos dicir que no ámbito 
informal de relación a deserción do galego é dun 1 O % dos que partían dunha 
infancia galego-falante. 

No caso contrario atopámonos. cun 44,6% que manifestaron fa lar colo
quialmente só galego dentre os que partían dun ambente familiar castelán fa
lante. En total, considerando a opción intermedia máis-galego, o grao de re
galeguización sitúase case nun 50 % daqueles. 

Temos polo tanto que a pesar de tódolos condicionantes na evolución 
histórica do colectivo estudiado hai unha importante tendencia á fidelidade ó 
idioma no que se refire ó seu uso coloquial ou informal. Concretamente: os 
educados en galego no conxunto da mostra son 526 en números absolutos, 
esto é, un 84,3 %. Os que manteñen un uso exclusivo do galego son 456, 
esto é o 73 % da mostra. E os que manteñen un uso maioritario do galego son 
un 12% da mostra, 75 en números absolutos. En total o 84,3% galego
-falantes de partida frente a un 85% de chegada. 
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3.2. A PRÁCTICA PASTORAL PARROQUIAL 

3.2.1. Da opción ideal á práctica concreta 

¿Como se traduce na práctica pastoral de cada parroquia aquela primera 
opción por un modelo lingtiístico?. Ou doutro xeito ¿que grao de conciencia 
galeguista teñen os párrocos? Porque optar idealmente por un modelo pro
galego non presupón máis que unha disposición mental, unha idealización, 
unha conciencia transitiva - usando o conceptualización freireana- pero po
siblemente inxenua, á que podíamos chamar pre-política no senso amplo. En
tre os caracteres desta conciencia transitiva inxenua estaría a delegación siste
mática da propia responsabilidade histórica na autoridade (xerarquía). Pola 
contra unha conciencia crítica supoñería unha liberación real de prexuízos e 
unha práctica transformadora do presente. Digamos que certamente habería un 
estadio aínda anterior ós dous expostos que sería o da conciencia intransitiva: 
corresponde a una situación de aceptación da "naturalidade" do presente 
histórico, de asunción do corpo de prexuízos existente e do convencemento 
de que o cambio é inútil e perigoso. Con todo, ese estadio prexuizoso estaría, 
segundo analizamos con anterioridade, ligado ás idades máis avanzadas e po
sicionamentos máis conservadores, que son relativamente minoritarios. 

No gráfico P.l7 recóllese ur1ha das distribucións cruzadas máis intere
santes. As tres columnas representan as tres posibles opcións ideais de mo
delo nas que existe unha presencia do galego na liturxia (excluímos a cuarta 
opción: Só castelan "C"). Dentro de cada columna faise o reparto entre os ni
veis de realización práctica desa opción no presente. (A pregunta formulada 
era: Na sua parroquia ¿Conseguise esa situación que vde. considera desexa
ble?.) 

Este reparto faise dacordo con tres posibles opcións: A primeira é a 
consecucion plena da opción xa (que chamaremos opción polo CAMBIO), a 
segunda é a non consecución plena pero a constatación de avances progresi
vos (GRADUALISMO) e a terceira supón a inexistencia de calquera avance 
(INMOBILISMO ). 

Curiosamente o máis grande inrnobilismo estase a dar entre aqueles que 
menos terían que cambiar para conformar a súa práctica ó seu modelo ideal. 
Semella que a estes lles custa máis introducir unha misa en galego entre catro 
en castelán que ós da opción "G" acadar unha galeguización plena de tódalas 
misas. Podemos logo deducir que a opción "C-g" é una opción de "pouco 
convencidos". Trátase dun bilingiiísmo de dominio castelán no que a presen
cia residual de liturxia en galego pode ter algo de diglosia ritual. Podemos 
afirmar que tal opción pode funcionar como ideoloxía do bilingiHsmo que 
busca unha "conciliación" aparente de contrarias, como fórmula lexitimadora 
dun proceso de morte doce do idioma minorizado. 

O gradualismo é moi p,equeno nesta opción xa que o cambio a realizar. a 
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lnmobilismo lnmobilismo 

47,6% 
65,7% 

Opción Opción 
"G" "G-c" 

GRÁFICO P.17. 

lnmobilismo 

73,6% 

radualismo 

Opción 
"C-g" 

Dtstrihución do grao de realización práctica presente de opción persoal ideal, 
segundo a opción escollida. 

meta a acadar, non admite prácticamente estadias intermedios. Máis ben sería 
un estadio intermedio para unha outra meta máis ambiciosa. 

No lado oposto, entre os que teñen teóricamente claro que o que cómpre 
en Galicia é una Igrexa con práctica galega, a situación é ben diferente. Hai un 
12,4 % deles (o que supón un 3,36 % do total da mostra) que declaran ter 
posto en práctica a súa opción plenamente, superando, se a houbo, a fase de 
gradualismo. (O 14,8% da opción "C-g" que acadaron o seu "cambio" supo
ñen o 3,6% do total da mostra pero trátase dun cambio ben distinto). Hai un 
40% deles que declaran estar en proceso de cambio gradual (o que supón un 
11 % do total da mostra). A mobilización e práctica normalizadora está prece
dida dunha escolla conscente, dun cambio de mentalidade. 

Na opción intermedia a valoración é ambivalente. Trátase dun bilin
gUismo de predominio galego nun contexto social de subordinación do ga
lego. ¿Podería funcionar como lexitimación ideolóxica?. Iso explicaria ese 
65,7 %de inercia inmobilista. ¿Funciona quizais como unha "opción realista" 
que se estea disposto a practicar?. De calquera xeito son moi poucos os que a 
realizaron (5,8 % dos que escolleron esa opción, o que supón un 1,6 % da 
mostra). 
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Todo isto lévanos de momento a dúas conclusións: -o proceso de ga
leguización, mesmo na súa estratexia máis gradual, está protagonizado 
principalmente polos que están mentalmente convertidos a unha opción ple
namente normalizadora. Estamos diante, en certo modo, dunha "metanoia", 
dun renacer que chama pola traducción práctica. No'n acontece o mesmo cos 
que teñen un horizonte máis posibilista e realizable: Estes son os que menos 
traducen en práctica a sua opción. Podiamos, logo, afirmar que esas opcións 
posibilistas funcionan en boa parte como ideoloxías inhibidoras de prácticas 
galeguizan tes. 

- A inercia inmobilista predomina relativamente na opción "G" e ab
solutamente nas opcións "G-c" e "C-g". 

Estamos, logo, diante dun colectivo onde hai un divorcio notable entre 
sentimento-razón dunha parte e práctica histórica doutra. Hai un predominio 
global claro dunha conciencia transitiva inxenua, que se percata en certo 
modo do problema pero non asume a súa responsabilidade histórica indivi
dual. 

No cadro P.13 observamos o grao de realización práctica da opción es
collida por diócese. 

¿NA PARROQUIA DIÓCESE 
CONSEGUIUSE ESA 
SITUACIÓN QUE 
VOSTEDE ASPIRA? Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Sl 15,9 10,4 9,8 14,9 9,3 12,9 

Non pero houbo 30,7 29,2 32.8 20,2 25,6 26,9 
avances 

NON 53.4 60,4 57,4 64,9 65,1 100 60,2 

TOTAL 100 100 100 lOO 100 100 lOO 

CADRO P.13.: Realización práctica da opción ideal (nos casos que inclúe cando menos unha 
mínima galeguización) por diócese. 

A distribucion desa traducción práctica do modelo ideal por diocese é 
moi semellante, pero cómpre de novo comentar os casos de Tui-Vigo e As
torga. A primeira é a mais inmobilista de tódalas dioceses galegas, e na que 
menos cambio conseguido se observa, a pesar que xa era a que menos 
aspiracións galeguizantes tiña. Concorda esto con todo o comentado ante
riormente sobre esta diócese. 

Respecto a Astorga a cousa está clara. Erar: poucos os que escollían 
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unha opción normalizadora para o galego na liturxia e vida parroquial, pero 
non é ningún o que declare ter dado pasos nesa dirección. Folgan de mo
mento máis comentarios. 

¿En qué liña se pode xustificar o inmobilismo?. 
A aqueles sectores que non acadaron na súa parroquia a situación á que 

teoricamente aspiraban como modelo, esto é, ó sector inmobilista e ó que es
taba aínda en tránsito gradual, preguntámoslle sobre as causas ás que imputa
ban ese desfase. Tratábase fundamentalmente de que o entrevistado xustifi
case a sua situación proxectando a "culpa" ben sobre el mesmo 
(descoñecemento do idioma, temor, comodidade), sobre a Institución, (falla 
de materiais litúrxicos, formación pouco galeguizadora, atrancos da xerar
quía) ou sobre a xente (falla de demanda, rechazo). 

A valoración obxectiva das respostas é dificil, por COITesponder a valo
racións persoais, e por tratarse de individuos que necesariamente deben sentir 
unha certa incomodidade persoal e unha consecuente necesidade de buscar 
respostas excu lpatorias. A busca das causas dos conwortamentos hai que 
realilala indirectamente -que é o que estamos a facer ó longo da análise- e 
na pregunta directa é doado que atopemos una pegada dos prexuízos persoais 
e de xustificacións tópicas xunto con motivos reais. 

Oe calquera xeito reproducimos no cadro P.14 a distribución de causas 
dese desfase por diócese. Para unha correcta lectura convén ter en conta que 
están excluídos dela tanto os que, tendo clara a introducción do galego, pro
cederan en consecuencia como os que optaron desde o principio polo mono
lingtiismo castelán. 

DIÓCESE 

Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Falta de m1sal ematenais 27,5 29,8 21,4 25,7 3,8 17 24,7 

Oescoiiecemento 2,2 2,2 1,8 8,9 17 3,6 do idiom:1 -
-

Temor as 0,8 4,5 12,5 3 3,8 3,3 consecuencias -
r-

Rechazo da xente 9,1 6,7 32,1 16,8 34,6 1,9 14,2 
f-

Foml3Ción pouco 9,6 19,4 16,1 22,8 7,7 - 14,2 
galeguizadora 

A xente non 48,5 29,1 14.3 19,8 42,3 19,2 35,8 
o demanda 

Comodidade 2,2 3 1,8 3 7,6 2,9 
r-

I Atranco~ da xerarqu1a - 5,2 - 1,2 

CADRO P.l4.: Causa declarada da non reali:ación da opción ideal por diócese. 
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Chama a atención como a responsabilidade da non adecuación da prác
tica propia ó propio ideal tende a desviarse cara á xente, ben porque non o 
demanda (35,8 %), ben porque se di que o rechaza (14,2 %). Sen dúbida que 
é un argumento extendido e que ten unha base cultural. O problema é que se 
trata dun argumento circular: se a xente non o demanda ou mesmo rechaza é 
porque ten inoculada unha identificación do galego con ámbitos de uso infor
mais baixos, ou ben, simplemente, porque non se pode amar e demandar o 
que non se coñece. ¿Quen debe rompe-lo circulo vicioso senón o que ten o 
convencemento de que non debería haber tal identificación ou tal descoñece
mento? 

En segundo lugar chamaría a atención de calquera esa comtemporiza
ción dun "pastor de almas" cunha ideoloxía extendida polo mero feito de estar 
extendida. ¿Habería a mesma contemporización e pasividade se o convence
mento común estivese referido poñamos por caso, á conveniencia da poliga
mia, á lexitimidade da tortura, á inutilidade da relixión? 

Por fm convén puntualizar que a aceptación social de calquera producto 
depende en gran medida de como se presente. A experiencia dos que sí teñen 
adecuada a súa práctica á súa opción normalizadora (ver as entrevistas a pá
rrocos do capítulo 4) vén demostrar que as reticencias iniciais da xente non 
son o problema e máis ben ó contrario as reaccións són ó cabo positivas. Pero 
para iso (e aquí si que pode estar o problema) parece ser que hai que ter claro 
que a liturxia galega é algo máis e distinto que misar en galego. 

Só en Ourense houbo declaracións sobre atrancos directos da xerarquía 
(este itero non era proposto polo cuestionario, foi codificado a partirmos das 
respostas abertas), pero indirectamente, responsabilízase a xerarquía por non 
ter facilitado materiais litúrxicos (24,7 %das causas citadas) e ter consentido 
unha formación pouco galeguizadora (14,2 %). De novo atopámonos cun ar
gumento con base real, pero que só se pode manter desde unha posición do 
que chamamos conciencia transitiva inxenua. Obviamente o comportamento 
histórico da xerarquía foi lamentable, pero a inhibición e mesmo o desprecio 
poden con moito desalentar os menos concienciados, non coartalos. 

3.2.2. As misas en galego 

E chegado este punto, témonos que preguntar polo número de misas en 
galego. Números cantan, e confirman en última instancia o grao de normali
zación do galego na Igrexa. 

No noso inquérito distinguimos claramente entre tres clases de misa 
desde o punto de vista lingiiístico: 

a) As misas en castelán. 
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b) As que introducen o galego parcialmente. (O criterio empregado aquí 
foi amplo: tanto que abondaba a simple presencia de cantos en ga
lego. A testemuña persoal de moitos que animan hoxe unha liturxia 
plenamente en galego indicounos que bastantes veces se ten princi
piado por aí). 

c) As misas plenamente normalizadas en galego. 

No gráfico P.18 queda exposta a distribución de misas de fin de semana 
segundo o idioma nelas empregado no global do territorio galego. 

En 
castelán 

70% 

En 
galego 
7,2% 

GRÁFICO P.l8. 

Parcialmente 
en galego 

22,8% 

Distribución global de misas segundo o idioma nelas empregado. 

Desde esa distribución porcentual e aplicando os correspondentes 
coeficientes de elevación podemos extrapolar e facer unha estimación com
plementaria sobre o número absoluto de misas en galego. Deste xeito chega
mos 6 seguinte dato: cada fin de semana dinse en Galicia entre 460 e 480 mi
sas en galego. O número delas has que hai unha presencia parcial -incluido 
como xa se dixo as que teñen unha presencia marxinal do galego- está entre 
1.450 e 1.550. 

O dato resultante (7,2%, 470 misas en galego) lévanos a unhas breves 
reflexións. 

- A porcentaxe é lixeiramente superior as hipóteses manexadas en 
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momentos inmediatamente anteriors á realización do traballo(2>. 
Descoñecemo-lo fundamento desas estimacións, pero, dando por 
suposto o seu rigor, hai unha variable nova que se introduce entre 
un e outro momento e que explica a variación á alza . Esa variable 
non é outra que a publicación e reparto do Misal oficial en lingua 
galega que a maioría dos párrocos tiñan no seu poder no momento 
de seren entrevistados (novembro do 87- xaneiro 88). 

- Como Institución con presencia milenaria no país galego, o grao de 
normalización linguística da Igrexa é mínimo, máis aínda se temos 
en conta a importancia real do idioma galego corno medio de comu
nicación habitual dos galegos. Calquera estudio sociolingtiístico 
aporta unhas porcentaxes de galego-falantes abrumadoramente 
superiores. 

- Se a comparanza se fai por estamentos e clases constátase o desfase 
case total entre o código habitual de expresión dos sectores popula
res e o código habitual de celebración litúrxica. ¿Onde está a Igrexa 
dos pobres do Vaticano II? 

- Se a perspectiva de análise é diacrónica constatamoS o grave retraso 
da institución eclesiástica respecto do crucial momento histórico de 
recuperación da autorestima e dignidade colectiva dunha cultura se
cu/armente subordinada. 

-Con todo, hai sinais dun lixeiro avance cuantitativo que máis adiante 
valoraremos de vagar en canto á viabilidade futura dunha 
normalización institucional do galego. 

3.2.2.1 ¿Quen misa parcialmente en galego? 

Sabido é que, por diversas razóns pareceu a moitos -mesmo entre os 
máis convencidos galeguistas- que na acción litúrxica compría introducir 
gradualmente o galego. 

¿Cal é a situación actual? ¿Hai unha progresión real? No cadro P.l5 re
cóllese a distribución por dióceses dos párrocos que celebran parcialmente en 
galego, apuntando en qué partes está o galego máis introducido. 

Nos resultados totais obsérvase que un 46,2% son os que transitoria ou 
estabilizadamente veñen celebrando algunha misa na que introducen o idioma 
galego, anque o número de misas dese tipo que celebren en conxunto supoña, 
como xa vemos, o 22,8% do total. Isto é así, entre outras cousas, porque non 
tódalas misas que ese 46,2% celebra son parcialmente en galego. Nun 19% 

(2) Ver FERRO RUIBAL, X.: A Igrexa e a Lingua galega, Consello da Culrura Galega, 
1987, px. 73, no que fala dun 5%. A mesma procentaxe foi estimada nas Xornadas Rexio
nais de Liturxia de novembro do 86 (v. Ideal Gallego 27-10-87). 
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DIÓCESE 

Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Ningunha misa 40,5 74,6 48,5 53,6 62,5 lOO 53,8 parcialm. en galego 

As lecturas en galego 8,6 3 12,1 4,8 3,1 - 6,5 

A homilfa en galego 21,6 16,4 20,2 23,2 10,9 - 19,4 

O canon todo en galego 4,5 0,7 3 0,6 - - 2,3 

O canon pane en galego 2,6 - I 0,6 - - 1,2 

-· 
As cancións en Galego 21,6 5,2 15,2 16,1 23,4 - 16,3 

Total algunha m1sa 
parc1almente en galego 59 25,3 51,5 44,1 37,5 - 45,7 

TOTAL lOO• lOO 100 !OO• lOO lOO 100* 
~ 

(•) O total lOO completase con "outras" ou NS/NC. 

CADRO P.lS.: Introducción parcial do galego nas misas por diócese. 

de casos celébranse misas parciais en galego nas que se predica en galego e 
nun 16,3% de casos introdúcese o galego nos cantos desas misas. Son estes 
os dous tempos preferidos para unha introducción de tipo parcial. O resto é 
certamente residual, anque as lecturas neste tipo de misa bilingtie introdúcese 
nun 6,5% dos casos. Curiosamente, o canon, que contén unha boa parte de 
monólogo do celebrante, onde non hai o problema de que "non saben as res
postas", é moi pouco utilizado. Posiblemente que se trate dunha certa reserva 
mental, porque no canon está a parte "máis seria e solemne". Se isto é así, o 
que supón a aceptación inconsciente dun prexuízo, estamos diante dunha seria 
devaluación dun suposto gradualismo normalizador. 

Por outra parte é obvio que un inicial optimismo por esa interesante 
porcentaxe dos que van introducindo o galego hai que relativizalo á vista do 
contido desa introducción. ¿Pode unha homilia o uns cantos tranquiza-la con
ciencia nunha situación de non-demanda? Parece claro que si. 

Por dióceses é Santiago a que presenta unha meirande presencia de pá
rrocos que celebran algunha vez parcialmente en galego (59% dos casos desta 
diocese), sendo efectivamente a homilfa e cantos por un igual o máis fre
cuente. 

En sentido contrario hai que salienta-lo caso de Ourense onde sen dú
bida pesa o seu pasado recente e aquela intervención agresivamente anti-ga
lega da xerarquía. En Ourense, como veremos, o que se decide a galeguiza-lo 
seu ministerio vai máis ben "a por todas". 
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Pero de novo chama a atención a contundencia da zona galega de As
torga, onde non hai ningún dos entrevistados que introduza o galego para 
nada. Outra volta o resultado fala só. 

3.2.2.2. ¿Quén é canto misa totalmente en galego? 

Para respostar a esta interesante pregunta agrupamos os párrocos en ca
tro categorías: 

a) A dos que nunca misan en galego que representa o 85,9% do total de 
párrocos. 

b) A dos que celebran en galego a metade ou menos das súas misas pa
rroquiais, que resultaron ser o 8,2% do total. 

c) A dos que celebràn máis da metade pero non tódalas súas misas en 
galego, o 1,8% 

d) A dos que celebran tódalas súas misas parroquiais en galego, que 
supoñen o 4,2% do total. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DOS PÁRROCOS SEGUNDO O 
NÚMERO DE MISAS EN GALEGO QUE SE CELEBRAN NA SÚA PARROQUIA 

Ningunha misa 
en galego 
85,9% 

Máis da metade 
1,8% 

Metade ou menos 
8,2% 

GRÁFICO P.19. 
Distribución porcentual dos párrocos segundo número de misas en galego 

que se celebran na slÍa parroquia. 

95 



Resulta de enorme interés comparar esa distribución da práctica linguís
tica na liturxia coa escolla feita polo colectivo estudiado dun modelo lingtiís
tico ideal para a Igrexa. Efectivamente: 

a) O modelo "G" (galego normal) acadaba o 27,2% de adeptos. Na 
práctica só desenvolven este modelo o 4,2%. 

b) O modelo "G-g" (galego maioritario) obtivo o 32,8% de adhesión. 
Na práctica 1 ,8%. 

c) A terceira opción, "C-g" (castelán maioritario) chegou ó 35,3%. Na 
práctica asúme o 8,2%. 

d) Por fin a opción "C" (castelán normal) só obtivo o 18,3 de adhesións 
pero na práctica sorprendentemente conta cun 85,9% de seguidores. 

Podería este forte contraste ser minorado considerando os subgrupos 
que introducían o galego parcialmente, pero a estas alturas ese "atenuante" do 
enorme desfase descrito ten un valor relativo, (anque o consideraremos) por 
tres motivos fundamentais. O primeiro é o xa explicado de laxitude co que 
admitimos unha misa "parcialmente en galego" e a posibilidade de que intro
ducións residuais tendan a estabilizarse; o segundo é que hoxe (T.V. en ga- . 
lego, Parlamento en galego, ensino en parte vehiculizado en galego, ,misal en 
galego). normalizar o galego na liturxia, aínda que non sexa en tódalas misas, 
xa non é cousa de herois. O terceiro é que en sentido estricto só podemos fa
lar de galego normalizado cando hai celebración da liturxia co galego como 
idioma presente e normal, dende o empezo ó fm. 

Pois ben na análise causal dese desfase entre opción ideal e práctica 
concreta está unha das claves do futuro do galego na Igrexa. 

No cadro P.l6, contemplamos a distribución desas parroquias con misa 
en galego por hábitat. O dato é do meirande interés porque supón a verifica
ción dun grave incumplimento das conclusións do Concilio Pastoral de Gali
cia. Certamente esas conclusións non eran vinculantes para a xeraquía, pero 
esta refrendounas unánime e fervcrosamente un mes de Xuño de 1976, esto é 
hai máis de 7 anos, con palabras como estas: "De acordo co Regulamento do 
Concilio Pastoral correspóndenos agora ós Bispos refrendar as conclusións á 
que chegou a III Xuntanza Xeral e ó mesmo tempo arranxar os medios preci
sos para que sexan levadas á práctica". 

As conclusións como xa se apuntou noutro lugar deste estudio eran cla
ras ó respecto. Nas parroquias urbanas unha misa en galego polo menos, nos 
días santos; nas zonas nas que o galego é única língua, en galego tódalas ce
lebracións. A ninguén se lle escapa que nese "única lingua" ou hai trampa ou 
moita ignorancia da realidade socio-linguística galega. De calquera xeito a 
verdadeira trampa está no 6Q e 7Q acordo dos bispos. No 69 créase unha Co
misión Rexional de Pastoral para poñer en marcha as conclusións e coordenar 
os pasos a dar. No N .2 7 desígnase ó bispo de Ourense, presidente desa co-
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misión. Moitos lembraron daquela o dito de "Se queres que unha proposta 
non prospere nomea unha comisión que a estudie", e engadían: para mellor 
garantía que a presida o que menos crea nela dos presentes. 

En calquera caso ¿qué hábitats son aqueles nos que a única lingua é o 
galego? 

HÁBITAT DA PARROQUIA 

Rural Rural Intermedio Intermedio 
Interior Costa Interior Costa Urbano TOTAL 

I OO% de misas 4,3 2,1 7,6 8 4,2 en galego -

51-99% de misas 2,3 I - 4 - 1,8 
en galego 

1-50% de misas 
3,1 13,4 13,6 28 22,7 8,2 en galego 

Total parroquias nas 
que hai algunluJ misa (9,7) (16,5) (21 .2) (40) (22.7) (14,2) 

en galego 

Ningunha misa 
en galego 

90,3 83,5 78,8 óO 77,3 85,9 

TOTAL lOO lOO lOO lOO lOO lOO 

CADRO P.16.: Porcentaxe de misas en galego por hábitat de ubicación da parroquia. 

En sentido estricto ningún, xa que chega con que na última aldea da úl
tima parroquia do último monte haxa algún "retomado", algún "señorito", al
gún xubilado urbano ou inmigrado por casamento que fale outra cousa que 
galego. Con todo podemos considerar que no rural interior e mesmo no rural 
da costa habería unha maioría de situacións sociolóxicamente monolingi.ies. 
Correspondíalle logo que unha maioría das súas parroquias (e non eses 4,3% 
e 2, 1%) tivese un funcionamento litúrxico 1 OO% en galego. 

Se ben o anterior é grave, pois supón o incumplimento da segunda das 
conclusións, caberia contraargumentar co texto entrampado de "única lingua". 

No que non hai trampa posible é na primeira das conclusións citadas do 
C.P.G.: en tódalas parroquias polo menos unha misa en galego. 

Máis de dez anos despois non chegan a un cuarto do total de parroquias 
urbanas que teñen unha misa en galego. No rural a cousa acada certo drama
tismo xa que no interior só é posible participar en misas en galego nunha de 
cada dez parroquias. 

Cómpre salientar que é nas vilas costeiras (incluíranse vilas pequenas 
amais das cabezas de concello) onde mellor se aplicou a conclusión conciliar, 

97 



aínda que non chegue tan sequera á metade das parroquias dese grupo que 
celebran ó menos unha misa en galego. No gráfico P.20, obsérvase que a fi
delidade ás conclusións conciliares diminúe considerablemente segundo 
avanza a idade e no cadro P.17 queda patente que case tanto como na idade a 
cousa vai no posicionamento doctrinal: a mais conservadurismo menos caso 
as conclusións do C.P.G. 

IDADE 

25-40 41-55 56-70 71 e máis 

GRÁFICO P.20. 

Distribución porcemual dos párrocos segundo a cantidade relativa de misas en galego e a idade. 

Efectivamente no grupo de párrocos de idade máis nova atopamos aínda 
un 62% de parroquias sen misa ningunha en galego, cousa ben desconsola
dora se temos en conta que só un 23,5 deste grupo era partidario dun modelo 
no que estivensen ausentes as misas en galego (opción C cadro P.3). O des
fase opción ideal-práctica concreta existe tamén nos cregos máis novos, anque 
sexa menor. Certamente a realidade é complexa e pon atrancos e freos ós ide
alismos, pero é excesivo un freo de 25 puntos nas de opción ideal normaliza-
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dora, e aínda máis no resto ata invertir radicalmente a distribución (V. cadro 
P.3). 

Así mesmo da relación que se establece entre posicionamento doctrina! e 
número relativo de misas en galego dedúcese que hai unha identificación dos 
sectores involucionistas e máis receosos da renovación conciliar coas posturas 
prácticas menos galeguizadoras. Ó respecto desto é unha incógnita a plasma
ción que no noso tema pode ter unha involución na Igrexa, así como qué 
efecto pode ter nos sectores de máis mentalidade "corporativa" accións xerár
quicas como a· edición dun misal oficial en lingua galega. 

POSICIÓN DOCTRINAL 

Integristas 
Centristas Renovad. TOTAL econserv. 

100% de misas - 0,7 7,7 4,2 
en galego 

51-99% de misas 1,8 0,7 2,3 1,8 en galego 

1-50% de misas 
1,2 4,7 13,5 8,2 en galego 

T oral parroquias nas 
QUI! hai algunha misa 

en galego 
(3) (6,1) (23,.5) (14,2) 

Ningunha misa 69,9 93,9 76,5 85,9 en galego 

TOTAL lOO 100 100 100 

CADRO P.17.: Promoción de misas en galego na parroquia segundo o posicionamento doctrina/ do 
párroco. 

De calquera xeito unha cuestión queda clara: por condicionamentos 
históricos a galeguización da liturxia está protagonizada polos sectores teo
lóxicamente renovadores e mesmo diríamos, polos sectores en comunión crí
tica coa institución eclesiástica. 

Unha vez puntualizado estp e para finalizar este capítulo podemos botar 
unha ollada á distribución das misas en galego por diocese. (cadro P .18). 

Na diócese de Santiago hai unha proporción superior, que no resto, de 
parroquias onde é posible asistir a misas en galego. Pero é na de Mondoñedo 
onde hai unha presencia significativamente superior de parroquias plenamente 
normalizadas. Este é un dato cualitativamente importante xa que esa minoría 
coherente é a que abre derrota e supón un cuestionamento real para o resto. 
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DIÓCESE 

Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

I OO% de misas 3 7.3 9,1 2,8 - - 4,2 
en galego 

51-99% de misas 3 1,6 - 2,1 - - 1,8 
en galego 

1-50% de misas 15,4 4,9 7,8 2,8 6,7 - 8,2 en galego 

Total parro~uias nas 
que hai a gunha (21 ,4) (13,8) (16,9) (7,7) (6,7) - (14,2) 
misa en galego 

Ningunha misa 78,6 86,2 83,1 92,3 93,3 100 85,.9 en galego 

TOTAL lOO 100 100 100 100 100 100 

CADRO P.18.: Promoción de misas en galego por diócese. 

Por iso é patético o caso de Tui-Vigo onde non hai presencia dunha mi
noría galeguista plenamente coherente e carece de misa en galego nun 93,3% 
das parroquias. Tamén chama ben atención que nunha diócese coma Lugo 
non se poida asistir a misa en galego nun 92,3% das parroquias. Se é certo 
que o proceso de galeguización da liturxia avanzan da cidade ó rural(3), non é 
de extrañar ese retraso de Lugo. Hai ben pouco que na capital hai algunha 
misa regular en galego. 

Na zona galega da diócese de Astorga, por suposto, no hai misas en 
galego. 

3.2.3. O catecismo e os movementos educativos 

A Igrexa desde a célula parroquial desenvolve asemade un traballo edu
cativo directo con nenos e nenas, mozos e mozas. As actitudes idiomáticas co 
que se faga non poden quedar á marxe do conflicto lingiiístico. Hai posturas 
tomadas conscentes ou non, que conforman nun sentido ou noutro a concien
cia e a práctica linguística de catecúmenos e educandos. O ambiente idiomá
tico xerado arredor do catecismo e similares forma parte da "vida parroquial" 

~3) Ver FERRO RUIBAL, X. op. cit., px. 72. 
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pola que tamén preguntabamos ó formular as alternativas sobre modelo lin
gtiístico ideal. 

No tocante ó catecismo preguntamos polo idioma empregado tanto no 
da 1a comunión como no da confirmación, e diferenciamos entre idioma no 
que se impartía e idioma no que estaban escritos os materiais. Os resultados 
foron moi semellantes nas dúas etapas polo que reproduciremos os referidos a 
confirmación que coidamos son os máis significativos dado o tipo de desti
natario. 

No cadro P.l9 facemos unha dobre entrada seguindo as dúas preguntas 
sobre o tema: idioma no que se desenvolven os catequistas e idioma no que 
están redactados os materiais. 

IDIOMA NO QUE IDIOMA NO QUE SE DESENVOLVEN OS CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 

ESTAN ESCRITOS OS En galego Maiormente M aiormente En castel:in NS/NC TOTAL 
MATERIAIS en galego en castel:in 

En galego ®"~ 
@ ,, - - 2,9 

Máis en galego 
4,3% 

que en castelán @ @) 0,2 - 1,6 

Máis en castelán JJ1ll llll~ Jlllt 
que en galego 2,7 - ~ ~ 6,6 

lW ~ IJ.UI. 
En castelán 20,7 11,4 ~m ~1. 0,5 81,1 

frn1 lhrf 
NS/NC 0,8 0,4 - 0,4 6,4 8 

TOTAL 28 12,2 20,5 32,4 6,9 100 
I 

CADRO P.l9.: Idioma de materiais por idioma habiwal na catequese de confirmación (cada espacio 
recolle o tanto por cento respecto do total da mostra. Non totali=a en columnas o 
100%). 

- O segmento da mostra máis numeroso é o que imparte en castelán 
sobre materiais en castelán: 31 ,6% do total. 

- Sígueo o de aqueles que desenvolven en galego, pero usan materiais 
en castelán: 20,7% do total. 

-En postura favorable -obxectivamente falando- a unha normaliza
ción do galego están o 4,3% (agregación do cadrante superior 
esquerdo). 

-En postw-a castelanizante está o 52,5% (agregación do cadrante 
inferior dereito). 
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O galego, logo, non está máis normalizado na catequese do que está na 
liturxia. Só unha minoría coincidente coa que misa sempre en galego fai un 
uso normal do galego no catecismo. 

Hai un 34,8% que usa máis ou menos o galego na catequese, pero dun 
xeito a-normal: os materiais nin os elaboran en galego, nin os traducen ó ga
lego nin os mercan en galego. Sobre esto último cómpre dicir que si chegou a 
haber materiais de catequese en galego pero deixaron de editarse (ver anexo 
de documentación). 

3.3. A VALIA CIÓN DO COMPORTAMENTO IDIOMÁTICO 
GLOBALIZADO 

3.3.1. A variable C.I.G. 

Ata aquí as aproximacións que realizamos ó colectivo estudiado, tanto 
no que se refería a aspiracións, prexuízos ou comportamentos eran interesan
tes e necesarios, pero parciais. Para podermos trazas as liñas xerais dunha vi
sión prospectiva precisamos dunha nova variable capaz de definir o máis 
sintéticamente posible o comportamento idiomático dos cregos en paralelo ós 
comportamentos idiomáticos perceptibles nunha situación de diglosia en dete
rioro e que definimos no capítulo inicial. 

A nova variable denominámola comportamento idiomático globalizado 
(C.I.G.) e vén sintetizar a distribución de códigos lingtiísticos realizada polo 
individuo segundo se trate de ámbitos formais e informais. Efectivamente, 
nun cadro de dobre entrada como o que espoñemos (cadro P.20), combina
mos os catro usos posibles no ámbito formal-litúrxico (só galego, maiorita
riamente galego, maioritariamente castelán, só castelán) cos seus homólogos 
no ámbito informal-coloquial. Desa combinación resultan 16 posibles pares, 
que reagruparemos en cinco posibles valores de C.I.G .. Son, seguindo a hi
pótese global inicial, os seguintes: 

a) O comportamento diglósica elusivo, producto da inercia histórica. 
(Combinacións marcadas coa letra D). Supón unha distribución es
table de uso por ámbitos ben coñecida. 

b) Os comportamentos bilingiies non estabilizados producto dunha si
tuación de cambio e redefinición de roles e ámbitos de uso lingtiís
tico, marcados coa letra B. 

c) Un comportamento de diglosia invertida ou ritual no que esporádica e 
artificiosamente se invite o criterio que condiciona o uso. Marcámolo 
cun R. 

d) Un comportamento nídiamente normalizador do castelán que repre
sentamos coa letra C. 
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e) Un comportamento normalizador do galego que corresponde os cru
ces marcados cun G. 

CÓDIGOS EN ÁMBITOS 
FORMAIS DE USO 
(LITURXIA) 

Só galego 

Maiormente 
galego 

Mariormente 
castelán 

Só castelán 

CÓDIGO EN ÁMBITOS INFORMAIS DE USO (COLOQUIAL) 

Só 
galego 

Maior
mente 

Maior- Só 
castelán 

CADRO P.20.: Definicións da variable C.I.G. "comportamento idiomático globalizdo". 

3.3.2. C.I.G. dos párrocos (Senso estricto) 

A distribución do colectivo de párrocos conforme a ese cruce descrito 
aparece no cadro P. 21. 

Segundo isto temos que a distribución de comportamentos é a seguinte: 

-Un 72,3% dos párrocos manteñen un comportamento diglósica. 
Eluden aborda-lo problema de introduci-lo uso do galego en novos 
ámbitos: os formais. A inercia e a presión social, o prexuízo colec
tivo diglósico, paralízaos para tal labor, a pesar da súa instalación 
plena (62,2% do total) ou maioritaria (10,1% do total) no galego en 
ámbitos coloquiais de uso. Son con moito o comportamento máis 
extendido. Atinxe nada menos que a case os tres cuartos dos párro
cos de Galicia. Falan galego seguido agás dentro da igrexa. 
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CÓDIGO EN ÁMBITOS INFORMAIS 
CÓDIGOS EN ÁMBITOS OE USO (COLOQUIAL) 
FORMAIS OE LSO 1----r--_;.-,-___;:'-c----,---j 
(LlTURXIAl Só Maior-

Só galego 

Maiormente 
galego 

Só 
mente C.l.G. 

li,ll 6% Normalizador galego 

D 13,2% Normalizador castelán 

-..L-----' [IJ] 0% "Diglósico ritual 

CADRO P.21.: Distribun6n porcemual segundo comportamemo idiomático g/obali:ado. (Critaio 
estricto) os 16 cadros totali:an 100. 

-Un 13,2% mantén un comportamento obxectivamente comprometido 
a favor da normalización do castelán. Viven en castelán e ofician en 
castelán. Viven e celebran a eucaristía á marxe da cultura galega, 
afirmando co seu comportamento a súa inutilidade (cando non, no
cividade). Son monolingiies nun contexto diglósica en deterioro. Ó 
xeito daqueles nobres e eclesiásticos que viñeron colonizar Galicia 
nos séculos XIV e XV non precisan rebaixarse ó uso do idioma in
ferior, non hai nada que os presione nese sentido. 

-Un 8,2% dos párrocos adoitan ter comportamentos intermedios, en 
proceso de definición. Por exemplo: falan máis ben en castelán pero 
misan algunha vez en galego (1, l,% do total), fa lan maiormente en 
galego anque misen máis, pero non só en castelán (1,8%), ou falan 
só en galego anque misen algo pero moi pouco en galego (5,3%). 

-Un 6% dos párrocos está contribuíndo positivamente co seu com
portamento lingiHstico a unha dignificación e normalización do ga
lego. Son os que amosan unha coherencia entre idioma coloquial e 
litúrxico, os que non mudan de código ó pasa-lo limiar do adro. 
Oestes cómpre salientar a especial coherencia dun 4% que está a xo
gar un papel histórico referencial para o futuro. 

- Non hai constancia dunha diglosia invertida ou ritual. A razón é ob
via. Esa diglosia dáse cando un ambiente (unha opinión pública) ou 
unha xerarquía presionan a un sector que non vive en gale_go para 
que realice en galego a súa actividade formal-profesional. E doado 
atopar esta diglosia, propia dunha situación de crise e indefmición de 

104 



roles lingUísticos, na política e no periodismo por exemplo, pois alí 
a deserc ión cultural , o desleigamento, o progresismo 
"modemizador" son relativamente comúns, o cal provoca unha ins
talación castelán dos seus profesionais. A presión pro-uso formal do 
galego é superior á instalación no galego. 

No caso da Igrexa acontece ó contrario. A fidelidade ó idioma é alta, a 
marxe existente entre presión xerárquica (nula) e ambiental (demanda escasí
sima) e número de axentes de pastoral galegofalantes é anchísima. Haberá 
moito que "presionar" ata que un 73% de párrocos plenamente instalados no 
galego coloquialmente misen en galego. Cuberto ese cu po, e seguindo a pre
sión, empezaría a aboiar unha certa diglosia ritual, socio lóxicamente signifi
cativa. 

De calquera xeito ainda que non exista a un nivel minimamente signifi
cativo na base eclesial si podiamos rastrear a súa presencia a nivel de xerar
quía intermedia e superior. Será cuestión de abri-los ollos nun futuro inme
diato. 

3.3.3. O C.I.G. dos párrocos (senso amplo) 

Poderíase valorar como excesivamente riguroso o criterio empregado 
para tipificar o comportamento idiomático dos párrocos: pode habelos que 
estean "en proceso", que non celebren íntegramente en galego por razóns de 
táctica pedagóxica. por gradualismo, et.c. 

Anque sobre esto xa puntualizamos algo no seu momento, introducire
mos unha pequena rectificación na definición do C.I.G. que matice o criterio 
de a~ignación valorando as misas parcialmente en galego. Chamaremos a esta 
versión C.I.G. en senso amplo. 

A rectificación afectou unicamente ós que celebran máis da metade das 
súas misas parroquiais parcialmente en galego. Nese caso considerouse que 
se "ascendía un nivel" no grao de galeguización do ámbito formal (liturxia). A 
rectificación é abondo laxa como para que desapareza calquera sospeita de ri
gorismo na avaliación do comportamento. 

Con esta rectificación reelaboramos a C.I.G. en senso amplo, obtendo a 
distribución que aparece no cadro P.22, que é a que se empregará a partirmos 
de aquí para a análise cruzada posterior. 

Nesa nova tipificación cuantificada de comportamentos segue a ser ben 
maioritario o comportamento diglósico (55,9%), pero os comportamentos bi
lingUes pouco definidos, transicionais, son moito máis numerosos xa que a 
introducción parcial do galego na liturxia racha tímida pero realmente co com
portamento diglósico estricto. Con este novo criterio os comportamentos 
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CÓDIGOS EN ÁMBITO 
FORMAIS OE USO 
(LITURXIA) 

Só galego 

C. LG. 

• 8,5% Normalizador galego 

D 12,5% Normalizador castelán 

55,9% Diglósica elusivo 
(tradicional) 

_,__ __ __, D 0% "Diglósica ritual 

CADRO P.22.: Distribución porcentual segundo comportamento idiomático globalizado. (Criterio 
amplo) os 16 cadros totali:an /00. 

normalizadores do castelán mantéñense case ó mesmo nivel, pero os com
portamentos que tipificamos agora como normalizadores do galego acadan un 
8,5 %. 

Pasaremos a analizar por partes esta distribución, a máis elaborada e 
determinante deste estudio. 

No cadro P.23 recóllese o cruce coa diócese, resultando novamente que 
é na diocese de Mondoñedo onde hai unha minoría máis compacta e significa-

COMPORTAMENTO D I Ó C E S E 
IDIOMÁTICO 
GLOBALIZADO Santiago Ourense Mondoñedo Lugo Tui Astorga TOTAL 

Normalizador 
9 10,6 13 7 3,3 8,5 galego -

Bilingue 
25,9 17,1 27,3 29,4 13,3 23 transicional 

Diglósica 53,7 70,7 48,1 58 36,7 61,1 56 
elusivo 

Normalizador 
11,4 1,6 11,7 5,6 46,7 38,9 12,5 castelán 

TOTAL 100 100 100 lOO lOO lOO 100 

CADRO P.23.: C.I.G. por diócese. 
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tiva de párrocos con comportamento global normalizador galego (13%). 
Ourense e Santiago teñen unha porcentaxe semellante deste comportamento 
(10,6% e 9% respectivamente) e Lugo sitúase nun discreto 7%, xa por 
debaixo da media. 

Pero a máis baixa proporción de comportamento normalizador galego 
atopámola en Tui-Vigo (onde só un 3,3% dos párrocos poden ser tifipicados 
nese senso) e en Astorga onde simplemente non atopamos ningún. 

No comportamento oposto, normalizador castelán, non "gaña" Astorga 
como cabería agardar senón os párrocos de Tui-Vigo. Estamos logo diante 
dunha diocese onde case a metade dos párrocos teñen un comportamento ob
xectivo anti-galego. Colaboran así nun proceso histórico de sustitución da 
lingua propia de Galicia, postura de graves consecuencias que terá que ser re
visada por quen proceda. Os niveis deste comportamento nas outras dioceses 
galegas é moito máis baixo, ata acadar en Ourense unha cota mínima do 
1,6%, fundamentalmente pola forte tasa de fidelidade ó idioma no ámbito non 
formal: Ourense é o paradigma do comportamento diglósico (70,7%) pois os 
seus párrocos son galego-falantes que apenas celebran en galego. Lugo e 
Santiago manteñen, asemade, un alto nivel de comportamento diglósico. 

O comportamento do que cabe esperar nun futuro unha conversión a 
posturas normalizadoras (sobre todo se afecta ós sectores máis novos e reno
vadores, cousa que abordaremos despois) é o que tipificamos como bilin
guismo transicional. Hai unha forte presencia deste sector que empezou a ra
char coa diglosia en Lugo (29,4%), o que pode indicar un proceso real cara a 
unha liturxia en galego. Tamén é moi importante en Mondoñedo que volve 
confirmar a esta diocese como a máis permeable ó movemento histórico de 
recuperación de ámbitos de uso e normalización do galego. Tamén en San
tiago hai un nivel importante deste comportamento transicional. 

Pero esta transición só a vemos posible se a protagonizan os grupos con 
mentalidade aberta ó cambio, grupos de párrocos renovadores, con opción 
galeguista e dos intervalos de idade máis nova. 

No gráfico P.21 distribuímos os catro comportamentos idiomáticos por 
grupos de idade para ver de irmos aillando variables. 

Observamos cómo o comportamento diglósico tende xeracionalmente a 
diluírse. É un comportamento propio dos máis vellos. Inversamente a ruptura 
total da diglosia en pro da normalización do galego correlaciona coa maior 
mocidade. 

Pero o que máis nos interesa é a ubicación xeracional do comportamento 
bilingtie transicional. Efectivamente identifícase en maior medida coas idades 
máis novas. Esto poderíanos levar fácilmente a unha conclusión rápida a favor 
do paso futuro deste grupo a un comportamento normalizador. O gran 
problema é que a distribución por idades está descompensada polo envellece
mento do colectivo estudiado. De feito eses 21,1% de 56-70 anos son en nú
meros absolutos exactamente catro veces máis individuos que o 35,3% de 25-

107 



Normalizador 
castelán 

Diglósica 
elusivo 

BilingOe 
transicion al 

Normalizador 
galego 

25-40 41-55 56-70 71 e máis 

7,8% 
14,7% 

17,6% 
16,4% 

GRÁFICO P.21. 

"CJ.G. por grupos de idade. 

40. O gráfico marca unha tendencia pero hai que facerlle esta doble lectura. Se 
só dependese da idade e considerando que os grupos 25-40/41-55 son os que 
viñeron amosando disposición ó cambio, a predicción correcta sería esta: nun 
futuro próximo o comportamento normalizador galego pode verse incremen
tado entre 10 e 15 puntos, pasando dun 8,5% actual a unha banda dentre 18-
23% do total. En calquera caso sería unha estimación optimista. 

Outra das variables que viña correlacionado co cambio galeguizador era 
o posicionamento doctrina!. 

No cadro P.24 exponse o cruce desta variable co C.I.G. Queda nidia
mente claro que a postura aberta ou renovadora absorbe a gran maioría do 
comportamento normalizador galego e inversamente as posturas menos aber
tas manteñen os índices máis elevados de comportamento normalizador cas
telán. 
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POSICIONAMENTO DOCTRINAL 
CJ .G. 

Integristas 
e conservadores Centristas Renovadores TOTAL 

Normalizador 
1,8 3,4 14,2 8,5 galego 

Bilingiie 
14,7 9,5 33,9 23,1 transicion al 

Diglósico 
68,7 66,9 44,2 55,9 Elusivo 

Normalizador 
14,7 20,3 7,7 12,5 castelán 

TOTAL lOO lOO lOO 100 

CADRO P.24.: C./.G. por posicionamento doctrina/. 

Respecto do bilingi.iismo de transición está moito máis presente no po
sicionamento renovador. En concreto o segmento da mostra cos dous caracte
res anteditos supoñía un 16,8% do total. Por esta vía, esto é, facendo a 
abstracción como se a cuestión dependese só do posicionamento doctrina!, 
chegamos a unha conclusión semellante á anterior. Pouco máis dun 15% están 
en boas condicións para incorporar progresivamente a súa práctica á do grupo 
normalizador galego. Ese 9,5% dos "centristas" (a postura a priori máis 
sumisa á xerarquía) (2,2% máis do total) podería asemade incorporarse se 
houber unha certa presión xerárquica, anque sería un aporte máis ben cativo. 

Pero tanto os máis novos como os máis renovadores están en última 
instancia condicionados, pero a cambio do que aquí falamos, a que aspiren 
interiormente a un modelo lingi.iístico galeguizado para a Igrexa. No cadro 
P.25 exponse esa distribución, do C.I.G. por opción de modelo lingi.iístico 
ideal, distribución importante para calquera valoración prospectiva. Nese ca
dro chama de novo a atención o desfase entre "ideal" e "comportamento". Só 
un 20% dos que optan polo modelo "G'' para a Igrexa se comportan en liña 
normalizadora do galego. O curioso é que entre os que teñen claro un modelo 
oposto "C", tampouco son de todo coherentes: están entrampados na diglosia. 
O autoodio é así de contradictorio. 

¿Onde se sitúan os que están nunha situación transicional? Entre os que 
aspiran a un modelo máis galeguizador. Este si que é un matiz importante 
porque orienta a transición dos bilingiies pouco definidos en sentido normali
zador galego, o cal vén ser a promesa dun avance próximo do galego na litur
xia. 
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COMPORTAMIENTO OPCIÓN OE MODELO LINGUÍSTICO IDEAL 

LINGUISTICO "G" "G·c" GLOBALIZADO C.I.G "C" "C" TOTAL 

Nonnalizador 
20 9,9 0,6 8,5 

galego -

Bilingile 
38,2 33,7 Il 1,8 23,1 1ransicional 

Diglósico 39,4 51,2 69 74,6 55,9 
Elusivo 

Nonnalizador 
2,4 5,2 19.4 23,7 12,5 castelán 

TOTAL lOO lOO lOO lOO 100 

CADRO P.25.: C.I.G. por opción ideal de modelo lingiifstico. 

No gráfico P.22 facemos unha síntese para caracterizar a ese grupo en 
transición por hábitat, idade, fala materna, e modelo 6 que aspiran 

71 + 
Urbano 10,4% 

Vilas costa 4,2% 

56-70 

vaas interio r 9,7% 

Rural costa 13,2% 

41-55 

Rural interior 65,5% 

25-40 

Hábitat 

._2,1%_ 
Só castelán 

Galego pais 
east. fillos 

33,3% 

54,2% Só galego 

8,3% 

Idade 

GRÁFICO P.22. 

9% 

6,3% 

83,3% 

Fala casa 
paterna 

"Gil" 

"G-c" 

"G" 

._3,7%_ 

32,1% 

64,2% 

Modelo ó 
que aspiran 

Caracteri:ación do grupo de comportamento bilingiie transicional (23,1% do total da mostra. 

110 



3.4. CONCLUSIÓNS E PROSPECTIVA 

1.".- Os párrocos de Galicia aspiran idea/mente a unha conversión da 
Igrexa ó galego. Soñan maioritariamente cunha Igrexa galega (agás os da dio
cese de Tui-Vigo), especialmente os menores de 55 anos e, máis aínda, se 
teñen esrudiado ou pasado algún tempo fóra de Galicia. 

2.a.- As tres cuartas partes dos párrocos falan decote galego: só na dió
cese de Tui-Vigo e menos na de Ferrol hai un grupo númericamente significa
tivo que nunca o fala. Esos que nunca o falan pertencen ós subgrupos de 
posicionamento doctrina! conservador ou "centrista", así como a aqueles que 
non o falaron na casa. A fidelidade ó idioma é grande, o que concorda coa 
sensibilidade deste colectivo polos valores da tradición, coa súa extracción 
lingUística e social, e coa súa inserción no tecido social do país. 

3.!!.- O nivel de prexuízo antigalego parece ser menor que na poboación 
en xeral, reaccionando ben frente a proposicións tópicamente esgrimidas 
como argumentos antigaleguizadores. Só unha destas proposicións demostrou 
funcionar como prexuízo extendido e inhibidor dunha práctica máis gale
guizada: trátase daquela que supón egoísta celebrar en galego pola presencia 
frecuente de xentes de fóra nas celebracións. Só se libran totalmente deste 
prexuízo unha cuarta parte dos párrocos e afecta sobre todo ós ubicados na 
zona costeira. 

4.".- Visto todo o anterior hai un dato que, por ser aparentemente con
tradictorio, resultaría unha sorpresa para calquera observador alleo: só un 
13% dos que aspiran a introducir o galego, aínda que sexa minimamente, xa o 
ten feito neste momento. 

Deste desfase é maioritariamente culpada a propia clientela pastoral, ou 
indirectamente a xerarquía. En ámbolos dous casos denótase unha forte falta 
de conciencia crítica. O colectivo de párrocos sente agarimo polo galego pero 
non traduce en obras tales amores. Carece dunha conciencia da dimensión 
histórica do seu labor, do proceso que está a vivir o galego e da responsabili
dade individual que se contrae en cada opción linguística. Coidamos que esa 
fa lta de conciencia ten o seu baseamento na teoloxía sustentadora da práctica 
pastoral. 

5.ll.- O desfase entre sensibilidade e práctica consciente ten unha traduc
ción numérica. Só un 7% das misas se celebran en galego. Só un 4% dos 
párrocos misa únicamente en galego. Só nun 14% das parroquias hai algunha 
misa en galego: no rural interior nunha de cada dez. O incumprimento das 
conclusión do Concilio Pastoral de Galicia é a estas alturas grave. 

6.".- Os que misan todo ou a maior parte en galego son cregos novos e 
renovadores, ubicados no rural e vilas do interior das dioceses, fundamental
mente, de Mondoñedo e Ourense, ou ben, nas pequenas vilas costeiras da 
diócese de Santiago. 
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7:'.- Só un 4% da catequese ten o galego normalizado, mentres que un 
52,5% é totalmente en castelán. 

8.a.- A zona galega da diocese de Astorga é en case todo o anterior un 
caso aparte. Non hai nela sinal ningún de introducción do galego na liturxia. 
A razón non parece ser un maior nivel de prexuízo nen unha significativa 
maior instalación no castelán por parte dos seus párrocos. Simplemente hai 
unha moi inferior aspiración galeguista e un sentimento de pertenza a unha 
provincia eclesiástica distinta. A reorganización territorial é unha urxencia 
histórica. 

9.:1
.- Hai unha minorfajermento dun 6% que mantén un comportamento 

neta e cohcrentemente normalizador do galego. Vn 2,5% máis podería ser 
sumado por manter unha liña claramente comprometida, anque faga certas 
concesións a un gradualismo necesario. 

lO.a.- A gran maioría estáfatalmente ancorada nun comportamento di
glósico (un 72% usando un criterio estricto e un 56% un criterio máis amplo). 
Ese comportamento é meramente mimético respecto á cultura tradicional do 
auto-odio e supón a traducción daquela conciencia acrítica e dunha teoloxía 
pastoral alzistórica. Coidamos que non hai moito que agradar para a causa da 
normalización do galego nun futuro inmediato deste sector. Son os segmento 
máis vellos e conservadores e os que revelaron un máis alto nivel de prexuízo. 
Cómpre aínda, con todo, manter unha certa expectativa no caso de Ourense, a 
diocese máis diglósica: é a que resultou cun menor nivel de prexuízo, acaba de 
saír dunha longa noite de presión xerárquica antigalega, mantén un alto nivel 
de aspiración galeguista e ten unha significativa minoría xa posicionada nun 
comportamento normalizador do galego (10,6% frente á media dun 8,5%). De 
feito como sinalabamos no noso recorrido histérico hai sinais de que esa 
reacción xa se está a producir. 

11.:1.- A diócese de Tui-Vigo desmárcase case sempre do conxunto 
nunha lilia ami-ga/eguizadora. O comportamento diglósica non é o maiorita
rio, senón o comprometido obxectivamente nun proceso de sustitución total 
do galego polo castelán. 

12.0
.- En xeral e usando un criterio amplo hai un 23% que ten un com

portamento aparentemente non estabilizado, que cando menos rachou coa 
inercia diglósica e podemolo considerar transicional. Algo máis das dúas ter
ceiras partes destes están nos sectores máis novos, máis renovadores e con 
opción ideal galeguizadora. Daquí podemos facer a estimación de que nun 
prazo curto de tempo -dando por suposto que o misal galego está a actuar de 
causa precipitante ·de procesos madures- poden incorporarse a posturas 
normali:adoras arredor dun 15% máis sobre o total de párrocos. 

13.3
.- En calquera caso e dadas as características xa sinaladas do colec

tivo estudiado sería básico para acadar ese obxectivo a curto prazo unha ac
tuación positiva e testemuñal da xerarquía, así como un plan serio de mentali
zación. 
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"Dentro deste cadro sombrizo temos que afirma-la existencia 
dunha minoría cristiá cunha nova conciencia de servicio á 
sociedade, ós máis pobres, e con mentalidade progresiva, demo
crática ... Estes seguen a pensar que a Igrexa galega é mellorable 
e como Igrexa mantén a memoria de Xesús. Paga a pena traba
llar dentro, aínda que sexa un edificio destartalado, aínda que 
ofreza unha desagradable sensación de incompetencia ... están a 
servir de misionarios de Xesús e son o "resto crente" que teste
muña a forza do Evanxeo." 

CAPÍTULO 4 

(Francisco Carballo) 
1988. 

CALA SELECTIVA: A EXPERIENCIA TESTEMUÑAL 
DE DEZ PÁRROCOS 
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Anque o proceso de normalización do galego na Igrexa -e falarmos 
aquí de proceso é unha aposta arriscada que só en parte refrenda a realidade
está en termos globais no seu empezo, non é cousa difícil bater con sectores 
intraeclesiais nos que os avances realizados son sorprendentes. 

Da historia máis recente, na que se funden como matrices configuran tes 
o post-concilio e a transición política, quixemos recoller un feixe de expe
riencias vivas daqueles que, sorteando todo tipo de presións xerárquicas e 
políticas e vencendo a resistencia dos prexuízos colectivos que tamén a eles 
afectaban, se lanzaron por propia iniciativa e convencemento á tarefa de facer 
un uso normal do galego para unha función que a vella norma diglósica tiña 
reservada á "lingua alta", o castelán. 

Estas testemuñas están recollidas aquí dun xeito aberto e unificado nun 
guión común. A técnica empregada foi a de entrevista persoal, grabada e 
transcrita, da que únicamente se eliminaron as reiteracións que fixesen menos 
amena a súa lectura. 
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MANUEL PELETEIRO RODRÍGUEZ, 46 anos, é un crego Paul que 
naceu en Ourense, en Nogueira de Ramuín, parroquia de Villoás. Actual
mente, en equipo, atende varias parroquias desde Filgueira de Barranca, a 
onde, segundo afirma, foi por accidente. 

Empezou a formarse 2 anos nos Milagres en Ourense. Despois foi es
tudiar o bacharelato a Vilafranca do Bierzo e Santander. Mais tarde fixo o no
viciado en Madrid e a Filosofía en Salamanca. 

Despois de ordenarse foi a un colexio de ensino medio, nos Milagres e 
alí pasou os anos máis novos: dos 28 anos ata os 34 ou 35. "Coa intención 
moi clara de facer un colexio enmarcado na zona, onde a historia de Galicia 
forma peza básica; onde o rapaz puidera saír coa conciencia da súa realidade e 
loitar por ela. Onde o idioma oficial fora o galego". Marchou de alí no 78 e xa 
foi para Filgueira de B arranca. 

1. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

-Desde que chegamos aquí utilizamo-lo galego. 6 principio moi suavemente. Todo 
o quefalabamos era galego. As lecturas eran en galego, as oracións e a plegaria eucarísta. 6 
pouco tempo empezamos xa cos Libriños, dándollos á xente. Non digo que estea totalmente 
normalizado por parte da xente pero por parte nosa sí; non se escoita nada en castelán. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
--0 convertirme á idea de que a xente procurara expresarse da forma máis persoal 

posible con Deus. Eu estou plenamente convencido e véxoo, que á xente que se expresa fa
lando galego fóra e falando castelán na igrexa, Deus resúltalle unha persoa falsa; é como se 
fora algo moi superior (un señorito ou cacique, algo externo a eles). Daquela eu véxoo por
que eso tamén me pasa a min; eu se falo castelán, síntome outra cousa. As palabras máis 
garimosas da intimidade, ainda incluso os que falan castelán din "Ai, miña naiciña" e tal ... 

Partindo deso, tratar de que a xente se relacione con esa interioridade, con amistade e 
non con medo e temor, é básico. Que se exprese tal como é, para que se dea conta de que 
Deus non ten diferencias nin por razón da cultura, nin por razón de Ungua, nin por razón do 
estamento social senón que Deus quere o corazón da xente e que sexa sinxela e que se man i-
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feste como é. Estou plenamente convencido. E vese, que a xente que efectivamente máis se 
integra nesto é a xente máis sinxela, o que mellor acode, a xente que máis ve a cuestión 
cristiá como algo tamén dela, non algo que ten que face-lo cura. 

3. ¿É unha opc10n meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

-Por suposto. No meu compromiso coa xente actúa fimdamentalmente o compro
miso cristián. Eu teíio moi claro que Xesús no seu tempo foi unha persoa totalmente com
prometida coa xente; sobre rodo coa máis desfavorecida. Unha das chatas máis grandes que 
hoxe ten a nosa xente é a falta da súa identidade, o sentirse avergoñadas de seren galegos e 
de fala/o. Entón of non pode haber persoa e ó non haber persoa non pode haberfe; porque a 
fe é algo que se acepta persoalmente, libremente, despois de buscar e descubrir. A fe do car
boeiro está ben, se non pode haber outra cousa. Pero unha persoa canto máis crítica sexa, 
máis persoa é. E daquela a xente debe aceptar que Xesús non a desprecio, como o desprecian 
ollfros; senón rodo o contrario: que ela non pode relacionarse con Xesús se non aprendeu a 
s1ía base. 

Para min eso é máis que o político: o nivel partidista nunca influiu en min: Porque 
incluso algúns que defenden o galego a nivel parridisra, despois falan o castelán na súa casa 
e educan os seus rapaces en colexios casteláns. 

En min influíu que a xente está na resistencia, todo o mundo é qpasar por riba diles 
e Cristo veu liberar e unha das cousas máisfimdamentais é que hai que recuperar a alegría de 
ser persoas. A fe pódese expresar con mediacións diferentes, Jun xeito ou doutro pero a fe 
non se pode expresar máis que a través do que a persoa é, algo que libera, que axuda a recu
perar a própia identidade neste caso. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do ga lego. 

-En primeiro lugar empe:amos, sempre que falamos coa xente dentro da igrexa 
(para dar alg1ín a\•iso, ... ) cunha linguaxe coloquial igual que fóra. 

Despois, algo que aínda non asumiron ben, non polo galego, senón probablemente 
pola estructura. os papelitios eses; a metade da xente non o le. 

Pero vamos, van dicindo "e contigo tamén", frases desas. Non é que sexa cousa de 
que lles custe o galego, porque ben sei que en castelán tamén lles costou responder e eso é 
porque as respostas, eu creo están un pouco desencarnadas da súa realidade. 

Despois fomos indo pouco a pouco, ara que os máis asiduosforon matinando; e sen 
problemas. 

Houbo problemas dalgúns señoritos que levaron os folletos e queimáronnos ou dal
gúns que dicían as contestacións berrando e en castelán, e eu non lles fago caso porque eso 
xa é unha cousa absurda. 

Creo que xa non hai que razoar por que temos que falar galego cando é o máis nor
mal. Algunhas veces fixen a comparanza: pareceríame ridfculo tratar de darlles razóns ó seu 
fillo para querer ó seu pai. E tratar de dar razóns para utilizar o galego paréceme algo seme
llante. Entón eu tomei no como unha opción fundamental, como un dereito natural pro
jimdo; unha expresión da persoa, unha persoa non é igual expresándose dun xeito como do 
owro. 
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5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-Eu nas miñas parroquias non tiven atrancos ningúns máis que eso que dicfa. Eu 

tampouco non busquei enfrentamentos ningúns a nivel de razoamento. Foi pasando así,fo
ron morrendo e desaparecendo. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
-Unha vez que veu o bispo, que hoxe é arcebispo, Rouco, dixo tódalas misas en 

castelán, nin unha en galego; e nin siquera lle falou á xente. Non axudou de ningún xeito. 
E quen di o bispo, o Sr. Vicario cando viíia igual. A nivel oficial parece que lles 

daba vergonza falar en galego. 
A postura da xerarquía foi totalmente despectiva. Se fan é un pouco por acatar as crí

ticas, pero a nivel de encarnarse e ver que iso é unha actitude fundamental de evanxelización, 
nada. 

Unha cousa que teño moi clara é que o estamento clerical é moi semellante ó esta
mento farisaico do tempo de Xesús. Por eso creo que non se saca nada dun cursiño en ga
lego ou dunha reunión para convencer, porque vexo que hai unha estructura ideolóxica que 
vai en concra; incluso a nivel partidista e político. No tempo de Franco dicíanme que era 
comunista por falar en galego; agora din que son da Xuma. Aí está o problema que non se 
ve a expresión fonda e profunda que tí queres transmitir. 

7. ¿E nas parroquias veciñas? 
-Pois isto pásalle ós curas que temos ó redor que ningún ten misa ningunha en ga

lego. E iso é algo que lle inflúe á xente porque di que esto é algo diferente. 
Nas parroquias veciños se fan algunha misa en galego é cando ven alguén; se queren 

facer algún acto folclórico, pero non están verdadeiramente concienzados de que hai que en
trar por aí. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

--A primeira que se converteran: que se convenceran de que poñer a liturxia en ga
lego non é unha moda, non é un acto cultural, non é un "progreso", unha "modernidade"; 
senón que é algo básico. O asumir a realidade dun pobo primeiro ten que pasar pola propia 
conversión: estar a gusto sendo galego e despois non vai costar nada porque a xente non se 
lle vai enfrentar. Eu penso que a principal dun crego é que ten vergonza. Din que lles costa 
falar galego; non chegaron a dicir que lles daba vergonza, pero é iso. 

Non é causa da xente; á xente gústalle o galego. Pero se ven que se fai a misa con 
vergonza, nervios, sen saberte expresar, ... e é moito máis cómodo: hai que preparar a cues
tión en galego ,falar con máis xeito porque toda a formación non foi en galego, os esque
mas rómpense ó ter unha expresión diferente. 

A primeira recomendación que daría, logo, é que se converta o crego, que se dea conta 
que hoxe o galego é algo totalmeme necesario como medio teolóxico de evanxelización. 

E que despois non é nada conveniente traducir os esquemas casteláns ós galegos; hai 
que crear algo novo: hoxe non se pode transmitir unha evanxelización asobal/adora, de cas
tigo, desencarnada. Hoxe dicir a misa en galego quere dicir comprometerse a andar lombo co 
lombo do labrego; ser portador das súas preocupacións, da súa vida. Quere dicir iso. 
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JOSÉ GODOI. Naceu no ano 32 en Noia, en Sta. Cristina de Barro. 
Estudiou en Santiago. 

Estrenouse de crego na parroquia deS. Xosé de A Coruña onde estivo 
ano e pico. 

Posteriormente pasa a Belvís, no Seminario menor. Aí de profesor, de 
vixiante; de todo. Estiven 7 anos, ata xullo de 1966. 

Por fin, o cardeal Quiroga mandouno para unha parroquia de nova 
creación, a parroquia deS. Antonio, e aquí está, nun barrio novo da cidade 
de A Coruña. 

I. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

Agora mesmo non sei cando empecei; pero paréceme que foi no ano 70 en Outubro. 

Recordo que riiia un pouquiño de medo, anque vfa a necesidade de face-la misa en ga
lego. E entón pedfn axuda, e axudoume Morente Torres, o actual párroco deS. Nicolás. E 
tamén un fregués desta parroquia Manolo Vidán Torreiro, que foi delegado de cultura. Entón, 
Vidán fada as monicións, Moren te fada a misa, d ida a homilfa e eu dirixía os cantos. Es
tiveron axudándome exactamente un mes, 4 Domingos; e logo ó s.e Domingo empecei eu. 

Hoxe temos 4 misas tódolos DÓmingos en galego. Paréceme que representa o 50%. 
Despois toda a Semana Santa e o Nadalfacémolo en galego. Teñen un valor especial, pare
cen que foron feitas para ser expresadas en galego. 

Logo despois os bautizos, casamentos,funerais, eso segundo petición da xente, hai 
quen quere en galego, emón en galego. Hai moi pouca xente que a pide en galego; ó redor 
dunS%. 

Ainda non démo-lo paso completo de galeguizar. 

¿Na carequese dos nenos?: os catequistas teñen liberdade para utilizar o que queiran. 
Nunca houbo ningún problema nese senso. Se os nenos falan en castelán, o catequista fala 
en castelán. Se os nenos falan en galego, o catequista en galego. O material escrito haino en 
castelán e en galego. 

Os avisos tamén son todos en galego. 
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2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
Non sei moi ben. Fíxose porque se tiña quefacer. Eufalei toda a miña vida en ga

lego. Eu aprendfn en galego; cando nos ensinaban en castelán, había moitas cousas que non 
entendfa. Incluso nos primeiros anos de estudio no seminario, cosrábanos traballo expresar
nos en castelán. 

Logo ésta é unha parroquia na que eu coido que máis dun 80% é xente das aldeas e 
dos pobos vivindo nun barrio da cidade. É dicir, é un colectivo galego-falante. Nas casas fa
lan galego todos. anque, se cadra, ós nenos /les falen un castelán un pouco "sui generis". 

Ademais eu penso que ata é un acto de caridade expresarse coa xente da forma que a 
xente se expresa mellor. 

Eu non sei se teño unhas razóns profundas. As razóns profundas están en min e na 
xente que me rodea, que é galega. 

Creo que riña que ser en galego; eu non che sei dicir outra razón. 

3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

Non sei o alcance da pregunta. Eu coido que sí. Se é unha xente que normalmente se 
expresa en galego, para falar con Deus, para expresar as súas vivencias con Deus, para rezar 
en comunidade cos irmáns, creo que lle sae máis da alma. 

Eu non distingo moi ben as razóns teolóxicas. Non che sei dicir máis. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a .houbo a estratexia de introducción 
do galego. 

Non houbo estratexia ningunha. Esta parroquia empezou a funcionar nunha capela 
pequeniña das monxas. Anunciámola cun domingo de antelación, a viva voz e máis cunha 
fo/liña pequeniña, moi pobriña que tiñamos antes de ter esta de Pobo de Deus que temos 
agora. Eu non estaba moi preparado. O meu galego era e segue sendo un galego quizais ex
cesivamente coloquial. Penso que hai que coidar moito a liturxia en galego; penso que está 
aquí o segredo de que lle guste á xente, coida/a moito: ~.:oidar ben na homilfa a vocalización, 
as monicións, e, moito, o canto. 

Entón resulta agradable, piadosa; comunica, expresa ,fai rezar. 
Pedfn axuda como xa contei antes. 
O canto é importante: que os cantos sexan agradables, bonitos; que os cantos teñan 

contido. Eso xa hai que buscalo e prepara/o moi ben. Fun profesor de música no seminario, 
gustábame; eu fun facendo traduccións, arreglos. 

Apareceron os Salmos do Pobo de Deus. Tamén habfa a carpetiña Boa Nova con 
cancións moi bonitas. Creo que iso, sobre todo nas misas dos nenos, é importante. 

5. ¿Como reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
Non tiven dificultade ningunha. Certo é que non foi poñer as misas rodas en galego. 

Hai moita xente que vén de fóra: andaluces, asturianos, casteláns e penso que non sería bo 
poñelas todas en galego. A quen non lle gustaba a misa en galego, ia á de castelán e sen 
problema ningún. Non tiven atranco ningún. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquia? 
Tampouco houbo dificultade ningunha. Aquí estivo o arcebispo monseñor Suquía 

por unhas festas deS. Antonio e celebrou a misa en galego tranquilamente. 
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Aquf estivo un ano a celebra-La Semana Santa o actual arcebispo, cando era bispo 
auxiliar, e celebrou en galego sen dificultade ningunha. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
Algúns compañeiros do lado ata se mocaban un pouco. Non sei ata qué punto é vin

culante o Concilio galego, pero en Galicia non se fan apenas misas en galego. Os bispos 
recomendaron polo menos algunha misa en galego, pero o mandato dos bispos se cadra é 
para o que convén. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

Primeiro que o fagan; que se deixen de complexos. Estannos roubando un terreo. A 
Igrexa ten moito que dicir nesto de cultura. Non hai dereito. Hoxe exprésanse en galego ata 
o rector da universidade; mal pero faino. Exprésanse en galego os parlamentarios galegos; 
horrorosamente, pero vano facendo. 

Hai que deixarse de cousas e empezar, sen máis. 
¿Recomendacións? pois non sei; se non se atreven, pois que pidan axuda a algún 

compañeiro, a alguén. 
Non se pode esperar máis; estamos perdendo outra vez o tren. 
Tódalas disculpas "que a xente non o quere" ... non son certas. Anque haxa na parro

quia un 80% que non o quere, hai un 20% que sf o quere e que vale a pena. Se hai un grupo 
que quere a liturxia en galego, para min xa é razón de sobra para facelo. 

Eu culparfa un pouquiño (quitándolleferro á palabra culpar) á xerarqufa. A dificultade 
grave non está nos nosos bispos sen embargo, está en nós; nos curas sobre rodo. 

Non sei se non será un pouquiño de preguiza, de acomodarnos, ... 
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VICENTE CERDEIRIÑA, de 42 anos; o ano 88 fixo 20 de crego; 
leva nove na parroquia de Poio, ás portas de Pontevedra. 

Formouse no Seminario de Santiago e na Universidade de Roma. 
Estivo de crego na Estrada e mais na Peregrina. Tamén de profesor nun 

instituto. 
Á súa imaxinativa militancia debense logros curiosos e de gran valor 

simbólico como a presencia en Xerusalén dunha inscripción da versión galega 
do Noso Pai. 

1. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida pa
rroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

Na liturxia está a 100%. No templo parroquial todo é en galego, a non ser que haxa 
unha voda dun castelán ou dun catalán; entón faise a cousa mesturado. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
Unha porque era o mandato do Concilio Galego, de que a Igrexa debe tamén de 

aprender, de espallar e promocionar tódolos valores, e precisamente un dos valores culturais 
que temos é a nosa fala. 

E ademáis porque é o idioma da nosa xente tamén por aquí. Fóra da misa normal
mente fálase en galego, chapurréase ou tal, pero o idioma fundamental é o galego. Fomos 
pouquiño a pouco poñéndonos ó dfa. 

3. ¿É un!Ja opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

De acercamento á xente, de entendemento coa xente, claro. A xente fala en galego. A 
expresión é en galego, o idioma materno é en galego. Entón non hai por qué distinguir 
cando se vai rezar. O idioma no que falamos fóra do templo, pois tamén o falamos demro do 
templo. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do galego. 

Empezamos pouquiño a pouco. Porque aquf, claro, afnda moita xente que vai á 
misa, avós e avoas, e xente de mediana idade, non é xente propiamente que se lle poida me-
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ter un libro na man para ler a corío; entón máis ben teñen que ir aprendendo a base ele repe
tir. Empe:amos pouco a pouco, poñendo parte. por parte na misa: empecei eu predicando en 
galego nada máis e todo en castelán; de'spois xa metemos unha lectura e a prédica. Despois 
xa meteu un canto; despois xa empezamos a rezar o Noso Pai. Despois outro cachiño en 
galego. despois outro .... e asf. 

Eu riven dous anos para p01ier a misa en galego; 6 longo de 2 anos. Asf que non se 
pode dicir: "é un cura que corre moito". 

Que foran masticanclo, que foran entendendo, que foran repetindo, que foran coñe
cendo e querendo tamén. 

E xa chegamos a¡:ora que, cando falto eu por algún motivo serio, que normalmente 
non falto, un par de semanas ó ano por vacacións, 1•én outro que anque ten todo o material 
en galego, igual non é galego (algún frade do convento de Poio que non é galego) e mán
dano aquí a dici-lo misa, dfa en castelán e, cando volvo, dinme que parece que falta algo. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
A xente moi ben. Reacciona ría mal se fora de golpe, se non soubera que contestar na 

misa. nin emencler. Eu tamén procuro explicar cando saen xiros ou palabras que, ó mellor, 
non se usan moiro, procuro e~plica-las tamén para que poidan entender. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
A xerarquía non se mete nestas cousas. Cada cura na súa parroquia é xerarquía. 

7. ¡,E das parroquias veciñas? 
A parroquia de Campailó, que é unha parroquia veciña, xa tiña a liturxia en galego. 

Despois foron pouquiño a pouco tamén na parroquia de S. Xoán, algúns cantos; tiveron 
nalgún tempo unha misa que agora parece que non teñen, pero queren volver a poñer outra 
ve:. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

Diría/le: "naturalidade". Pode empezar como empecei eu ,facendo a prédica en galego 
e todo o demáis en castelán. E despois a lectura do Evan.xeo en galego e as outras lecturas 
en castelán. Ir alternando w1 canto en galego e con algún canto en castelán. Copiar, 6 me
llor. a oración elo Noso Pai e dárllela, para que vaian repetindo, nun papeliño. 

E así pouquiño a pouco ir dando pasos. O que non me parece a min, é de súpeto facer 
w1 cambio brusco. De repente que veña un cura que o faga todo en caste/an e o poña en ga
lego rodo, ou un mesmo cura porque chegou o misal, que empece toda a misa en galego e a 
xente 11011 saiba contestar. 

Non creo que sexa tampouco pedagóxico. Emón pasiño a paso, i/o dando. Pouco a 
pouco a xente vai aprendendo. 1·ai aprendendo as respostas e vai co/léndolle tamén o gusto. 

Hoxe hai cantigas en galego tamén, moi bonitas, moi pegadizas. 
Empe:ar a dici-lo cura a parte da consagración en galego. Eu, por exemploJágoo en 

tódalas parroquias. Anque diga a misa en castelán, a consagraciónfágoa sempre en galego, 
estea na parroquia na que estea. Sei na de memoria; é a parte propiamente do sacerdote que 
representa a Cristo e Cristo falaba no idioma materno: pois as palabras da consagración, na 
que non ten nada que comestar a xente, dfgoas sempre en galego. Empeza tamén a soar o 
galego dentro da Igrexa e l'an clescubrindo tamén o seu valor, riqueza e fermosura. 
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9. ¿Queres engadir algo máis? 
De cara ós compañeiros que van empezar, que non se desanimen, que o labor é moi 

lento; costa aprender, cando se pasou do latín ó castelán foi tamén unha cousa moi lenta. 
Pode ser un labor lento, pero é un labor importante. Hoxe teñen tamén a axuda de 

moitos rapaces que están estudiando o galego na escola e que lles poden facer as lecturas na 
misa. 
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FRANCISCO LORENZO MARIÑO. Naceu no Porto do Son hai 58 
anos. Viviu na Coruña desde os 6. Está en Aguiño desde o ano 1959. 

Empezou a estudiar a licenciatura de teoloxía en Salamanca e a rematou 
en Roma. Despois estivo 2 anos en Sada, na Coruña; e no 59 foi para 
Aguiño: era parroquia de nova creación; desde o seu comenzo foi un asiduo 
dos Coloquios, nos que xogou un papel decisivo pulando pola súa 
galeguización. 

l. ¿En qué medida está hoxe int roducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

-Coido que foi desde o ano 65, cando cantou misa Andrés Torres Queiruga, que é de 
aquf. Ese dfa empecei a utiliza-lo galego na liturxia e .xa desde entón empecei a te-las misas 
do domingo; ó pouco tempo .xa, en galego e a pasar os cantos todos ó galego. As misas de 
a diario tfñaas en castelán e mais adoitaba ter unha os domingos ás JO h. para os turistas. 
Estes anos .xa non as tiven porque ninguén o pedfu. Puxen un cartel á porta de que se que
dan ter a misa que avisaran, entón o que é a das JO h. podían te/a. 

O demáis, (bautizos, vodas, etc.) sempre as fixen en galego .xa. 
Aquf no 100% utilizámo-lo galego. Fóra duns casos .::omo hai 15 días que tiven un 

casamento en castelán, porque toda a familia do noivo era guatemalteca. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
-Primeiramente as ideas do amor a Galicia que me empezou a inculcar Torres 

Queiruga. E despois o propio convencemento de que estaba moito máis a gusto rezándolle a 
Deus en galego que nonfacendoo en castelán. Coido que se chega máis a alma do pobo. 

3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

Polftico é toda a vida. Todo ten unha implicación política na vida. 
De feito, por aqueles anos tiven bastantes contestatarios que me protestaron na misa 

e eso. E algún escándalo. Pero a .xente sempre ó meu lado, nese sentido. Sempre hai algun
has persoas que che piden en castelán, pero normalmente non cedo. 

Ten unha base teolóxico-pastoral: recordo que cando inaugurara a igrexa viñera o go-
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bernador civil \'e-las obras e ó ve-los le1reiros pola Igrexa en galego (paréceme que é a pri
meira igrexa que puxo rótulos e escrituras en galego), pois unfulano para facerlle a pelota ó 
gobernador, debfa ser, díxome se eu era separatista. E entón eu expliquéille ó gobernador, 
que era santanderino, unha gran persoa, que axeme aquí comía en galego. que traballaba en 
galego. que falaba en galego no "muelle", en tódolos sitios (daquela os rapaces falaban ga
lego, agora estannos amolando, que agora empezan eses meniños a cortar "el castejón" que é 
algo que da medo, algo terrible). O gobernador aprobou ben aquela cousa. pareceu/le ben, 
coido que si: se traballamos en galego, se facemos todo en galego coa xente ¿por que lle 
imos falar a Deus en castelán, se o noso idioma é tan digno como calquera? 

Ademáis estou convencido, é o único que non nos puideron levar, a pesar de que ten
taron desterra/o de aquf, non nolo puideron Levar. E debémolo consen•ar; é a alma do pobo. 
O idioma non é soamente o resultado dunha maneira de falar, senón que é o conxunto que 
leva consigo a paisaxe, a forma de vivir, e todo eso fai o idioma. É a alma da terra. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do galego. 

Eu cheguéime a convencer, a pesar de que nos meteran no seminario todo en caste
lán; e iso inflúe anque non queiras. Empezamos na misa de Andrés, cos cantares en galego e 
despois xa enseguida a xente empe:ou: "Hai que pasar os cantares ó galego". Pedfrono os 
mo:os e mo:as. E desde entón, moi pouquiño tempo despois xa, empecei coa misa en ga
lego. Claro, con moitas dificultades, traducindo, como boamente podía; eu coido que debe
mos empezar máis ou menos cando empezara tamén por eses anos Espiiia e máis Mourente 
na Coruña. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-Dificultades na miña parroquia non houbo. Sí nas parroquias do lado, que son 

máis señoritos. Porque fan todo en castelán. Entonces veñen aquf a dicir que o galego non o 
emenden. Eu téñolles explicado: "¿non entendéde-lo galego? o que non entendedes é o cas
telán, pero dades por suposto xa que do castelán non entendedes moitas palabras, pero do 
galego queredes entender todas". Que queiras que non hai unha diferente cultura, ten que ha
ber palabras que non se entenden. Amáis, procurei no levar moi pouco a pouco, falar un 
idioma do deles e i/o dignificando pouquiño a pouco. 

A xente das parroquias veciños puxo dificultades; protestan ... Pero coido que aínda 
foi favorable, porque entón a xente de aquf picouse ... 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
--Nunca me dixeron nada en absoluto. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
--Agora non son inimigas do galego. Incluso o esrán inrroducindo; aquf o de Casti

ñeiras predica moitas veces en galego e o de Rábade misa en galego. O de Carreira ten moi
tos domingos unha misa en galego; en Ribeira tamén se está introducindo bastante. 

Ademais esto non causa exrorsión ningunha porque cando \ 'OU ó mellor ó funeral 
dun amigo, por ser o pai dun alumno por e.;remplo, e digo a misa, celebro o funeral en ga
lego e non hai rrauma ningún. 
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8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

- Eu coido que non se atre\•en porque non so11 capaces de romper. Non se atreven 
porque non queren. Basta que eles queiran e introducen o galego e namais. 

Ensaiar un pouquiño á xente; facerlle amar un pouco o idioma, que non se avergon-
cen do seu galego. 

Son eles. É/les máis cómodo. (É máis problema do crego que da xente). Incluso eu 
aquf acuso á Igrexa, que é o estamento galego máis retrógrado neste sentido; o que menos 
utiliza o galego de tódalas institucións que hai, civís; culturais e relixiosas; a Igrexa é a que 
menos utiliza o galego. 

Ves nos periódicos unha serie de misas que se celebran en Santiago e na Coruña e 
ningunha en galego. As festas do Apóstolo, patrón de Galicia, dfa da patria galega, misas en 
castelán na catedral: non ten sentido. Porque se queren internacionaliza/o que o celebren en 
inglés, que o entenderá máis xente da forasteira. 

9 ¿Queres engadir a lgo máis? 
-Nunha época esa que me adiquéi a visitar sanruarios galegos, con roJo eso que hai 

de maxia, de superstición, recordo que no Corpiño, rodo absolutamente sc fada en castelán. 
Soamente se utilizaba o galego para berrar coa xente. 

Fai dous anos viñeron á misa de a diario polo mes de maio, uns cataláns, e cando 
rematei, vi1ieron á sacristfa afelicitarme porque levaban dous meses de turistas por Galicia, 
ofa11 misa diariame11te e era a primeira vez que participaban na Eucaristfa en galego. 

Tamén \ 'OS poido contar un caso curioso que me pasou en Covadonga: fora unha ex
cursión de aquf, era un sábado pola tarde. A xente de aquf celebrei/le a misa alf nun altar na 
basílica. en galego./ncorporáro11se uns madrileños e ó final viñéronme da-las gracias porque 
habfa moitos anos que non ofan a misa en latín. 
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ANXO FERREIRO CURRÁS. Cura no ano 60. Estivo en Viveiro 
7 anos, e despois veu xa a este barrio de Ferrol, para S. Xoán de Filgueira, 
de rexente "que aínda vivía o cura vello" e está alí desde entón, hai xa perto 
de 20 anos. 

O lugar de formación foi o seminario. "Teño unha formación moi bá
sica: cursiños, conferencias, libros ... Non teño título de teoloxía". 

Exerce de cura e gaña a vida de traballador de autoescola. "O traballo da 
parroquia é unha opción de vocación, non gaño nada por él. 

I. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

O galego empezouse a utilizar no curso 73-74. Unha misa unha vez por mes, para 
ver que dicfa a xente. Causába/les moita extrañeza, inicialmente pero despois foise introdu
cindo case tódolos domingos xa. 

Hoxe é tódolos domingos. Todo en galego: catequese, ... 
No barrio a xente exprésase normalmente nun alto tanto por cento en galego, anque 

esto é Ferrol, ... sobre todo, a xente maior; agora os nenos non. Hai unha porcentaxe mf
nima de nenos que falan en galego, pero na catequese a eles gústalles e incluso cando a dou 
eu,fálanme galego. Ou sexa que saben expresarse en galego. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
Influiu , na época de clandestinidade, ler a Castelao "Sempre en Galiza", con tódolos 

razoamentos que fai da lingua, análise da relixión , da Igrexa. Logo foi coloquios, 
fundamentalmente cando empezou coa dinámica en galego. 

Anque o feito de sermos galegos e estar coa xente que fala galego deberfa chegar, de 
feito non era de abondo: ¿por qué o seguíamos afacer en castelán? Cómpre convencerse, 
concienciarse da nosa colonización pola "lingua do Imperio". Castelao, certamente, abriume 
os ollos pero non podo esquecer a razón teolóxico que foi a definitiva: Xesús encarnouse 
nun pobo, nunha historia. Era o fillo dun carpinteiro que non falou a "lingua do Imperio", 
senón a do pobo no que nacera, a que mamara, a da xente coa que vivfa: notábase/le na fala 
que era Galileo. 
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3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

A base fundamental é sintonizar co pobo, 'segundo a miña perspectiva. Non o fixen 
por polftico, nin quizais por unhas razóns profundas, teolóxicas senón por sintonizar co 
pobo. 

Cando empezamos a dici-la misa en galego, empezamos precisamente cun tema de 
análise de Galicia: análise económica da emigración, análixe relixiosa, de libros, ... Teño 
expresións, experiencias maravillosas de falar, de compartir, de dialogar nas misas. 

E recordo que unha das expresións, das manifestacións da xente, dos veciños que ter
minaban emocionadfsimos cando lles falabas da lingua, do pobo, da situación de emigración 
de Galicia. E nunca sintonicei, nunca se expresou emotivamente a xente como cando faléi 
en galego. Foi naquel momento en que rompeu, suscitei na xente; é dicir houbo un inter
cambio, unha intercomunicación, e que me viñan felicitar abrazándome, emocionad(simos. 
Nunca o tiveron en castelán eso, claro. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do galego. 

Primeiro, un día ó mes. Máis tarde, tivemos unha asamblea para saber se a xente es
taba de acordo ou non. Estabamos na época de Franco e non habfa un apoio eclesiástico do 
bispo, don Miguel Araúxo. Naquela asamblea recordo houbo manifestacións para tódolos 
gustos, pero primou a xente que querfa en galego. Hab(a alguén que dicía:"Veñen complicar 
agora en galego, e os fillos teñen que aprender o galego. Ben vale unha lfngua soa". Pero 
houbera precisamente unhafreguesa vasca que leva moitos anos aquf,fala sempre en caste
lán e que manifestou "pois a mi me gusta o gallego". Foi unha testemuña estupenda que 
suscitou na xente unha certa emoción de apreciar o galego nunha persoa que está instalada 
no castelán. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
A xente reaccionou ben. O único os casamentos. Por veces hai xente que quere o ca

samento en castelán por algunha razón, porque ven alguén de fóra. E non hai problema. A 
excepción agora é o castelán, non é o galego. Quizais cómpre dicir unha cousa: é que, 6 
usa-lo galego, e ó tomarmos postura nas outras facetas sociais e políticas e de opción polos 
obreiros e polos movementos obreiros, moita xente "ahuecou". Eso é necesario conta/o. 
Hai xente que se desligou na parroquia deS. Xoan, xente totalmente integrista. Hai unxe
neral xubilado moi integrista que, sen embargo, segue vindo á misa, e é el moi conse
cuente, pero segue vindo á misa. En cambio outros non. 

Os atrancos que houbo non foron soamente polo galego, senón tamén polas tomas 
de postura. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
Nunca tiven problemas coa xerarquía. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
Boa: nunhas tres, catro, cinco parroquias fano tamén en galego. Foi unha toma de 

postura de conxunto, non persoal: en S. Pablo, en Sta. Mariíia, en Caranza. Foi unha pos
tura conxunta. 
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8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

Realmente, para face-la liturxia en galego, recoñezo que necesitan un pouco de sacri
ficio. Teñen que prepararse un pouco máis. Hai unha rutina en castelán case como antes en 
latín. Pero en galego non pode haber rutina, porque a xente o entende todo. Dá máis viven
cía, máis riqueza, intimas máis coa xente, profundizas máis; a xente nótao. Dá máis ali
ciente. Sintonfzase mellor. Calquera homilfa en galego, tes esas palabriñas en galego ... 

Eu tiven que aprender. Eu falei sempre o galego, miña nai sempre galego, meu pai 
foi mestre, pero un tanto galeguista. Eu estudiei o galego: fixen a escola de idiomas, os 5 
cursos, a reválida, preparei me bastante. 

Agora, tampouco é un gran sacrificio, sf esixe preparación. 
Moitos curas que non o fan é porque eso supón máis sacrificio na preparación das 

celebracións. 
E a nivel pastoral e da parroquia, na asociación de veciños, en todo o que prepara

mos ,facemos todo en galego. Tódolos anos promovemos un curso de galego. 
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ANXO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Naceu na Barrela, comarca de 
Chantada. 53 anos. Crego do Incio, na diócese de Lugo. 

O seu lugar de formación foi o seminario de Lugo. 
Primeiro estivo 15 meses en Cervantes, e logo 3 anos e 3 meses pretiño 

de Becerreá. 
Nesta parroquia do Incio está desde hai 24 anos. 

I. ¿En que medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

-Galego normalizado non me atreverfa a dicir. 
Empezamos co galego hai 22 anos, no 66. 
Hai que situarse no ano 66 e saber o que era aquelo; desde o punto de vista eclesiás

tico, polftico e todo o demáis. 
O primeiro que se fixo en galego foi un aviso. Ó domingo seguinte fixéronse dtías 

/ecwras en colaboración cuns rapaces da Mocedade Galega, da ·universidade de Santiago. 
Despois outro domingo seguiuse coas lecturas e, por suposto, coa predicación; despois a 
anáfora e o canon. Pois non sei, pero un ano non o tardou seguramente. 

Gastamos moito diñeiro enfolletiños, editados por Seixas en Vigo; penso que é un 
home ó que non se lle recoñeceu o seu papel na liturxia galega. Quizais JO anos seguidos 
non me faltou nunca un domingo ou un festivo a traducción das lecturas por correo, ademais 
sen cobra-los selos. 

O galego está introducido ó 100%. Pode haber algún enterro que se diga o canon en 
castelán ou o Noso Pai, por razóns da xente de fóra. Pero iso non chega a unha vez ó ano. 

Efágoo con moita naturalidade. O raro sería que me saise en castelán. 

3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastora l? 

-Polftico non sei ata que punto. O que máis me convenceu foi un certo intento 
(porque nunca o consegues de rodo) de identificación co pobo onde l'ivía. Empezas a pensar: 
se eu falo en galego no adro da i$ rexa e dentro en castelán, entón eu son distinto fóra e den
tro da igrexa.lso non pode ser. E unha dobre personalidade. Ffxome madurar a cousa do ga
lego. 
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A raiz deso tamén empecei a pensar na razón teolóxico de base: a asociación de ideas 
que a xente pode ter: o castelánfálanllo ó señorito, entón Deus serfa o señoritfsimo porque 
nunca na súa vida lle dixera unha palabra en galego, cando Deus é un ser que está pretiño de 
nós, que está con nós, que vive as nosas inquedanzas, as nosas alegrfas, as nosas tristezas; 
entón o que estamos é poñendo un señoritísimo deses enormes. 

É un detalle para ir pensando que Deus está con nós. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do galego? 

-A estratexia de empezar por uns avisos así moi sinxeliños. Despois fixemos as 
lecturas e provocamos o diálogo en galego. Cando apareceron os bancos repletos de folletos, 
como era unha novidade e no balneario circula moita xente anque non para ... 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
--Negativamente absolutamente ningunha. 
De rechazo, nada. 
Atopei algún rechazo, pero en persoas que viñan pasa-las vacacións, destas, asf,fa

milias ben, que están en Madrid, de certo nivel económico e social. 
Na xente que vive aquí non atopei rechazo absolutamente ningún. Non houbo 

protestas e penso que nese aspecto o que quere protestar, protesta. 
Incluso hai máis espontaneidade na xente, creo que a experiencia de liberdade a vive 

moito mellor así nesta situación, en galego. 
Porque se falas en castelán automáticamente es autoritario aqu(. Estás noutra lin

guaxe, noutro plano. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
-A xerarqufa non tomou postura ningunha. O bispo non querfa complicacións. 

Cando cambiamos este bispo, xa estaba introducido o galego. Creo que no ano 80 ou por 
af. Unha vez que veu, volcouse moito a falar en galego: fixo a misa en galego: Non descu
briu a pólvora, que xa estaba descuberto, pero polo menos, se lle tiras un guante, recólle
cho. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
-Hai un crego que esperou a que saíra o misal galego, e cando safu empezou a li

turxia en galego. Unha das avantaxes é que por exemplo a redacción do Noso Pai ten al
gunha cousa distinta, algunha resposta un pouco distinta. 

El predicando e dando avisos xa utilízaba o galego. El prevefa un pouco esto. Só 
dúas parroquias por aquf utilizan o galego; as demais non. 

Hai un cura aquí que é pesadísimo; tan pronto empeza a predicar e xa lle andan a be
rrar desde o fondo da igrexa. Un día ocúrreselle pasarse ó galego e ¡se viras que ben falaba! 
Quedéi admirado e a xente atendfalle. Aquel día non lle berraban e o tfo que parece que non 
dá safdo, que encasquil/a, púxose a falar en galego. "Animaliño, ¡se é o teu!" pensaba eu 
para min. Parecía verdade, safalle bordado, a xente atendfalle; todo con naturalidade. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 
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A pesar de ser crego, consellos gtístame pouco datos; os cregos témo-la manfa de dar 
consellos, de facer 6s demáis 6 noso xeito, e cada un ten que ser o que ten que ser. Cada 
persoa é un mundo. 

Eu, máis que consellos. contaríalles a miña experiencia. lnsistiríalles moito nesas 
dúas ideas que me fixeron cambiar: es un veciño máis, es o crego en canto que presides na 
Eucaristfa e que dehfas animar a fe, pero non es menos, nin máis; es fulano,fillo de fu/ano 
efu/ana, e non tes por que ser distinto. E, se o galego é o que falan eles da mañá á noite, e 
de mañá á mañá e supoño que o falan incluso na intimidade, o que non podes para conecta
los con Deus. é saca/os do seu ambiente, nin podes ser ti distinto. 

GIÍstame moito respetar. 
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XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ DÍAZ. 4 1 anos. Licenciado en Teo
loxía. Viv iu en Barcelona e alí estivo no seminario. É un membro activo da 
Asoci~ción e da Revista lrimia e colabora regularmente en Encrucillada. 

E párroco rural e leva 13 anos e medio na mesma parroquia da montaña 
de Abadín (Lugo). 

I. ¿En que medida está hoxe introducido o galego na litun.ia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

-Desde que cheguei a Romariz empecei a face-las homilfas en galego, e ó cabo duns 
4 meses ou asf, xa o canon do misal que editara Espiña e Morenre, o Misal Galego. Agora, 
todo o resto da liturxia non estaba traducida e naqueles anos, nos primeiros meses do ano 
1975, aínda non había leccionarios; tíñamos nós que traducir a unhas follas ou traducir di
rectamente. Adquirín unha práctica de traducción simultánea impresionante que aínda con
servo. 

Dificultaba o labor porque, se quería a participación da xente na misa, nas lecturas ou 
cousas asf, habfa que darlle moito ó tecleado da máquina. 

Faciamos todo o que dependía de nós en galego (falo do meu compañeiro daquela 
Xosé Meiriño) e as respostas da xentefacíanse en castelán porque por sorte ou por desgracia 
a resposta dialogada da xente non é moita. 

Pouquiño a pouco fomos introducindo as cancións en galego, que daquela eran mí
nimas (aínda hoxe o repertorio é moi pequeno, pero daquela era mínimo). 

Tiñamos que traducir nós tamén cancións ó galego moitas veces conservando ó prin
cipio cantos en castelán que a xente sabía. Respetei algúns que sabfan eles, pero non ensinei 
ningún canto en castelán. 

Entón normalización ... a xente foi aprendendo as respostas máisfáciles: o diálogo do 
prefacio, o santo, o Noso Pai ... pero, se por normalización se supón que saiban o Credo 
pois non o saben aínda. Non saben a Ave María. Por exemplo nos rosarios, nos velatorios, 
todo en galego agás a A ve María que a xente segue rezando en castelán. 

Entón o resco dos sacramentos: casamento, bautismo, extremaución ... fanse en ga
lego. A catequesefaise en galego; tamén cun custo enorme de esforzo, de adaptación de rex
lOS, de creación de textos e as veces !amén de calidade. 

A normalización non lle poderíamos dar un 100%; quizais un 90%. 
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2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
-Porque o idioma galego é o idioma da xente de aquf. O Concilio manda, a peda

goxfa manda, o espírito cristián manda celebra-la fe no idioma da xente. No concilio Vati
cano Il hai textos da "Lumen Gentium, de "Ad gentes", o Concilio galego propio ... 

Despois tamén unha ra:ónnon tanto maxisterio/, pola tradicción cristiá que é dara
meme encarnatoria; como tamén máis próximo á xente. 

Claro, nós temos unha liturxia de poucos participantes. Eso facilitou que se puidera 
dar unha participación máis grande da xente na Eucaristía: por exemplo nas oracións espon
táneas da plegaria dos fieis. na acción de gracias, no comentario do Evanxeo; e o que vexo é 
que se fai moito máis próximo facendo así que en castelán. O estilo de liturxia que temos 
nós aquf, o diálogo da xente na homilfa. por exemplo, o comentario do Evanxeo e o estilo 
participativo asf por parte dela, serfa imposible. 

3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
ta mén teolóxico-pastoral? 

-Desde logo que é unha opción culrura/. Desde logo que é unha opción política, 
porque tódalas opcións repercuten nun estilo polftico ou non; pero sobre todo é unha razón 
teoMxica: de que a palabra de Deus chegue á xente, que a xente non teña unha experiencia de 
Deus alonxada da stía vida. Nós cremos no Deus que se manifesta na historia, que nos fala 
na historia, e que nos reconcilia con nós mesmos. 

Se a palabra de Deus, a primeira cousa que nos di é que somos fillos del, entón ten 
que reconciliamos con nós, con todo o que somos. Somos fillos das diferentes maneiras e 
das diferentes culturas. Entón non creo que sexa unha aceptación de fe aquela que reclame 
como custo o abandono da propia tradición cultural. 

E esta é sempre a tradición da Igrexa, que sempre se encarnou, excepto en Galicia, 
por causas moi concretas, históricas, que creo que están na mente de todos e que non vou 
repetir; pero os xudeus cando ti1•cron que encontrarse coa palabra de Deus, atoparon un 
home de carne e óso, un carpinteiro e chocaballes a cotidianeidade: "pero ¿este non é o fillo 
da Marfa, o carpinteiro?" Deus faise sempre manifesto no próximo. 

Esas son as principais razóns. E tamén a razón teolóxico: amostrar unha Igrexa que 
sexa signo deso, unha Igrexa encarnada na súa cultura, na súa tradición, no seu pobo. 

Eu creo que o Evan.."(eo ten que traemos a reconciliación pero primeiro a reconcilia
ción con nós mesmos. Iso leva a unha diversa vivencia de Deus: é un ou outro ... 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introduc
ción do Galego. 

-A estratexia foi achegar o galego ó da xente: por exemplo eu nunca ensinei á xente 
a contestar "que o Señor sexa convosco", porque non é unha expresión vixente na nosa 
:.ona. 

Pensa que daquela non se ensinaba o galego na escola, nin existfa na televisión, nin 
na radio, nin a xente lfa libros, ... O galego era soamente o coloquial deles; entón ó princi
pio, de cada unha 1•ez que dicíamos "Deus", dicíamos 5 "Dios". Pouquiño a pouco fóronse 
cambiando os papeis: agora dicimos 4 veces "Deus" e, se cadra, deixamos caer unha vez 
"Dios", por facelo achegado á xeme. Entonces aceptamos as contestacións "que o Señor 
sexa convosco": "con vosoutros", etc., etc .... a pesar de que agora empezan a estar máis 
preparados escolarmente que os medios de comunicación axudan moiro. Esa é unha estra
texia. 
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Eu teño corrixido, a partir de que contamos cos leccionarios, teño corrixido moitas 
veces os textos: chorar palabras que me parecían alleas á xente, ou extrañas para eles,e 
susriruflas por outras; afnda que ás veces fora consciente de que eran castelanismos. Pero eu 
quería que cando resoara neles a Palabra de Deus, que resoara achegada a eles. As veces 
pasabámonos de listos porque palabras que me parecían a mfn que non comprendfan, resulta 
que sf que as sabfan despois. 

Pero bueno, preferín pecar deso. 
Outra estratexia foi empezar polos cantos e sobre rodo cantos fáciles de aprender. 

Aquí onde moita xente é analfabeta ou semi-analfabeta, ou xente que ve mal, xente maior, 
daquela habfa dificultade para Le-lo galego, tamén nos nenos e mociños. Cantos breves, 
antífonas breves e, se acaso, nós fomos metendo as estrofas. 

Outra estratexia: como ás veces a xente no entendfa as primeiras lecturas do Antigo 
Testamento, deS. Paulo, con térmos máis cultos e complicados, pois nalgunhas líturxias 
líamos só o Evanxeo, pero dúas veces por exemplo, procurando que nunha delas o lera a 
xente. 

Se lle mandabas ler S. Paulo, tropezaba moitísimo máis. Entón para ir afacendo á 
imaxe de que houbera un lector, de que a proclamación da palabra tamén lles correspondia a 
eles, tfñamos feito eso moitísimas veces. 

E así pouquiño a pouco. 
A estratexia foi que o sentiran cercano. que viran que era a linguaxe da súa expresión, 

da súa fe. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-As posturas ó principio foron razoarlles os porqués. Sobre rodo en base a argu

mentos de razón. Sinxelos como dicir "o 4.Q mandamento mándanos honra-lo noso pai e á 
nosa nai", se nos avergonzamos do que falaban, non vamos de acordo co 4. 11 mandamento, 
por exemplo. 

Ou "somos fillos de Deus, entón Dios aceptanos como somos." "Se nós non nos 
aceptamos como somos, non cremos que somos fillos de Deus". 

Razoamentos deste tipo. 
Tamén ás veces, razoamentos de autoridade: citarlles algún texto de Concilio, a pas

toral do 75 do noso bispo Araúxo, se saía algunha pastoral en galego comentámola, ... fan 
por aí as cousas ... 

Foi un "leit motiv" que case nunca era o centro da nosa práctica, agás o dfa de San
tiago, o 25, o dfa de Galicia. 

A xente reaccionou como que lles viña un traballo encima, porque levaba anos 
aprendendo en castelán, moitos enfermos escoitan a misa en castelán pola radio, é xente á 
que lle costa traballo ler, aprender tódalas respostas en galego custába/les e máis cando habfa 
palabras que non eran do seu uso normal. 

Non foi demasiado entusiasta a resposta da xente, creo. Sen embargo creo que foi 
lenta, pero profunda, pouquiño a pouco. Eso vese nas novas xeneracións. 

E tamén houbo algunha pequena oposición, leve, suave, porque o fomos facendo 
dunha maneira cariñosa, alentando, razoando, reconciliándoos con eles mesmos. Non creou 
reacción agresiva, en contra. Pero sí algunha xente que se sent(u como decepcionada, como 
que perdía caregorfa por eso; minoría, minoría. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
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-A xerarqufa: nós atopamos total apoio no bispo que tiñamos entón, don Miguel 
Araúxo. As poucas veces que veu por aquí, celebrou e predicou en galego. Eso tamén nos 
servíu desde logo. 

A primeira vez que veu para o enterro dun cura que nacera aquf, que misara en galego, 
pois a xente dixo: "fai coma os nosos curas". 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
-Os comentarios eran "eu non sei o galego". A condición de auto-odio ou de falta 

de seguridade en sf mesmos, eso influíulles; como tamén lles influfra a idea do castelán 
como unha cousa arcano, mistérica, axudáballes a esa idea de Deus, a ese tipo de relixión. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

-Agora téñeno moito máis fácil. O malo se rfa o cura que leva 15 ou 20 anos cele
brando en castelán,· a ese halle custar, sobre todo por el mesmo e pola mesma xente. 

A ese que empezara polas cancións, desde logo. Que dunha maneira clara e decidida 
fora sustituindo as cancións en castelán polas galegas. Non un bilingufsmo. Falo de curas 
onde os seus fieis sexan galego falantes. 

Supoño que polo canon porque é algo que ten que recitar el, a consagración, anque a 
xeme conteste en castelán. 

En cidades, supoño que deberán conxuntar os argumentos pedagóxicos, teolóxicos e 
xerárquicos. Temos af toda unha teoloxía do Vaticano Il, temos o Concilio de Galicia, té
mola na reflexión dos nosos bispos, temos cartas nas que se manda ós curas polo menos 
unha misa en galego, porque sabes. que hai moito galego na casa anque na rúa non aparece 
a sf. 

Os pastores non debemos ser coma os comerciantes que sempre lle dan a razón ó 
cliente. Temos que ser educadores. Pódese crear algo de encontronazo, de resistencia, con eso 
hai que contar. 

Facelo, desde logo progresivamente, pero claramente. E sen tardar moito, sen alarga
lo prazo. Un prazo normaliño pois pode ser un ano, ano e medio para empezar a normalizar 
unha Eucaristfa. 
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MIGUEL FERNÁNDEZ GRANDE. Crego en Parada do Outeiro, 
na bisbarra da Limia, en Ourense. 

Ten 52 anos. Estudiou Humanidades uns 3 anos en Ourense e despois 
Teoloxía na Universidade de Comillas en Santander. 

Cando se ordenou estivo 8 anos no Seminario Menor ocupado na for
mación dos rapaces. Estivo despois 2 anos en Ribadavia, con outros dous 
compañeiros. Alí foi protagonista dun dos máis agudos conflictos do post
concilio na Igrexa Galega, o que enfrentou a mons. Temiño e 6 equipo sacer
dotal daquela vila respaldado por toda a freguesía. E de Ribadavia foi despla
zado a Parada do Outeiro, onde está desde hai 18 anos. 

l. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

-0 primeiro contacto con este movemento galeguista tfveno polo tempo do Conci
lio, participando nalgunha xuntanza en Santiago. 

En relación coa liturxia, quixemos dicir misa en galego en Ribadavia e o bispo da
quela non nos deixou. 

Cando me trasladaron para esta parroquia de Parada do Outeiro, desde o principio em
pecei a fala-lo galego e era norma/fala-lo galego dentro da Igrexa. 

Empecei dando explicacións asf de por qué usa-lo galego. Desde aquela todo o que fi
xen na parroquia desde falar coa xente á liturxia, ... todo foi en galego desde o primeiro dfa. 

Os problemas normais de falta de libro, pois, traducindo o misal, o leccionario ... fu
nos resolvendo. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
lnflu fu que fun caendo na conta de que era o normal: un pobo que fala o galego ten 

quefalalo tamén na Igrexa. Esa conciencia foise facendo pouco a pouco. Esa conciencia, 
claro, no seminario non existía; prohibiasefala-lo galego. Recordo que, estudiando en Co
mil/as,foi o momento onde tomei conciencia de Galicia. Recordo as primeiras redaccións: 
flxonos un textiño o Padre Silva en galego, nunhas estampas. 
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3. ¿É unha opc1on meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

-Baseamefllos teolóxicos claros. Nace do principio da encarnación. Desde aí, se 
Deus se fixo home concreto, encarnado nunha aldea, nun país, nunha lingua ... nace de af. 

Todo está mesturado claro, tamén está acompañado de razoamentos de tipo socio
lóxico. cultural e polftico, pero vexo claro o razoamente teolóxico-cristián: non pode haber 
unha actuación cristiá se non hai unha verdadeira encarnación no pobo. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-Foi fácil com•ence-la xente: falar, nada máis, Ás veces algún comentario, que se en 

¡•e: de dicir "Dios". d ida "Deus", c¡ ue se fala portugués, etc. 
Pero non vin resistencias así especiais. Vaia, algún comentario nalgún sector, algún 

mestre que comemaba que se podfa ser galego sen necesidade de fala-lo galego ... 
A reacción da xente foi acolledora. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
-A xerarquía non reaccionou. A mi1ía relación coa xerarqufa, desde o que pasou en 

Ribada¡•ia.foi distanciada. A relación foi a imprescindible: cando o bispo viña aqui a Parada 
do Outeiro, de ¡•isita pastoral, ou confirmar. Nese momento a liturxia tfñaa é/ e, evidente
mente, habfa que acomodarse ó que é/facia, en castelán. 

Pero nunca me chamou a atención por eso; así como por outras cousas, sf. Vivin 
bastante distanciado do bispo e dos cregos; e iso por opción persoal, porque, seguro, non 
teria dado este paso se tivese que contar con eles. E isto tamén noutras cousas na vida pas
toral como a gratuidade absoluta nos servicios parroquiais. 

7. ¿E d~o: ;:.uroquias veciñas? 
--Coa xente e cos cregos das parroquias veciños teño pouco relación porque eu non 

¡•ou a ningtín enterro a relación normal é nos enterros. E na miña parroquia celebro eu só os 
funerais. 

A xente das parroquias l'eciñas vé normal: aquí hai unha romaxe, oS. Benito, á que 
1•én moita xemc do redor e de loru·e, e toda a liturxia é en galego; a xente está expectanre, di 
"isto é cnmo ren que ser", está acolledora en xeral. Ademais eu sempre aproveito esra cir
cunstancia para motivar á xellfe en relación ó galego. Por exemplo, antes de reza-lo "Noso 
Pai" sempre aproveito para e.\plicar o porqué de que lle falemos a Deus en galego: ó Pai ré
:aselle para que nos entenda, na lingua materna, na lingua paterna, e non andar con cousas 
raras. cunha lingua fóra da igrexa e outra dentro; na lingua que nós falamos, no senso de que 
os cristiáns teñen que esixir ós cregos que recen en galego. 

8. ¿Qué recomendacións farias a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

-Sempre encontras disculpas, hai reticencias; discu/pas tales como que a xente non 
acepta porque pensa que é rebaixa/a. Eso desmóntase con razoamentos. 

¿Que se non hai textos? Pero eso non é problema; eu tiven rapaces na parroquia que 
os traducfan directameme do castelán ó galego. 

Problemas, ó mellor, coa xerarquía. A xerarquía daquela estaba en contra, despois foi 
aceptando pouco a pouco. Ó final terminou dicindo que o vía ben. 

As 1•eces a comodidade tamén. 
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Outras veces é problema de mentalidade porque hai un crego preto de aquí que mani
festaba nunha xuntanza co novo bispo, que a lingua galega non é unha lingua digna para a 
liturxia; é unha lingua "pueblerina", pobre, mal falada. Entón que falar noutra, mellor. 

Hai que concienciarse primeiro de que hai que respetar á xente nos seus dereitos, e 
despois que esto nace polo principio cristián-teolóxico da encarnación. Non nos encarnamos 
plenamente no pobo se non asumimos toda a súa realidade. 
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BENITO SANTOS, Xesuita. Foi a Vigo no ano 70. "Comenzamos 
daquela de novo unha reestructuración das parroquias e viñemos un equipo 
traballar nesta parroquia deS. Francisco Xabier. O párroco dedicábase a 
tempo completo á parroquia e os outros dous que víñamos con el traballaba
mos manualmente; eramos cregos obreiros e dalgunha forma seguimos 
traballando nesta liña". 

Estivo en Salamanca, estudiando Filosofía e Letras, e logo en Comillas 
(en Santander e en Madrid). Fixo Filosofía e Teoloxía. 

"Desde o ano 70, empecéi a dici-la misa en galego, desde que cheguei á 
parroquia". Traballa tamén coa HOAC (Hermandade Obreira de Acción Cató
lica) e participa nos movementos de renovación eclesial a nivel de Galicia, 
como Coloquios e agora a Coordenadora de Movementos Cristiáns de 
Galicia. 

I. ¿En que medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? ¿Qué tempo de práctica pastoral co idioma galego normalizado 
ten a túa parroquia? 

--Realmente está moi pouco: cando voltamos a vista atrás e pensamos que, nal
gunha parroquia como a nosa, comenzamos hai dezasete anos a dici-lo misa en galego, ver 
logo que noutras moitas parroquias aínda non se comenzou e que outras moitas prácticas, 
como poden ser sacramentos, apenas se utiliza o galego, pois, verdadeiramente dá a medida 
do pouco que se emprega. 

Certamente hai poucos medios; o misal acaba de safr, os leccionarios as veces non é 
doado facerse con eles, incluso outros materiais máis sinxelos; pero tampouco é disculpa 
para non facelo. Entón realmente está pouco introducido. 

Nesta parroquia tamén está pouco introducido. Podemos dicir que levamos 17 anos, 
pero é únicamente unha misa, os domingos ou festivos. Pero logo hai outras moitas misas, 
om ras 4 ou 5 cada festivo. tódolos sacramentos, catequeses e af prácticamente non se utiliza 
o galego. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Qué influiu na toma de decisión? 
-0 que agora tanto se argumenta: que a Igrexa debe adecuarse á realidade que vivi

mos e se unha meirande parte do pobo galego fala galego na súa vivenda e convivencia 
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normal, pois na parte relixiosa, na parte litúrxica, debíamos estar ó mesmo nivel. Logo que 
non trae prexufzo ningún: é bó, é útil, sería un entronque moito máis directo coa xente. 
Posiblemente se lle quiraría un exceso de sentido de misterio que leva consigo a vivencia 
relixiosa, esta outra cercanía de falar na nosa propia lingua a tódolos niveis: sacramentos, 
carequeses, etc ... 

3. ¿E unha opción meramente cultural ou poHtica ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

-Cando che dicia eso dos signos dos tempos, debemos senrirnos interpelados dende 
o propio Evanxeo á hora de interpretar toda a realidade que vive a xente. Emón se esto o fi
xéramos realmente, o tema da lingua estaríanos cuestionando, estarfanos reclamando esa 
adaptación desde un criterio puramente evanxélico; porque senón estamos como repetidores, 
como practicando uns ritos e uns sacramentos de tipo relixioso, seguindo a tradición. Como 
viña sendo habitual facelo en castelán, pois seguimos facéndoo en castelán e non nos senti
mos cuestionados. Desta outra forma tendo unha cercanfa maior á xente e falando na súa 
ltngua, no seu idioma: na súa forma de expresión habitual... 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do galego. 

-Houbo unhas persoas que se adiantaron ós tempos, podiamos dicir, aquí en Vigo 
por exemplo o P. Seixas foi un mentor do galego. El comenzou a ter unha misa nas Trini
tarias que perdura ainda e na que colaboramos seis cregos habitualmente, rendo unha misa 
cada sábado. El empezou hai vintetrés anos. E ademais facilitando materiais litúrxicos, as 
lecturas en galego, a base de follas, esquemas de homilías, libriños para respostas. Entón 
estas persoas, en Vigo, logo en Ferrol,foron o motivo de que outros nos uníramos a este 
movemento. Fundamentalmente débese/les a eles. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-A xen/e ex1r01ioulle un pouco. Incluso houbo comentarios de tipo negativo: que 

non tiña moiro razón de ser, que eso non levaba a ningunha parte, pero logo foino vendo 
con moita naturalidade. A misa foi sendo dalgunha forma selectiva: ós que non lles gustaba 
ou os que crían que o galego non o entendían, deixaron esa misa. Entón ninguén se sente 
molesto. Mais ben a xente favorable séntese conte/lla e satisfeila por este xes1o por esta 
forma de celebra-/a Eucaristía. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
-0 bispo de Ferrol hai trece anos publicou aquela pastoral favorable ó idioma. que 

foi un xesto moi valente, moi positivo, pero foi un xesto ai/lado. Porque de feito pasaron 
estes anos todos e na xerarqufa, nos bispos galegos non se ve un decantarse cara ó galego e 
un promove/o incluso con xestos persoais por parte deles. Nós rémo-la teima de que os bis
pos debfan dicir unha misa 6 mes, pública e deixando constancia delo, nalgunha das igrexas 
das cidades e das aldeas, como un medio de promoción e de coherencia co escrito, co que 
encabezaron o misal galego, cousa que non fan. Non se lles ven xestos moi positivos e moi 
exp/feitos en relación con esto. 

En relación con nós, moitos están á expectativa, porque hai tres anos fixemos unha 
campaña entre os cregos, a base de visitalos persoalmente un equipo de xente e de facilitar
lles materiais de todo tipo; e a resposta é que se senten galegos, pero non se senten arroupa-
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dos, non teñen hábito, non reñen cantos, non reñen xente que colabore. E por outra parte, 
din por que non empezan outros, por que non empeza o bispo, por que non empezan noutras 
parroquias onde teñen máis medios; sempre se producen unha serie de evasivas, unha serie de 
esixencias. digamos. De feifO, algúns dos párrocos séntense moi presionados moralmente a 
empe:ar canto antes, anque o van pospoñendo un ano e outro. Sabémolo por experiencia e 
por eol/lacro, pero séntense presionados. E, de feito, nalgunhas parroquias en Vigo, parece 
que está a punto de comenzar. E esto sí que i río abrindo cuncha e serían entón moitos os que 
p01ierfan algunha misa dos festivos en galego. 

Eu teño esperan:a e reño optimismo nesto de que a cousa vai moi lema, pero que 
l'amos dar pasos. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
-Non sabería dicirche. Simplemente hai unha pasividade, unha rutina. Non pran

texan esixencias presionando no párroco. Entón así van as cousas. Algún crego das parrn
quias vecií1as di que. se houbera alguén que a dixera, que colaborara con el (porque el non se 
sinte con for:as. xa ten moitas outras cousas). entón el de grande gusto admitirfa esa 
colaboración: como que se abre unha posibilidade de tal maneira que nós, que somos dous 
agora mesmo aquí. de botarlle unha man e comemar na parroquia veciña. 

ts. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso e non se 
atreven? 

-En parte haberfa que darlle moi feita unha serie de cousas: un libriño con cantos, 
os materiais moi asequibles e moi concretos (que non existen aínda). Penso que facilitaría 
moito o comenzo. Non fai falla ser un especialista no idioma, porque non o somos afnda 
ninguén ... estase normativizando ... todos temos aínda pequenos problemas ou grandes. 

Todo está escrito; hai un ordinario de misa, hai uns /eccionarios, hai un misal. É di
cir, menos a homilfa, que incluso a poderían facer por escrito, non hai pegas para dicir "eu 
non vou saber desenvolverme", ou "vou ter demasiados atrancos". Eso é unha pura 
imaxinación. Realmente poderfase empezar sen máis. 

9. ¿Queres engadir algo máis? 
-Eu faría unha chamada de atención ou petición á Igrexa galega, ós curas, ós bis

pns .... de que hai boa vontade para tirar para adiante, e hai xente que está facendo un gran 
servicio neste sentido, anque as cousas van un pouco lentas polas circunstancias que se pode 
pensar, que todo o mundo está moi ocupado. 

En Vigo, un grupo de xente facemos "Boda/", unha revistiña para a celebración da 
Eucaristía. onde vai un esquema do día, unhas oracións, unha serie de materiais; as mesmas 
lecturas incluidas. 

E temos un proxecto ambicioso de sacar o ames posible, materiais de altar que 
faciliten ter leccionarios. E logo, incluso, a rraducción do rito dos sacramentos, para-litur
xias, celebracións para os patróns das parroquias: unha serie de materiais postos ó dfa, áxi
les, que conecten coa sensibilidade de hoxe. 
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ANTONIO RODRÍGUEZ FRAIZ. Naceu en Santa Mariña de To
monde - Terra de Montes- o 30 de novembro do 1912. Moi noviño ingresou 
no Seminario de Santiago, no que cursou Humanidades, Filosofía, Teoloxía e 
Dereito Canónico. 

Cantou misa o 1937, pasando por diversas parroquias: San Martiño de 
Moaña, no 1939, Santomé de Vilariño -Teo- e logo, previo concurso, a San 
Pedro de Cervás, e, por fin, como párroco San Pedro de Camp-añó-Ponteve
dra. 

Pertence a varias entidades culturais galegas e Puertorriqueñas. Ten pu
blicados varios libros, etre eles "Mestres Canteiros e Artistas de Terra de 
Montes e Ribeiras do Lérez", e o recentemente publicado pola Xunta de Gali
cia "As pontes do Lérez", Pontevedra 1987. 

Rodríguez Fraiz é unha páxina da historia de Galicia. A súa práctica, en 
total coherencia co seu profundo galeguismo, fai del un pioneiro da liturxia 
galega. 

I. ¿En qué medida está hoxe introducido o galego na liturxia e vida 
parroquial? 

-En tódalas funcións litúrxicas: misas, sacramentos,funciónsfúnebres, etc., etc. 

2. ¿Por qué fixeches esta opción? ¿Que influíu na toma de decisión? 
-Persoalmente porque dende ben mociño entendín que a nosa Nazón Galega había 

que defende/a das agresións externas, cultivando o que foi e é o fundamento da súa razón de 
ser: lingua, arte, tradicións e todas as manifestacións do noso pobo. 

A obra, vida e morte dos patriotas galegos 6 servicio do Pobo, vivindo con el ves
tindo da misma maneira, sentindo os seus problemas e axudando nas súas angueiras, 
namentres este non podía xuntarse máis que na taberna e iso non para falar dos seus proble
mas senón para emborracharse. 

3. ¿É unha opción meramente cultural ou política ou ten un baseamento 
tamén teolóxico-pastoral? 

-A miña opción como párroco, de utilización en tódalas miñas relacións pastorais e 
personais cos fieis da lingua galega tivo e ten un baseamento teolóxico-pastoral: a) porque 
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é a lingua do Pobo e a fe debe espallarse na lingua e tendo en conta a cultura das persoas que 
a reciben. 

b) O crego recibe a Orde Sagra para ser servidor do Pobo anunciándolle a Boa Nova 
de Xestís de Nazaret de acordo coa súa cultura, sen impoñer/le outra língua, nin outra cu/-
III ra. 

c) Xestís de Nazaret que coñecía ben outras línguas. utilizou para rezar a aramea, a 
língua doméstica, e mesmo no seu dialecto galileo que os da capital, Xerusalén, considera
ban fala dos peiláns. 

d) O mesmo Concilio de Trento mandou que se ensinase a doctrina cristiá nas linguas 
vulxorL•s (na linxua de cada comunidade). No Pais Vasco e en Catáhuíafíxose, obedeceuse o 
concilio; na Galiza, como os bispos, o alto clero, superiores de ordes relixiosas e case que 
tódolos cregos das ji·eguesfas máis importantes eran maioritariamente casteláns, pareceulles 
mellor impmier o castelán a un pobo apouvigado que arranxar textos de catecismo, 
leccionarios, traducción da Bíblia a lingua galega, etc., etc. 

e) Tamén dende o meu punto de vista persoal-cultural porque era e é un deber prima
rio defender a cultura do Pobo ,falando decote e escribindo na sua lfngua. 

4. ¿Cómo foi o cambio? Describe, se a houbo a estratexia de introducción 
do ga lego. 

-Non empreguei estratexia a salientar. Dende 1950, o facerme cargo desta freguesía, 
a pred1cacu~n. wntan::as, anuncios, comunicacións coa xente foi toda en galego, tanto no 
templo l'oma fóra del. Non houbo oposición ningunha; un pouco de sorpresa porque todo o 
ambiente .\ocio-polftico era abafantemente pro-castelanista en tódolos eidos; pero osfregue
sesfalaban e falan todos o galego e co cura trataban de falar castelán: dicfndolles pola miña 
parte que eu emendía moi ben o galego e que tamén o falaba coma eles; claro que nunha pa
rroqwa da perifena de Pontevedra e de 3.000 habitantes sempre habfa algúns que se conside
raban máis que os demáis porque tiñan ou teñen un emprego mellor e algúns carriños, e 
porque falaban e falan, moi mal, o castelán; pero fá/ano; así parécelles que son máis que os 
demáis. Estes coido que matinaban ou inda pensan que o crego era e é un peilán da montaña. 

Logo cando a Igrexa permitiu o emprego do castelán nas partes variables da liturxia 
da misa polo 1960, eu empecei tamén a facelo os domingos na lingua galega, dado que 
tamén o fac fan os cacaláns e os vascos; se estes, ¿por qué non tamén os galegos?; pero non 
pasei de a(. 

A remates do ano 1960 participei na Gran Misión de Buenos Aires, levei cartas de 
presellfación de don Ramón Otero Pedrayo para algúns próceres galegos daquela capital: don 
Rodolfo Prada Chamochín, albacea e protector de Castelao, don Ramón Suárez Picallo, Dr. 
Baltar. don Antonio Alonso Rios, etc., etc. Alí na Galiza emigrada e en relación con estes 
galeguistas que 1•il•ían o desterro e choraban a morre de Castelao, o ânico que en realidade os 
xunguia era a língua e o amor á Patria; alí a miña decisión de empregar a lfngua galega en 
toda a litur:da foi definitiva. 

O 25 de Xullo do 1961. celebrei no camposanto de Chacarita a misa en galego, a 
pnmeira misa que se celebrou na nosa língua en tódolos tempos ,foi polo acougo eterno do 
inmorreme Ca.1telao: achábanse presemes, a máis dos devanditos, o presidente da Academia 
Galega Dr. Sebastián Martfne: Risco e Macías que aquel ano foi o gran im•itado de honor do 
Centro Gale.~o de Buenos Aires, o industrial de Camp01íó don Manuel Garda Cochón, os 
presidemes de tódolos cemros pro1•inciais e doutras agrupacións galegas e os socios do Cen
tro Gah•go Os textos littírxicos variables quixo traduci/os Suáre:: Picallo para demostrar de 
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que non era ningún "herexe", como aquí dicían. Todo foi en galego menos, claro está, o 
Canon que foi en latín. 

Ese mesmo 1961 voltei para Campañó, empecei os domingos e festivos a utiliza-la 
nosa lingua nas partes variables da misa, sen atranco ningún. 

Logo dende os anos 1962 a 1968 participei nas Misións da Rep. Dominicana, Vene
zuela e Puertorrico, regresando a Campañó no setembro de 1968. Ó facei-me novamente 
cárgo da parroquia decidfn que tódolos actos litúrxicos fosen na nosa lingua; como non había 
textos, fixen a traducción das partes que non faclan o P. Seixas e os seus compañeiros de 
Vigo que me remesaban as leccións dominicais; aparte do misal de Espiña e Mm·ente, ver
qufn os salmos para ser cantados nas misas polos defuntos, responsos e demais cantares re
lixiosos, e mesmo os rituais do Bautismo, Confirmación e Matrimonio. 

Dende o primeiro dfa do ano 1969, nestafreguesfa todo se fai en lingua galega. 
O 8 de Maio do 1970, visitou a parroquia o bispo Auxiliar de Santiago Dr. Xosé 

Cerviño Cerviño, en tódolos actos rituais da Confirmación e misa empregou a lfngua ga
lega. 

5. ¿Cómo reaccionou a xente? ¿Houbo atrancos? 
-Moi ben. A xente participa na liturxia galega como endexamais o fixo nesta 

parroquia, tanto na misa como nos salmos e demais cantares; previo, claro está, os corres
pondentes ensaios. 

Na xente non houbo atrancos. Moi poucos dos que se tiñan por máis entendidos e 
con algún diñeiro, sobor de rodo nos casamentos de familiares pedindo que fosen en castelán 
e mesmo nas funcións e que na liturxia non se debían empregar dúas linguas, etc. algúns 
casamentos pediron para facelos fóra da parroquia, algúns poucos inda hoxe o piden; o de
máis todo sen problemas, áchase en todo normalizada a lingua galega. 

Teño que engadir que o rematarse o libro de partidas dos Defuntos n.g X, mandei im
primir as partes fixas dos asentos en lingua galega, estampá ndose neste libro XI partidas 
dende o ano 1976. Coido que será un caso único. 

6. ¿Cal foi a postura da xerarquía? 
--A xerarqufa endexamáis me puxo atranco algún en todo o que fixen neste eido, nin 

en ningún outro. Actualmente non dá este paso o que non quer, desobedecendo asf o Conci
lio Galego. 

7. ¿E das parroquias veciñas? 
--Os cregos e fieis cando asisten en Campañó a algún acto participan, tratan de 

superarse e ser coma os demais. En tódalasfreguesías veciños seguen facendo rodo en caste
lán, menos na de San Salvador de Poio que, dende que se fixo cargo don Vicente Cerdeiriña 
todo o ten na língua galega e incluso publica unha folla parroquial en esta língua. 

8. ¿Qué recomendacións farías a aqueles que queren dar o paso defin itivo 
e non se atreven? 

-Que o dean, a xente agradecerá/lelo, participarán mellor na liturxia e as( dunha vez 
serán coherentes consigo e co pobo ó que, como cregos, se deben. 
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"Pero los curas gallegos, en general, eran enemigos de las rei
vindicaciones regionales; y cuando no enemigos, indiferentes 
ante ellas, para llegar incluso al hecho paradójico de hablar 
siempre en la intimidad en la lengua vernácula - lengua única de 
sus familiares- y repudiaria en público, aún en las mismas feli
gresías rurales. Con lo cual demostraban dos cosas: su humilde 
extracción aldeana y su plena ignorancia de las características del 
alma colectiva del país donde actuaban como pastores del rebaño 
de Cristo. Ignorancia disculpable porque tenía por causa la 
"desgalleguizada" labor de los Seminarios". 

CAPÍTULO 5 

(Antón Villar Ponte) 
1936 

ANÁLISE DO COLECTIVO DE SEMINARISTAS 

149 





A sondaxe feita a estudiantes de filosofía e teoloxía das dioceses g~legas 
afectou ó seguinte colectivo: 37 estudiantes da diocese de Santiago, 48 da de 
Ourense, 14 da de Mondoñedo, 2 da de Lugo, 12 da de Tui, e 16 non ads
critos a ningunha en concreto por seren fundamentalmente membros de ordes 
relixiosas. 

O lugar de aplicación foi o propio centro de formación e a data a pri
meira quincena de marzo. Os centros nos que se aplicou o cuestionario -de 
moi sinxela comprensión e respostado por escrito e persoalmente polos entre
vistados- foron o Instituto Teolóxico Compostelán, o Seminario de Ourense, 
e o de Tui-Vigo. 

Resultou un inquérito case exhaustivo ó colectivo de seminaristas agás 
o caso de Lugo no que só se aplicou ós estudiantes concentrados no Instituto 
Teolóxico Compostelano que son minoría respecto do total de seminaristas 
desa diocese. O cuestionario aplicado pódese consultar no anexo correspon
dente deste traballo. 

As cuestións investigadas e a mesma formulación gardaba un estreito 
paralelismo coas prantexadas ós párrocos para podermos establecer compara
cións ilustrativas da posible evolución futura. 
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5.1. DESCRIPCIÓN DO COLECTIVO E DO ENTORNO INS
TITUCIONAL 

A extracción de hábitat, variable importante a efectos do comportamento 
lingi.iístico, é a que se amosa no gráfico S.l. 

Lugar de orixe dos seminaristas. 

GRÁFICO S.l. 

Observamos que a extracción rural segue a ser maioritaria, pero nun 
grao moito menor que no colectivo de párrocos. 

Son xa a terceira parte do total os que teñen unha extracción urbana e 
semella ser un fenómeno en aumento, correlativamente á evolución da mesma 
sociedade. 
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¿Evolucionou o entorno institucional-formativo tamén paralelamente á 
evolución da Igrexa e da sociedade? 

Un dos aspectos máis chamativos da crise postconciliar da Igrexa Ga
lega foron os confl ictos habidos nos seminarios, nomeadamente no de San
tiago no que chegou a haber no curso 70-71 unha folga e mesrno expulsión 
dalgun serninarista. Algo semellante acontecera en Lugo (curso 67-68) e máis 
tarde volveríase repetir en Santiago. No de Mondoñedo a solución veu antes 
que o conflicto e houbo un cambio no plan de formación que incluíu unha 
oportuna separación dos espacios de formación e estudio. Despois volveríase 
atrás nesta medida, internando de novo ós seminaristas no Seminario 
Santiagués. Só recentemente se volveron a separar os espacios de formación e 
estudio. · 

Nas diferentes crises latentes ou manifestas houbo dun xeito máis ou 
menos explícito unha rebelión contra dunha formación desencarnada, que 
afastaba da realidade, que desculturizaba ós fu turos cregos, respecto do seu 
mundo de partida e de chegada. 

O problema viña de vello. As testemuñas de moitos párrocos lévanos á 
conclusión de que un dos obxectivos explícitos dos diferentes seminarios na 
época preconciliar era desgaleguizar: o galego era expresión e símbolo do 
mundo rural, dunha rusticidade impropia do rango sacerdotal. Buscouse 
arredar ós formandos dese mundo ordinario. E non só, anque sobre todo, era 
cuestión de lingua: coidábanse os acenos, o xeito de vestir, ... 

Para acada-lo obxectivo de extirpa-lo idioma chegáronse a empregar 
métodos do máis curioso. Segundo múltiples testemuñas que recollimos, no 
seminario de Lugo usouse en tempos o sistema do anel. (0 sistema do anel 
está documentado na persecución doutras linguas europeas xa no século 
XIX). Había un anel maldito que se colocaba a aquel que era sorprendido fa
lando o galego. O anel en cuestión era motivo de burla e quen o levaba había 
de andar á espreita dos seus compañeiros para ver de coller a algún na mesma 
falta. De ter éxito na súa vixía, cousa non diflcil, porque nos espacios non 
formais a tendencia era a fala-lo idioma materno, debía denuncialo, cargándo
lle o anel acusador. 

Noutros seminarios empregáronse outros métodos menos sofisticados 
pero máis expeditivos. No de Mondoñedo os árbitros dos partidos de fútbol 
tiñan instrucción de expulsar do campo a quen se expresase en galego, non 
sabemos se con amonestación previa ou sen ela. No de Ourense segundo nos 
relatou algún párroco usouse un método mais pragmático: había que entregar 
un peso de cada vez que se sorprendía a un falando galego. Tamén en Ou
rense mandáronse facer copias, o mesmo que en Santiago. Algún crego de 
Tui-Vigo falounos de castigos físicos e do coñecido correctivo da moeda-no
nariz-contra-a-parede. En Santiago, no ano 1961, aínda se chegou a aconse
lla-lo cilicio voluntario nas vacacións de verán cada vez que un se decatase de 
que falara o galego. 

154 



Toda esa práctica histórica está mergullada nunha época concreta e a 
crise postconciliar que afectou os seminarios deixouna sen fundamento. ¿Está 
tota lmente superada? As respostas dos seminaristas demostran - mesmo en 
Ourense onde as cousas teñen cambiado menos- que, cando menos, se que
dan rastros dela, non consegue o que se propon. Por outra parte a pluralidade 
de posturas no Instituto Teolóxico Compostelán e o ambiente detectado do 
Seminario Tui-Vigo son indicios de que houbo nos últimos tempos un certo 
cambio cualitativo. 

No cadro S.l exprésase a opinión que teñen os seminari stas sobre a 
formación que están a recibir desde a óptica da sua maior ou menor coheren
cia coa cultura galega e segundo o Centro no que estudian. 

A FORMACIÓN QUE c E N T R o 
ESTAS A RECIBIR 
PENSAS QUE É ..... I. T. C. SEMI NARIO SEMI ARIO TOTAL 

OURENSE TUI-VH;o 

... DESGALEGUIZADORA 6.2 4.2 14.3 6,2 

... POUCO GALEGUIZADORA 58.5 45.8 57.1 53,5 

... ACERTADAMENTE 
GALEGUIZADORA 20 37.5 14.3 25,6 

... ESAXERADAME 'TF. 
GALEGUIZADORA 7.7 - 7.1 4,7 

N.S./ N.C. 7.7 12.5 10.1 10, 1 

TOTAL lOO lOO lOO lOO 

CADRO S.l.: Considaaciân da maior ou menor orienwcián gale,(iui:adora da /tifiii(IC'iân por n'/1/rm. 

Obsérvese cómo os máis críticos respecto á suposta desgaleguización á 
que se ven sometidos son os de Tui-Vigo, onde como se verá máis adiante, 
hai unha notoria maior conciencia galeguista (posiblemente e tamén paradóxi
camente resultado dunha formación e dun ambiente máis galeguista), inver
samente ó que acontece en Ourense. 

De calquera xeito, no global , obsérvase como segue a haber unha de
manda, dunha fonnación máis galeguizadora anque f!1áis matizada. da 9~e ha
bería anos atras onde a situación era de aberta e agres1va desgalegu1zac•on. 

Un 60% dos seminaristas manifestan a sua disconfonnidade nesta liña. 
Para completar a caracterización ideolóxica do colectivo de seminaristas 
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usamos unha escala de auto-ubicación doctrinal frente á "liña actual da xerar
quía da Igrexa". A distribución das respostas é a que se amosa no gráfico 
S.2. 

31,8% 28,7 % 

21,7% 

I 2 3 
MOl CONSERVADORA 

GRÁFICO S.2. 

A LIÑA A<.:TUAL DA XERARQUÍA 

DA IGREXA PARÉ<.:E<.:HE ••. 

7,8% 

3,9% 

4 5 
MOl RENOVADORA 

O posicionamento ideolóxico-doctrinal (expresado nesa resposta 
proxectiva sobre o conservadurismo-aperturismo da actuación xerárquica) 
varía notablemente segundo o centro de formación de que se trate tal como 
queda patente no cadro S.2. 

CONSIDERACIÓN c E N T R o 
SOBRE A LIÑA ACTUAL 
DA XERARQUÍA I. T. <.:. SEMI NARIO SEMINARIO 

TOTAL 
OURENSE TUI -VIGO 

MOl CONSERVADORA 29.2 4.2 35.5 21,7 

CONSERVA'o0RA 30.8 31.3 42.9 31.8 

EQUILIBRADA 27.7 33.3 2 1.4 28,7 

RENOVADORA 4.6 14.6 7.8 -

-... .S .f' C 
3.1 14A - 3,9 

TOTAL 100 lOO lOO lOO 

C \DRO S.2. Con\ltl<'ranán .111hrC' o nmst'rradurismo-aperturiJma da li1ia .wrarquica por cellfro. 
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Os que amosan máis conformidade coa liña xerárquica son os semina
ri stas de Ourense, onde só un 4,2% a xulga moi conservadora e un 21% 
( 14,6 + 6,3) considera que é renovadora ou moi renovadora. No polo oposto 
están os seminaristas de Vigo máis críticos ó xulgaren nun 35,7% dos casos a 
liña xerárquica como moi conservadora e nun 42,9% deles como conserva
dora. Nunha situación intermedia quedan os do Instituto Teolóxico Compos
te lán, anque son ampla maioría tamén (29,2% + 30,8%) os que coidan con
servadora ou moi conservadora a posición actual xerárquica. 

5.2. SOBRE O MODELO LINGÚÍSTICO IDEAL PARA A 
IGREXA 

No cadro S.3 podemos analizar a escolla fe ita polos futuros párrocos 
respeto das alternativas propostas de modelo lingi.Hstico ideal para a Igrexa 
galega, feita nos mesmos termos que ós párrocos actuais. Nese cadro desa
grégase por diócese e obsérvase xa algún cambio significativo no grao de 
cqnciencia pro-galega dos formandos respeto dos c regos en exercicio. 

Desbotando o "pleno" de Lugo, que non é significativo polas razóns 

OPCIÓN MODELO 
LINGUÍSTICO IDEAL 

D I ó c E s E 

PARA LA IGLESIA "''Il \t;o Ot Kl-: ''il-' \lf)'JU,. ut;o Til Ot IKO~ TOTAl. 
EN GALICIA , .. uo 

GALEGO :\ORMAl. "G" 18.9 35.4 57.1 lOO 75 31.2 37,2 

'' \1ÁIS GALEGO ... ""G·C" 40.5 56.3 14.3 - 16.7 43.8 41,1 

TOTAL PAIH:IAL 59,4 91.7 71.~ - 91,7 75 78,3 
" PRO·GALE(;()" 

"MÁIS CASTELÁN" "C·'l" 27 6.3 21.4 - 8.3 12.5 14,7 

"CASTELÁ~ NORMAL" "("" 8.1 2.1 - - - 12.5 ~.7 

TOT AL PARCI AL " PRO-CASTELÁN" 35,1 8,4 21,4 - - 25 19,4 

':'<.S./N.C. 5.4 - 7.1 2,3 

TOTAL lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 

CADRO S.3.: Opciún nwdelo lingiiístim icleal por diocese. 
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expostas anteriormente -anque ten o seu valor-, hai algún dato certamente 
sorprendente á luz do cadro homólogo do inquérito ós párrocos: 

~ -En primeiro lugar -e isto si cabía razonablemente esperalo- o ni\'el de 
adhesións Ô.\ modelo.~ "pro-galegos" aumema considerahlememe respeto ó 
colectivo de párrocos. En concreto o avance máis considerable é na opción 
intennedia (bilingUismo de transición pro-galega) que sobe 13,5 puntos. Pero 
o máis significativo ós nosos efectos é a importancia relativa da opción neta
mente normalizadora do galego que sobre I O puntos sobre o nivel de adhe
sión dos párrocos e ven situarse nun 37,2% dos entrevistados. 

-0 que non era tan que esperar era a opinión manifestada polos semi
narisws de Vigo que contrastaforrísimamente coa do correspondente colecti\'0 
de párrocO.\' daquela diócese. Tres cuartas partes dos futuros cregos de Tui
Vigo adhérense a un modelo lingUístico no que "o galego fose o idioma nor
malmente usado na liturxia e vida parroquial, anque poidese haber excepcións 
ai lladas". E en total é un 91 ,7% o que dun xeito agregado opta por solucións 
"pro-galego". Certamente non hai dúbida de que algo importante cambiou nos 
últimos tempos naquela diocese e máis en concreto naquel centro de forma
ción: hai unha nova sensibi lidade cara a cultura e idioma de Galicia. 

Outro dato importante é o que refrexan as respostas obtidas no Semi
nario Maior de. Ourense que veñen corraborar a hipótese de que alí algo pode
ría tamén mudar. A rotundidade non é a mesma que no caso anterior -onde 
sen dúbida o talante do equipo directivo-formador é ben distinto- pero a 
agregación de opcións "pro-galego" resulta a mesma: un 91 ,7%, se ben son 
menos (35,4% moi semellante ó resultado obtido no caso dos párrocos) os 
que amosaron simpatía por un modelo no que o galego estivese plenamente 
normal izado. 

-É alta asemade a adhesión a opción primeira en Mondoñedo (57, I%) 
o cal ven confirma-la mentalidade expresada polos párrocos desta diócese e o 
que xa apuntamos daquela. 

- Os menos definidos cara á galeguización da Igrexa, e con boa dife
rencia. son os seminaristas de Santiago que, inesperadamente optan menos 
que os párrocos da súa diócese por unha normalización do galego na Igrexa 
( 18,9% frente a 19,4%). 

¿,Avanza esa mentalidade conforme avanza o proceso formativo? Esta 
pregunta é importante xa que caracterizar esa conciencia galeguista como re
sultado dun progresivo proceso de maduración persoal ten un significado ben 
distinto a considerala fume de leña verde propio dos primeiros cursos, 
"idealismos" que se abandoan co paso dos anos. 

Para determinar con precisión estes extremos dispoñemos do cadro S.4 
onde fixémo-lo cruce da opción escollida por curso para facilita-la descuberta 
da evolución global. (Por un erro no traballo de campo carecemos do dato 
"curso" para os seminaristas de Tui-Vigo, que quedan excluidos deste cadro). 
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OPCIÓN MODELO CUR SO 

LINGÚÍSTICOIDEAL PARA 1-

A IGREXA EN GALICIA I II 22 J!! 42 5!! 62 

GALEGO NORMAL "G" 30 3 1,3 9,1 50 58,3 50 

"MÁIS GALEGO ... " "G-C .. 50 37,5 45,5 50 23,1 41,7 

TOTAL PARCIAL 
80 68,8 54,6 lOO 76,9 91,7 " PRO-GALEGO" 

"MÁIS CASTELÁN" .. C-9" JO 18,8 40,9 7,7 8,3 

"CASTELÁN NORMAL .... C .. lO 6,3 4,5 

TOTAL PARCIAL 
20 25,1 45,4 7,7 8,3 "PRO-CASTELÁN" 

N.S./N.C. 6.3 15,4 

TOTAL 100 lOO ·lOO lOO 100 100 

CADRO S.4.: Opción de modelo lingiiísuco ideal por curso académico. 

Se tomamos como referente a opción 1, que é a claramente definitoria 
dunha conciencia "normalizadora" observamos unha clara evolucion - agás no 
bache do 3.2 curso- de afirmación nesa opción desde os primeiros ós últimos 
cursos. Nos primeiros o nivel de adhesión é dun 30% aproximado e nos últi
mos non baixa da metade dos seminaristas que escollen esa opción. 

Se considerámo-la agregación de opcións "pro-galego" a evolución é 
parecida ou mesmo máis clara, chegando nos últimos cursos a acadar ese 
parcial un nivel compensado de preto do 100%. 

Atopámonos, logo, diante dun esperanzador posicionamento inicial dos 
futuros cregos, que lonxe de esvaírse coa súa maduración formativa , aséntase 
progresivamente. 

Por fi n, o cadro S.5 amósanos a forte correlación existente entre a op
ción escollida e o lugar de nacemento. É unha correlación lóxica nunha situa
ción cgmo a galega. 

E positiva, en certo sentido, ós nosos efectos: obsérvase que nas novas 
xeracións hai unha meirande liberdade interior para rachar coas vixencias do 
auto-odio, para defender un modelo lingtiístico en consonancia coa propia 
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OPCIÓN MODELO LUGAR DE NACEMENTO 
LINGÚÍSTICO IDEAL PARA 

GALICIA GALICIA GALICIA GALICIA TOTAL 
A IGREXA EN GALICIA ALDEA VILA CIDADE FÓRA 

GALEGO NORMAL "G" 57,1 45 17,1 16,7 37,2 

"MÁIS GALEGO ... " "G-C" 28,6 35 48,8 66,7 41,1 

TOTAL PARCIAL 85,7 80 65,9 83,4 78,3 
"PRO-GALEGO" 

"MÁIS CASTELÁN" "C-9" 8,2 10 24,4 16,7 14,7 

"CASTELÁN NORMAL'' "C" 6,1 5 4,9 4,7 

TOTAL PARCIAL 14,3 15 29,3 16,7 19,4 
" PRO-CASTELÁN" 

N.S./N.C. 5 4,9 2,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 

CADRO 5.5.: Opción de modelo lingiiístico ideal para a Igrexa por lugar de nacemento. 

nacionalidade e a propia cultura. Obsérvase como hai unha máis pronunciada 
adhesión a mod~los pro-galegos cando o lugar de orixe do individuo é máis 
galego-falante. E un primeiro paso importante. Sen embargo podemos tirar 
outra conclusión da lectura deste interesante cadro: o maior respeto cara ó ga
lego que teñen os foráneos (maiormente estudiantes de ordes relixiosas do 
Instituto Teolóxico) que os seminaristas galegos urbanos, subgrupo menos 
favorable a modelos progalegos. 

5.3. OS PREXUÍZOS 

Ós futuros cregos prantexámoslles as mesmas formulacións tópicas an
tinormalizadoras que ó colectivo de párrocos, formulacións que reflexaban 
outros tantos prexuízos socialmente ex tendidos ("hospitalidade inxenua", 
"falso universalismo", "ghetificación", "rusticidade", "ruralidade"). Recolle
mo-los resultados no gráfico S.3, comparándoas co obtido no caso de cregos. 
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SEMINARISTAS PÁRROCOS 

"Serfa egofsra pola nosa parte realizármo-la liturxia en galego dado o gran 
número de xentes de fóra que pasan por Galicia ó longo do ano". 

SEMINARISTAS PÁRROCOS 

"O galego podería ser en rodo caso o idioma da liturxia nas parroquias do rural pero 
non nas urbanas onde ren menor implantación social". 

SEMINARISTAS PÁRROCOS 

3,1 
Totalacon!o8,5% 

"Hoxe que camiliamos cara á unificación de países. costumes, idiomas e estilos de vida 
serfa un paso atrás que o galego se convertese en língua usual na líwrxia" 
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SEM INARISTAS PÁRROCOS 

"O problema quedada solucionado se algunha parroquia de cada zona se especializase 
en litm:ria en galego, permanecendo as outras na situación actual". 

SI<:MINARIST AS PÁRROCOS 

"O galego é válido para usar cos vedños e coa familia pero non hai que desnaturalizar 
usandoo para algo tan serio e solemne como a liturxia". 

GRÁFICO S.3. 

En tódalas respostas globais dos dous colectivos apréciase unha menor 
conformidade dos seminaristas respecto das formulacións propostas. Esa di
ferencia é pequena sen embargo nun dos casos. Trátase do prexuízo que eti
quetamos como "falso universalismo". A agregac ión das respostas de con
formidade e a súa comparación supón só unha diferencia de 2,3 puntos 
(22,4% de total ou relativa conformidade nos párrocos e 20,1% nos semina
ristas). Trátase dun prexuízo anti-normalizador con certa vixencia nas capas 
de idade máis nova e ben asumido por certo "progresismo" que ve máis utili
dade na informática e o inglés -os símbolos da modernidade uniformadora
que na lingua propia e diferenciada que nos identifica. 

Volvemos atopar a máis alta incidencia no prexuízo da acollida inxenua 
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no que de novo se nos revela cómo unha formulación con carga moral atenaza 
máis fácilmente as inclinacións gale3uizantes dos inseguros. De calquera xeito 
entre os futuros cregos son xa 31,8% (frente a un 25,3%) os que están total
mente en desacordo coa formulación proposta referente ó suposto egoísmo de 
misar en galego en Galicia na presencia de non-galegos. 

En canto o nivel global de prexuízo (variable N.P.) atopamos agora os 
seguintes resultados: o valor medio pasa a ser un 2,008 frente aun 2,702 dos 
párrocos, e a moda é agora O frente a 0,6 dos párrocos. En concreto hai un 
28,7% dos seminaristas que amosaron un desacordo total con todas e cada 
unha das formulacións. En xeral a disposición mental dos seminaristas con 
respecto ó galego é globalmente positiva. Compróbase que é un tema sobre o 
que se ten debatido e no que hai vencidas bastantes resistencias interiores 
propias de quen non estima a propia cultura. 

Dos cadros S. 6 e S.7 podemos deducir o perfil dos seminaristas que 
teñen un nivel de prexuízo nulo, menor cá media dos párrocos e maior cá me
dia dos párrocos. 

No cadro S.6 obsérvanse tres realidades ben distintas segundo o am
biente que se respira entre o alumnado de tres centros de fom1ación teolóxica: 
o Instituto Teolóxico Compostelán, onde se observa o nivel de prexuízo anti
normalizador máis grande; o Seminario de Ourense, que mantén unha postura 
intermedia e o Seminario de Vigo que amosa un nivel de prexuízo máis baixo. 
A reacción frente ás propostas enunciadas foi máis positiva nos dous semina
rios. En ámbolos dous son unha clarísima maioría os que teñen un N.P. infe-

c E N T R o 
INSTITUTO SEMINARIO SEMINARIO 

TEOLÓXICO DE DE TOTAL 
COMPOSTELANO OURENSE VIGO 

NIVEL PREXUIZO CERO 25 27,1 57,1 28,9 

MENOS PREXUlZO 
39 45,8 35,7 41,4 QUE OS PÁRROCOS 

MÁIS PREXUfZO QUE 
OS PÁRROCOS 35,9 27,1 7.2 29,7 

TOTAL lOO lOO lOO 100 

CADRO S.6.: Nivel de prexuí:o por centro. 
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rior á media dos párrocos, que se usa como referencia comparativa. Pero 
chama a atención unha vez máis o posicionamento dos seminaristas de Vigo, 
que teñen maioritariamente superado calquera vestíxio de conformidade coas 
formulacións tópicas presentadas. Ese resultado só se pode entender se está· a 
vivir nun ambiente formativo que axuda a superar eses prexuízos, no que se 
usa o galego como cousa normal, no que se ten debatido e pasado ó mundo 
do conscente toda a carga histórico-cultural de "tabú" antigalego. Esto parece 
ser que non aconteceu en Ourense. Alí as actitudes, con ser máis abertas á 
normalización do galego nos seminaristas, aínda manteñen un certo nivel de 
reserva mental e prexuízo. De calquera xeito as condicións están dadas para 
un cambio favorable. 

O nivel de prexuízo é considerablemente maior no Instituto Composte
lán, onde os "peros" supostamente xustificados a unha normalización litúr
xica do galego atopan máis defensores que nos outros seminarios. A ra·zón 
está, amais dun maior n.p. nos propios seminaristas de Santiago, na presen
cia de estudiantes de fóra de Galicia, que como se observa no cadro S.7. son 
os que teñen un nivel de prexuízo máis forte. 

LUGAR DE NACEMENTO 

ALDEA VILA CIDADE FÓRA TOTAL 

NIVEL PREXUÍZO 30,6 47,4 24,4 16,7 28,9 
CERO 

MEl\OS PREXUIZO 
49 26,3 36,6 50 41,4 QUE OS PARROCOS 

MÁIS PREXUIZO 
20,4 26,3 39 33,3 29,7 QUE OS PÁRROCOS 

TOTAL lOO lOO lOO 100 100 

CA DRO S.7.: Nil·el de pre111f::o por lugar de nacemento. 

Efectivamente os estudiantes teólogos de fóra de Galicia son os que 
menos efectivos sitúan entre os totalmente exentos de prexuízos, anque o 
sector que ten unha minoría máis numerosa cun nivel de prexuízo superior á 
media dos párrocos é a dos seminaristas de extracción urbana galega. De cal
quera xeito é unha boa nova que empece a aboiar unha correlación directa en
tre idioma ambiental do hábitat de extracción e disposición mental favorable a 
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normalización. Non é de máis lembrar que o "normal" na historia de Galicia, 
e máis en concreto da Igrexa galega, foi o contrario, esto é, que os galegos de 
orixe se posicionasen máis en contra da normalización do galego na liturxia, 
amosando un nivel de prexuízo ben inoculado. 

POSICIONAMENTO DOCTRINAL 

RENOVADOR CENTRISTA CONSERVADOR TOTAL 

NIVEL PREXUIZO 30,4 
NULO 

27,8 13,3 28,9 

NIVEL DE PREXU(ZO MENOR 
47,8 36,1 33,3 41,4 QUE OS PÁRROCOS 

NIVEL DE PREXU{ZO MAIOR 
21,7 36,1 53,3 29,7 QUE OS PÁRROCOS 

TOTAL lOO lOO 100 100 

CADRO S.8.: Nivel de prexuízo por posicionamento doctrina/. 

No cadro S.8 obsérvase cómo de novo o posicionamento doctrina! está 
estreitamente ligado á mentalidade máis ou menos cargada de prexuízos, 
cando o "normal" sería que estos funcionasen como variables totalmente in
dependentes. O proceso de cambio galeguizador está tamén nos seminaristas 
protagonizado polos que teñen unha posición renovadora, polos que se mani
festan críticos co conservadurismo actual da xerarquía. 

5.4. O IDIOMA DE INSTALACIÓN 

¿Qué falan os estudiantes de teoloxía entre si? 
No gráfico S.4 recollémo-lo comportamento lingiiístico dos seminaris

tas no espacio informal de relación por diocese, conforme á tipificación em
pregada xa no resto deste estudio. 

Os valores medios seguen a amosar -no mesmo senso que nos párro
cos- un peso importante dos comportamentos de instalación no galego, pero 
menor que no colectivo de sacerdotes en exercicio. 
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SO CASTELÁN 
13,5% 

HS HC 2,7 

LUGO TUI 

¿Qué idioma usas para falares cos compañeiros? 

GRÁFICO S.4. 

TOTAL 

HSINC 2,3"' 

Estamos diante da gran "cuestión" lingUística de Galicia á hora de abor
dar en prospectiva a normalización do galego. ¿Estase realmente agora -coa 
diglosia ferida de morte, con novos ámbitos de uso conqueridos, con prexuí
zos sociais vencidos, ... - en mellor posición para aborda-la normalización 
futura do galego precisamente cando cuantitativamente se fala menos? 

Efectivamente os serninaristas, e por extensión os cregos máis novos, 
estarían mentalmente preparados para pular polo uso normalizado e universal 
do galego en Galicia, pero de feito entre eles fálano menos do que o fan, en 
termos absolutos, os párrocos diglósicos da vella escola. Sen embargo non é 
menos certo -e esto é un argumento en senso contrario- que os seminaristas 
de hoxe falan máis o galego no seminario do que o falaban eses párrocos 
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cando eran seminaristas cunha nula conciencia lingUística, padecendo unha 
explícita represión ó respecto. 

A pesar de todo e quitado o caso de Santiago onde é realmente baixo o 
nivel de instalación no galego, os datos do gráfico amosan un colectivo de 
seminaristas no que, mediante unha orientación formativa correctamente in
culturizadora, se podería acadar un ambiente de instalación colectiva na língua 
de Galicia. 

Amais desa parcela importante de uso do idioma -o espacio informal de 
igual a igual- quedan por analizar os espacios formais da vida cotiá do estu
diante-formando. 

Nos gráficos S.5 e S.6 exprésase o uso do galego en dúas circunstan
cias distintas (para falarlle ó profesor e para escribir os exames) nos centros 
de formación analizados. 

Neses ámbitos formais, que son os realmente significativos á hora de 
avaliar o maior ou menor ambiente normalizador do centro de estudios atopá
monos con tres casos ben distintos. No Seminario de Ourense a norma de uso 
vixente inhibe o emprego de galego na escrita dos exames e coarta o uso libre 
do galego falado dentro da aula xa que o 35% que o usa seguido fóra fica re
ducido a un 4,2% que o usa sempre dentro, e o 52% que o usa maioritaria
mente fóra pasa a ser un 31,3% que o fai dentro. 

No caso contrario está o Seminario de Vigo onde hai un importante 
28,6% que escribe os seus exames en galego e un 42,9% que se expresa 
oralmente en galego na clase. Son porcentaxes importantes que, anque resul
tan tamén menores que o 50% que se expresa só en galego fóra da aula, ve-

I.T.C. SEMINARIO OURENSE SEMI ARIO VIGO 

¿Qué idioma usas para falares co profesor na clase? 

GRÁFICO S.S. 
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I.T.C. 

Scl gaJogo 
10,8% 

SEMINARIO OURENSE SEMINARIO VIGO 

NSINC7,1% 

7,1% 

¿Qué idioma usas para escrihire-fos exames? 

GRÁFICO S.6. 

ñen amosar un ambiente de liberdade lingUística e alto nivel de normalización 
do galego. 

No medio está o I.T.C., onde, como xa comprobamos, a composición 
é máis heteroxénea, mesmo con presencia de alumnos de fóra de Galicia. Hai 
unha minoría importante que mantén unha opción normalizadora perfecta
mente coherente, anque dado o baixo nivel de instalación no galego o que 
predomina é a perfecta coherencia no senso contrario. 

En canto ós valores globais cómpre dicir que os que manteñen un uso 
do galego no espacio formal da súa vida son arredor do 10% dos seminaris
tas. o que ven dobrar o nivel de práctica formal normalizada dos párrocos. 

5.5. AV ALlA CIÓN DO COMPORTAMENTO IDIOMÁTICO 
GLOBALIZADO 

Conbinando os indicadores de uso lingtiístico nos espacios informal 
(fóra de clase cos compañeiros) e formal (escrita de exames) dun xeito corre
lativo a como fixemos na análise do colectivo de párrocos podemos elaborar 
tamén para os seminaristas un Comportamento Idiomático Globalizado. 

Esa nova variable C.l.G. é a que expresa o cadro S.9 na que cruza cos 
centros de Formación. 

O comportamento normalizador galego experimenta en xeral un alza con 
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respecto ó observado nos párrocos. Acada xa un 11% do total que obxecti
vamente colabora coa súa práctica a que o galego sexa unha língua de uso or-
dinario en tódolos ámbitos. · 

Este comportamento, sen embargo, varía moito dun a outro centro de 
formación. 

No seminario de Ourense é inexistente. Non hai nela quen poida, con 
total rigor e coherencia, ser tipificado como axente da normalización do 
idioma de Galicia. Isto contrasta fortemente tanto cos niveis de instalación no 
galego no ámbito informal (35,4% de monolingíies, 45,9% de uso maiorita
rio), como, sobre todo, co modelo lingUístico ideal para a Igrexa polo que se 
opta (35,4% que escollen o modelo normalizador do galego e un 56,3% que 
escollen un modelo bilingíie de predominio galego). Este fortísimo desfase só 
pode obedecer a unha renuncia dos seminaristas a "intentalo" durante a súa 
estadía no seminario, renuncia ó galego que só se explica se existe un am
biente coactivo -que pode non estar explicitamente formulado pero ser 
obxectivamente eficaz- en contra do uso normal do galego para calquera 
asunto. 

c E N T R o 
C. I. G. 

INSTITUTO SEMINARIO SEMINARIO 
TEOLÓXICO DE DE TOTAL 

COMI'OSTELANO OURENSE VIGO 

NORMALiZADOR 12,3 - 42,9 10,9 
GALEGO 

BILINGÚE 44.6 20,8 14,3 32,6 
TRANSICIÓ:-i 

OIGLÓSICO ELUSIVO 10,8 68,8 21,4 33,3 

NORMALIZADOR 
CASTELÁN 32,3 10.4 21,4 23,3 

TOTAL lOO lOO lOO 100 

CADRO S.9.: Comportamiem o idiomátic_o globali:ado por cemro de formaci6n. 

O que predomina dun xeito abrumador no seminario ourensán é un 
comportamento socialmente superado nas capas novas de poboación e con
cretamente superado como comportamento maioritario nos outros centros de 
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formación. Falamos da actitude diglósica, que acada no caso ourensán a alta 
cota dun 68,8%. 

O seminario de Vigo presenta un panorama diametralmente oposto: po
den ser tipificados como axentes de normalización do galego un 42,9% dos 
seus estudiantes. A diglosia afecta á práctica de menos da cuarta parte e hai un 
14,3% cunha práctica bilingtie de transición ó galego. O resultado non pode 
ser máis esperanzador para a causa da normalización do galego sobre todo se 
temos en conta que contrasta radicalmente coa imaxe penosamente antigalega 
4uc proporcionaba o colectivo de párrocos da diocese de Tui-Vigo. 

No Instituto Teolóxico Compostelán predominan os comportamentos 
bilingties (44,6) entre os que habería un sector çie transición ó galego. Sen 
embargo, o que máis chama a atención é a alta proporción dos que teñen un 
comportamento normalizador castelán (32,3%), que supera con moito ás ob
servadas para os párrocos (Il% da a diocese de Santiago, 12,5% para o to
tal). Sen dúbida inflúe no ambiente idiomático do centro a presencia de estu
diantes foráneos pero, como xa comprobamos, d actitude menos favorable ó 
galego dábasc nos seminaristas de Santiago. 

5.6. A XEITO DE CONCLUSIÓNS 

l. A extracción "idiomática" dos seminaristas é distinta que a dos pá
rrocos actuais. O predominio de extracción rural é xa relativo (38,3%) case 
igualado polo sector de extracción urbana (32%). 

Ten certo peso tamén o sector de seminaristas que proveñen de vilas 
(15%). 

2. Esto pode influir en que a língua de relación sexa en menor grao o 
galego. Só uP 27% está netamente instalado no galego, anque un 41% o usa 
maioritariamente nas suas relacións informais. A pesar de ser un grao de ins
talación menor que o dos párrocos, podémolo considerar importante (só un 
12,4% é exclusivamente castelán-falante), un bó punto de partida para unha 
acción planificada de normalización do galego. 

3. Anque o uso do galego é significativamente menor que no colectivo 
de párrocos, a disposición cara á normalización do galego na Igrexa é para
dóxicamente máis forte. Un 37,2% (frente a un 27% nos párrocos) é partida
rio dun modelo monolingtie galego e un 41% (frente a un 27,6% dos párro
cos) apoia unha solución bilingtie con claro predominio do galego. 

4. A anterior paradoxa non é tal. se consideramos que os seminaristas 
tenden a refrexar máis claramente a situación sociolingtiística de diglosia en 
deterioro. Efectivamente o nivel de prexuízo antinormalizador baixa a niveis 
mínimos ( endo unha maioría relativa os que daban nivel de prexuízo cero), e 
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o comportamento que tipificamos como diglósico só afecta a unha terceira 
parte, cando nos párrocos afectaba ó 56%. 

5. Pola contra o proceso de definición lingUística avanza con claridade: 
son un 11% que tomaron "partido lingtiístico" coherentemente polo galego e 
son un 23,3% os que tomaron a decisión contraria: normalizar o castelán coa 
súa práctica. 

6. A primeira clave do futuro está no 32,6% de bilingUes transicionais 
(que están maiormente presentes no Instituto Teolóxico Compostelán). ¿En 
qué senso se incentivará desde as instancias formativas a súa definición lin
guística? 

7. A segunda clave afecta a ese 69% de "diglósicos" (a contragusto a 
xulgar pola maioritaria escolla de modelos pro-galegos) presentes no semina
rio de Ourense. ¿Continuará por moito tempo máis unha situación de presión 
ambiental antinormalizadora? 

8. Tódolos indicadores empregados sitúan o Seminario de Vigo como 
aquel no que se acadou un nivel de comprensión e impulso positivo á lingua 
de Galicia. Esto supón un punto de inflexión histórica na práctica linguística 
daquela diocese. 
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"Encol da mesa están dous xornais que o correo trouxo xuntos: un 
xornal de emigrados, un boletín católico. O xornal dos emigrados 
aldraxa en galego ós sacerdotes da miña terra por alleeiros, o 
boletín católico apoupa en castelán ós galeguistas por coincidir co 
programa dos masóns. Debrúzome na fiestra, perto do meu casal 
hai dúas escolas, unha ceibe, dos católicos, outra do Estado, con 
mestres da A.T.E.O. Na escola do Estado os rapaces acaban de 
cantar o hino galego e con seguranza neste intre estarán lendo uns 
poemas de Cabanillas; na escola católica as mestras bérranlles ós 
rapaces cando falan en galego". 

CAPÍTULO 6 

(Xosé Filgueira Valverde) 
1936 

OS CENTROS DE ENSINO DA IGREXA 
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Unha das actividades públicas máis notorias da Institución Eclesial en 
Galicia é a prestación dun servicio educativo oficialmente homologado en 
centros da súa propiedade. 

O estudio das actitudes e comportamento lingUístico destes centros 
abordámolo mediante un inquérito exhaustivo ós seus directores. O total de 
centros unha vez eliminados os que se adicaban prioritariamente a actividades 
distintas ó ensino normalizado en.EXB, BUP ou FP., (esto é, protección de 
menores, garderías, educación especial), foi de 80, se ben houbo tres nega
tivas a respostar, o que determinou que fose 77 o número de entrevistas defi
nitivo a directores, completado cunha entrevista semellante e complementaria 
a un profesor de galego de cada centro aleatoriamente escoll ido entre os de 
superior nivel. 

6.1. CARACTERÍSTICAS DOS CENTROS 

Pasemos a definir os rasgos comúns máis significativos dos centros. 
- Tódolos centros pertencen a ordes relixiosas. Non se incluíron, xa 

que logo, os seminarios menores, nin centros de ideario confesional católico 
pero de titular distinto a unha orde relixiosa en senso estricto. 

-A especialización docente é a seguinte: o 56% son centros de 
E.X.B., un 27% son centros de BUP e EXB, o resto mantén outro tipo de 
especialización que inclúe combinacións nas que entra a F.P. 

-Unha clara tendencia histórica -difícil de xustificar desde os diversos 
principios fundacionais- determinou que hoxe a ubicación dominante sexa a 
urbana. Un 68,5% dos centros están nas cidades, un 27,4% actúan en hábi
tats de tipo intermedio e un 4% na zona rural. 

-0 70% dos centros finánciase con concerto pleno coa Consellería de 
Educación. O 19% mantén un concerto singular. Só un 6,4% se pode consi
derar plenamente privado. 

-Unha gran maioría é actualmente mixto. Concretamente o 90% dos 
centros. 

-Son xa excepción os claustros onde predominan numéricamente os 
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relixiosos sobre os seglares; concretamente acontece isto só nun 17% dos ca
sos . 

-Neste tipo de centro hai unha intensa vida escolar extra-académica. 
Un 97% realiza actividades educativas fóra das horas lectivas. 

6.2. CARACTERÍSTICAS DOS DIRECTORES 

- Este colectivo está formado exclusivamente por relixiosas e relixiosos 
que cn máis da metade dos casos naceu fóra de Galicia. 

- As idades oscilan entre 35 e 65 anos, distribuíndose do seguinte 
xeito: 

Grupo idade 
-40 .............. .. . 

41-50 ................ . 
51-60 ................ . 
61 e máis ............ . 

17,1% 
51,3% 
28,9% 

2,6% 

- 0 idioma de resposta (a unha entrevista planteada en galego) foi o 
que se recolle no cadro C.1 en relación coa provincia de ubicación do centro. 
Obsérvese que só unha terceira parte quixeron, souberon e puideron respostar 
cn galego a un cuestionario en galego procedente dunha Institución promotora 
da cultura galega. Chama a atención que nas provincias de Ourense e Lugo o 
nivel de uso do galego na resposta do director fose significativamente máis 
pequena. 

LINGUA DE RESPOSTA PROVINCIA 

DO DIRECTOR A PONTE· 
CORUÑA LUGO OURF.NSF. VEDRA TOTAL 

SÓ GALEGO 38,5 25 23,1 46,2 36,4 

MESTURA GALEGO-CASTELÁN 11 ,4 16,7 38,5 - 13 

SO CASTELÁN 50 58,3 38,5 53,8 50,6 

TOTAL 100 100 100 lOO 100 

CADRO C. l.: Língua de resposta do director por provincia. 
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No cadro C.2 relaciónase esa língua de resposta cunha variable que será 
determinante para tódolos comportamentos idiomáticos aquí estudiadas: o ser 
ou non ser galego. 

Obsérvase que o colectivo queda escindido. A reacción lingUística varía 
totalmente entre un e outro subgrupo. Entre os nacidos en Galicia só un 
15,8% se mantivo firme e inamovible no castelán, frente a un 84,6% dos non 
galegos. 

LINGUA DE RESPOSTA LUGAR DE NACEMENTO 

DO DIRECTOR GALICIA FÓRA DE GALICIA TOTAL 

SÓ GALEGO 60,5 12,8 36,4 

MESTURA 23,7 2,6 13 
GALEGO-CASTELÁ 

SÓ CASTELÁN 15,8 84.6 50,6 

TOTAL lOO lOO 100 

CADRO C.2.: Lingua de resposla do director segun do fugur de nacemento. 

De calquera xeito hai un significativo l2,8% de non galegos que res
postaron en galego, como demostración de que non hai atrancos insalvables 
para que!} opta por un proceso de inculturización. 

-0 colectivo de directores preguntóuselle polo modelo lingtiístico que 
coidaban máis axeitado para o ensino en Galicia resultando a seguinte distri
bución: 

-Ensino todo en galego .......................... . 
- Máis en galego que en castelán ................ . 
- Por igual en galego que en castelán ........... . 
- Máis en castelán que en galego ................ . 
-Todo en castelán ................................ . 

o 
11,7% 
46,8% 
36,4% 
2,6% 

Esta distribución lévanos a unhas primeiras conclusións: 
a) Se retomamo-los datos dun estudio anteriorO> referido ó ensino pú-

(I) RUBAL RODRÍGUEZ E RODRÍGUEZ NEIRA, O galego no ensino público non 
universitario CONSELLO DA CULTURA GALEGA, Santiago 1987. p. 83. 
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blico podemos establecer unha comparanza ben ilustrativa, segundo se recolle 
no gráfico C. l . O posicionamento de partida é nos directores dos centros re
lixiosos moito menos galeguizante que no colectivo de profesores do ensino 
público. Anque conviria matizar esta diferencia, no senso de que sería posi
blemente distinta se o termo de comparación fose o de directores de centros 
públicos, o certo é que xa na escolla ideal os directores dos centros relixiosos 
de Galicia presentan unha aspiración máxima lixeiramente desequilibrada en 
favor do castelán, moito menos galeguizante que outros colectivos intraecle
siais (como o dos párrocos ou seminaristas) e extraeclesiais de labor seme
llante. 

MAIORITAR. 
EN GALEGO 

POR IGUALEN 
GALEGO E 
CASTELÁN 

D IRC. 
PRIV. 

MAIOR IT. 
EN CASTELÁN 

D IRC. 
PR IV. 

Escolla de modelos lingiiíscicos no ensino. Comparama entre profesores 
do ensino pâblico e directores dos centros relixiosos). 

GRÁFICO C.l. 

b) Mesmo así a aspiración de introducción do galego no sistema escolar 
é moito máis grande do que a normativa vixente propón actualmente. Un 
36.4% tería satisfeita a súa aspiración ideal no modelo presente, pero un 
58,5% di estar a favor dunha meirande presencia do idioma galego. Non é ós 
directores dos centros relixiosos como colectivo a quen molesta o actual nivel 
de galeguización do ensino en Galicia, obxecto dun polémico recurso do Go
berno Central. 
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.6.3. CARACTERÍSTICAS DOS PROFESORES DE GALEGO 

-Os profesores de galego incluídos na mostra eran leigos nun 82% 
dos casos. 

-A titulación predominante é o nivel de especialización, nun 50,7% 
dos casos, anque un 8,2% dos entrevistados ten licenciatura na especialidade 
de galego-portugués. Un 15% superou o curso de perfeccionamento e un 
8,2% estaba aínda a un nivel de iniciación. 

- Trátase dun colectivo novo: en máis das 3j4 partes dos casos as idades 
oscilan entre 20 e 49 anos. 

-A lingua de resposta á entrevista é a que se expresa no cadro C.3 en 
relación ó sexo do profesor entrevistado. 

O nivel de uso inducido -polo estímulo do propio idioma empregado 
polo entrevistador- sobe moito respecto ó observado para os directores. No 
caso dos profesores son xa o 88,2% os que respostan en galego frente a un 
36,4% dos directores que o facían así. 

De calquera xeito non deixa de chamar a atención que poida ser profesor 
de galego alguén que non quere, non sabe ou non pode (por prexuízo digló
sico por exemplo) respostar en galego a unha entrevista con suficiente seguri
dade e corrección. Nesta lamentable situación resultou estar un 12% da mos
tra. 

SEXO 

HOME MULLER TOTAL 

SÓ GALEGO 90,5 87,2 88,2 

MISTURA 4,7 8,5 7,4 
GALEGO-CASTELÁN 

SÓ CASTELÁN 4,7 4,3 4,4 

TOTAL 
lOO lOO 100 

CADRO C.3.: Lingua de resposta do profesor segundo o sexo. 

-En canto a opción por un modelo lingtiístico para o sistema escolar 
pódese observar no cadro C.4 no que se relaciona co idioma de resposta á 
entrevista. A opción neste caso aproxímase enormemente á dos profesores de 
ensino público non universitario (gráfico C.l) anque é menor do esperable 
nun subgrupo de profesorado obxectivamente comprometido co idioma ga
lego. 
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OPCIÓN DE MODELO LINGUA DE RESPOSTA 

LINGUÍSTICO MISTURA EN 
PARA O ENSINO EN GALEGO GAL. E CAST CASTELÁN TOTAL 

TODO EN GALEGO 13,7 20 - 12,8 

MAIORITARIAMENTE GALEGO 32,8 - - 28,5 

POR IGUAl. EN GALEGO E EN CASTELÁN 46,6 20 66,6 47,1 

MAIORITARIAMENTE EN CASTELÁN 5,2 40 33,3 8,5 

TODO CASTELÁN 1,7 20 - 2,9 

TOTAL 100 lOO lOO 100 

CADRO C.4.: Opción por modelo lingiifstico para o ensino segundo lingua de resposta. 

6.4. ENSINA-LO GALEGO 

A presencia da "lingua galega" como materia no currículum escolar se
mella ser hoxe cousa maioritariamente aceptada mesmo entre sectores nun 
principio reticentes. O cadro C.5 resume esa aceptación por parte dos directo
res dos centros (divididos en dous grandes grupos de idade), aceptación que 
acadou valores moi semellantes independentemente do sexo, hábitat, caracte
rísticas do centro e, como se observa en dito cadro, da idade. 

Sen embargo hai unha variable que discrimina ó colectivo en dous sub
grupos de opinión diverxente (anque neste caso con menos contundencia que 
noutras posteriores): o lugar de nacemento, segundo sexa dentro ou fóra de 
Galicia. Obsérvase no cadro C.6 cómo a reacción dos devanditos subgrupos é 
claramente diferente: efectivamente a resposta dos directores galegos aproxí
mase moito á observada nos profesores de galego e non hai ningún plena
mente convencido de que fose un erro a introducción do galego, cousa que si 
aparece neste último colectivo onde é unha constante esa minoría paradóxica
mente pouco favorable á introducción do galego no ensino. 

No gráfico C.2 exponse a valoración que fan os directores respecto da 
reacción dos pais e dos alumnos frente a introducción do galego como materia 
obrigada. 
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DE ESTAR Nf\ SÚA MAN, PROFESORES DE 
INTRODUCIRIA A ASIGNATURA DIRECTORES GALEGO 
"GALEGO" COMO MATERIA 
OBRIGATORIA TAL COMO FOI ME.'IIOS MÁIS MEJIIOS \1A IS 

FEITO XA EN GALICIA? 
DE 50 OE TOTAL DESO OE TOTAL 
ANOS 50 ANOS All< OS 50 ANOS 

SEGURO QUE Sl 66 58,3 63,6 82,3 81,8 82,2 

PROBABLEMENTE SI 
17 25 19,5 12,9 18,2 13,7 

PROBABLEMENTE NON 9,4 16,6 11,7 1,6 1,4 -

SEGURO QUE NON 5,6 - 3,9 3,2 - 2,7 

NS/NC 1,9 - 1,3 - - -

TOTAl,. lOO lOO 100 lOO 100 100 

CADRO C.5.: Aceptación da medida introductoria do "galego" como asignatura segundo a ideade en 
directores e profesores. 

DE EST AR Nf\ SÚA MAN, 
INTRODUCIRIA A ASIGNATURA LUGAR NACEMENTO DO DIRECTOR 
"GALEGO" COMO MATERIA 

FÓRA OBRIGATORIA TAL COMO FOI GALICIA TOTAL 
FEITO XA EN GALICIA? DE GALICIA 

SEGURO QUE SI 76,3 51,3 63 

PROBABLEMENTE SI 10,5 28,2 19,5 

PROBABLEMENTE NON 10,5 12,8 11,7 

SEGURO QUE NON - 7,7 3,9 

NS/NC 2,6 - 1,3 

TOTAL 

CADRO C.6.: Aceptación da medida introductoria do "galego" como asignatura segundo lugar de 
nacemento do director. 
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Ó parecer entre os directores dos centros relixiosos hai unha división de 
opinión bastante clara nesa visión retrospectiva sobre a reacción da comuni
dade escolar. Hai tantos directores que califican a reacción global dos pais 
máis ben favorable como os que a valoran· en sentido contrario. Ó valoraren a 
reacción do alumnado os directores decántanse máis por unha reacción de in
diferencia ou pasotismo e volven a escindirse en dous grupos de opinión, an
que predomine desta volta o que xulga a reacción do alumnado en senso 
positivo. 

REACCIÓN DOS PAIS REACCIÓN DOS ALUMNOS 

Mol contraria 1 ,3 % 

MâJSben 
con lt ana 
33,8% 

NSINC5,2% 
NSINC5,2% 

Valoración dos directores da reacción da comunidade escolar 
frente a introducción da asignatura "Galego". 

GRÁFICO C.2. 

Esa distribución das valoracións non se ve afectada dun xeito significa
tivo por variables tipo como sexo, idade, provincia ou hábitat do centro. 

Sen embargo nos cadros C.7 e C.8 obsérvase o moito que inflúe a pro
pia ideoloxía na interpretación das reaccións dos pais e alumnos. Máis ben 
semella que o argumento da reacción negativa da comunidade escolar actúa en 
parte como unha xustificación retórica de posturas xa previamente tomadas. 
Alá onde o director é máis favorable a un modelo escolar cunha presencia 
sustantiva do idioma galego, esváense as supostas reaccións negativas da co
munidade escolar. ¿Será unha mera cuestión subxectiva? En parte si pero 
ademais cremos que a interacción director-comunidade escolar provoca un 
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intercambio de prexuízos e posicionamentos. Tamén neste caso a demanda e a 
opinión poden ser en boa parte creados polo equipo directivo nunha ou noutra 
dirección nesa relación dialéctica permanente. 

VALO RACIÓN DOS OPCIÓN POR MODE LO DIRECTORES SOBRE A 
REACCIÓN DOS PAIS LINGÚÍSTICO ESCOLAR 
FRENTE A INTROD. 

MÁISt.'l POR IGUAl \1ÁIS "-' 
DO GALEGO COMO TODO 

EN GALEGO EN GAL. CASTE!.. TOOOEN 
SS./ NC. TOTAL 

ASIGNATURA QUE EN EEN Ql.EEN CASTE !.AN 
GAI.E(;O 

CASTELÁN CASTELÁ 'I GALEGO 

MAIS BEN FAVORABLE - 55,6 50 10,7 - 33,8 

INDIFERENTE - 22,2 27,8 25 - 26 

MÁIS BEN CONTRARIA - 22,2 19,4 53,6 50 33,8 

MOl CONTRARIA - - 3,6 50 50 1,3 

NS./NC. - 2,8 7,1 - 50 5,2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

CADRO C.7.: Valoración dos directores sobre a reacción dos pais frente a introducción da asignawra 
"galego" segundo opción lingiifstica ideal para o Ensino. 

VALO RACIÓN DOS 
DIRECTORES SOBRE A OPCIÓN POR MODELO 
REACCIÓN DOS PAIS LINGÚÍSTICO ESCOLAR 
FRENTE A INTRODUCCIÓN MÁIS EN POR IGUAL MÁISt;N 

DO GALEGO COMO GALEGO EN GALEGO CAS1'&l.AN TODO EN 
TOTAL 

ASIGNATURA 
QUE EN EEN QUE!>N CASTELÁN 

CASTELÁN CASTELÁN CAI.t:CôO 

MAIS BEN FAVORABLE 55,6 44,4 2 1,4 - 35,1 

INDIFERENTE 44,4 38,9 39,3 50 39 

MAIS BEN CONTRARIA - 11,1 32,1 - 18,2 

MOI CONTRARIA - - 3,6 50 2,6 

NS./NC. - 5,6 3,6 - 5,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 

CADRO C.8.: Valoración dos directores sobre a reacción dos palumnosfreme a mtroducción da 
asignatura "galego" segundo opción lingiiístico ideal para o Ensino. 
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Do anterior dedúcese a importancia da ideoloxía previa do director e 
nesa ideoloxía é determinante unha vez máis o lugar de nacemento. ¿Por qué é 
diferente a reacción dos pais no asunto da asignatura "galego" cando o direc
tor é galego ou foráneo? Só é admisible unha explicación como a que aquí xa 
apuntamos. 

Un fenómeno semellante atopamos na observación das respostas á 
cuestión da cantidade de horas adicadas ó galego. Anque desta volta o colec
tivo resposta máis homoxeneamente, de novo se comproba a i1nportancia dos 
preconceptos e dos modelos lingtiísticos referenciais, á hora de xulgar a 
oportunidade ou non do número de horas que normativamente cómpre adicar 
á asignatura galego (cadro C.9). Só un 32,5% considera correcto o número 
de horas de galego que regula a normativa vixente e son os que desexan un 
modelo escolar máis galeguizado os que fundamentalmente nutren ese 
subgrl.Jipo. O resto, maioría absoluta, considera excesivo ou moi excesivo 
aquel número de horas. (Como contrapunto digamos que entre os profesores 
de galego acada o 70% o número deles que están conformes co número de 
horas actual). 

OIRI':CTOR GALEGO DIRECTOR ON GALEGO 

Máis ben 
contraria 
34,2% 

MOl CONTRARIA 2,6% 

Máis ben 
contraria 

% 

~a/oración sobre a reacción dos pais frente 
a imroducción da asignatura galego. 

GRÁFICO C.3. 
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CRE VOSTEDEQUE OPCIÓN POR MODELO 
O N2 DEHORAS LINGÚÍSTICO ESCOLAR 
ACTUALMENTE INDICADO 
POLA CONSELLERIA DE 
EDUCACION PARA \IA IS E'\ PORI<iLAL \fAI~ f' 

"GALEGO" É ....... 
GALE<~O t..'\I;ALEGO CASH.L\'\ [()1)0 ~'\ TOTAL 
QLE E.'\ E~.'< Qlt. F.'\ (.A,TH" 

CASTELA ;o. (.A~'Tt:L.\'1 (fAl.Uj() 

MOl EXCESIVO - 2,8 10,7 - 5,2 

EXCESIVO 33,3 55,6 71,4 lOO 58,4 

CORRECTO 66,6 38,9 14,4 - 32,5 

INSUFICIENTE - - - - -
MOl INSUFICIENTE - - - - -

NS. I NC. 2,8 3,6 - 2,6 

TOTAL 100 lOO lOO lOO 100 

CADRO C.9.: Valoración dos directores sobre a reacción dos alumnos frente a iflfroducción da 
asignawra "galego" segundo a opción por modelo lingiiístico escolar. 

6.5. ENSINAR EN GALEGO 

Arredor da introducción da materia "galego" naceu unha polémica en 
paralelo á conveniencia ou non da medida en si. Foi a que se refería o grao de 
normalización que se acadaba no própio ensino do galego, especialmente 
cando o dirixen profesores non afíns a un ideal normalizador. As preguntas 
-implícitamente acusatorias- eran deste tipo: ¿qué pasa na clase de galego?, 
¿abórdase como unha lingua propia ou estranxeira?, ¿en qué idioma se im
parte? 

Maiormente foi a asignatura de galego a ocasión primeira de que en 
moitos colexios - nomeadamente privados- resoase o galego con normalidade 
como código vehicular. Na conciencia colectiva do profesorado en xeral, o 
uso exclusivo do galego como vehículo de ensino do galego preséntase como 
un mínimo inexcusable. ¿Qué pasa ó respecto nos centros relixiosos? 

No gráfico C.4 presentamo-la situación de uso lingUístico para o ensino 
da asignatura de galego nos centros estudiadas (segundo declaración do di
rector). Os datos dan pé a duas conclusións: 
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[ 68,4 %] 

DIRECTOR 
GALEGO 

[48,7 %]l 

DIRECTOR 
1-ôONGALEGO 

% de centro~ 
Segundo nuiUreta do director:___] 

"MÁIS GALEGO 
QUE CASTEI...M 

POR IGUAl. 
CASTELÁN E 
GALEGO" 

MÁIS CASTELÁN " ... 
"TODO CASTELÁN" 

% d-:-e-ce-n-tros----------, 

Segundo opción de modelo llnguistlco escolar do director 

Uso do galego como código vehicular único no ensino do galego. 

GRÁFICO C.4. 

- 0 dato global dun 58,4% de uso exclusivo do galego (que non apa
rece no gráfico) parécenos revelador dunha grave falta de conciencia de per
tenza a unha comunidade cultural diferenciada. Pouco máis da metade abor
dan dun xeito normal a aprendizaxe do galego éomo lingua propia, sen a mu
leta dunha suposta lingua de instalación ou de partida distinta. Esto segundo 
supón dar por suposto que o galego non é unha língua ambiental para o 
alumno, o cal acontece nun 40% dos casos. Certamente esto queda matizado 
polo dato de que un 30% máis declarou que nas clases de galego do seu cen
tro, anque non se usase o galego como código normal-único, si se usaba en 
maior medida que o castelán. Valla como matización pero non rectificación: a 
renuncia a ensinar galego en galego é unha diferencia cualitativa que indica 
unha concepción e unha vontade determinada. 
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-Proba desto último é o que amosa o gráfico C.4. As variables que 
veñen discriminando ó colectivo nunha escada pro-antinormalizador funcio
nan perfectamente neste caso. No ensino do galego en galego hai unha dife
rencia de 20 puntos cando o director é galego ou non, e aínda máis, conforme 
varía a escolla que o director fai sobre o modelo lingilístico escolar máis 
acaído a Galicia. 

Se este é 9 panorama á hora de ensina-lo galego, cando abordamo-la 
cuestión do uso vehicular do galego para outras materias as posturas son 
aínda máis "prudentes". 

idea 
9,1% 

Mli boa idea 3,9 % 

NSINC 
2,6 o/o 

¿Qué opina de imparrir en galego algunha materia Dada-/as características do seu centro ¿cre conveniente 
distinta da lingua e literawra galegas? que a clase de lingua galega se imparta en galego? 

GRÁFICO C.S. 

No gráfico C.5 obsérvase como rebe o número de directores partidarios 
de quita-lo galego do ghetto da asignatura "galego" que é dun 43% (3,9% 
"moi boa idea" + 39% "boa idea") frente a un 96% que respostara a unha 
pregunta anterior que sí coidaba oportuno usa-lo galego na clase de "galego". 
Observamos que se volve repetir unha constante de todo o estudio: a escisión 
do colectivo en dous grandes grupos de opinión (e práctica) sobre a normali
zación do galego. 

No cadro C.l O recóllese o resultado por provincias e compárase co dato 
de resposta dos profesores de galego que volven a amosar un talante ben 
diferente. 

Temos logo diante un dato revelador: a metade dos directores de centros 
relixiosos discrepa da idea de usa-lo galego como código normali:ado. 

Esto ten unha consecuencia directa: a reticencia a poñer en práctica cal
quera disposición legal que vaia neste sentido. 
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¿QUE OPINA DE IMPARTIR DIRECTORES 
EN GALEGO ALGUNHA , 
MATERIA DISTINTA A LINGUA 

TOTAL 
TOTAL 

E LITERATURA GALEGAS? PROfESO-
A PONTE- O I REC· RES DECA· 

CORUÑA Lt:GO I<>UREXSE VEO RA TO RES L.ECO 

MOl BOA IDEA 7,7 - 7,7 - 3,9 24,7 

BOA IDEA 34,6 8,3 38,5 57,7 39 57,5 

MALA IDEA 46,2 41,7 46,2 30,8 40,3 8,2 

MOl MALA IDEA 3:8 33,3 - 7,7 9,1 2,7 

NS / NC 7,6 16,6 7,7 3,8 7,8 6,9 

TOTAL lOO lOO !OO lOO 100 100 

CADRO C.!O.: Opinión sobre o posible uso do galego como código vehicular por provincias. 

No gráfico C.6 temos a constatación máis evidente deste aserto. Un 
43% dos directores (e un 43,8% dos profesores que funciona como grupo de 
verificación) declara que non hai nada de ensino en galego no seu centro, a 
pesar da disposición legal que ordenaba utiliza-lo galego alomenos nas Cien
cias Sociais no E.X.B. e en dúas materias no B.U.P. e F.P. 

¿Imparten de feito 110 prese11te curto algunha materia en galego 
aparte da lingua e literatura galegas? 

GRÁFICO C.6. 
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En concreto o emprego do galego nesa franxa (lixeiramente superior á 
metade) de centros é a que ex.presa o cadro C.ll no que se amosan as prefe
rencias dos centros para a introducción do galego como língua para ensinar 
outras materias. Como era de esperar, a presencia é nula na língua extranxeira 
e mais no español, tanto na declaración do director como na do profesor de 
galego (por primeira vez empezará a haber diferencias significativas na decla
ración de ambos) e máxima, sobre todo para o E.X.B., na área de Ciencias 
Sociais, cousa que era obrigada conforme o disposto no punto primeiro da 
Resolución da Dirección Xeral de Política LingUística do 4 de Xuño de 1986 e 
na Orde da Consellería de Educación do 31 de agosto de 1987 (D.O.G. 4-9-
87)<2>. 

A presencia do galego nas outras materias do E.X.B. é totalmente resi
dual. 

DECLARACIÓN DECLARACIÓN 

¿QUE MATERIA IMPARTE (N) EN DO DIRECTOR DO PROFESOR 
DE GALEGO 

GALEGO APARTE DA LINGUA E 
LITERATURA GALEGAS? EXB 

ENSINO 
F.XB 

ENSINO 
MEDIO MEDIO 

LINGUA ESPAÑOLA - - - -

LINGUA EXTRANXEIRA - - - -

SOCIAIS 57 21,7 41,6 4,3 

MATEMÁTICAS 3,9 30,4 3,9 13 

NATURAIS 5,1 17,4 3,9 8,6 

RELIXIÓN 2,6 4,3 1,3 4,3 

TECNOLOX(A - 17,4 - -

CADRO C.ll.: Porcentaxe de centros de cada especialidade no que se imparte en galego algún curso 
das materias indicadas. 

(2) Os datos foron recollidos inmediatamente antes da presentación polo Goberno Central do 
controvertido recurso de inconstitucionalidade. 
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Nos ensinos medios o galego, curiosamente, tende a utilizarse máis nas 
matemáticas que nas sociais, tanto na declaración do director coma do profe
sor, anque o nivel de uso é en xeral escaso e máis parece depender da vontade 
de certos profesores. 

O nivel de uso do galego nas sociais de E.X.B. podíanos levar a con
clusión de que si se está a cumprir coa citada disposición nesa mesma 
proporción (57%). 

Sen embargo iso non é así dado que hai un bo número de colexios que 
polo visto introduciron as sociais en galego pero non para tódolos cursos dos 
últimos ciclos, concretamente, a partir das declaracións do director, no mo
mento do sondeo só un 33,8% dos centros con E.X.B. estaban ó nivel mar
cado oficialmente de introducción do galego como idioma vehicular(3), anque 
destes atopamos catro (o que supón un 5,2% sobre o total de centros con 
E.X.B.) nos que esa introducción do galego superaba eses mínimos regula-
mentados. 

Se o dato o calculasemos a partirmos das declaracións do profesor de 
galego, os resultados son sensiblemente inferiores<4>, resultando que só un 
26% dos centros cumpriría o mínimo esixido no E.X.B. 

A introducción do galego en B.U.P. e F.P. como língua de aprendizaxe 
normalizada é moito menor. De feito, conforme as declaracións dos directo
res, nos centros con Ensino Medio só se cumplía o mínimo esixido oficial
mente nun 5,7% dos casos. 

Se a conclusión a tirásemos das declaracións dos profesores de galego 
sería aínda máis rotunda: ningún centro relixioso respetaría o lexislado ó res
pecto no nivel de ensino medio. 

6.6. OS PREXUÍZOS 

Tanto ó colectivo de directores como ó de profesores de galego con. 
frontámolos cuns enunciados moi semellantes ós presentados a párrocos é 
seminaristas anque adaptados lóxicamente ó tema escolar. 

(3) Ó falarmos de nivel marcado pola Disposición da Consellería usamos un criterio flexible. Para 
E.X.B. entendemos que se está a ese nivel se é usado o galego para a instrucción nun total de seis 
materias ó longo dos ciclos medio e superior. Por exemplo: Sociais de 5.2, Relixión e Sociais de 6.11, 

Matemáticas de 7.0 , e Soc1ais e Naturais de 8.0• 

Igualmente en B.U.P. e F.P., con máis motivo dada a flexibilidade que introduce a estes niveis 
a citada Disposición, usamos ese mesmo criterio numérico: está a nivel legal o que imparte eri galego 
un número de horas semellantes ó que dispón a Consellería, independentemente de a qué materias afecte. 

(4) Non só por un certo scsgo nutodefensivo do director, senón tamén. en parte, por ignorancia do pro
fesor sobre o que acontecfa noutras clases. 
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A reacción frente a cada un deles é a que se recolle no gráfico C.7 onde 
se observa unha reacción ben diferente para cada un dos colectivos compara
dos. 

DIRECTORES PROFESORES OE GALEGO PÁRROCOS 
(ENUNCIADO SEMELLANTE) 

"Sería incorrecto pola nosa parte contribuir a extensión da docencia 
en galego dado o gran número de xentes de fóra que viven en Galicia 

e teñen que enviar os fillos ós nosos centros". 

DIRECTORES PROFESORES OE GALEGO PÁRROCOS 
(ENUNCIADO SEMELLANTE) 

"O galego podería ser en todo caso o idioma da escola rural 
pero non da urbana onde ten menor implantación social". 
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DIRECTORES PROFESORES DE GALEGO PÁRROCOS 
(ENU CIADO SEMELLANTE) 

"llo. \C' que camÍiiamos cara a unificación de países, costumes. idiomas e estilos de vida, sería 
un paso atrás que o ¡:alego se convertise na primeira lingua do sistema escolar". 

DIRECTORES PROFESORES DE GALEGO 
PÁRROCOS 

<ENUNCIADO SEMELLANTE) 

"''............, 
"' 

"A cuestión quedaría definitivamente resolta se algunha escola de cada comarca se especiali:ase 
no ensino en galego permanecendo as outras como están". 

PÁRROCOS 
DIRECTORES PROFESORES DE GALEGO (ENUNCIADO SEMELLANTE) 

10'1..uclAlO 

"O galeg<J é wílido para usar coa familia e os amigos. para certa creación/iteraria. pero 
non o hai qu('for:ar a desnawrali:ar usándoo en temas como a física. informáuca. etc ... " 

GRÁFICO C.7. 
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-Os profesores de galego reaccionan en xeral moi ben ós tópicos 
prexuizosos sendo en tódolos casos inexistente ou moi minoritario (máximo 
un 2,7%) o grupo dos que declaran acordo total. O acordo parcial é máis fre
c·uente, sen embargo, chegando a acadar un valor importante no enunciado 
que argumenta en base ó "universalismo". Son un 21,9% (unha cuarta parte, 
se lle engadimos o 2,7% de acordo total) de profesores de galego que coidan 
que sería máis ben un paso atrás facer do galego o vehículo normal de apren
dizaxe porque ese iría en contra da corrente universal unificadora. 

-Os directores teñen unha mentalidade moi distinta. Frente a todos e 
cada un dos enunciados hai proporcións significativas de acordo total ou par
cial. Sen embargo a incidencia de cada un dos prexuízos é moi diferente e non 
se corresponde coa variación na incidencia observada nos párrocos. Estes 
amosaban unha especial afección polo enunciado que etiquetamos como 
hospitalidade inxenua e un especial desacordo coa suposta rusticidade propia 
do galego, coa solución ghethificadora e co falso universalismo. Pola contra 
entre os directores de centros sobresae con total claridade ese último prexuízo: 
un 57% están total ou parcialmente de acordo en que a suposta tendencia 
universal á unificación das culturas é un argumento sólido contra o uso do 
galego como primeira lingua vehicular no ensino. A pregunta de calquera ob
servador crítico sería esta: ¿será asemade un argumento válido contra o uso do 
castelán? ¿Cal é o punto de chegada desta argumentación: o inglés, o espe
ranto quizais como línguas vehiculares universais? 

O caso é que totalmente exentos deste poderoso prexuízo só están un 
11 ,7% dos directores dos centros relixiosos o que é enormemente grave. 

Pero hai algo máis: no enunciado sobre a incapacidade do galego para 
aborda-los asuntos serios da vida (rusticidade intrínseca) respecto do que os 
párrocos amosaban unha adhesión mínima atopamos unhas proporcións de 
acordo importantes entre os directores. Concretamente un 30% dos directores 
están total ou parcialmente de acordo con que o galego é para a vida informal 
pero non para a aprendizaxe da informática por exemplo. Aínda que argu
mentar así resulte hoxe case grotesco, o certo é que hai xente dirixindo cen
tros de ensino en Galicia convencida totalmente (I 0,4%) ou en boa parte 
(19,5%) da certeza deste tópico antinormalizador. 

Anal izando polo miudo descubrimos de novo - non sen certa sorpresa
certos aspectos: 

-A idade non correlaciona directamente (como no caso dos seminaris
tas e párrocos) co prexuízo. Mais ben ó contrario, no grupo de idade máis 
nova (20-40 anos) dos directores atopamos os niveis máis altos de conformi
dade con eses dous importantes prexuízos: o acordo total ou parcial co tópico 
universalista chega nese grupo de idade a un 64,3% (frente a un 57,2% de 
valor medio); no caso do argumento sobre a rusticidade do galego o acordo 
total ou parcial sobe aun 35,7%, case 6 puntos por riba da media. 

-As diferencias por sexo e hábitat non son moi significativas anque 
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estes dous prexuízos teñen algo máis de incidencia nas mulleres que nos ho
mes. 

- 0 que si volve ser determinante unha vez máis é o lugar de nace
mento: a diferencia é notable no nivel de acordo. Efectivamente os directores 
galegos amosan unha conformidade total ou parcial coa argurnenta
ción"universalista" dun 42, I% (o cal é ben alto), pero ese acordo dispárase 
ata un 71,8% nos directores foráneos. A cousa aínda é máis chamativa no se
gundo dos prexuízos antinormalizadores analizado, por ter unha connotación 
claramente despectiva cara ó idioma propio de Galicia que ven especialmente 
dos non-galegos. O acordo coa "rusticidade", coa incapacidade conxénita do 
galego, acada un 43,5% entre os directores foráneos, frente a un acordo do 
15,8% nos directores galegos. 

6.7. A ACTITUDE LINGUÍSTICA GLOBALIZADA E CON
CLUSIÓNS 

Análogarnente a corno fixemos co colectivo de párrocos e serninaristas 
combinamos as actitudes de uso nos espacios formais e informais para tipifi
car e cuantificar a mostra conforme a unha nova variable sintética á que neste 
caso chamaremos actitude linguística globalizada (A.I.G.) por ter un signifi
cado rnatizadamente distinto á que antes chamamos C.I.G.(5) 

O resultado global que é a tódolos efectos o máis significativo (dado o 
baixo número de unidades da mostra a pesar de ser prácticamente e:xhuastiva) 
exprésase no gráfico C.8. 

Os resultados obtidos non poden ser máis diferentes As actitudes dos 
directores están polarizadas. Semella que non se pode falar xeneralizamente 
do ra/ame lingiiístico dos relixiosos que xestionan centros de ensino, tal como 

(5) O comporramenro lingiifsrico globalizado en párrocos e seminaristas medía e tipificaba a práctica 
persoal. Interesaba salienta-lo comportamento individual, a distribución de usos segundo funcións, 
nunha actividade -como é a dos párrocos- na que ... : a) non hai un marco legal que a condicione 
hnguísticamente; b) non é fácil escindir a súa propia práctica da práctica pastoral. 

Pola conrra no caso dos directores interesa máis que a súa práctica individual, a súa actitude 
frente a posibles modelos, xa que: a) hai un marco legal que impón en boa parte os usos lingtiísticos; 
b) é posible separar a súa conducta lingUística da que se dea - mesmo co seu apoio-- no centro. 

Para deducir a nova variable (A.I.G.) relacionamos: 
1: Como indicador de uso formal: Aaactitude frente a idea de impartir en galego algunha materia 

apane do galego. 
2: Como indicador dc uso informal: a llngua de resposta. 
Polo tanto, resummdo, a A.I.G. é a resposta a esta pregunta: ¿Qué directores apoiarían proba

blemente medidas legais ue avance na normalización do galego, qué directores non, e qué directores es
tán en posturas intermedias'? (llomólogamente cos profesores de galego). 
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BilingOe transicional 1 ,3 % Normalizadora 
do castelán 
15,1% 

Diglósica 
invertida 2,7 % 

Aclitude idiomática globali:ada dos directores. Actimde idiomática globali:ada dos profesores de galego. 

GRÁFICO C.S. 

tópicamente se adoita facer. Hai unha pluralidade grande que tende a polari
zarse en dúas actitudes coherentes e contrarias: unha re lativamente maioritaria, 
que é ben coñecida porque si resposta ó tópico, obxectivamente antigalega, 
positivamente sustituidora do idioma de Galicia. Abrangue esta posición a un 
importante 41 ,6% dos directores de colexios. Pero, curiosamente, e isto si 
racha co tópico, o segundo grupo en importancia é o que ten unha disposición 
positiva a normaliza-lo galego: unha cuarta parte dos directores son ob
xectivamente aliados das medidas que se van adoptando a prol da extensión 
do uso do galego. 

Hai nos directores unha inercia diglósica dun 16,9%, que ten unha re
acción pouco previsible e que calculamos que é un sector que se irá definindo 
progresivamente en breve prazo. Cómpre salientar que un 15,6% ten unha 
actitude "neo-diglósica" no senso de apoiar o uso vehicular do galego na aula 
pero sen o paso previo de instalarse no galego fóra da au la. Como xa obser
vamos esta posición é positiva para a normalización do galego se é provisoria, 
pero non pode, estabilizadamente, contribuir a unha normalización real do 
idioma. 

No tocante ós profesores de galego a cousa cambia. Neste colectivo 
- necesariamente máis sensibilizado e "agradecido" ó galego así como menos 
atado pola responsabilidade da xestión- o posicionamento absolutamente 
maioritario é o normalizador do galego que afecta case ás tres cuartas partes 
do colectivo. 
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Sen embargo atopámonos cun 15% de profesores de galego que teñen 
unha actitude pouco presentable nalguén·que debería non só transmitir unha 
destreza lingUística senón tamén unha actitude positiva ante o que ensina. Esa 
actitude normalizadora dc castelán nun 15% dos profesores de galego de cen
tros relixiosos supón non só que son xente que non usa o galego no seu día a 
día - nin fa lándollelo alguén que manda o Consello da Cultura Galega-, senón 
que están en contra da súa extensión como código vehicular e, con toda pro
babilidade, imparten en castelán a súa clase de galego (e queda unha pregunta 
implícita: ¿será rea lmente de galego?). Ese 15% -dado o sesgo pro-galego 
que hai que supoñer as respostas- é en calquera caso o mínimo. ¿Quen con
trola esa irregularidade? 

No cadro C.l2 refréxanse o reparto da actitude idiomática globalizada 
de directores e profesores de galego por provincias. A distribución da actitude 
dos directores non presenta en tres das provincias ningunha diferencia 
signi fi cativa pero sí na outra, Lugo. Curiosamente é na provincia máis rural 
onde os colexios relixiosos -representados no posicionamento do seu direc
tor presentan unha actitude máis claramente desgaleguizadora. Esta conclu
sión vén ratificada pola medición paralela da actitude dos profesores -que 
funciona así como un grupo de control-pois observamos que na provincia de 
Lugo tamén eles presentan unha postura menos favorable á normalización do 
galego. En Lugo, efectivamente, é onde se concentra aquela incoherencia xa 
comentada de profesores de galego que non usan o galego para nada. 

ACTITU DE IDIOMÁTICA 
PROVINCIA 

GLOBALIZADA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

D I p D I p D I p D I p D I p 

NORMAl IZAOORA OO GALEGO I I I I I 
30,8 170,8 - 138,5 30,8 1 75 26,9 191,7 24,7172,6 

I I I T T 
BILINGUE TRANSICIONAL 3,8 1 - -I- - 1 - - I - 1,3 1 -

l I I 

I I I I I 

DIGLÓSICA ELUSIVA !!,S l 8,3 25 123.1 23,1 1 8,3 15,4 1 4,2 16,91 9,6 
I I I I I 

I I I J 

DIGLÓSICA INVERTIDA 1.1 I 8,3 8,3 1 - 7,7 1 - 30,8 1 - 15,61 2,7 

l I I I I 

~ORMALIZ•\OORA 00 CASTELAN 46,2112,5 66.7138,5 38,5 116,7 26,91 4,2 41,6I IS,I 

I I I I I 

TOTAL 100 l100 100 I lOO 100 I JOO 100 I 100 100l1oo 

I I I I I 

C \ORO C.l2.: Acmudc 1dtomanca globali:ada de directores eprofesores de galego por provincias. 
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¿Qué variables son as que condicionan a un director para que adopte 
unha actitude máis ou menos favorable á nonnalización do galego? 

Dos diferentes cruzamentos de variables que realizamos chegamos á 
conclusión de que nin a idade, nin o sexo(6) eran especialmente condicionan
tes, senón, máis ben, outra variable: o seren ou non galegos. Observémolo, 
se non, no gráfico C.9. 

DIRECTORES 
GALEGOS 

Ot:TRAS 

DIGLÓSICA 
ELUSIVA 

26,3% 

DIRECTORES 
NON-GALEGOS 

OllTRAS 

DIGLÓSICA 
INVERTIDA 

28,2% 

Actitude idiomática globali:ada segundo o lugar de nacemelllo do director. 

GRÁFICO C.9. 

(6) Anque se daba unha curiosa polarización máis acentuada no caso dos homes, sendo ben máis (50%) 
que no caso das mulleres (36%) os que tiñan unha actitude normalizadora do castelán e algo máis (27%) 
que no caso das mulleres (24%) os que adoptaban unha actitude normalizadora do galego. 
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A actitude de cara ó idioma e as súas posibilidades de uso varía radical
mente dos directores galegos ós non galegos. Trátase obviamente dunha 
cuestión de sensibilidade que ten que ver coas própias raíces. ¿Tense esto en 
conta polas ordes relixiosas á hora de face-los equipos directivos dos centros? 
¿Séguese a prácticar a política de desarraigar, de desprazar ós nativos para 
que non manteñan "ataduras psíquicas" coa terra?(7) ¿Séguese a crer na con
veniencia -nefasta para a desexable emerxencia dunha clase media e dirixente 
con conciencia e orgullo de pertenza a unha cultura diferenciada- de que os 
colexios de Galicia deben ser un reflexo perfecto dos estándares casteláns? 

Hai datos para afirmarmos que esa segue a ser unha mentalidade relati
vamente maioritaria (a actitude linguística predominante; o feito de que sexan 
maioría -50,6% frente a 49,4%- os directores non galegos, co dato engadido 
da mentalidade fortemente prexuizosa e anti-galega destes últimos; a existen
cia de profesores de galego de puro trámite, ... ), anque tamén hai datos para 
afinna-la existencia dunha minoría importante en actitude de cambio. 

Efectivamente, tanto no noso estudio cualitativo(8), coma na análise es
tadística d~scubrimos xa que unha cuarta parte dos directores teñen unha ac
titude lingUística favorecedora da normalización (anque só un 5% estea total
mente limpo de prexuízos), que a un 44% lle parece boa ou moi boa idea im
partir en galego materias distintas da lingua e literatura galega e que un 
I l ,25% apoiaría un ensino en galego na maioría das asignaturas. 

(7) A "política de nomeamentos" que ten como resultado que máis da metade dos directores sexan non
galegos, e deles o 60% neramente castelanizantes, supón continuidade coa tradicional política eclesiás
tica de colocar nos postos dirixentes bispos non galegos, abades non galegos, etc. e apostar claramente 
por varrer de Galicia a lingua propia deste País. 

(8) Lembremos a traxectoria de descuberta a inculturación explfcita na cultura galega dunha Orde Re
lixiosa femenina concreta: a Compañía de María. 
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"Pero tamén sostemos que a fe cristiá madura e auténtica é en 
cambio histórica, encamativa, comunitaria, creadora de dereito e 
de historia, e que esa fe si que, por si mesma, se fai galega porque 
é auténtica fe católica, é dicir, universal no concreto encarnado. 
Así o desafío de facer da nosa Igrexa unha Igrexa galega é o mesmo 
que facer dela unha Igrexa cristiá." 

CAPÍTULO 7 

RECAPITULACIÓN FINAL 
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(Xosé Antón Miguélez) 
(1981) 





Ó longo deste traballo abordámo-la cuestión do idioma a partir dos ám
bitos máis significativos da institución estudiada, buscando un correcto equi
librio entre as perpectivas cuantitativa e cualitativa. 

En tódalas aproximacións se constata o lastre dun divorcio histórico en
tre a Institución eclesiástica e a fala propia e diferenciada de Galicia: O camiño 
do mero recoñecemento oficial do dereito a celebrar en galego a liturxia foi 
increiblemente custoso; vinte anos despois dese recoñecemento romano celé
branse só un 7% de misas en galego, idioma que resulta se-lo medio habitual 
de comunicación da inmensa maioría da poboación; ·a maioría dos seminaris
tas lamentan estar a padecer aínda un proceso formativo que non os encarna 
na comunidade cultural que os vai acoller como sacerdotes; e os responsables 
dos centros de ensino da Igrexa están na súa meirande parte en contra do uso 
normal do galego como código vehicular no ensino. 

Sincrónicamente, e lonxe quizais de calquera apriorismo tópico, hai 
unha serie de datos que parecen levamos á mesma conclusión: estamos diante 
dun auténtico divorcio "anti-natura". Ou máis en rigor: trátase dun arreda
mento forzado desde circunstancias históricas alleas a ámbolos dous polos en 
conflicto. · 

Vaiamos a feito. En primeiro lugar está o propio discurso interno da 
Igrexa, ou dito doutro xeito, a "razón teolóxica cristiá," -e con máis precisión 
"católica"-, que valora como principio inexcusable da sua práctica o da 
"encarnación". A catolicidade autodefínese non como a universalidade que 
esmaga e uniformiza, senón como a universalidade que se encarna no parti
cular, que o asume e redimensiona. Esta concepción vai gañando terreo a 
partir do Vaticano II e da encíclica "Pacem in Terris", do popular Papa Xoán. 
Prodúcese así unha ruptura cualitativa respecto dunha deformación histórica 
centralizadora e, no senso máis medieval do termo, imperialista. 

En segundo lugar, e a pesar dese reduccionismo tradicional da 
"catolicidade" á "latinidade", mantívose na historia da Igrexa unha tendencia á 
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normalizar linguas locaisO> colaborando decisivamente en ocasións á defini
tiva constitución destas como linguas nacionais. Algo pervivíu na sensibili
dade católica ó longo dos séculos que favoreceu esta tendencia. Exemplos 
abundan, pero cingárnonos os das nacionalidades históricas do Estado Espa
ñol que xa resultan ben significativos. A Igrexa foi e segue a ser un factor 
esencial da vasquidade e da catalanidade. 

Se en Galicia non aconteceu o mesmo foi por circunstancias históricas 
que teñen que ver coa ben documentada imposición de xerarcas eclesiásticos e 
estamentos dominantes foráneos e a correlativa renuncia histórica a unha au
toafirmación nacional colectiva. Co paso dos séculos esta desgaleguización 
das elites sería decisiva para o tema que nos ocupa. Efectivamente, a identifi
cación social da Igrexa o longo dos séculos anteriores ó Vaticano IT prodúcese 
coas élites aristocráticas e, en menor medida, co paso do tempo, burguesas. 
Este "pecado histórico" - revisado tamén no Conci lio Vaticano II e en concí
lios rexionais posteriores- ten en Galicia unha evidente consecuencia lingUís
tica, ben distinta á resultante noutras nacionalidades onde predominou 
históricamente unha aristocracia e unha burguesía autóctonas. 

En terceiro lugar cómpre dicir que estas contradiccións de fondo teñen 
unha concreción actual segundo amosa o noso estudio: os cregos de Galicia 
viven maioritariamente en galego e aspiran maioritariamente no seu interior a 
que o galego sexa vehículo normal da acción litúrxica e vida parroquial; os 
seminaristas teñen esa mesma aspiración, pero case unánime; non hai prexui
zos tan arraigados que poidan xustificar a inhibición no uso do galego, máis 
ben ó contrario, os cregos parecen ser máis receptivos ó ideal normalizador e 
menos ós tópicos antinormalizadores que a poboación en xeral. 

¿Qué é logo o que Gs paraliza? Sintéticamente diríamos que o medo ó 
conflicto. Ese medo ten parte de ficción e parte de realidade. Nas testemuñas 
dos párrocos que xa galeguizaron a súa liturxia e vida parroquial queda pa
tente esta dualidade. Así frente a unha minoría opositora de "xente integrista", 
"señoritos que levaron os folletos e os queimaron", "que dicían as contesta-· 
cións en castelán berrando" , "familias-ben de Madrid que viñan pasa-las va
cacións", "algún mestre que dicía que se podía ser galego sen falalo", "os que 
se tiñan por máis entendidos e con algún diñeiro" , frente a iso, dicimos, hai 
unha maioría que "reaccionou moi ben", "acolledora", "especialmente a xente 
m<íi s s inxe la", "conseguíndose máis sintonía, máis espontaneidade" , 
"experiencias maravillosas de compartir. de dialogar nas misas", "unha parti
cipación na liturxia como xamais houbo na parroquia" , ... Ese medo ó con
flicto -expresado na disculpa da "non demanda" do "rechazo", do "temor ás 
consecuencias", da "comodidade", ... - ten unha base real: hai un sector da 

(Il V. FERRO RL IBAL. "A Igrexa e a língua galega" Ensaio. CONSELLO OA CULTURA GA
LEGA. Sanuago. 1987 p,, 17 c 18. 
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clientela pastoral moi influinte, anque minoritario, que cadra sociolóxicamente 
co sector máis altivamente antigaleguista. Con ese sector socialmente acomo
dado e ideolóxicamente conservador está prácticamente garantido un certo ni
vel de conflictividade. Como complemento apuntemos que, nomeadamente 
nos sectores rural e vi lego, esa minoría bempensante é creadora de opinión en 
canto que representa a reserva sociolóxica do caciquismo Lradicional. 

O paso de galeguiza-la liturxia precisa logo dunha boa mentalización. 
Por algo é que ese cambio se está a dar non entre os que aspiran a un modelo 
bilingtie "posibilista" senón entre os que teñen unha clara conciencia nonnali
zadora (máis da metade destes xa están en proceso). Por algo tamén os máis 
altos índices de comportamento normalizador danse xa entre os párrocos de 
mentalidade progresista (14,2% destes) e idades máis novas (o 26,5% do 
grupo 25-40 anos e o 11,3% do grupo de 41 a 55 anos). 

Nas entrevistas en profundidade unha nova argumentación viña abun
dando nesta liña; os fracasos non son maiormente pola reacción da xente, pois 
cando este se produce parece deberse máis ben á inseguridade e falla de con
vencemento do celebrante. Non se pode celebrar en galego pedindo ó remate 
perdón por tal ousadía. 

Estamos logo diante dunha contradicción entre o convencemento per
soal e a práctica pública por temor ó conflicto, temor que, como calquera cun 
mínimo de catequese renovada enriba sabe ben, ten pouco que ver coa con
flictiva mensaxe da que é portadora a institución eclesiástica anque sexa ben 
alimentado por unha tradición de teoloxía práctica pretendidamente neutral ista, 
ahistórica, descomprometida. 

Esto último condúcenos irrernisiblemente a unha das claves da cuestión. 
A opción polo uso normal do galego na acción pastoral semella ir ligada a un 
cambio de perspectiva teolóp.ca. Esta renovación preséntase como condición 
necesaria, anque non suficiente da reinstalación linguística. Unha nova imaxe 
de Deus, unha liturxia adaptada e participativa, unha asunción da conflictivi
dade das opcións concretas, ... son aspectos dese cambio necesario. Pola 
contra, parece haber acordo en que a unha concepción "arcana", mistérica e 
distante da liturxia, a unha imaxe de Deus como "ollo triangulado" frío e lon
xano; a un discurso relixioso opiáceo e acomodado ás minorias desleigadas, a 
todo iso acáelle meJlor a liturxia en castelán. A pregunta clave será se a Igrexa 
está en disposición ou non de avanzar neste sentido. Non lle podemos dar 
unha resposta ben comprida porque reborda os límites lóxicos do noso estu
dio, pero podemos dar algunhas pistas para irmos clarificando a cuestión. 

Da nosa aproximación ó proceso de galeguización da Igrexa podemos 
deducir que hai un avance evidente, prácticamente constante nas últimas dúas 
décadas, anque Lento e contradictorio. 

A evidencia e continuidade do avance son un dato prácticamente irrefu
table: 

-Hai vinte anos era posible só en catro lugares de Galicia participar 
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nunha misa en galego. Catro misas á semana que paseniña e contaxiosamente 
se foron multiplicando para acadar hoxe unha cifra 125 veces superior. 

- Houbo un avance na conciencia social, na imaxe que o País ten de sí 
mesmo e, por pura permeabilidade, na conciencia dos axentes de pastoral. 
¿Quén ousaría hoxe identificar en público o galego coas alpargatas, argumen
tar que os galegos non falan o galego, que este é un agregado de dialectos 
provinciais. que é indigno, groseiro, ou cousas polo esti lo? Todo esto dixé
rono mesmo eclesiásticos hoxe ben situados e que están na mente de todos, 
pero que hoxe non o repetirían en público. ¿Só por presión social? Coidamos 
que tamén polo que lles afecta naquela mellora da autoestima colectiva. 

- Hai unha cotTente de fondo de movementos de renovación eclesial 
desde a base que veñen pulando hai anos, coma o lévedo na masa, cunha gran 
creatividade pola reconciliación da Igrexa coa cultura galega. Mesmo en seg
mentos institucionais moi ligados orgánicamente ás instancias xerárquicas 
como sccrctariados de catequese, vicarías da mocidade, do clero, de pastoral, 
consiliarios, e tc. xa é relativamente normal atopar un ambiente acolledor a 
p:-ácticas nonnalizadoras. 

I la i, por fin, datos no noso estudio que parecen indicar que o pro
ceso continúa. Citemos catro que coidamos ben significativos: Un importante 
segmento de párrocos está en boa disposición para o cambio e xa, dalgún 
xeito principiando o proceso. Son arredor dun 15% do total. En segundo 
lugar, unha diocese como a de Ourense, onde houbo unha represión expresa 
por parte da xerarquía neste e outros temas, está a amosar un importante 
renacer, organizado desde a base, da conciencia da galeguidade, traducido en 
prácticas e compromisos concretos, ó que hai que engadir as esperanzas 
suscitadas polo nomeamento de mons. Reboredo. En terceiro lugar, o 
seminario da diócese cun clero máis afinnadamente antigalego, a de Tui-Vigo, 
amosa un ambiente clarameme reconciliador da fe e da galeguidade. E, por 
fin, hai un grupo significativo de directores de centros de ensino de titula
ridade relixiosa que estarían abertos a introducir o ensino en galego, mesmo 
en maior proporción do que o Gobemo Galego ven esixindo. (Ese grupo pasa 
do 50% se usámo-lo indicador de adhesión ideal a modelo /ingii.ístico escolar, 
mais sitúase arredor da cuarta parte se usamos outros indicadores referidos á 
práctica e act itudes reais). 

A lentitude e pouca coherencia do avance está abondo ilustrada noutros 
lugares e para constatala chega ben con reler a nosa cronoloxía da cuestión. É 
neste punto onde unha vez máis calquera aproximación ó tema coincide en 
salientar a responsabilidade histórica da xerarquía eclesiástica galega. 

Tralo fito que supuxo o Vaticano II houbo un momento -quizáis único 
desde o P. Sarmiento- no que sectores eclesiais socialmente significativos 
estiveron na avangarda do proceso de dignificación cultural e lingUística de 
Galicia, no proceso, logo, de reconciliación do pobo galego consigo mesmo. 
Estes sectores e grupos (perfectamente identificables na nosa cronoloxía) non 
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conseguiron que a nivel institucional se lles dese recoñecemento, apoio e 
consideración. Máis ben se viron na obriga de pervivir nunha curiosa comu
nión crítica, cando non rachou p fío pola parte máis estreita, véndese obriga
dos a un fatal distanciamento. E un aspecto máis se cadra da recente historia 
surrealista desde País: A súa Igrexa desprecia.-cando non persegue e con
dena- ós crentes máis sensibles a un proceso histórico perfectamente hannó
nico no seu contido nuclear coa mensaxe fundante da mesma Igrexa. 

En todo o noso percorrido histórico aboia recurrenternente a mesma 
dialéctica base galeguista-xerarquía, non só nin principalmente como conflicto 
sobre o idioma a empregar, senón sobre algo máis importante: sobre a teo
loxía e eclesioloxía que como xa apuntamos sustenta normalmente cada op
ción lingUística. As forzas sociohistóricas, as ideoloxías e grupos sociais que 
hai detrás de cada idioma son en Galicia determinantes. Sen conflicto socio
lingiiístico por detrás sería ben doado para os bispos de Galicia posicionarse 
sen ambigiiidades. Tanto é así que mesmo hoxe en día o tema parece ter algo 
de "tabú", de cuestión intratable(2). 

(2) Desde a dirección deste estudio procurouse teimosamente que aquí estivese plasmada a 
opinión de todos e cada un dos bispos de Galicia. A técnica proposta era tan elemental como 
transparente: un cuestionario de preguntas abertas idéntico para todos. A redacción definitiva 
é a que se adxunta no anexo correspondente deste estudio. 

Na segunda semana de marzo de 1 988 estaba entregado o cuestionario na secretaría do 
Arzobispado de Santiago co fin expreso de eliminar posibles suspicacias sobre o seu contido 
e que poidesen ser ben sopesadas e reflexionadas as respostas. Tamén nesa data estaban con
certadas xa entrevistas cos bispos de Vigo e Mondoñedo. 

O día 15 de marzo unha chamada telefónica ó Consello da Cultura Galega de don 
Germán Alonso, secretario dos bispos de Galicia, freóu o proceso. 

Dous días máis tarde o director do estudio entrevistouse en Lugo co devandito don 
Germán, informándolle do senso e contido das entrevistas programadas. No transcurso da 
entrevista, o secretario dos bispos de Galicia amosou o seu desagrado polo procedemento 
seguido, supostamente incorrecto dado o rango dos entrevistados. Recriminou tamén a falla 
de información previa que os bispos tiñan sobre o estudio en xeral e sobre a recollida de da
tos ós párrocos en particular. Comprometeuse, como acordo final, a incluir na orde do día da 
próxima conferencia episcopal da provincia eclesiástica de Santiago a abordaxe do tema en 
cuestión así como a poñerse en contacto directo co presidente do Cpnsello da Cultura ou, 
no seu lugar, co coordenador da Comisión LingUística. 

A remates do mes de maio non había unha resposta concreta e os materiais do estu
dios estaban elaborados. Don Víctor Freixanes, coordenador da Comisión LingUística do 
Consello da Cultura Galega, decidiu enviar o día 16 ó Arzobispado unha solicitude de au
diencia con mons. Rouco Varela para clarificar definitivamente a resposta dos bipos 6 noso 
requerimento de información. 

A audiencia foi concedida o día 7 de xuño. O tono da conversa foi dunha exquisita 
corrección pero a resposta foi unha negativa a acepta-lo método das entrevistas persoais. 
Como alternativa ofreceuse a redacción dun escrito, por parte da secretaría dos bispos de Ga-
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Esta inhibición histórica da xerarquía -agás nomeadas excepcións- non 
se pode contraargumentar nin disculpar con textos de declaración como o de 
refrendo ás conclusións do Concilio Galego ou as que se produciron na pre
sentación pública do misal. Trátase de declaracións importantes, cun valor re
ferencial considerable. Pero son declaracións formais - non avaladas por unha 
práctica testemuñal dos propios bispos, non desenvolvidas en instruccións 
pastorais específicas, non plasmadas en plans concretos económicamente do
tados- e sobre todo, son declaracións tímidas e atrasadas con respecto ó que a 
propia realidade eclesial vive e demanda. 

Esa postura inhibicionista -que é conformidade co presente- resulta 
grave no momento que está a vivir a sociedade galega. Máis aínda cando o 
conflicto lingl.iístico é un dos aspectos externos dun conflicto que devén por 
momentos en confrontación de cariz filosófico-social. 

Efectivamente hai dúas tendencias nese terreo sobre as que a xerarquía 
podería dicir algo. Reductivamente poderíamos falar dunha tendencia utilita
rista, supostamente "progresista e moderna" pero que traduce ese progreso 
como crecemento ilimitado do binomio producción-consumo, que aposta polo 
paraíso tecnolóxico do benestar material, pola homologación e estandarización 
das conductas, códigos e pautas culturais, sacrificando a ese ideal a vivencia 
normalizada da diferencia. O polo alternativo sería unha concepción que vive 
menos da "razón instrumental'' e máis da razón antropolóxica, unha razón ben 
harmónica coa teoloxía máis depuradamente cristiá como tan ben soubo ex
presar mons. Araúxo (un bó exemplo da compatibilidade entre ser bispo, 
cunha postura doctrinal moderada e conciliar, e tomar postura na liña descrita) 
nunha coñecida homilía(3): "A negación da propia galeguidade non só afecta á 
propia autenticidade, ó propio pobo e á humanidade, senón que danaría gra
vemente a autenticidade da fe cristiá e a fidelidade ó Deus que se encarna entre 
os humildes ... A non asunción da galeguidade como don positivo e como ta
refa activa, asumindo incluso a dimensión conflictual que pode comportar, 
conleva unha gravísima idolatrización de Deus". 

licia, que recollese e valorase as actuacións e pronunciamentos da xerarquía galega sobre a 
cuestión do uso do galego na Igrexa. O escrito en cuestión sería reproducido íntegramente 
como anexo do presente estudio. 

Despois de agardar certo tempo e de infructuosas chamadas de teléfono concretouse 
con don Gennán Alonso que nos primeiros días de agosto estaría o escrito listo e depositado 
nun lugar concertado. A primeiros de setembro o escrito estaba sen elaborar e un novo con
tacto aclaratorio entre o director do estudio e don Gennán deu como resultado o compromiso 
deste último de remitir ó Consello de Cultura no prazo dunha semana o agardado docu
mento. Efectivamente, tres semanas despois recibíase no Consello o escrito que se incorpora 
como anexo 2 ó presente traballo e que quere sustituir a aquelas frustradas entrevistas perso
at'> os bispos de Galicia. 

(3) Ver: ARAUXO. M.A.: A111e111icidade galega e ser cristián en Encrucillada 28, 1982. 
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Sen embargo a xerarquía da Igrexa en Galicia non asume colexiada
mente nin moito menos, estas palabras do bispo Araúxo. A análise que implí
citamente fai o estamento xerárquico -ben distinta da que fundamenta as de
claracións dos bispos da área catalán falante- non lle acae ben á realidade lin
guística de Galicia. Superados cando menos formalmente os prexuízos máis 
burdos, hoxe a postura que parecen manter é a de espectadores "respetuosos" 
dun conflicto básicamente alleo ós contidos da fe e da moral que representan. 
Tratan de eliminar atrancos para que se exprese cada un no idioma da súa 
preferencia e aí está unha boa proba: a edición do misal(4). A cuestión queda 
así reducida ó ámbito do individual, do recoñecemento formal dun dereito e 
da facilitación do seu exercicio. 

Sendo este un avance considerable con respecto a posturas anteriores, 
supón a renuncia a unha abordaxe da cuestión no seu xusto nivel: a necesaria 
defensa e reivindicación dun dereito colectivo, o recoñecemento e apoio a ese 
proceso de reconciliación dun pobo consigo mesmo. A valoración positiva 
dese proceso levaría a un cambio concreto de actitudes: medidas, disposicións 
e plan de mentalización; seguimento coordenado e eficaz dos avances; acollida 
e estímulo positivo para os que levan anos desde a base pulando pola causa; 
actuación testemuñal dos propios bispos. 

Nunca se deron mellores condicións obxectivas para un cambio histó
rico deste calibre, para un reencontro da Igrexa coa galeguidade. 

(4) De calquera xeito sería falso presentar o Misal ou a Biblia como realizacións episcopais. 
No caso concreto do Misal o mérito é máis ben dun grupo de persoas, case todos leigos, que 
queimaron na obra centos de horas de maneira gratuita. A xerarquía limitouse a examinar 
con moita parsimonia o seu traballo, xestiona-la aprobación vaticana sen présas e con pau
sas e facer correccións de moi dubidosa rigor lingiiístico. Para completa-lo cadro cómpre di
cir que ese equipo de traductores non tivo nen sequera a recompensa moral dunha pequena 
cita persoal no texto publicado. 
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8. ANEXOS 
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8.1. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
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Sf\NTII\60 - FEBRERO - 1928 

r~:~~;;:~:=~~~:~;~:~~~::~~~ 
i (~ (•) Aló n'o fondo qu' a agarimean 1{ t6) i 
¡ 9 r¡· d' a carballeira; e lle dan sombra. '6 9· ~ 
: ¡ , onde buligan 9 mesmo asomeUa ! ; ¡ 

j ¡ ¡ as brisas ledas; 0
::'=,:,_·.· i 0:.::,':.: branca pombiJia ¡ ¡ i ¡ ! ' onde os amores qu' e está all queda, ¡ ; ! 

¡ ¡ _:::'; de roxas crecbas soya asperando ¡ ¡ l 
: tellen seu níAo sua compafteira. ¡ ¡ ¡ 
¡ de froles frescas; Nin ten cimborio. l ! ! 
i , por verdes pónlas i,'::. .¡',,,· nin grandes reixas, i i i ¡ ¡ de follas cheas nin altas torres l i l i i agarimada nin chocas huecas; ¡ j j 
; . sempre e cuberta; tan só unha esquila ¡ : ¡ 
¡ I branca, tan branca ¡ ¡ n'o sitio d' elas i ! i 

! ¡ 
i ¡ ··· Í como a violeta convoca a xente ¡ ,;;.::, ¡ ¡ 
¡ :...::,:~ •. :;~/ qu'antre as hervi..''las n'a carballeira ···.::·····~/ i 
! . , arrecendea. repinicando ,~) ¡ 
: '·· All soifia, con ansias ledas, ·.... ; 
l ? branca e pequena. tanta·l·as cousas Y i 
! sin ter maís nada son que relembra i 
¡ d'a caron d' ela Õ b que a campina ¡ 

I ...... ::::==::::.~:~~:-:~~~-;~:=~t~q~~;t~~::~~:,;:~===:====-·- i t: .............................. ::::·~~=:.~=:.·:=·:~::::=:-=.:::~=::::::::::::-:::.:::::.:: .. ==:~=~==:::=::: .... _, .. __ , ... _ .. __ j 
Folla do Rosario Perpetuo. 1928. 
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VIA 
1-EsrAuúN.-Xesils é conden;~do a morte. 

l'r.o que cu poioh vov·r elcrnJmentc, vós ftíchedcs 
condcnJ\10 .t mork Que non volten os mcus ollos a 
nllJrlc\lo~t.tS do mundo, rhttnentras poid;; oilarvos mcu 
l><tt• le\! o pnr •tt•e morro;odc> s.1lvando ~os pecadores. 

~cn<>r tende rkll.oJc d.; mín, ruin pecador. 
Palu IIOSier, Avcmarla y Gloria. 

11-tSl'ACI).)N-Xesus coa Cruz ás costas. 

Quéoxomc cu llos meus tro~b:.llos, e vós non vos 
qucox,ibadcs csma¡:.odo pol-a Cruz Dáimc santa rcsi
ñ,ocíôn pra snbrdcvJios Que padecendo por vos sinta 
aquele conten tu qm. vos sentíades, cando pol-as miiias 
cul1>as vos inxuriaban c lerí.m. 

Seoior: tende picd.odc tlc min, ruiot pecador. 

Pa ler noster, A vcmaria y Gloria. 

111-EsrACtON-Xe!lils cal pol-a primeira vez 
Dili me lorz~s. Sco1or, pra crgucrme despois dc tan

tas caídas. Que es uoçus ollos sc lev~!ltcn pra a dor Jr
vos, asctndan h.o~tr:t vos os meus s·olaios, c soio sc do
bren meus xion"ns, Ji:mtc a vosa grandeza inmorre
doira. 

Scoior· tende picd.odc dc min, ruin pecador. 

P11/a nas/tr, A vo:maria y Oluria 

IV -tSTACION-Aicóntranse Xesus e Maria 

Ao dc """· coit¡odo, por ouw NJi c fillo sc ;~lcott
trau no tristi•itnO c.uuioio do Ca:vario, cos corazós 
tr.IS¡us.odc>, dc dór. Maxinornc a tua tristura, bendita 

CRU CIS 
olaicioia, vende. ao teu Fillo antado camiño da morte 
ccrt;o D~ixamc mr.rrcr s.1nt~:ncntc pra que no ceo poi
da cu oiiJrvos xuntos, contentos da miña salvación. 

Sctior tende picd.dc de min, ruin pecador. 
Paler nosfer, Avemaria y Gloria. 

V-tSIACIÓ!I-0 Cirineo axuda a Xe11us a 
ll"var a Cruz. 

Deixai :ne axudarvos a lcv.tr a Cruz meu Deus, sos
tendo co·• r. sio~.oC:ón ~obre os meus hombrei~os a pe
quena cnoz 4U.: po·.o a mi tia salvación botades por riba 
dc min. Q.oc ::on noc l.iltcn lorzas pra sobre levar os 
meus traballos, qu~ non son nada rente dos que pade
cidtcdcs por min. 

Scolor: tende picd.tdc dc min, ruin pecador. 
Pafrer !los/cr, Avcmaria y Olaria. 

Vl-I'STACIÓN-A Verónica limpa o divi
ño rostr p. 

Com11 sc imprcntou voso di viño rostro no lenzo 
da Verónica, que na miña i-alma sc imprentc hastra a 
morte o voso recordo, pra que ollándomc cn vos. pase 
por esta vió ruin soiamcntc a pensar na ,·ida eterna. 

SliiOr: lcnJc picu:tdC dc min ruin ()CC'ddOr. 
f>uler /los ler, Avcmuriu y 0/oriu. 

VIl-ESTACIÓN-Xesus cae ' pol-a segun
da vez. 

Cairhctks pol · a s~unua vez esmagado pol-o peso 
dJ Cru¿, e l'llio cu vinte v~ces na h:nt.tción dos prace
res que soio serven pra i!IJstarmc dc vos c abrirrne as 

Ponada e pane do texto do \'ia Crueis editado por Logos con ilustración de Castelao. 1932. 
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Noso Pai, que estás nos Ceos; santifi
cado sexa o teu nome; veña a nós o teu 
reiño e fágase a tua vontade así na te
rra como no Ceo. O pan noso cotián 
dánol-o hoxe e perdoa as nosas deudas 
asi como nós perdoamos aos nosos deu
dores; non nos deixes cair na tenta
ción, mais libranos de mal. Amén. 

Ave María, cheia de gracia o Señor é 
contigo; bieita ti és entre todal-as mu
lleres e bieito é o froito das tuas en
tranas, Xe9ús. Santa María, \ Nai de 
Deus, prega por nós pecadores, agora e 
na hora da nosa morte. Amén. 

Groria ao Pai e ao Fillo e ao Esprito 
Santo; como era no escomenzo, agora e 
sempre e por todol-os séculos dos 
séculos. Amén. 

Creio en Deus Pai, Todopoderoso, 
que fixo o Ceo e a terra; i en Xesu
cristo seu único Fillo Noso Señor, que 
foi concebido por obra do Esprito San
to, que naceu de María Virxe e padeceu 
baixo o poder de Poncio Pilatos, foi 
crucifícado, morto e soterrado, desceu 
ao~ infernos e ao terceiro día rexurdiu 
antre os mortos, subiu aos ceos, i está 
sentado á dereita de Deus Pai Todo
poderoso, en dende ali virá xusgar aos 
vivos e aos mortos. Creio no Esprito 
Santo, na Santa Eirexa Católica na 
comunión dos Santos, no perdón' dos 
pecados, na resurreición da carne e na 
vida eterna. Amén. 

V. Señor, escoita a miña oración. 
R. E a Ti chegue o cramor meu. 

Oración. Señor D-eus Omnipotente, 
que nos fixeches chegar ao abrente des
te dia, sálvanos hoxe pol-o teu poder, 
pra que en todo o día non caiamos en 
pecado, senon que todal-as nosas paia
bras, pensamentos e obras se dirixan ao 
cumprimento da tua lei; pol-o N. S. Xe
sucristo teu Fillo, que como Deus reiña 
contigo en unidade co Esprito Santo, 
por todol-os séculos dos sécuios. Amén. 

Ofrecemento do día. Ou meu Xesús, 
por meio do Corazón in.maculado de Ma
ría Santísima, ofrézoche as oracións, 
obras e traballos deste día pra reparar 
as ofensas que che fan e por todal-as 
intencións do teu Sagro Corazón, en 
particular pol-as intencións do Apos
talado da Oración. 

A Nosa Señora. Ou Señora, miña 
naiciña. Eu ofrézome todo a Ti, i en pro~ 
ba do amor de fillo conságroche n-este 
día meus ollos, meus ouvidos, miña 
lingua, meu corazón, todo meu ser. E 
xa que son todo Teu, ou Nai de Pieda
de, gardame e deféndeme como cousa 
toda Tua. Amén. 

A San Xosé. Deus que con inefabre 
Providencia te diñaches escoller a San 
Xosé pra esposo da tua Santa Nai; 
pregámosche fagas que asi como nós o 
veneramos como proteitor na terra, se
xa él o noso intercesor nos Ceos. Se
ñor que vives e reiñas pol-os séculos 
dos séculos. Amén. 

Ao Anxo da Garda. Santo Anxo do 
Señor, meu fidel gardador, xa que a 
bondá diviña a ti me encomendou, gár-

Oracións editadas polo grupo Logos. Xullo de 1933. 

215 



D. 

JJ~VJ1 
iHA'õn\18QVEr 

REGRAMENTO 
DA 

"Deus fratresque Oallaetiae" 

lrmln . n. /lu úaito n..a 

1. E ouxeto d·ista Irmandade o 
loitar arreo pol·o trunfo da conceición 
católica do mundo e da sociedade hu· 
mán, e do sistema de valures éticos, 
estéticos e cenriAcos que o c.atoiicis· 
mo cria e representa; loita, que seguin· 
do as normas da Eirexa e a adhesión á 
~nta Sede, terá ao cabo como fito o 
trunfo da Lei de Chrisro en todol-os 
homes. 

Deut Gallutlae Fratresque. 

'l>ontellf':dr• tle 
O Prcstdc.ntc, 

do t9 
O~rlo, 

, 
conformidade cos fitos d'istalrmanda· 
de e sadisfJcer o abonamento mensual 
que lles pete. 

Os irm~ns aiti•os abonarán unha 
cuob mensual, a vontade, que non 
poderi baixar de O' 50 pesetas. 

S. A cotio os irmáns ~:.aràn tTes 
Avtmulas ., Purisi:na Conceición 
Asostir.in .i Comunión dos primeiros 
vemes de cada mes, na eirexa e hora 
que ;i Direldvasiñale. Tamén serán dias 
de Comunión, adem<lis da diada do 
~nto Patrón (19 MarzAl); as do ~gro 
Corawn de Xesús; a Inmaculada Con· 
celúón (8 Nadal) e a do Santo A.'Uo 
Tuftiar de Galicia (IS Ma~). 

6. Os irmáns menores de vintecin· 
co anos formarán unha Seición dirixi· 
da por un lrmóin·Searedario escolldto 
antre eles. Pra o ruime interno da 
Seidón far.lnse unhas normas que te· 

'2. A •Deus Fratresque Gallaetiae• 
terá como especial Proteitor ao Pa
triarca San Xosé, cuia festividade ce le· 
braráse do xeito máis afervoado. 

rán <le ser aprobadas na Xuntanza Xe· 
ral. As delibtracións da Seición serán 
presididas pol·o irmán Censor. 

7. A Xunta Direitiva comporâse 
dun Presidente, un Segredario·Conta· 
dor, un Depositario, dous Voc:aes e un 
Censor· Bibriotecario culo nomeamen
to reca•rá n·un dos cregos da Irman· 
dade, agás d-aqueles casos en que 
non-os houbese, i-entón elexir:ase a 
calqueira dos irmáns maores de '25 
anos. Iste cárrego será renovado cada 
tres anos. 

Ista Xunta terá de facer cumprir o 
Regramento, resolvendo as dúbidas 
que na sua interprecación poideran 
ocurrir e supllndo cos seus acordos as 
omisións do mesmo. 

8. O Presidente presidirá as sesión 
das Xuntas xéraes e de Direitiva, con· 
vocando a ista derradeira; otorgará no 

3. O ingreso n-ista Irmandade fa. 
râs.t meiante prego firmado por un ir· 
mán e dirixido ao Presidente. A D~rei· 
tiva aprobará ou desaprobará o ingre· 
so. Caso de aprobalo, o solicitante se· 
rá considerado como aspirante até de 
correr tres mesos, con boa conduita e 
cumprimento. 

4. Haber.\ dous xeitos de irmáns: 
aitivos e proteitor~. Pra seren aitivo 
fai falla ser varón e ttr feita a Primeira 
Comunión, sendo perciso pra os me· 
nores de edade o consentim~nto do 
pai ou enc~rregado. 

Aquelas persoas que pol-a sua con· 
dición de sexo ou residencia non poi· 
deran considerarse como irmáns aiti· 
vos, poderán ingresar co caráiter de 
proteitores. lstes non terán outra 
obriga que a de profesar a Relixión 
Católica Apostólic:a Román, Srmar a 

nome da lr:nandade cantos contratos 
sexan percisos; visará os libramentos, 
carprémes e contas; levará a represen· 
tación persoal da D. F. C., i-exercerá, 
ao cabo, todal-as demais funcións pro· 
pias do seu cllrrego. 

O Segrcdario·Contador levará a co· 
rrespondencia da D, F. G.; formará un 
rexistro de altas e baixas dos irmáns e 
redaitará as aitas das Xuntas xéraes e 
de Direitiva. Terá a seu cirrego a in· 
tervención dos fondos que ingresen e 
dos gastos, e tomará razón dos reei· 
bos, libramentos e cargarérnes. 

O Depositario faráse clm:go dos 
ingresos de fondos na Irmandade e 
atenderá aos pagos e librarnentos. Ren
derá anualmente a conta de Caixa cos 
seus xustiftcantes que apresentará á 
Xunta Xéral prá sua aprobación. 

O Censor·Bibriotecario terá a seu 

Regulamento da Deus Frerresque Ga/leariae. Pomevedra, febreiro de 1935. 
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Fragmento dun misal manuscrito do ano 1949. 
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OAfllO l'ALAB!lrllAS D-ISl'RlCACIC!I 

o. <¡uo rozamos dcco~o na 'l1il3UO VGl'nÓcula, que a u~ilhaooa p~·a ols
' rGsar "oa {ntimoa aon~tlllOntos q.uo ningÚn idioma alleo poderá' oh\)rcsa:· 
110 noeb-do noDo", a :¡ardRbeJ:Ios oot:o:o unha boncHctÓn'de Dous un lltul-davo
oionario do qno-so talou uló l)Ol-oo anoe 34 ou 35, quo non se odH011 
o on sabemos po~· q.u~. · . 

O ancoio de tol··o non nos O.ni::ou, e :-:11 quo nin~n c on mata me1'os
c1mentoo falMbr. d-ooto, p:~::61Lono G no t: . .oabullo, disposto!l a tacir :¡1-
quora uno oontoo o::emp1•aroo n~:.:on~ou p~·o n6e ••• e ainda <l'"' fooo 1 má
quina d-eso:-ol>t1· . I-oeoor.~omaLIOS ,ol .. o Ordinario de Wha . 

Cando romotamos, ao llo 9no1na:: a un cat6l1co "non p>·ncttctnte" d
:-:onos: -ÀU son da o1clodo, c~oquo cr1~1o n-unha cultura allea, m111 
cl{:;ovoo o1nco1ramonto q110 ao loor oataa o~·oci6ns on (lelogo, nen linto 
o mosllo q11o ao loo la o no Miaal coatolán ¡ porooo q.ue r.la falan ao moto 
fendo, q\loO romo:.:on o corno q.uo elo sutoso tono \)OI."oanauo e naoenoia • 

Outro• oot6l1coo q\14 aouporon do noaa'loboura, to1mo•·on on que do
b{ a lovo~·eo 1<\ionto, o non pra uno poucoa, \)Oil -dt:<oron- soooa oliJÚn• 
cais os qlo 'douoiromco unha Galicia Boina do Oriato. 

gndobdn, oo ca~iftoa do s~no~ oon infindos o ¿quón aoboí ao podoro
mco ocn(,or, por obra o s••acia ''o itUo.,n, quo aJ.eunhn i-'alma oo (la p1·Í. 
Lus c¡uo brila nos \6broo, se ncho~o á vo:-dadoira Vid~, \lOl-A tonto vi
va do 5l'loiu c¡uo ó a Santa Mioa: "contra dn vida li~úr,lc•"• "octo 1n
tonso d\) Yi~a in\\):Oior" o 0 0 medio raaio pOd01'000 qm \OQOI PY I hr 8l" a-
oiU a Daua o ar.nH!ical-1111 nlrau•. · · 

.lo mon:!orllo a Vdo. o Or~inario, 'pro quo tofta a :>onda <lo do uina
larnoo ao obalu que poidan atopa•·oo, pro:¡,moallo pord6n pol-o a)~·c-
vimoAII o ... I que lle111 llo paauol • 

l'onto'fOdra, eaa do Sanl Ioso do 1~50 • 
J.no Santo Roraano 

·NOtA.- ;\o cor~·oici6ns ou notas poden :hcorao é volta do cat'a 
plt:ctnn, ou aob>'O do mesmo lo::to. 

OII.DIB All I O llA IliS .1. 

I.- WI3 .1. IXXl O .1. !I:CQII!IIfOII 

(Da =toal loa). 
(O C!ol.ebr~lo, P'l do aller, fat o doblda roTONooia o di, alloroaodo oó 
W\oluro:) 

S. lo oo.. do Pal, o do 71llo, o do Zaprllo Santo. M:Õo. 

.l.nli.:ona 

Achegaroimo ao ollor elo Doua. 
(~. Da Daua quo & a locl1o1a ela milla ::UftQludo • 

Sa}Qo 42 
(V.,. oo 41 noa Uisu do ~oço do .l'aai6n, nin noa elo DifUJ\toa). 

8. .Polu xusltota, ou Daua I, o defendo a odila o aa a oootro • son to 
molvodal ·l1.b'r._ do ,boDO fal.ao o tnXualo.-, 

lt. Pol'qiM H éo, 011 :Deu I, a allla forleaol ¿por qué mo clubotaohoo, 
o JOr Ola.é lollo d-ao4ar \rielo ..._lru .. llfrl::e DOu no•t&of 

B. DaUo a '"'lua • 1 lua nr4a4ol olas p1U'enao o oonauctron110 
a o t•u aoat• eu to, • aoe teua taberniauloa. 

W. Aohe¡soulmo ao al.IU' da lloual do Dou quo 6 a lodioia da milla xu
vonhda. 

S. C&DCU'olohe coa oharo1 Dtua, •u .D>u.al, ¡por q.ué oaCÚ Iria\ o, 
aUla 1-ala, 1 pol' qu& • ., oncb• do turllao16nf 

W. lapuo on Dou, porque ainda llol lOilllal.o, Sabador o Daua moul 
1~. Oror1o ao Pat o oo >'Ulo o oo .lspr1io Saolo. 

Ó 
w. Como ora no oacomonao, agora o ooorpro o por todol-os eóoulos doo 

s oulos • .I.Mn• 
S • !! aohocuot ... oo aUer do Dou. 
w. Do Doua ~uo 4 o la41o1B ela allla :UTOI1tlldo· 

9 • lf010 IN.%1110 01\Á DO QOCIIO dO ~0!\0r. 
w. Quo f l::o o coo o ·• torra. 

( Protundaaonh 1nor1nado, 41 a CQI.:r.!SI<a ~~. ·• o Winhtro ros pondo:) 
W; Dous \ odopodorGIIo tello mtoorioordia elo tio o pordoocloo os teus p~ 

oa4os, léwto ' 't'tda otorna. 
S. AOIÔI1• . 
W. !'lu pocdor conf6no.., a Dewo 'todopoderoso; á bonavonturada sol!lpro 

Vir.:o Wor{a, aó bonaftn;ll:'odO Sao W18Uol ce::.axo , &9 bonnonturodc San 
=oh&n Bauthu, "os S11ntoo·.\p6sloloa Pod~o o Pablo lo Sl\llt Iaao), a·to
ao~-o• Santos ••. 'YO:t, Palt porquo P:JClUOi gr'Q:'f'CCIIOntos c:ó pons.anto, pa
l abu o obul pol-a allla culpa, pol-a mina culpo, pol-a 01Uio rroncl{atmn 
culpa. · · . . 

PoL-o tento, prosa 6 -bonavoctnra~.to · aoQ-pr.l Vir::.o Nnr{a, ao ·bona
voatv,4o San Wl.suol .lroamrol ao bonuvon~drado Sao Xohán DouUota, oóa S01 
\oa'.Ap65\oloa Podro o Pablo o Son\ IaaaJ, a 104-o:!.-os Santos o a"""' 
!oi, """ pr.S1104oo par aLl a Dous nooo S"llor. \11 · , · . :... . . 

( 1 ).- .1. ÚIYOoaol.6n ao Ap6ehlo' San\ I1101 faloo 'lÍA1o.,..lltll 111 IUI .lr-
..111t1Ócoao. 
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Correccións lingiifsticas suxeridas por Ramón Piñeiro ós traductores do Ordinario da Misa. Carta datada 
en xullo de 1952. 
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OCHI 
~ • lt \~ • o .......... __.__._... :., III. ................................ __.__.. 
-a "' .. • u • • aa • *' a • • • • •• ,.....---.-. .-• • -.-ara a r• • ra • • • r• a • • • • • r.-.=-o • • :.. 

;: Hn6n-oducción cativa ·a un ~ 

ri'~,. hanxeliario popular ~-
"1\ns Saot:u Esc:rituras-dJ 11 JCempl~o .bulc:ar~ ~ xe.rcta. 

•: ue c uoa a elocuencla." ~ 
~: E por eso que estas tr adue c:!óna que ofrecemoa horulllie- ~ 
•. rucnlc, dO$ . Evat\Xcllos, ¡on mol p01100 lUerarlas; porque IIOA I('_ 

:: 6 o cr eclo Ilt cr ~~rio .o qu ó iAh"ea& e o qu.e noa gula, ao-
•.. nón que "corra la palabra do D loa", como decla o C&t:do-
"• unl GwnA. 
:: Fnl xa algOn tempo que m atl.Jiamos •~staa tr a ducclóu, 
•. i-•·s l6n l clt ¡u dend'aquela; mala qul~os ln.lclar a sua pu-
~: hl'icaclOn uo xelto qu11 c:alncldho oo¡ prlruelroa do Allo, do 
•a Ano Lllúrxlco, do Ano d 'aq uéJa que teru~ o foado ·deso-
•. xo uo figurarmos algQn dia 110 .Rolno de ' Crllto, do Reic.o 
:: que n-C$10 Evanxello osprêJtaao ao loan. '·. · · 
:: E o Tempo do Advento--do acSvonlmenCo--da .chlllf•da de 
•. Crlsco Noso Señor: consolo i~praoz.a n01a, na sua estada 11a ~~ 
:• t erra , tcl'ror 1-an!lurla do XIUt4 xuicio poe vir, aqc;e~. • 
w;; f e no d l1 o Reino de Cristo. 
L• Il c:ór dos ornamenCoa na Mlta • moz:ada: terDDo da · Qll~ 
:~ ración... u pealteacia. .. 

~ 1 D • ~ · ~ EwanDxco do ~o om1ngo 
~ du AdveJBto 
•a 
.,• (Lucas, XXI, 21, 25-33)! •• 
~: A'-;)(¡r,:é/ tem¡;¡o: Dixo Xcs4s afJs seus d/sclR:Jlos: \1eránse 
:• /c :1ômenus nrodixic.~os nCA sol , na lúa e nas estrela~. e na terra 
·~ a·~9tlfia clas xrn:~s. at(Milas ROI·o estrondo óc. m:.r e das on
:~ d i:.S. E srcurjns~ os I>Onl.~~ noi-a le{l)f)r. 1-exp¿ec.t;Jc-Jón, ROI·as ... . . ·~ .• c<•us,1s que aflle naza.'1 a todo a universo: Rvrque .1banearán as 
•" lotz~~ cJo c••o, f d'aque/;.A nube mirarán 'aa ·.ttllo dP::Home 
~ v !r sc l·rf' d 'unt.a nube cor. sr an P.Oder. • e', ·. r_n~xesta.d~. ~ 
•. Pu /s ao ver que cr m <>nzan a soceder. est.l,s cousa,s; : .:Jbride•.os 
!• o/!ns. erguede a c abe: z a. P.Orque · est á .a cht.gac. ·., . vosa : Red en-
~ cíl)n. F di .Yolll'~ unha som(•l/anza: o/lade a flguelrá e os demaiS 
•! ¡)Jbrc.r: ca~rlo xa ~mpez:m a t!Jrorrur. sabedes que está ¡:te/Vo I! 
!; o •·ran. As1 t:un~n c<Jndo vexadc.·s soceder est<Js cousas. sabede . -; 
•: que c~tJ perto o Rtina d~ D<'us, Dlgovos, dc.· certo, que non ~ 
:- pas:u;, ( ' I/a .ren~:t ~c,(tn hafla r¡ue toda se cumn'<J. O cea e a :.0 
•: ter.ru pa•;ulll', múi S ús m i .1Js JJ.alabraJ non RJsarlJn, ~ 

~,,....,,..1'.,'\/'a••W_../V'w"a ........ V.,. ............. .;•'e"rh•.V\I"oÑ.IA!V~,¡y..·",¡o•••-.'!•Vti',.O,.~ 

Fragmento do suplemento do sábado de La Noche. (26-1!-1949). 
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A 

.Aprobación: 

, Arublspudo dt s~nr lo¡¡o dt Compos
ul.: Ctr&SI''''- Cmmo. ç,·r1ur==Dt5pols J, 
oltnlo c ltda lt/tura dv adxunta vml6n ga
lego do Ordinario da Santo M lsa c do propio 
da M lsa do Apdml Sant logo. o unsor·ln
formante non ouse1110u cou.ra alguMa que re 

opona oo Dogma nin d Liturxia do nasa 
Nal o ElrtXll, onlts ben. moito que gabar t 
agradtrtr aos cultos c podentes troductoru 
do texto latina d doce c wmdcula lingua ga· 
ltga.=Non cmbor¡¡antu, S.E.R. dtspora o 
que mellor convtna.-Sant logo. 31 tk xulio 
do 1963.=Firma®: Dr. Andrts Lago. Cen· 
sor.=Sant lago. 7 dc agosto do 1963.=Potk 
lmprlmfrst.=F. Card. Qulroga.=Por mon
dado da S. Emcia. Rtvdmo. o Cardtal-Arcc
btspo. mtu Stnar. Dr. &nito fspti!o.-Stlo 
do A rrcbtspodo •. 

S Deus rodopoderoso retu misericordia de vó; c, 
perdoados os vooos pecodos. ltvevos f vida 
eterna. 

M Amtn 

S. O Se/lor Omnlporcnrc e misericordioso nos 
conceda a lndulxcnclo, absolución c perdón dos 
nosos pecodos 

M Amtn 

S Mira pra nós, ou Deu•. e darnnola vida. 

M. E o reu pobo. cn TI, cnchcr.lse de ledicia. 

S. Amósrranos, Senor. a rua misericordia. 

M. E danos a rua salvaclón. 

S. Escolla, Sc/lor. a milla oración. 

M. E o noso clamor chegue a Tr. 
S. O Sellor sexa convosco. 

M. E co reu esplrlru. 

s o~mos. 

O Cdlctwutt .obc ..o •h.u, ru.udo en YOI blls.&: 

S Ptt¡¡Jnuncnt, Stilor, que quites tk nas cu nasas lnl
quldudrs pro StrTMS mtrcccntu dc tntror coa alma 
puro no ttu su8_nulo. Por Cristo nasa Sti!or. Amm. 
Prtgdi<1D~hc. Stilor, polos mtrlliJt dos tnu SantiJt 
qut tttl<n aqui (bica o altar) os suas rtllqufas, c 
p.,t,. dc UIJolos Santos qut lt dtna ptrdoor ttJdolor 
mtus pecados 
AMin. 

C)~DINARIO 

•NOTA• 

Nesto troducd6n do Ordinorlo do So nto Mho, dous 
cñterios proddiron o noso Intento, a slnxeleto nen po· 
labras galegos. a un tempo comúns o enxebres, o o 
dinldode no lingua sogro. Tocante oo primeiro. que 
olgVn xiro, voz ou groflo d6 en coro o algún, 6 a probo 
do que se non ocotoron os de unha llnlco comotca, 
aldea o autor, que non son sempre os mellores ou os 
móis propagados Gallclo adiante. No que mira oo , ... 
gundo, cótdose que manter ou ono11ar algún arcahmo, 
intellxible e prestixioso (como por exemplo. Deus; Inda 
que non se•o propiamente un orcarsmo, xo que se dr. 
hoxe, en algunhas comarcas~ móis ben axudo que es
torbo oo santo respeto. 

Por ter sido feito e aprobado este Ordinario, onto1 
de se acordaren os novos normas lltútJdcas, o salmo 42. 
o Gltimo Evanxello e os orod6ns de león XIII, aparecen 
conseNodas no seu antigo logor. 

fons• olguhos ouservod6tts • chamados o pi de 
pdxino, pro mellor orientodón dos Relet. 

N.u MOO aolt•Dtt bmcllcc o ncatu Clo.t o 0Ucooo lle 
-t&cl«ioda: 

O. S..dicoo, Rc.,.nado P•dtt. 
S. Bmdi,.,. Aq~B .,. c~lo loooor.., •rcl.t<. All4o. 

E•ca~w. o .&!tar. 

Lo3o.ltc o 

t a tetu.lr. dl o 

INTROITO 
do Miso do dío 

K YR I E 

S. Sel\or. ren pledado (I) de nós. 
M. Senor, ren piedade de nós. 

S. Se/lor, ren piedade de nós. 

M Crls!o, ren pledado de nós. 
S. Crlsro, ren piedade de nós. 

M. Crlsro, ren piedade de nós. 
S. Sel\or. len piedade de nós. 

M. Senor, ten piedade de nós. 
S. Sellor, ren piedade dc nós. 

GLORIA 

Gloria a Deus nu alturas. 
E paz na terra 

aos bomes de boa von!llde. 

Ore/mario ela M1sa empregado na 1.~ misa oficial en galego. Santiago, 25 de xullo de 1965. 
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cO ROSARIO NA 

LINGUA GALEGA· 

NIHIL OBSTAT, 

~ 

IMP~IMAIUR 

~~~~.~+~ 
~ 

Olérolle iste Rosario ao Prelado de 

Tuy - Vigo en proba da mais out a 

esllma. 

• R..u.AJ~, 'fW •ott.u _,,...,., 

NH fN ,,.,~f'ltíl• 
((). IA\II)U:I(\1\ ... f•ll••) 

Po•lo Pb.-. •. 

/),,., Ma.r~el Cion:-.ilc::. I<IJJn~ll<::., C '1''/,íu, 

ADic"uo ·' s.'" '""'" 
Yi ~XF, N¡\1 OF. URfX\ 

E RA I AA oo CEo 1 

Ao SuMo PoNTifl<'r 

XouAN xxm 

~O U.YIII \!\IIYUC \llO I)() ~ti \ \ CII.OOCIO 

A,, J.,,ftJ, J. I<OSAR./0 .,.,.. u.:.JitiroJ ,,.~ , .. ,,,.,,. 

CFO .,, .,,,..,, 1-.-.u c ..... , ....... J •• !'''-' 

Cfê'SP aagasq;a ; a¡eaaes zaasa;•a 

ORACION O ESPRITO SANTO 

En nome do Pai, e do Fillo, e do E,.¡uito Soau· 
to. Amen. 

Ven Santo Esprito. ateiga cos teus DONS •s 
almas dos fldeles ialcende neles o sagro fogo do 
teu amor. 

V) Envia o teu Esprlto len todo ha de pu· 
lar a vida: e anovarse v3i de feito a 1erra. 

Pre guem o s 

D<us, que alumiMchelas mentes dos fide
les ca lús do Santo Espríto. concédenos costar 
no mesmo Esprito das cousas reita.s e sempre 
disfroítar do seu conforto. Por Xesús Cristo. o 
noso Sdor. Amin. 

Pra despõls 

Oámosvos ¡racias, Se~or. polos beneficios sin 
conta que da tua man recibimos. que vives e 
rdn:t.< nos séculos dos scc:ul<r.. Am~n. 

Versión galega do Rosario. Vigo 1966. 
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Carta do Comité de Cregos Pro-liturxia en Galego na que se comunica 6 cardenal Quiroga as conclu
sións e acordos acadados. Decembro de 1966 . 

•• (,tf ~ .. rWL1111~ •••. "CI\Ll ClA 

:.:_!)_•_.:f_L!)-!'2- u c. '- !D •·· P (J S 'f E L A 

!:a ir • .-n~l' ;o:ilf.<1 :l..- or: 

C:l (l'll' '' ·JÍ :t lO de diciembre se calebra ba unn rauui 6n en l n Ca
sa ::>ac<:r<.lo~n· ;:c .;Ar. ti:1¿o, previa la nut.ori:mci6n do .n . ;,roincnci a 
Hv.rma., 1 1·• qllt> 1Sia drtn.os 1oa S'lCOr <:otes de tlivc:l'tliHl t1i6casis ¿allc· 
, nu q ... r. '< <'- , LJ •• aci ón St! eapeci fican : 

.;A.\'~{/\,., .;,'4 ..... \. CJ~~·~ : 

IJ • • lc-11Út> I rncncJo Laiuunte, Cn,¡6nit:o, Proft1!:1or -le¡~ ~>err.innrio o 
ln dtituto ~ nsculi no y ~ubl icisla. 

,) , ,•,A,.lol'\ u'I I'CÍP. .:n rcin , Profesor dol Seminari o e lnoLituto f'e
men i no y ~ete~nuo d ioc eanno de ~ i Hiones . 

l.l. J~an ,los~ Cob ri!ln 'i'i'Anco, Coneilirlrio .lioct1nflr,,1 ÕP t.n JOC y 
.rrofesor de ~;ociolo1 fn. en el Jc:rr.ir.ario. 

,J , Ant.n.,ío .;6u:ez Hlnsó , nhr oco. 
;¡ , •·.·u,ucl J::~piila GarTIRllo, Cat.6nigo y Prorooor .1 e ln ¿acr•e lA . or

mal de La Coruna. 
-J. J.,: é ··orr:flt.e '•Orl'es , ..;an6r.i ~:. o y l'rofeoor oe la iscu.alA de 

~aestría I ndustrial ~e La Coru~n. 
~•~ . J¡ no. 1ri~o JApena, .Jeneiicindo ue la Cole, i::\ .. o y Delerndo 

oioce:aano oe c:trié.r Aci 0n (La 8orut•,a ) . 
.J. Joré :~11r·\n ... or,zJ, lcz Alvarez, Or ¡:ani s ta ¡¡r b <?ro el e la C.:obc;-inl 
1J. .10 i t.o o·z·He7 .. lapoao , Ase sor ào ln JIC e¡¡ J.·:mteve•lrn . 

U:.:· .. l. .• -..~~· . .::. .... :.): ... I - ... W_1: 

IJ, Y'\trilll 1Ázq~oz :ieijns , l:'~rroco . 
,1 , .• <.f. ~t • .,o .<c o , J•'-rroe o y Uele1'.!\-0 rlioc..,oano ;se ~'l t .• '?cine>o. 

~: 

~ . d~~ ao Arndjo J¿l&sins, trofdsor d~ Li~ur. ia . 
vir· ilio :\otlrf¿uez Jilva , l'refccLO dc '¡'e6lO¡~Oil (.-cw.i .. <lrio) • 

.1 . 'i, uoi .•r .. Ãn.rez ~rnnti e , l• r olcaor· uei ~.:r..i ·1rl.o. •' or , 
~ .,. , .\ •. ~o11lo ... ; .. l'.<ílr;z ,Hei , 1Árro::o. 

1uY =...J.l ;(• : 
,, , ... o r i il LO vresr,o J.oretrzo , PÁrroc o . 
1-' . JAiue .ei>.ar-; .;uoirá :·l. I. 1 J'rofcaOI' v ~·l Cole io Ap6Rtol ~;Rn li : 
u. :c.,·,oul 1•'>::2.·H:e7 .\odr! _,uez , Copellán (ICl ll'OH.i tRl 1-ur. i cir:Rl 

( v i ~:o) y l 'u~, lic1 f:la. 

ror J lii .l t •reR rte 'l~ima hora no pud i ~ ron h1llaran preoonten , 
ol n ti l.r ... >lo r.uc o , J.oo re ~,roscntantos <' e r.ucm, !lv.: on , J r·~:;. ) . Fran
el dc o J faz .ri~t . , Jrovisor ~e1 ObispB~o y ~~le~Ado d e ~mi ¿rnci6n ¡ 
J . Joaó Alvll~ros ~oure, PAfroco¡ J , Jos6 darrciro , ~~ · roco; ~ . Inda-
lecio J 1 tvr>, .•rCif•r:to ele 'l'P. Ól o¿os (:Je;dnnrio .l ¡ '' • 1\IT.lo\• ti Vá : QUP.Z 
~r. l:lp:-: . 

,.-: .. lr .:n .• r<iotes en norubrv propio y do otros r• .c .of! llor:r,.., 
li-tllcia , cuyns ir, •.• ,s . ~ l' f<~O<..Em al t'ir.al , cv- HCL<' . teH dt· l<~ 
ceni1PJ\.;\ 1 rp:P ~,r<l ,,.,e¡: ra :e , i 'n f. .. P...!e ~•m1:. ,, '11\\AnCi q·•o 
1 rovir.clnt , . .. e.~. ·m.,o que r. o ..1eR un ~oncilin :-As celehr· 
clq ~lHO ·"' ··ut.'htico -.cncllio Calleto orienlaJo n lo r 
t!:.cnrr.n.ra .. VI 1'1\S I' ê ~ ·¡ln:.a ce I .i'ue'-lo Ga tlf', o, ol<tbl" 
\.lõ:rt~f' <:nnc-1Uflion0~; I)UO elev·~n iluaion<lliOH 'l •Il . ,;~' 
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mo .l'rcsi tt~ti ~ •. •.<: t.iicho ~cmci . i o, pnra c¡ue s:·ar. denj 'tnu.t!', \.c untuJin
dqs r·o r l·1 A!l"''• ·,an . 

I . -t.o~ COP:pro:.:e t.w.ofl to·?on loa. ii ru,<\11 ten "l. ~rnbn j · r ••cno<!'> •ntt&rl
tc por el , . .,,~ .. r , i ll' .• ~o dc ••na h1ai.ornl ::tLotét ~lc"ru•mt~- nllc:,~n. :·Ãâ 
m1n, ca~n ·.oo •tiHpue!'l ton ·~ rubricnr este Cl)rr:proiTiao con un !10lHmuc ju
rnu:ento , hecho 'l:Hc uuostros ohis!.OS o an lA iot·a:A !)Ue ,• \loil •o~cr•r.i
nnren, porque ~ereros !'IE.~ir fervorosnrr:&nta unldon R rllos ~or un 
t!lcn:ant.al t;cn ti o <: l, . lcsin y porque qucren.or, <Jo.te n1 il.. , UPOA -- tri
buirno:l r:u .c:n i :;lr. .c:ioucs o "\C~uHciones que no fl • ··n dP. si no poDt.orRl 
o cc:lceinl. 

?..-~j~I_!':..U~ rJê stur.a irouort.ancia n In le!.!_..!!~ ,. •tll.~PI\ COI:tO 
Vt-:hlcl,llO ··C p.n • .:~racl6n P.n ln ent.rnYia ue un Pucillo que ti ene · .. ul tura 
propia !il c; •• o , ¿,, •>Il in::.e .. sa rr.ayoriFi, pivnsn y l:d urotc o· C'lt'·" lan, un. 
(,o en prcc ~so rcr:ot·d11r Q'•:t'; ~.;l ConciHo J·:cumén~co a.·. h'l oror.uncinno 
clHPtm<'~•1tP. •lll <:nce ;;,¿n tio o • ...;obre el particulnr h:u, ni::~ puh'.ic'ldO!'I :Pe• 
roct m·o tllnt r:ntn intn¡·o~>an !eil•OS trAbnjoo, loP. cul\181'1 o"~ri'CGll un.q nter.-
c: ión nincern y h•J "! i lde nor pArte 1le loe rrqlresfln L'ltbtos rt,; ln I( leRill . 
.;n tle:.:•t . 

;;ueetro puebLo ·Hlo ra n ••ios éolo de ,¡n !liO•; o nJ'ic:i•tl, y ·, eato le 
lleva ¡¡¡ ver .. 1 R''•·'"r .• ot.c· e:r.•>leRndo cn ·~•.tov .1e cul~o nols)rr.entA el 
i ·.> iot~ll oficiAl tl.: 1:1 r: "c i6n, que es ta¡r,llién el ic!iO!!.O eto que RC exprP.
~n ol Juez, uL cqclque, ~1 polftico, el nobrPnor du ~onLri~~clon~R, 
el QUe <:nst.i6 n e :i :.on.t. r.:, de lr. AutoridAri, el (]Ue so rro:'n dn ól, rl 
c¡ue lo el< .l ol:.a, .~t.o. ,·e, t:~•íe:•áe, como unq ea¡;o:cie • '' <~l'l!'iamo o,. iofio 
or. ln !'!Ocietl•>ll tnJle,,n: ,,\ S!"lcer.Jote con lo~; reprP.&el<~nnteo uol lo!or 
o <:C: l'l .:ul t urA por ·~r•·• ¡.Arte, y los pobres lnbr:1dor,.:.o, ot.r.,ro~. ¡ !11'1-

rir.P.rOl\ por otrn. Los prir..r.ros hA:,\an c:l idorr.n oricinl y ~t.ille.:th:na 

lll re i::.nnl, ' nieo •'Il • .. e '"~ ca.•.pesinoe sc ex(Jrcs·>n ·11 r .,s<'lmO:!tc, ext
¡;ienGo n ln~oa r.l enorme esfuorzo de expro~nn•e tnrr i~.: cn el i • \oma 
O.i<.Í':l. [,Oil l>tl, UI\l'Oil UtilizAn hn:.ii.unl¡r.ente y 1 ·Cl':!f'! luC.O!p C:Uil \lo 
uicrer. ;.· .• ~·~r ·t e cor'lz6n 11 corae6n el idiomA ~Alle,;o . 

¡.;s~n ,,¡ c.1nci6h lii~o y nr.c~> sufrir al i'uehlo elA t:q lir:1A •·•> .v.or
rue cou.¡.lcjv te h~aeriorh!·1· . , sobre el cuAl se hn eH .ri ~o mucr.o v bien 

.úl tirnqrr:tltl~n . 

l:''lrll r ., l'orz~r · ~a n.H:si.rA poAtura A fAvor .iel inion., ro \onAl , 
oo pP.rllliti-oA r c nor.lllr un hecho f>ootoló,:ico muy e'locul)n .~. i.n oo ln

oi6n rur·1l <•B t:Aticin, ~is.:tdnA<l'l cn \t'tl1n1 <1 Btl oe '11 !ens "11'.1ÍRClllnll, 
rf:pN:SI'n tn P.l 751· de 1 •1 t.ot'll , :,i .. ndo ol r,allo~o ~~u i iom·> oyc:\uRivo : 
.~1 que qpror.ue •H: nl re,~!IZO rr.Rtf:rr.o, el •>e c.: iniAt.ci • ;¡ jolE: .. ~oo, ol 
tlc r;us r.:l • :iot'.r~s in:t:i li'lri:o, n:r.icnlos y sociAles IH: el ·-tr:!li<):. .. t) ue 
llU clam.•. i~l io1io1Cn c· ·:nel.la ·o lo empleB con aumn •1i;"ic.t1 tnd y ;:ólo 
cu"n:io nAcosi ta q.:orc,;rih'l , r•;.ftetiroos, A los reprosetotr.nLc•e del f.o ·scr 
o do 1'1 ~ .. lturn o , on v ouural, o pi!rson!\s :ljet:A!l n rJu r:.ur~<lo. 

1-:1 rr.~no de ln pohl••ci.6n ,>nllo,~ft -25)b- vivo an c~udn.!eR o vi:j,• 
llne , nm¡;lcAtt ... o >:1 bilir.,-.Uiarr.o cunndo me .. oa . A:rora bi.<ut, on eB~FI po
·olnción ~oonv{n "" r,¡¡c.,en de~~t\Cilr tres sectores oion •1ef\ni'loa: r.l 
LRbornl, ol profwsi~nnl y el int~lectunl. 

1·:1 ac:c: .or !A .. ornl , ue rt oy AUrocr.ta conr.itlcrabl(!rr.Pn '.e, ne c!iF·t ri-
buyG por f·~t . ric::<~.'>, L•·,lleres y ::crvicioa pú·•ticoa. i•or pnrn estr. t-·ec-1. 
~or &1 f:! iorr.a h <·l' i :u:-.1 •. s t:1~ •. iár, e1 ,·: ~>l.le~;o, ., t'tC¡uc habl.e~ .Y F.ntien-

1111 1\'.n.or el Q'll!ltr· • tar.o quo \'1 po taci6n rurAl. Los prof.•flio•,f11P.l$, !\ 
su vez, er¡:plr.nrñn c·,;¡t~llRuo o ¿,Alle~o se.~ún ln c'li •mLAl n, nW\r'JUe 
~Je<: tro -:. e otl c{rc.lr. tc '!.dnta:J c.::~ prP.t'iP.ranx el c ·,r; tcllnn - . Jor úl
ti r.o.~ , :..r.n p·r~e notncle .. al ~ ... elo¡• ;.,~clr:c:Lu<\1, oi~ .o '•' 'l'lt '~"yorcl\ 
tH«mcionea , lolC y CRCribe el ;•alle · o culto y litw·nr o, i•i'l olv;r•nr 
al ~erc:illo el· ~onv~rsnct6n. 

Antolt e:{lc 11ect.o , ·l¡; rieu rosa comprobnci6n, la c.o cu i6n s·l ta: 
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ps.,rn COMIPJ·u ir, Rot rn todo antr,, la rohlnc:ión r11r11 . , l·.,.•ot·al y ~r.">r1nA
¡·a, •In c:ulto non EH'lR po1rticipaci6n plena, :o: ::ci •'""e ., ..,,~t i ~ n, ue •e
sca (·t 'l'lticnnc. ll, . •> itr.ponc .:' u~o rte ln l1:n, u•1 .nou. ~Mil poolgciór. 
¡; I l<llf'll y :!ll·n Le , 

..!od' '\ 1 UL~ ntll :ll o (¡u P. l'l le:. lenta ElC' •r.otltr<tr~ ln'i f'r.rn~·o " . ~e l<t 
r~ali i'J aJ <¡'l€: t>etA-.or. r.loaAnco y que , en CAmbio , otr'l t; Rr.ctna con int~
r<~nos turbios r YplotAR••n ln cuestión idiotc'~ica, c_.yn a~crzA r"conocer 
pRru finaR inconJoaa~lua. Una vez mAs lA lcl~nia ne unllcln cllcr1a on 
e.l. ,;I'RV•l (Ji:C'1llO tU¡ ! r 11 r~; ,·,olque dc l.A renlitla!: y ,,naoria f-CI'tii<'lo, qui 
ziÍ P"r'l nittr.pru, Jn ooor~uniól\d de ~an.'lrac nestA d.~t . i6n our. ~iE:n e, 
como nin, .• mn, ol ir.etlnto de lo r;ohrenttturaL 

3.-l.>'lneecu•·,n r.eH cnn lo expueato AnlP.riorJr.entc; y con 'ln iror.ortRn
ci.·, oxct:!-ciorlal que ol I.OUCl !i.O ICcure,nico da al valor <.:u l tura, yq por 
el hocloo le ~er "" VI\Jor y, aobre todo, por l o s extr'lor ·. tr.ari.o~ Sf!rvi
r.to•'l ·1ue ,:~re¡; t.~ a l"' :r.ayor pDa pa~Aci6n dl$1 t.enaajc ,;vlln él ico, pe·iirr.oP. 
al <.:nnci lio ~ ro~virocill que intf:reaa a la t.utoritJml _!!i vil .m l<J in•ollln
tacilm_ lcl_._ill~~.G.....J.n auat~·anza prirnarin . 

11 fAvor rla HOtA peti...i6n, recomen cl l\dA por i.o t:on l.on oodA : oros y 
comrJrenolidn por los mHefJLTOA r¡ue o':naei~nn lrHl prin."lo'.IHl '!otras l'lf. Cp,li
cia, i)IH,Le ei ~<~r por 1-11.1 111 t.o vnlor t6croioo esta cone; ~õni6n de ln lJNt::S
CO tl 11 All ret.r.i6u murntinl cfllebrmht on o '~trfn cn l. !)';l : " 1..~1 'on p'\fsos 
10ndo o"'it>lc :>trl\ li.llt UA ve1· Bcula dif.:.r.-nte Ja l'\ oli i"l , .-n ella 
lrbo .larn• la enae ' nn?.R primAria, porque f'll. ni o •1pron.1e •· 4a r4 pidarr.ar .. 
t..:J <.11 1 1~.. 11rlo.H • r~q len, un que il'l<1<i 1An-;;e otrA con la o¡ue ,.,o cil t.IÍ fA:r il lA
ri?.•\do". Bt c•AsLCO rotr~tf'lO que ao oboc;rva c-n nucetr'ln ,,, oo con res
peot.n '' lor-~ lt: ot.r'lA J"ep;iones ouanuo se Eu1fro .. tan Ci)l; lo . .,,; tn .i ios, 
~i r.11e f;u a> 1·1 ic~<ción nr. r1uo el ni :~ o Bnllf)1?,o :.prP.n.:ir: ln lr.t-tcnnic.ll •H la 
lOC~<ll rA flOl •,u •• ;nto, ÇJilTO o1 in P.:oterarStJ de l Oli r¡U.1 lr~c . i\0 ,<HJ{ l o~ r~i ·' oB 
ue otna r.:: .• lonc~ , ¡.uoo ol idioma onstollano lo ·sirr.ilaron d es :lt' ln 
cuns ni o ~u~ otro ao i~torririera . 

ve nq ... í r. ·c , i'l c ·· ~aico colllplejo ñel tnl l c~o , ,¡l r¡v;:r, o :ztu·se y, 
or lleiiroitiva, el i uti izaroo anormen.cnte pl\r'l ln Vll' <\ 1 puca .. r, llOm
·'r' c nu un co:r.¡;le~o c rocirra tHt un tarndo. 

lllSCu.o.; al CAo ,.o roli ioso y pnlpnrerr.oa -Jo o:; vutoOFi ys¡ p·llprmtlo
tae !'tnnt (:n I'O<. ;-.ec • .~r;,lr.inA 11a una eneeo\anza in:pnr~i.in sir. t .~ r\ cr t'n c u!:n· 
t.a o1 iJio:r,n vc,rr.·~c.r\o . !•orleu.oe decir que oluestros ,;J :>ay .. Jultos co
nocon tle VIJr~s el conte,¡ido tlcl CateoiS'I'O dEspuér; dr. tnnt'ls y t.smtaa 
explicacio:~cs cqJo\ 8 por sacerr!otes ll rnaeotros celosísir.:os'l Cómo SA a>
plica l~ itSroor'lrocls reli._iooA tRn a¡¡pinn que exi:te ,~n no.oiHrao mnsas 
ql,tcnn"s'r for q ... 6 '\ • qr.uonan t.o.lq práot.icn rlclligtew\ n·ulltH ro:t o··ijjra<i o~ 
na.,n .-~s t. ra c .~.rmer l·l l ron terA, 81 las t~rtoe;";a:r.os tn li i nai IH• 11 t.err.en te 
d>.~¡t,e ni .os l<t ·•O•~L rinA c1·1st.1ana on nueat.rae pArroqu iAs y o~cuolas, 
1p ,rte l'l prr. .1 i,~:tci6r, or1innriR y extrAor•dl.aria i~. p ... rli.tA de s :l e el 
pt! pp to? ":· i •m t.rRs 101-1 irlanrleses y lon V'\3COS , o.:u r.,,c• n o cui ,· r 'ln, si,~uan 
I'irrr.ee rJr, r;uts creer.c\al:l r·clic,ioARl:l 1 loa c,allf,(,0~1 ae . 101n do rJr11c ~i car y , 
oi rne .1'\r.uran, •. ir! a (!Ue <i ej:~n r/ e orcor t.>~n pro¡¡ ;:.o pi ,,roen P.l contacto 
co., eu <~l • .. ~a y sc Si•Jo1tr,r, t~l ej::~c os ue la nu•ori rln· !1<~<: or·•: otal.., t.J .. á 
ver. lotl ,.alletOH <Jto.i,rqJHetl en loe curas o c6n.o lofl ven A :.nl ist.an-
cia p'lr'\ qlej "lr. tl f. clloH úefi•. it.ivau.on;:.e y no .¡;.cror WJb• r •de del 
clo.ro 111 la h reli¡_.Ón r¡ o r.:¡¡reAent.an,1 ;jo so~rñ r,ue l'l r rli ión c<~t6-
licn t.irna e r. ;.,. '\ci a ~on ~<tro.:•.to Aentldo elM'li~l.n'!" (.a no lll- ' :?-G6). 
o\0 1/o uerÁ lll l , l .. ' IR ¡ ,A I} ,¡.a 8 1\ CFirnrt)'IJ~ llO lA ;'!}1\SI: hu· il.iõ. ·• '10 A trA
Vás tle l •l ~' n t. ofic;.ul un P" ra ol pueblo ''" ln l er .. ,,., dr. l oa pode
rorH>o? 

-.rt~et •. os, .·•. ··ed. l tiva, •)ue lA leleaia 1.all• r.a, ·¡I in~<:r·~= s-.r 11 la 
At.tori 1\¡ OÍ\ll . 11 o'll problums e>·p>~Ct; t.0 1 .lnrl\un !' r f;, illn: le te~ ~'i roo'.io 
.o "' rc¡H.r. ti ·i· .. to JlOr ·¡o q ... e hn corp.ri~uido n un"l ~ i tunctón insos~eni
lile y , t ln vez, 111'1 "JI':rolo ~n ico .10 r- i rtnn ía con 'o pro• e •,A3 vlta
lc:: ue lo" 11 . loF:. 
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'•· -~tL.Jl!.!L.!l!!_ to~· .;!' .. in 'I ri o.:; Y :·:a· ols¡~;tic·' ·• Os rr;l i -i o soR ol e GR
lli!.ruLg itr.J!.Q!L!LE.d...l IHOrin el estudio de la; mr.!H iG.!L'f litllnlc. r11 
~ll!!i.l}.Q , ~:i olv ·••1 r lr. oli.;Lorin y 1.-: 1·, eogJ'AfÍ:l. 11~ { I'! ·¡dr..,r·•.• on., 1 
los ru~uros S'l<.:C·r·•lot •. o :'"if'H un·~ lttbOJ;' p'lst.oral eficR7. or,tro la pob~a
o16n t;alle¡:;tt ¡, '· l<~ v•n, lograre ,:.oR t<n mnyor c !:l t ivo nw·r~no citJ loo se
mlnttrist"':·: -o..:e rm i;,;, rr'l~/ .da ,roceucn el ol sector run1l- ., L riespojAr 
su lGI\¿'U<tjo tEl lnil e11~ri .endns fonéticas r¡ue t•u•lo :o ;:¡,,:rin y e n.i:.ru~ 
t.r;cen . 

~ .-Ee nt:cca.qr.to ed! ~Ar en riall•. o un "MRr•uAl uo Ln ,Joc trtna Crl A

tlal~a" p11ra · :.ul t.oe, !h'ro nue soR, et1 nu cor.Ct!pct6n y ex••nr>iclón , tle 
a~cént.ico cort& ~n .le, o y osté !i e Rcuerolo, n'lt.Url'\lmer.te , con l'la n~tun
tua orient«d onen cor.ct • i "' res. Creerr.oa que unR f,¡t.ura ~<~ tH~l!Uel~in " 1n 

~~oblo tan ~trqA~to coa. ot nuuetro, en cuyo otr'lRO -rcpntimoR- GA n.es
~rR r-, rArt partt. ~~~ <q c;llf•ll por hqber •leei'Rsnoo lR ense "IT.Za rr.-ll¡riosa 
durtlntu Ri':os y ·• · CID, '\l ofrecerla a nuestra , .. r to c•> f6 rmu1 .. s cr.lcn4 
dRa P.ll ocnt.iT'PB ~~ur•'rrlOR njnnos R los nuyoe , debe t;;,:,ci ·•r:M, ntfHr l itmcio 
rd ~~cr· ti r, ·1l cor; ~wddo 'mr~AllO, incluso Sl l<~s l¡;yerul¡:¡s y trartlci or.es 
de oste ..,·,wblo. 

6. -!~s nect~~mrio 0laborar E:n 1."1 miflrtfl o r in•.tflcl6n ur, "•Javocionqrlo 
!!.:.J.~" ¡;e nr·.r;o: i o :'lno.or l>ÍI' l ico y cÕn mirfle, oor:rE~ todo, q-y;- j.1ven¡ 
t;..ct , <..ro flU c .,c . .,ouición H.r.:lrán pnrLn muy nctiva , bajo lA Rl..p.;:rv1o16n 
de c ~-~ri i.Ou cnrtr•e tAr, les , los se¡::lRres oe 'llllbos sexos: in t.~l P.C luJI les, 
il3~U •. inntP.>>, n···~ri:<.ul.iOs , nbr.::ros , etc . q1.0c .ie irLpri r.:fln su ~~~llo C'~r"'O
'-Sr!atico y le ha~nn •lt! v.¡ruRo interesa nte pRrR loe liversos oel.nóoe 
o ett. ... aciones ~a .'\ vina. 

7. -K~ ur en t..; coruooncr un "t;s:rcioncro re ltt;ioso" ··<!ll c¿o a ue pene
tre cn el '1ltt!l de,, .liCif\ y sirVA c!'icB:z.mente A una Litr1J,,io c n r.r.es-4 
tro i~ioaa vcrn~~~lo . 

• ~ 61. ~e uao~ nqr nA~ida , ~en&ro de lne nor'Bfl ~enerAl~e aobre · 4-
sicn sa ra.•a, ••1 folk lCH'f~ r·a1:ional por lo que R ¡,,e.lo•1ÍA~.' e ;ns:.r·umen¡ 
~al st: reiií'li'P., .:c O•• cl.1norqci ~n es prAc i so intcrr:s<rr 'l t odos loa ,tú
sicoe e, a i.l H<..OS t:·"l.:ur.Joterl o Sdõl'lrlla- nbrit:.,,do noncursos r,ue (•uo do 
pnt.rocin•1r ln •lU(.V3 r:di~oriol Sl::PT o ·•l,t.na o~rA .i'U . l.J,\t:J •:N, .:iebillnmen
~ int.drcsadn F.ro t:llo po1· 1.•. JtrRrqu!n . 

B. - 'l'qrr,hi 6n en nocoi!!U:.i.Q_ el"n'Or"!r un Hi ~unl P.n 1C!.tiJ!!L . ....::Eill~ y u••i 
ficar et lP.nt.•tnjc r(/11 1 i oso. l~r:;¡ esto 111 tirr.o a 'n.or. stJ "'·"' co~J ~i,.. 1 •l e 
clérit,oo y aet~l'lre::: ior ~uyas ll''lnoe pr.s;;n lne ~tiverRSlA .r- !· c-ciones •C 
tex t os sa.: r<~.nos . 

':L-~.•W .. H!.!:...ll__i!tcero uo !.iilaB eo"; t;nllop;o , COIQCIIZao. ·O..J!.9r hs cil:!
d"'des. :hbe:r .. os r. •. y .• inn nuc~ lno ;:-..\o noceGitnoios cic unn l i~~otn,io .:Rlle
b:\ ~::.on nuvs~rot: C>~n. r.r, cino<il -.· cGr::r·inerot:J, !)cl'O l'l trint\. r·~'ll i:lA•: dr. ~~~ 

un~s jenteo ouo no vnlornn de~idn~ante su propio i~iomn ror un inJ•:ato 
l11vacio ue c r~nwro R r¡uP. i wron uomoti .l os cl;4r• .r.te ei¡_,! os, ~ci'J•i:~•:jo tlnl~ 

pezar a rev¡:¡ loriz.•u·l o MHHIC la cJuo!ad , que oa R •ion.i e mi r<1n o.uea tt'OG 
oorr.pesinos p11rn RJ)rA•Hier « imi~ar • • ·:atRS troi!'I~B rlehen s;,r· muy cuida i) roe 
por parte del cc.\nt>r·¡:-.te r¡ue . redicn y por p·n·to del comentn<!or , pl'lra 
que eu celet.rnci6n t..rlo~ ni .... na y, a lo vez, atrAyP.n~" · 1~n :o ponillle 
qtlC ::o f~lH1 el C<ll'oLO l)h,,r:ldO, 

. 10. -InvíLc~sc a to~nr ~"rte en al ~oncllio ProvlnciqJ , f~r~ el cs
.t~~io ~e ~eJA aR M pro~lemát~c~, A ropr~sentanteA nn :~ r~R 1e ~~v~r~ns 
t:~r, ~ ac~:i'ls. 

ll.-ln~erás~<1•: c,l OIH:· J'1bor cr. pro :Jn una l'a::tot'•H ., . t!. ·-. ~ICR"tmte 
, <~llcf..l'\ n 1on T•r;r .nu. : i a 00 l..:tli.cia: :<\e ,·c:eri~.rtos •l e Poyo¡ .• er,,. lct.i
.. os .1e :;a,¡,oa; .;j,,l.rcic.-.fles ..;¡;; •• o ':)rndo y Oo •. rn, r:tc , 

12.- lntr:réor.A,: ·~ 1...J_..J:.ren3n y Hn:fio ele teCia t:al1cin 1 .,·pec i'l' rl!~"nle 
" 1fl ;. rer.M\ cqtf•ii-.:1'1, "'' ¡, ui;'usi6n "'~IÍdrJO y or·iorH•vio t·q .:e t.r,I!R t;ALa 
tc á~icR l'" SI.ora l , nllcr.n. 
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13 ,- ~\Jo l"l e.:!i~orl<'il _,c;¡t' l•10co un~t puhl i cneif,n rc:rif,riicn ·1 est1-
. o • e J·.--~J •••• d,\ • 1'11 od. i ' idn elo S"'ccrur¡ t ea y sc, In res , ''•'10 r 11 n irrpor-
~nr.cln n w .c. rr .<·.cl 1.· .~Of':; ~rol> 1.el!:'l!l i nte rr.oc ~e :;.¡ i~l·1 , LnR r ;, :.; 
VIO~I\!; . ~1.1'\lt;.~ .¡. i~II.I'•S c;~ ¿g~·A"S ·• ¡.·enoo I'OZIH; "\ loAJjcln , t):le >'!'! '1lrA-

rr~nlt: VC h ,, J l ~.J fl n1i , ..,i-::. .·;:l •;S:.:'s ~.-.a -:c ... ~~ c \.49:\S r· e ;:Uf? rluPat r ofl 
¡nt c.:;s o ::iir L•m u r!l\tr"\ l._,let; í n •le Gnl i cia y l•l cr·eq, , !li o ·r.ucrt"l , 
Jr ~uy bs--au~t ue ViLnt.a"lc . 

l.r.~"' • is-::-; _,'!i ~ori.r. l :;C:l'l' ;.c encnrp,"l r4 de l::~ édl ci6r. cen c<~ r~c ~or 
ur,-.cr. t c e oj·!O ¡ vo.•u tes cor. o r<l.: i on<:s, :li:rn::>o ~ otr'•!' <10v oc l o• M'. 

r¡u.: v·•y···· 'lliao• tHO •t \ c>d11ó oe •o l'! l'l el es. 

l•, . - . Grr.r.;.~:. c;c.•.tr.CI.O ec.r. el .orte o e Po r t.ur,~l, ar,, r·• todo c:on l n 
·11Gceoi& dr LTI'-<·"• "!r. dn l.:rs n ,¡r, ¡¡ ç; olq .~ornci6n ~ lrotcr-:"l r·'~ lo .le ti o 
P"';:¡tr,rf!.l , ·:1 V"'ticruw J J r .: c o.,., i f;nd ~;~, en ol'ecto , :n col.~t •·. or· e i l.n en tro 
p•c .. toll dt• i <. Lt:ticnn o 3t)ll•e j Ar.t ¡¡s cul t. v. rsa. 

15 .-.. ur.strofl .:.:r·ct. , C'biopos rJ esie,r. " r,{/1 n l os AIH)<:l'llO ~ I)B qu !-! s c han 
d0 r e .. ¡.c.r.I'.Ablil ~al! de l a~~ :1 iH:rer.t0s nctivi <i !ldcs r er;e· ndn s . llo obs t :ln
t a , cny,J¡ ,<lo ¡ ·ei 11 t-. r l u. ee te tr" bajo y sin ~nirt· O d t·l i rr.~>Onf)r l'nHJS~ro 
cl'i ,,, J'l o , her .. ol:l :1e:el.o L!> S Hi ,:uha tf',s <Jesig r.l\ i enes : 

-flespons'll>le :le 111 c~nborneión 1 e l l•t. .. UIIL lt;. J • t: . IUU1 l: Kl.H l fi .. A, 
t.l t!v•Jo . :; , J,):Jé .:hn o ;~e,,o . 

tHI!Il ¡:·OIIf·A·olc .!e1 ,,,·,voei or.ari o Gl'!U cgo e l 1\vcio . J . ,\ llndo 1\ráújo 
I , lofliAA . 

-• enco ,(, )lr:~ o: p] C ,.,:li1J.,·:,,c rl,;LI.: l C'SO l.oa Hv .i oll . J;rn)l: !•nr·fa (.;on
:z.~lf~7 ,\t v r.-7 j . it uel r'úrr. r\n tJ e:z. ;Jrancio . 

-·CCI.l (•OnaAble ll :e, .d.t. ¡,:<, -.,u,L::cc e l Hvdo . .. . Jo¡:,é , orc.rtc ·:orr As . 

- •tHf;r:or.S'>bleA r.e ln .ni l'icnci. 6n úe l vocabu lfl r io r<·l < ioao l o s 
l\Vtt'>e, .·.n toll~l .-s0i a u nrr.nllo y J sé ;t,orc r.t~ .or rP.s cor. ,, ún ne
• l r . 

- 1\vs¡.or.ral·leA •le oa r.c<ii o s d e c on·un icAci5n I!OC¡'ll : 
J , '"•· .o •· rn o par n l a ..:or u i1a 
" • J<!HÚs I ¡·ece·'o J.nfuente y v. JuAn J. t:ehr iñn p··r·> :.Ar· ti" o . 
J . •', r. 1li o 1:o :rf, UC7 P"rfl Or·en se. 
r.J , l r\tl'll&do l'lr t nr o !)ara Lug o 
J . JoA' ~n,o pflr, ~1 l err ol . 
1' , :.icir.AO .; , J. prtrA •'i~~o. 

- Ros onAI\1>1 1~>1 ue ~~-n ~ nner c ontRcto c on t:l .rOJ'i <; tiP. ror tu, A! , !J , 
t. l!.uud .;or~:z.:H~~ liu« r·í..:.u e7. y e l f. :.iei xaA. 

'!'nrc.bi f.r: :10 Pconi6 qut. el tlv :' o, v. Y'ltule l :on ~> •~ l ... z .io •r-f ;,u fi Z eac ri
rdora un :r,tlot.o rrJbl'P r; l cr.cr!o pr'c tico .le c oHICinr nt.> lon :.i1\os (.'n ~l e

¡;,o a. 

]¡, a qui , t.n.n o . ,,e o r, <~mpl i a r:.crrte OX JII•e s t.at1, 1·,¡¡ cone tuaionPn 
uo.ut.•l<! n oe; L·, remii6h !>~t::ero ot.al c ele:l rn:ln en un c' i tr:'\ oe !c y lrc r •~: a n
Qr\" tdncu r a t)r: ..... ,~i· ~;·O e t P"~··d o 10 ele d ici crubr e de I , 16& . 

t:u¡Jilr·.J.,: tl t..cn .. c.: ~~ ... !i ·H:an c on ez~tcro por f: L .: •>r.ci ' 1 o J¡·~v i:icia 1 
.~\•(..! ,., , , '~.r tnC"'!~ r~ ~·,:.~·a.. 1r~, 1.itl81Ht~Ofl rcv ~ r~r. tes Al.4 ~, ... ·r~ rH f.'.o 1.1Url,\lJ'q , 
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Texto da cana de Xaime Illa ó cardeal Quiroga ( 13-11-68) e respol>La deMe (4-12-68). 

Srtlll.l""" • lJ \it: uu\· , "-'&oiUrc uu lU ha 
A SU t.AINCJA, IIVUWA. UUN 1-'Eitó\.\:\UO QUlltOt;.\ 1'.\LACIOS , CAllln!NAI, AliY.UlllSI'O Ilt: ,.,,\ '11'1'1.\UU IIf. 

COlii'UST~:t....\ 0 I'IH:.:illl~.;>.N: IJf; I.A t:ONio!oll!:.liC1.\ t::I'ISCUI',\1, t.'SPAÑOLA 

""""~r . y llvJ..,.,, Souur : 
Ant.t l.J lQitUUUlHla..a .... J th· lluCl!&'tu ¡u•rl&OU.A.llde!:ht.c , Ml;.t-1n lt&Lont..uwow, ,,elti•l" .d 

V&"Je Jtt V. )..:AlhCla . t )' •q•rttC.Iot~lO ¡lOr 1U~ I(~I.:.Nfri CUUI(U:t.Uf'rOM ,(u COLÍ141~11 r •n• Jtt"ra.,it.O 
J .. rle cuunt.&..• wt•.IJ.,,ht.U C'l.14\.•tal J fuu.u; , .J1·J r~dult..,du ~l! ttu\!,.,lrn" ahxt. •• nc,,,,... Ld·rc., .1~1 
Cuna&lutm .Je Ltt.ur"lt'' eu ¡1ro .~eJ rccunuciwienLo dPl UliiO lLLÚr 1~u:u .l~· t.. J••u.~"·' .. ~.t-
ilcMu• • 

Cun IJUMU úl\ l.ut jJ•lL4!i' tl •. dca iu.JIC••Clout:~ I'"' uuA llt¿o Y.l-!cJ,,ciu , flv,l•·t~ . t•u 11U~.c
t.r..& -.)llt.ruv i. st..a. ttel ¡mtt.luu .a(,, :J() Ll..:- ¡; (:p\.1(:6-lhrc y ~t.:u.JklhlO ol I.U'O J)lu cvu'""'.JU lu V.l·:. u. 
•! u<! nu» .d on L.uh.~ tl C\ 1 r q( i i"l~t.JJ'f .t.1 c a. c ~"tu Cou,Hl i\,,u , tlcs¡,uct w 1.1 r ro t'1u1d ,.,. td ,. :oo..: rt Lu c~•
rre~puuJ.aout.u &uMcritu ,JOI' 1111 ~t'Ut"> c.tltl'tcu~lu tiP tsi\C:\!I'lot.etlll y tu~~Jnt'ttrt • .,. lu Hu~161• 
-U.IIU W Ctll11't:ut.u-, CUilriiiiU1"4WUit J.t11l J. ú uJ,{k Cfi.C..ll. y ~l'th1t•IILA 1 SUt' Í " tlltV.tlllf i'H Jll 'V j-li+t 

IUBJl\) y I' OU 1 i ~Hr uuu. "ttrit i ~n i' 'H'."it.UHa l Ct1rCu tld u.1 uaJ organi&Ulo ruuaui\U • N.an t¡un., ,J , lt
cult.uti bonwfi t.t)n.uJo '' c!Se t'u1, pcru i.t irupre~idn recii.JiUa hu ttlúu lduu ¡u: ll õ)4a Jl.ll'« 
noeot.roa ttl <:uuat.uc.ur 1 e•• t'tll'•••..t iluJ¡P,Iirttu, leal e iue~¡ulvuc,,, \p; u cJ •icup~,,.~, ... l.lu l 
tUIUOt.O '-'ll'tú el CúuJodli11111 xeo .t~hc· Lnn !iOlo u uutl cued t. i&u de lH'IIC~,Iiudb"t.u , ltHl,u vut. 
~ue J11 ¡~c.:Liu.acSn ,le! oa:co aohrt' .ulndAiÓu d el gullolto co1oo !cuguu llltJ • h~«ud~tlt: I IL.t~,·~ LC .t 
nu ~¡.ractt rel'rcntt.~,,., tHH• l~t t:"hfur.·uc&t\ J:o!t~JHl.!htJ·~l CfttJUIIl.drt , o al llh.!f\t.Hi 11ut· ••AiifiJJtu 
Julo,wtiSu nuyu, {lur 1014 Ullt:4 1Ju ,; ol • .. (j,lJ i ci.t . 

Bat..u -Me llUii \Cl JO - ur.t ul JU'UC&tll ;uiont.o obl i ¡¡:.ulu por Jl.t j)OUOt' J.\ CullriLILucldn 
c:onc¡tiut• 'iuu 1.~ li'<A ,I uccit{u Utt l u~ L~Xt.us 1it.d~!'¡.t1CUK "hh drJ , ... ,. upl'úllu\l,t J•u•· 1., Cui•· 
¡Jot.ent.e ttU(..\)J'i!Ju,l (,f1rrit.ttrÍtLl• (hrt.. :J(; lJ~rr . 11) 1 O IH,!tif eu Ca.it.O &DI.HIIellt.U 1 !1 ftt~lll~
.renciw eavicOJM 1 Ju ca''" ~nc1&u (.,rL. tJ .l t! J\• Inatrucci&u) y cuufo.ra.u ul 4l i~G'"• H 1 
ÍHtChd'atd .i~ 11HUliL~ lHt W•4CCih\ ole .i.,, t 'l.' luC&.lL\ li.LÚqpcu. 1 ~e '-!OUCihlitf tlt\11 ,lt•~..:l:. hCiJu 
i6.J Ul;Í~CU{HHIO \1~ C•i.C.,,J,tll•' y r.a (;:o \'ill'tCU eu 6r ;1P. Il a 1tt COtlV~U lOUC i&A d\! loA. iuLru ol uccadu 
'-'• ~tutl lttnaeuo.~.» .,n l ~ Ltt.ur~t .. , po•·~¡u,• CXt're~nUi~ote ae liilli6 tal •lt·lu.:, .. ct&u l'"'r lo,.. 
obí~~tt,Uoll rt•fJ ... C\.iVUM • Jl\i.ML •• l., l'-.:th41 110 l:-~H.-1La 1 I!JJ (:,t,¡,¡¡l,io 1 hU ilu,YU ,hUI bUt u,q~t"''"-'I.IU.JIILf' 
~au d~leJUCi&r, p~ra C~liri1t . 

Teauenuu , VUt.ht , conuci&uil!ut.et •le l.t iaHuiuentt! rtnuu.Su t.lr litt Conic:t'cah:&u ~!pi,c:o
JHll , uoa-. •'llrurtur~tiliUK ., .,uuut· cH cv~aucitUtenl.u dy V.l'~taci" • c:.-.t.., llolprvttJ,tu, c;uutt ..... lCotd 

eo , uo ea,, ·'"''"\/Ca ofrece lu coyunt.ur .... pr~êtKo.1 ~""" rora.u\i¿"'r a-tuel t'4•Jrcaulu u Ju 
lo.:l!lei&n r• llucrt:?'u ,. . Taut.u u .. ,d rtdullu l~:{ Í t.Jwu. y VÍot.ltJê ~:tl.o4 tut. e rv~..·u~,;l\~H t..U,itaL\J sc= 
curr.,•¡..uuUo cprrt:CL.t.Qunt.t.: cuu l .. t!t nut'CI.u~ tt¡.,.oltuel&Uh!n AU Jlu. 1Jor t•l FpiRc~,, •. tõ t.:Kpu
Lol tfC..Il#a·a Ut.l li/.oi.Ctdn ,,c l..a l''H~U~I Vt"I'U•~Ctt1 .. , e., 1..& lJÍ:t4. y tiU lott S..lCrlU..,Utll.úf(, rl,x~-
1.1Y&AtOftLC dêcl~ru et cuasunic.,.l~ tJr lu Cocu:jtJn f:pÍKCO¡ull Je l,tt.ur-.'!l•t ,f,¡ J~ ''O ltuao..i tJJ 
11 Uú nuv.auuahr., •le JUUJ, lld"l"'é'd •h· .• tu.lir "1 C'-'"'t."•llunu, ¡uo "por lu •'"-' "'~ t·ci'Jl!r•• 
... Lut ut.ru» luu¡¡Utlll vernt1'cult.~o• h.,blu,t~'~ cn nuC-'I..rtt Pdt.riu , la~t t.r.uhu.:ciuuOft h•' ll kiuu 

confi.tllilM u lo• u1Ji"J'O" tte lua t·cg.auu~o_•l4 inlt, re,._."'·•"*, Btt~.fu lo .litqauu:tt.u ,.,\ t·l .trt..C
culo !O, U) Uw l•l {uatru\!cl.Sn .le Ja ~·~¿a· •. uJ.,. Cun~reuãci6n .le Hit.u~t"; Lno1a pu' ht) J.J~t.•
cla t.iUJ(Ult!tattl••llt.O 'I UU lua t.rn,luctJuncd lhlfli'"¡{ll .le eur !JrCvi .. uueut.c t.I.JH'Ofl..lJuK 1101 ¡,, COI&

fcrauci .. t:pt"co¡ml y cunJ'int;¡ul.lrt jJOr Lt s .. nttt SRI.Jo. Ru lu Wt~IWU f-:cJua rt:"HH' J ,I¡, Ul 

E¡.dGcu¡t .. u.lu ctt ~MI•OJ 1 ~~(} uuitlu !lU UoU~..t J~:t,.,u~M ·'" lu UJ.~rullh.c.i.&n l'or úl Cv•• •H lt•l"' ue hHI 
ucueruu• c·~J •Livo~t hJ uau •I n lu lon~uu vur1hÍcutu uu lori u.ct.oK lit,dq,l<•utt, .,cur.l~ .u.t
\.Ortlkr l·· ut.ilii.H(' idu t..l .. iliJHil't~l ,,~ !.,,.. \feraJurteiJ Cutl\.el\ lll'-'8 Cn LlcL~I'ÑIIl•HI~& u ... ~tl<td 
iJUrd lua J' Hll\tK 1 \~Ht.!'UL,,Il&.h 110 t'litJl'¡,tl\ •. q;ruho\\.l.lS ) Jmhl ic,,J,.,. lit8 l..r UducciuH~M ufi.c.i.¡¡
lu ... lht~&JOiiicicfu uu~(logct. ~~ la !t•~ , .l nuu2'4Lru hthUll,lc ltnt.ooUer, Vl' nCO.l(! vn t·1 JH'~"ou
Lt: cu•u cou rct'eru u cia nl ~~l~.d U•dlt.t:.;u reci<'ULU•IIeuLu thtit.uUv -ot;rd 1IC Hll 01'4Cu..(i•to 
t.h¡uipo t.ll) t.t•., tJuct.nrOH- , ILi~ut.rll~ no s~~'H .. 1,rohtulu4 {:Ol' lu \Jel'o&r,paÍtL ULt'Cnt LcxLuà, 

Pe tl t UIO:l pnr,l6 ,) u V. EuulciJ. ., po¡· Jó .¡uu \!11 o.riC.d ltU~t!l'C!l\C:.aa l''uti oru ¡ . ..;l't10UI' -.anJUS

t.Uil•Cll L,! 1 ~l•tr~Jc iu,e~o- COIIlU iru,~~·rtltn~n tu .qlrl~ll&io l;or· uuori t.ru 1H41'Ltt u f>4l t.1~ .lt· ,:1J1ht i
!.lu&'.4Ul6n Uol.Jt.t.W ;.1. la» Kl\~1'•\ ll d~ tll'(•rro:~.dLj\'tJ.:l ~tel wiuihLtJriu p.lKl.tH'tlt , ,11 v.~~.IL '{.ula 
ouue 1~J01t Ue nut•ftC.ro &ot&llu: T.tu .40ltl t.~l \ltdluo J~ ctul¡;ercir fiela~ttul..e y cuu \,, uu .. yo¡• 
t•fiCUCLU 1.1. l~o~. ' Jah(.ll" UO .¡ui~n Rti.h~I.UO.i Ín1.iU.hUUHUtC Í olt.•nLÍ(lC.:ú~lu Cl)ll Vl t.t~op{t• ilu ld lu 

Con•~i~uui.Sn Cl>ol"lll<~r y C<>n ..... ~~ ... co o•uuoa ¡o•·o¡"~"i~o• ·lUR nuo ~uf'"'• y ~~·dd un 11. 
cuncie1tcl~ clarn •tP lu~ .lttlftred ~r~v~~ ~u~ cowo ~c~l~r~1 e~igc ~~ noauLr~~ lu ta~ru 

act.u"'l • l•rumu.ovuu e"LnM lfne"s• Quteu •1ui.cru qu'-! , como uuaot.t"u» , •v Ju.dlfl &1\ c.:uut.44C

to vivo y direct.~ cun l.t~M rc~li ,f4JUS ~oci~le~ y cult.,aru1oM dc tiU••MLr~ tt crr~, 110 pu~
de deJ~ar Jo Acnt.irMe iwpraatlun .... to 1,o,. 1 ... ¡..rufunll• y tuu,nlGit tHtn14iLJ.l&.J .. ci6n el.tJe ri
lllt ut. .. da ¡JOI' \uli "I:Ct.urOI'I gJ.~ JinJruiCh:l lle J.,¡ COI:C.UUHl&l! CO Úl' u~n .a lh '-UUi\l ,t\! t..:.IJUCitJt

Ciil de lo" vat.iorea vern.{cu!ull. A Lul puntu .1ue zHdi.lmouLo lu lUttrci" uaenL..al •~ ea¡d
r iLua abatru(doA o diat¿r,Lu- do •aur~&.rb prcRenLo r •alt~<Ad t•uc~e mutiLUJICr u~11 I~• vrc
vencJuuea - o ¡u ~Jutc to», u.aa b ion, derivu.Jow dc t..ar,,a uuc.~rli.48 "n 1• t!Vulucióu lda
L&r•c~ de l M •octoJ~d '~lle~d- ~ue se uph~terun en un prtnc1p10 M 1. ~J••••&n ll~6r
~1CM. de l tJlu10.1 re..:iuu.,l, nu eu opu.-ttc.a&u o CúHL.J·,,.Iiçci6u, 14iuu ..al (~o&,lu y ult •rmon{&& 
t..1Ul OtHDJ)tlt.lble co~o y.ru.lcnLe, eu11 t~ l•lLt"u thu.:cidn t;~ncrul d~J c • .utt.cltunu . 
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P .. : ru ckt.H t.:UURt.lt'ruct&u -cuyH f'u .. rzu ou uu.ulo "lii(LUIO ihH1 t•4 lhtJ'''" ••~ V41UI".,\r~o 
y a.ucho w.cu•u' • 1,ur lu~ t.dcott , tlutl• MU tuis&cSu Jent.ro del t'uoblo Jc- Uioaa-, uo ttorC .... 
tJ .. at. .. ut..ú, KHHJ vuuorun,. Ullot~lfrru:le ol..ruw dt# Íudole ¡u.utLvrtt.l -rl!Cuuuci ,t uac hoy pur 
t.oliOM IoM ~~viaotu•aLu~ .le .t¡J~wLuluclo-, y pur~~unLe JiL~r~icuK - al df~cL,Lr ~o ll~••o 
l&l• e.xla:_,nct •• M \.1~ rctu.~v,, c t6u y eucurutlcicSn cumunilw.r·iil tteu ... t .. hlu" ¡Jur f'l ContilJo. 

Un;\ Vfll¿ W•t"· :,c; r· t'UIIt'l.tuicul.o , JIUH JU!l'Utit.i~~r.tu• rr-it.or•n r t\UL~ v ... ~ ... Ut.:l•· con -c~n
t.lr ... J u y I"JlHll 1 ~"'l'~"'u • nu .. :alna 11\4adet.uli ¡;o r 114 penot~"' Uil•c&dn i tu(t .ulvtr•t..i.uott cn 
lo"r.r el r t•CU&H;C 1 W J.:ut.o .lt"S(• ... ,tu. L.,. J"&l¿LflhUI {UU jUH t. ir l cun nu .. ro lra ,lt-..¡.,¿6u Yil huhi
WIU. ~• O•l'•·e.-••rJ,,a U(HII' L,.,,.,."'''ut.t! y MeA;urol\ .-t~l.umus dc •J Uf con vu l or.,cicSn ID.LIII houJ" • 
~:Ulla ¡.,ru~h·uLt: y '"·'~ JUriL., , .. ~t.~H hoy prcKcnt..ew , J.oo~Á• .,u e nunCi4 t.a•ln.ou . cn ttl Orit1Ír1t..u 
ue v . ¡,;.¡¡nal ... 

Nu t~.brlu..a.n,oK t...lr.Jtwcu ..Ju,t., hl~Uihl sohrd 1• voJut.iVM ,.oluc.::i&n .,ua , w. 1M 144rga , hu-
ll .. r.in oMLll~ lelÍLJW"d w~L . .,,c i"• du ¡,. I¡¡l.,•i• 11"11"11" d•tlo ul v.<lllt' y •.dcunco wis
wuw ,1., 1" .1\)Cf..rau., ~u•H~ \lt.q· iuvocu..J~ en wu .,¡¡oyu. 1utÍ comu t!l .. IH l"x ulu.,~~• oriunt.4-
(HUIIVM ~l,tl ~hqp,.t.urH.I lt• 1.' Ihl•J~ tu uJ rel'fJH'CLu. y au prrt.luunt.tt ~.q. licuciJn u l .t• con
dicduuew uhJ\'L&vuP4 '''' IHHtJo4t.r·H curuuuiJ~,J t"l.q(ioual. Pttro lo .¡uo liLa·•JJ'\.,, u• ~iUU tJaHl ~atis
t ... oclcSu uu rt•,ttltL& t..Hr,r (.,, IN•·. lj,(.l:l cn gran l''""'·te yu luw fac.:url\thl\ Vll't.u"'lil.lu.du~ ,t e una. 
uo~aJd,, urÍL l C•t como ''' aCLt.~l • • 1ue tlr~e lle IIUHU/Lroa. JuM MOgta,,·""• llO~ ~cci611 14ci
tl~. •Htrttue. y ,luold i,lh un Ó1·uuu u COUJn~ur y uncau;¿~r .,,uel!o.c v&durtt~; ~»Jdr; Lu .. !tnl ,te 
lu l-'k•t.vr"'l runoVtttlu y tlt- L1 l"a~viLuli~ucicSn lit.Út•gi.c.:u <:11 luH r u.,Jht . .ulu.d l..cw¡~ura l et~ y 
en lu. couc&uuc: ia MCJciul. Kuuwt.ida» u t.un viva y ll!(Uc.l.& UJutaoi6n en c~du hor·•· 

Cun lu e.ICp1'ttMi6u ,. .. ,..c_o,·«nLo, ¡,rofun~tu y :dncer6l tle nutno•t.ru 1'í l&.d ~rut.it.utl por lo. 
tnJul.cun t.~ u.t.vnci&,, dt• V.t;; ... ncih. HvJrau.. , hC1i"' iiLl J1.1ALurnl ~ud1Ju 

Joda.e pllo1 Coutu 
r.s. Su ··t:~H4t.Mil14 CUlfl•l .lttJ UKCI' i.t.u l lUO junlo4UH.tnt.u cun 1"' tlVl.!HUtel\l..hC i&n u .,ue ulu

"·· s•rulllttnL.,¡¡¡o• Id Ex.cwo. y nv.twu. St·. o ... Victtiii,;U t:nrh¡ua Taruuc&u , Ar~ohif4 JIO tJe Ovi~
Uu y Pru~& ·h· UL•• .t ,, 1•• t:uul a:ot~u •!plbCU(Jul tJe r~• ·Lhrt.1•, ell vi~1t.u ·tUO huhi tRO K tlc huCt•r-
l• &1 .!7 du •úp&.uuohrP. •~ILtru•, , Ku;~•1n infur•.HUIOtl n V. Brunc!".IIV•I•a.a. . 

~L ~UU¡;).AJ. Al!tlllll$PU Il~. SMíl'lAliO Or; COUI'OSTELA 
SALUOA Y UI·~~UJCh" f't~ ' '"'ll••:tu t .lu y .,u,!r illo ... wi:¡tu Oon ,J~a¡¡.ac I,J,, CuuLo y tiene c l 
IU.~O "'~ t.:ULituUJC.:Ht"&c •J\h.~t l'CC_.,J,,•,Iu4 .. , ~lt:Stfft s ... nt.&•~ICOt ··ecil116 8:U lf ... ttt• i!J /fU 4lLl'Ut.O ~K-
CI'&t.U del lJ ""' , ,,,,..,, ,&o ~u\'1\• ... t.re . 

"'"u{ un lhhD.\ . lu· V&lllt..aJu ,¿J c .... rJ~nal G~t. y ad p. Duguini . lle lH'OitiC't.toron ~ue 
rea •• dv•••Íuflun IJr~v,, &HH·:tt.• o ... ~uuLo , c.,u<:: !!~ est."h" yurtttio Jlur \lctfuct.f.f Jc l"'~H:eJsea.u:~ut.u, 
.lll\) lJUI' OLJ•'-'.a CtHou\K 1tlf• lh) •t.Chbu .J•~ \'"'!" Cl.trv . 

J.l• ttU~LuJ•!.o h.d)lat· c.::uu yJ. "' mi »Cetr~:;u .a. S4.1-ut,i.a.~u 
+l't:IINANIJO 1 CAIIIJ ~;~.\1, ljU III!IliA I'ALAC!OS Le »14luau cun ~ ¡ ne•· ~" "r.,c Lo 

u1~•·ovecha IJ.UttLfllll\ Oflt.~ c.-.:.•:licSu l•dr.~o reiteru.1' +P . ~ua·LI .Qutt'u,t ... 
~ Ve eJ L~aLl~~lliU J~ HO .ll~t.ihKUl liu coc•~iJ~

r~ci~o y ~~·····~•u 
Rulll• s ........ g .. ~ ••• I)ICl~WJhr" ~ UK 
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(~f .. nuf.-trLt.n dt ¡m••u y lot.r..a, s~a.lvo 
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,[O $ÍIAj.IO) 
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Ola de GaJJcta 

MCMLXIV 

ORACION A NOSO SEÑOR SANTIAGO ' 

Ser.or Santiago, que de Ian lonxe vlftechu predicar •• nosa P•· 

Ula u verdades do Evanuo, e que e!nda du pó lo de morto quixo· 

cbu que o teu corpo pasara o mar pra ducan1ar tle•namen Le na lt· 

rra galega. Tí que cbamacbeJ unha utrela pra que brllua cobre' 01 

noaoa aorot no miragre do teu aepulcro; ti que dende e 1óa ei1ex• 

ltxecbu peleorinar ''xeo tu de todo Europe pra que vlfteran adoJOr 
eo OaiJeia as túaa reltqulat ; ti que tanlt • probu noa tês d ado da 

tda predllelcl6o e do teu amor. tPor qu4: aos uquecu7 

Arredor da ula upullura formouu a nosa lhagua. 6 pi do teu 

ltmpro DICia O DOlO arte, pta tf C a ntaron Ol DOIOI UOYtUOJ. Ga· 

llcia enteira l~n algo leu. i tn tf lntpiróu u sóu obras tConstn

tlr'•· Seftor, que Galleta deu pa rua, que Oa hei a mou•1 

Mira a teu redor, 0 1 vellos costumu abandonado•. morh t u 

onliou Ubtriodu, duprtelodo o vello idioma en que che lAiaron 

tantas xeneraciós, o idioma unto de Xelmrrtt; mlla ' nesa tuca 

ptua de homu que vlf\eron de (ou a roubala, a meooa! e; mira. o 

noso c:ban emprobecido; mira a llistc mtulla dos seu1 fillcu, e súa 

oede da xullicio e e sóo fame do pon, e ltn pledode da sda door, da 

I ÚI probua e d a súa lftor~ocia. 

E xo que omechu e Oelicla cando era Oollcle, ec.,ae ts que 

quttemos ruucitale. e volvt!e outra vu ó upru.Cor t tiquua de 

que i me:ec:ente. O!oo• o reu uputo dt ap~stol pra çct va1~mos 

por vi!u e luoa:u e upal1ar as nova• verdades, c; ue nor. s.Jo m!lS 

qut u anlioas verdades; e ul que chegue a hora da lotl! e cia ha· 

talla, emprfstanos, 5e6or, a lotza do uu brno, que socpo el4 tn 

Clavixo Jender lutu de inlt4il,pra que J.!Oidamos co t!t. vtncer t • 
no101 aldcaxadous, 61 nosot opruoru, ós ladrés dt to1o o qu~ 

oo& penenecia. 

Acólleoo• na tda oro ela, Seftor Sen lle oo: grobe • túo cruz no• 

noso• pehot, e lai bril6r por riba das ncus tes1as, ben a::e u t bu' 

bril ante, e. tUa uuela mhagteha. 

• ''•n•~t•• l. C~o .... illca, f• PIOS.~o S G•liC'-'• U. ••c;.l.,, ... lfC). 



Recordatorios de pasamentos. 1933. 1934. 1950. 1958. 

lncllnJ, Dóminc, aurem tuam ad 
preccs nostras, quibus misericór
diam luam súpliccs dcprccámur; 
Ut {,uiman f.ímuli tui, (!Uam de hoc 
s:x:culo mi¡:r~rc juss~sti, in P,acis ac. 
lpcis rcgióne constituas, ct Sanc-: 
\órum tu61 um júbcas ess!!· consór-. 
tem. Per Dóminum noslrum Jesum 
Chrislum, qui tecum vivit ct reg
nal in uuita!e Spiritus Suucti Deus 
pc1 omnia s:.ecula s:.cculorum. 
1\,\ICN 

Il,. lt hU• Atlhtt , .. ,., .. ,. 

NO OI!STERRO, NA CtOOADE DE 

Si\LAMi\NCA 

GONZALO DA SERRA GARCIA 
PtNÓU NAS MAS pe DEUS 

o 16 oe xuNto oe t933 
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'¡\ lÍoóH~toc;, 

'A1ioc;. 'Jo¡up~c;. 
'A1ioc; -!.~llci\1«-coc;, 
'Ekitoóv i¡v-~c;. 

DO CAP. XIX DO LIBRO DE JOB 

21.-Tede magoa dc min, tede magoa 
de· mín, ó menos vos, amigos meus, por
que me feriu a man do Sciior. 

23.-Quéu me dera que ~c cscribíran 
as miñas verbas! Quén me dera que fica
ran n'un libro. 

24.-que se grabaran c'un ferro. en 
¡..ranchas de promo, que co cinccl sc ta
llaran na ¡JCdra! 

25.-Sei que o meu Redentor vive c 
·que no d.erradeiro dia rexurdiréi da terra. 

26.-:-Ser~i dc novo revestido da miiia 
pel e na miila carne ollar~i 6 meu Deus. 

27.-Seréi eu mesmo queÍt o vexa, 
contemprarano estes meus ollos e non 
outros: lf.lrdad.à está no meu seo esta rñina 
c:spra1iza. 



Tutlo cstnl>n em:heito co-n :;un vida 

e todo ngura está vnldeiro. Soio o noso 

peito cstú acugulauo Je luios. 

Nu serra e no val, l>l>l·u p~:ni..:l1ún c 

os cous mareiros, forou :;cus pés ullrin· 

do camiilOS. A. Terra receuut: ue lcm·. 
bronzas. 

Piedá, Sei\or, piedá pru ele que finou 

co Teu nome nos beizos, Ol; ~>llos es· 

vuídos nesta Palria infeliz que Ti qui· 

xestes facer a múis !Jelicla uo 1nundo. 

0 Z DS ABRIL. DO 1934 

~NOUENZARAOOZA,ENBÁGOASDE 

lJESTERRO E SALAIOS DE SEÑAIWÁ, 

XURXO LOURENZO 

A sua nai. esconsolada. pré

gavos piedade pm a sua dór 
imensa e cump;:uia nu ermo 
amargurado da su:; socdadc. 
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Cando a prima,>eira frole!:cía mur

chóuse a frol dos seus !lei zos e epegóu· 

se pra sempre o sol reiolante dos seus 

ollos. 

Er~ueilo como o pii10 lanzal foi aba· 

tido, e nele a nosa espranza perdeu o 

fito de ledicia. 

O seu sorrir tiiia pra nós o rexouxar 

dos x!lgaros, e a sua mocedade arumes 

doces das avelaneiras. Un rese~o si· 

len7.o de coitas euchc a¡¡ora o noso co· 

razón. 

Triste~ a nosa !'oedade onde as ~cr· 

bes resoan cspautadas ao decir o ~eu 

nome. 

Os noso!\ ollos pnJCtirano, chúmenno 

os nosos beizos, inquire seu ron!'cl no

sa inuondtluc, e Ian soiu u noso planlu 

t!nos doado :,1oslur. 



lt O G A D E A D E U S 

POL-A I· AI.MI\ DF. 

Alfonso Daniel Rodriguez Castelao 

que I"'ALESCEU 

O 7 D~ XI\NI':IRO OO 1050 

NA CIBI)AOE OE IIÚS AIRES 

IL I. P. 

Piedll, Scilor, piedú para él que fi· 

nou co Teu nome uos beizos, os ollos 

esllaillos nn suo Terra que Ti quixestes 

facer a múis belida do mundo. 
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J>RÉc;~INf.LE qnr o lc!Jia, prc

srn~c nas suas oradms r. c¡uc j"n~a 

a wricladc dc asis!ir fl nulw .lUSA 

rcmdn, que sc crlebrarti o domin

go, dlu .i dt: ji:brciro, tis Il til' uw

i"uin, lltl f"irt'.\"ll do 1111.'igo COIIlll'IIIO 

dc San!u J.)omin~;o, 1111 caprhJ dos 

eulcrmlllcnlos dc Rosalia ele Cas/ro 

r. do doulur .-llfn•tlo fJrmías. 

• Ello snru rcsurrcctio, et vlto: qui cred it 

in me, ctlnm si mortuus fnerit, vivet: et om

ois, qui vlvit, et credit In me, non morletur 

in reternum •· 
(EvAnll.loau., 11 , 25-26). 

Compos/ela, febreiro do i9J<J. 



t 
PREGADE A DEl!S 

pol• i>lcoa de 

FLOil ENTINO LOPEZ A - CUEVrLLAS 

o di.a JO {lo mu dc 5'aat-hgo 

elo '9.~8 

HNU trtum •·uur.·~clio, ~~ vil.u: •I!I Í c~dit 

in mt", t"tiaun ._¡ mortuus rucrH. ''ivel: C!'l 

Olllllilll,tlul \hll,«l C'I'C'dit in IIIC, uou mori~· 

¡Qué~ puidera seguirle, como outrora, 
pola groriosa via, 
en busca da Vud:de precurzda 
con teima na lua vida: 
ise carreiro sen angores, recto; 
is a calzada sen baixe zas, nídia! 

Oue os anxos que che agardan 
na c•tania d1vina 
cas mais puras diademas che coroen, 
cJs mais enx~bres torques che reciban, 
e a man do Eterno mesmo 
loura espada che cinga, 
iOuh principe a ntra • os bós 6 xenerosos •, 
Florentino Cuevillas, 
régulo dos combates 
mais rexas e mais nobres por Galiza! 

¡:_ BOUZA - BREY 

3r. VIl- 958 
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REOUIEM A CUEVILLAS 
1'00 CDIITEIIIO OJ; OURE.'($1( 

Eu traio a voz das mámoas e dos castros, 
das c'dades antigas; 
o saloucar dos szgros promontoiros 
e das fontes perdidas; 
bágoas de Calvos de Randín e Velle. 
do Barbanza e da Limia, 
e balbordos do m~r das naos de coiro 
polas praias oestrfmnicas. 

Sei que os gladios de antenas e os machados 
da panoilia druldica 
fanche a garda de honra nos tesouros 
que a terra inda acobilla. 

Presididas por Cristo, están presentes 
as vellas teogonfas, 
e o Bandua, o Verore, o Coso. o Vestia .... 
cas Ncreid~s e as Ninfas, 
pervagan arredor do teu sartego 
nesta hora da partida 
en que a Tellus de Ourense che recolle 
con aperta infinita 



lt cl"l !nr.tt(ol ,. \.lt~ -JZUC 

1~(.1 t .I Ilt~.:, b:Jt~~0::t(J1.0, 

l(~l•fl• J'C\ (.o(fCC4 

d1 Ur"IJ ¡l I Wl'O \4-bt'<.\G o 

''" , ... ) ~ •• 1 ··r. t ' t ;¡,, 
l:,o, I oll.J\ ·\ \lld11-1 )(\\ft, 

Cutt.,. _\ 5ngtt•"r-' •u•tCoa 
'111 rt:\Utl\11 dliM"G ((.\JI.G. 

A rt IAA CU~ TUIU 

lOIIS PmiSAS Tl7 .... 

lQ\Ii 0&1'\ Ut ti d• lffttUI ttletal 

"(U 'Al S 

tc6•u•• o ••v .,.r,r tPor ••til 
Se ,or~••• ••coller vn,., ••r• tucer,tti t •sc.o• ... , .. , 

A NOSA TERRA 

o· NOSO POBO 

. ~ I 
'- "'" . ~~ 

w ·· ... ····· ....... ··········\) 

O !'Al$ llE XF.S~ 

ISRAEL Ol/ PALESTINA: K•noo oxtonoa 
do CNe a C.llcia .. 6 a

terra prc.etlda por OeÚ1 • larael. Pafs ao
acidentado. fin .ontanaa e chie. All ae 7 
de•envolveron ('Il prlncip&ll acontecilaen-· 
toe da noaa aalvac16n, que culaln.a.ron con 
Xeauçrl•to. lfo t•ro dc xeaGa, o ~~·, dl 
Vllido en tr•• provlnctaar Galilea, s ... = 
r 1a • .luc! ea, eetaba d0111inado pol oa rono-
noo. 

CO.\& • ..,,,.ullo • • l,t\.\\ .. 1 ............... ., ............. '"' '"'' ... '"' 
"'Il tl ........ l t o lll'ilftCf.lflltO I .. 11\111110 46 ·Il-
I Qlfl .. , ...... lt "'hf"•t••••• I \Oftt lt dotfl-

:!:!¡,.:-ft"::w:1:::·:· .::-..:::::!:~· ~::!!·.:n:: .... ,.., ...... 
:OT.!~ .:'t .. !~:i.:· .-::':~:. ~·! ·::· .:.:: ::!!"' 
............... b.· 

.!Qu¡ ac.ontceiMsi"'COi oc.urrlrol"' fUS tre s vlhs lndl· 
eoctos no ••P• cto '•'' de XosChl (port o do d o ficho) 

.tOruf~ roc.tu :lc ,Gsl 

.tondo P•'\ou o •ofs do CcllltO dt '"' vlllfol 

• lOI'Iclc o ••t• rof'\l 
.lctué: slt"Hica ttJ(1US, Uli ro I$1UU.ITAl 

• lQu¡ slt" ff le• ser u1 0 CA\.(C8"l 

Mostra do material da "Catequese da Comunidade" editado a fmais dos 70 polos Secretariados de Cate
quese de Galicia fntegramente en galego. 
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irzai.s 1zo camiiio 

~---.. ··-· ...... 1-doo.....W·. 
(LH ,, "' 

'"HONaiMwS*tiWNIICOI'IOO...cht ·-... ~-.............. -IQ.J.te .,.,. ............ _, __ 1 -· 1"-Il 10 

·-1..,,.,.,. o-· t non o 
~--o#M. 
·~ ..... ,. .,_, I ~ 

--cltwhib-,t-ltt>.ltot ---'(Mo ...... IIIUSI*I.,P.•-.,.._.. 
l&lo.JI . ,_.1.....,..... ... _,_ ·-.... ·--·· ~~-J$1 
..... ~ .... - ....... qvt 

.... .., ... _,.SIIUSiltllll;ol' 
(f•f.f•li)/ 

'Ntcllwttn~NaJAt~· 
._,.....,.,toi"ON.WiCf\IOit~· 
'U'N ....... totOtt"'t!!' "' ..... ,.,.. .............. ,.,.. 
'Nitt.,.tkliCM:tnWIIilt,.-, .. IM,.,..... {Co--· 

DEBE DA 
P•mo: ¿ M MOriO a,Wn 
,.,._.., vlv•? 
¿C~Iosc.o._ 
,.re <HitM ,.so • mll!.t ..,,, 
¿OWwllo•-~:m~• _110,__ .... 7 

.91. {uz rfa Pn(n6m 

'f:ll*•i"••••foOw•.tt)ulln')/o41lo"-4nt~t.1útW r."' Clufll ,,.,,rlt ""''~•a.JuU. ,_,.,,.,.,*" .. 1 .tolbtf¡-4o Jftbr 
•-lo.pcuwlo.m..r.¡.on'J.fMio:)fojnkMI•••'!Io·~i;jo.r~· 
Ht tlol• •• ')/o,/-., '}',/u,/t "f"t& ~ U 'JJIJCin/LO Ul1'$(:17f0G{.Stl 

OUR •• Oo. "· 2)-n). 

•••••••••••••••••• 
lo ledUto ~ •'• te>do ~ 

gleto """ doOie oetftud: to ~ 
dono<:IOn de Jo"" que, cuando 
1>0<eclo que vo no leAcl nodo 
móo que domoo. ,_ not 

dcno o su M<>dro pO< O queolono 
QVOdo do<omoo!odo v on elo 
tongomoo ompao; y to do holpl-
1011dod do Juon. 

Esto.oport~dotomue<lodo 
Je•u•.roclbeoMolto.tolomoow 
eoroo.tooeogoonsucoooeomo 
otgo propio. lo d~POI"' todo 
c'*'lodo, omor. eorlllo. doll
eodoto. lo roconoco y eotuldo
,o como vcwdoda.fo mOd,o auya: 
'AN llonos o tu modlo'. Es to he
ronc:to del Moostro. Es to ~ 
votunlod de Jew1. 

Pn.robo oo Iodo os to., que 
Juan en "'' e.c:t11oo llompto to 
IOm0!6 ~ v no Morto. 

Peta Juon os o<*nOI ol 
lllll:biJQ que o1tO rej)t_,. 
tondO o lodol"" ~ ~ 
lodol "" tlompoa. y to Modto. 
que oeepto o Juon como 1'4o. 

0110 ocêp!ondO en El o lodoo loo 
~. 

lq.j eno to lgjetto -
monto -entodo: En Morto. 
como moàe de loo c:teyenteo; ol 
~. Juon. como pueblo do 
creyentos. 

Acogol y dejor.., ocoge< M 
lo ....., ..... del dõclpulo do JeWI, 
del crtsllono. 

,.,.,......,._.__ ... ___ .... .._ ................. . ---···-........... ewllllw ............. ...... ,._ .. __ 
,.,flr' .................. .. ................................ 
ala.MtlllHGI\• .......... M'U .... 
~.,..._.~......,.. ..... u .. 
..... Oo!Mt .... ,...., •• t ......... . 
~AUCAa t tllll.._.,....,... ................. __ ,..., 
... ftll ..... 

AM!onlllllll6n11iA"*'ccol'llC:W ... NCtl.l 
tdl ... IUQ .... _...... . ........ . ...... ,.... ...... ,*' ..... ._..., 
..-6dilpottoft•·tiNI'IOI"' .. ,n¡¡ .... 
o. ......... ....... . 
........... JIIICil.at .......... lldOt 
Jlltl ....... ., ...... ~ 
xaa... • ....,'**~...,_, 
choo. A RaMinl ta rct1 .. ,.. Wl, I t:. 
~ ................. . ----c.-. ... .. 
-~ ...... ..... 
FIIM0..-~4 .. ..... 

&161. hlllu ........ ..,.. ............ ,.,..,.. ..... 
........ .,.. o.a ......... .... 
'* ................. .. .......................... ............................... 
"'*--r::L&.......- ....... ................ ,.,. ... 
¿ '!:, IIÓS tJIIé ? 

--a. ..... ,... .... _..,... ................ ..,. ..... _ 
.................... Gorl.l .... ... ........................ ,..,....._, 
.. ..,. ..................... an:lldt .. 
............... o. ...... ,. ... " .. ........ s ____ .... _ 

, ........ .,,.,......,...~ ........... Ni 
..., .. c:r...~o-.. .. .,... .. ... ............ ..,......,.. .. ......, 
&~,. .................. .... 

pot ..... ...... CIO!IfW'f ... ,..,.,~ .. 
............ !Mn..,..CIIt .... l.l ...... 
.. ....... ,.4At'M ..... ,~ponf.lt 

No"- mtxbo podio I-on"" mun> 4M '''" dodtd pllop em 
~u:;;~~ri:.f:'i ;""<• ...,,,.,., .. ,..,_o-do,...,,., 

No aa"""- ot •tnla <Mio..,...•lóft do"n prindplo<M o<l.uAdda.o 
Il dt una rn .. Jl'f"'"''ULiva .,..,. hattr Ttap.edt.r 7 ,..... ••• TUCd6o 
COftllaria, o ~la .a...,. h..,...oda do pia mú ""'<H..IIbla. 

lln IOdo-. ,.....S. ...n.lor el -dmlonta qoo oqu~ a""- pona 
d•nuu&.roe~ 

.._ Ea derto qu.e: 
~m=loooncto-quopwd<A,...Irolo4mMtA , .. ~.,.. 

~'d.=r..,:s.:=:.-:.~=""'~'" 
• Que lo l1!alo lla uúto 1"'"' loo o11tlo- daoolltk» o po6,.. o loo 

quo lla lroiodo ytrottr .U orudtv. 
Pero Lamblfn lo r~ue: 

COIOI ~ ~=·vlwn t ~uto tn lu tolltt MM· 

• No (allan qcdcnc• rtelbt'" c.ulda .. poro 
qw M ..- pt41'd4 lo pttl.fl6n q&u opol'fon. Y tiO., 

""'"' • Almndan lo. qut no dtne" nln1an motiPO 
po10 lt\lontaf'IC coda mo/IoM. porqut .e •luttvt 
lfrtl CnrUUtr que tttorbo.n.. 

• To.mblln 101 ho~ que H hocr:n malqut.ru 
por prwltl1dO" aJ,fr qut todtJ ti rnundo 11~ r.n 

'--"!'t't>....~;:...._j tomo o ,u ... 
No podtmo1 necar, rd 1lqWtr1 d•r por cartd1d, lo qut dtb.mot t 

nu.eat.Toa mi.)'Oru porjvttlda. 
Elloamer.cen: 
• CompoAfo por M6trn01 utrr.cluuJ.o eoiUro '" "4010 : ~::.=~~==-~U,::~cl,:[o';,¡"::'rour 
• No ,..,,., ltt~tU.. PI' llal>cmM h«lla ~til<• 
• &r totnpr«nd.ldo. por la comprr:~t~l6ft qtH not dúptJ'IMU'On 
• Alqrarlu lo uldo por lo•ldlrim•• que 1101 «A/Uioron. 
FAU debl6 M:r la act.iWd dt Jv1n ton M1ñ1 "l..a HOC:fc1 f:n t u u.u& 

M.ña a~mnt.nS altrt.odot.l ariftoq\le,en aqvellat rno~"Mnlot t'n qu. qued6 
da, nocuitab.. Y. • n'edida q'Utlba m.C'jedtmdo,con tu te "1 au bcrndad, 

~; 1::~~~~:=::!6-~h"c:=::¡: ,::=.·d. ••ldrt•l• 
pena msetwr 1 lot hOc- • acr pnti"'MM!t> PI" no rnotirno. aolot. Pt.n la 
cent:r'Oiidad a41o .. pueda en.~., a5tndo Ct-M:roeot 

Folla bilingiie editada recentemente polos Secrerariados de Catequele de Galicia.'AclUalmente xa é mo
nolingiic castelán na práctica totalidade dos números. 
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CELEBA 

POBO 

CELEBA 

POBO 

CElEBA 

POBO 

CELEDA 

POBO 

CElEBA. 

POBO 

CElEBR. 

POBO 

CELEBA 
P080 

CELEBA 

POBO 

CELEBA 

P080 

CELEBR. 

POBO 

CELEBR. 

TOOOS 

CELEBA 

P080 

s~. '*" miM:nCOfd;• de nós. 
Pois temos pec..cto eontt • Ii. 

Ud4tr~ ~- a tu.J p.Hdde 
! dino-III 1U11 s.aiwacl4n. 

A SANTA MISA 
No I'JOrtM do Pai e do ldlo e dO Espmto Sa~~to -

S4UDO INICIAL I! A gtae~• dO noso ~ Xesucusm. o amot do p.; e 
.11 comunión do Esplrtto Santo w .. .n con todos --os. 
E <Onllgo ......... 

I 
~ 

A graci• e ,..,jJe¡Mz de Oeus. no,o P111. e de Xt$UCIIJtO. ~ nOSO Setb'. se:tan con todo:$ vO< 

Econ1J9oa-n. ~ 

I 
ri 

O Stttor .sen COrttvo.sco. ~ 
Eoonllgol.om6n. ;. 

ACTO PENITENCIAL 

lrmW: pMa cetebtart'J"K» d;gn~~nente os nnto.s mlJtt• 
tiO$, recOI'tell.mor qu. .somos pttCIKioru. 

Eu conlkome pecadot dlant. dt Oeut omNpottnte 
e """"" cMante de v6s. meus ltm6ns. 
polo a.llo pocado mollo 
cM penUIMC'I&o0 ele palabra. ct. obr• • dt omltlôn 
pola milla Nlpa. 
polo ml/la ........ ~ pola mJAa o-11m• culpa. 
Po< leo le pido i "-•ont- Vlru Milla, ~ 

• tbdolo1 An.&ot • Santos do c.o ~ 
• • Y6t tam6n. meu• lrmina. 
- ro;u.des por mln 

.. 
• O.Ua. o no.o Pal. 

O.U• omttipot.nte tMa pi«<~• de nós, nor conc.dt o 
,.,r;;ón doa noaoa ,.cedas e nos lttYt I vldl .,.,n& 

-.. 

~ 

GLORIA 

Glorla a OtoU.t no c.o., 

" ::! 

e pa 6 NU pobo na letra. 
lfoeo Sellor o..,, Nl do cwo. 
0.... Pol t06opocle<ooo: 

0otu ommporonre rfll~ poedw• de oo.. 
nos cone«J~ o pwdótt tiOS noso~ ~dos 
• nos ,..,, .I tn<11 .,.,,. 

a: 
o ... louv.Mtott' bendedmos1e, aoott.mo.sl .. 

glcNIIIdmoole o Âtno-e ~ 
pola túa lnmens.a glotta. 
Sellor, fMio .W00, XMuc:tlslo. 
s..\orDeu.,M<oa.o ..... "llo do Pol. 
n. qvo qula.lo --do mundo. 

........ 

ft Cl~rl lvchiU lfWtilâO • s tlv~ to<: .;o~;,cons 
11/feç>MitdoJ.. 
S-"01. ,., ~.OMJe de nos 
S.t\of, ten piedade de n6s.. 

ti QUI w41ecn~ ch1m11 ós ~adOra. 
Cristo. lM pt«Jatn de /)Õ$ 

Ctblo, ten pii1UcM de n6t. 

TI que Nf~J 4 d~Ua do Pal P~'~ lnterCitdetes 
por nós. 
Sollot. ron plededt de nós. 

Sel\or, ten piedade de ncb .. 

lECTOR 

TOOOS 

t~ .,.-.dlode de nO .. 
T1. qu• quít.-fo pt<»dd ôO mundo. 
nc:olta a tW)I.I Of'ldón. 
n. qvo Htis i dotella do Pol 
10ft piedade de nó., 
porquo d ~ Onloo SoniO, 
ti, o ún~ s.llor, 
lt. o único AldtJmo. Xawetttto. 
Co !opltlto Santo na 010<1.t de D- Pol. Amen. 

DUPOIS DAS L!CTURAS 

Pola/If o do Sowlof. 
Oradlt 1 O.Vt 

CE\.EBA. O.us omnlpolM'It• tM• pil<lad• dt no.s. 
nos conc1<11 o perd<Jn dOJ nosOJ p41eado.s 
• no.s ¡_..,. 4 vH11 tr.,n, 

Oikono 
ou 

!VANX!liO 

POBO. Amen. 

KYRI!$ 

CELEBR. SIW!Of. ron r>/edede de nós 

POBO $ollor. Ion pled- de nOL 

CELEBA Cn• ro. rM po.aeae de nós 

POao Cttato. ten ~IICSed• d• nOs. 

CE1.EBA Sowlof. ron p..awo dt OO.. 

POSO s.t\or. '"" Cl'fed.ld• de n6.s.. 

Cetebt. 0 SMOI' lU I convosco. 
POBO E con1J90 t..,on. 
Oiõcono 
ou 
Celebt. 

POBO 

LKrutl do unro Evan•IIJo u;gundo San ..• 

Otottaall.s..\01. 

DI!SPOt$ OO !YAHJI!UO 

A Santa Misa. Texto editado por S.E.P.T. e usado en diversas parroquias ata a publicación do Misal 
galego. 
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A SANTA M IS SA 

(C = Cekbrante: P = P<M>: T - Todos) 

Rito• Iniciais 

C: Em nome do Pai e <lo Filho e do Espirito Santo. 
P: Anrc!m. 

C; A gruçn de nosso Senhor Jesus Cristo, o unor do Pal 
c:: :\ oomunhão du Espkito Snnto estejam convosco. 

P· Betrdito st:ja D~us I que uos reuniu no amor de Cristo. 

C: I rml\os. reconhcçoun<,:-. ns nossns cu1pas para celebrar 
dign3mt11lt: os snnto~ mi~térius.- Conresse:mos 01 nos. 
sos pecados: 

T: Cu11(esw a Deus tudu-¡xxleroso I t a l'ds, lrm~os, I que 
pequei muitas vet~< I por pensamentos e polavrns, 
actos e omissões, I ¡H)r minlta culpt1, min.ha tdo grande 
culpa. I 

E peço d Virgem Maria, I aos anfos e santos I e a l'ds, 
irmdos, I que rogueis por mim a Deus nosso Stmlror. 

C: Deus todo-poderoso tenha compaixão dc nós, perdoe 
us nossos pecados c nos conduzo à vida eterna. 

P: Ambtr. 

C: Senhor. tcm piedade dc nós. P: Senhor, '~'" piedade d1 n61. 
C: Cristo, tcm piedade de n.S.. P: Cristo, ,.,. pl•dadc d• ndl. 
C: Senhor, tem piedade dc nela. P: Senhor, ttm pl•dad• d• ndl. 

T: Glórfo o Deus nas alturas, I e pat rta terra aos homerts 
por tle amados. 

Stnltor Deus, re• tios c~us. I Deus Pal Iodo-pode· 
roso: I ttóJ te louvamos, I nós tc betulltemos, I nds 

tc ador~mos, I rt6s te glorificamos, I rt6s te damos 
rraç<~s pola wa Imensa lldria. I 

Utur¡la eucarúllca 

C: Bendílo sejas, Senhor. Deus do universo. polo pio c 
polo vinho que reccl>emos do lua bondade, frutos da 
1ern e tio trabolho do bomem, que agora 1e apreseo
tamo.. e que para n6s se vão tomar pão da vida e 
vinho da wvaçlo. 

ScniJor Jt,IU Crl.liO, I Ftllto unigbtito, I Senhor 
Dtu>, I curdetro de Dtus, I Filho de Deus Pai: I tu que 
"'UJ u s~CCmlo do numdo, I tcm picdodc dc n6s; I tu 
"~"' tifus " pecado do mundo, I acollle a uoSS4 súplica; I 
Uf c¡u~ cstds d darclta du Pai, I tem pitdtule de nós. I 
SO 114 Is CJ Santo, I Jd tu o Stnhor, 1 só tu o Altissimo, 
Jesus CnJ/o, I com o Espirito Sarllo, I "" g/6ria de 
l><uJ r,., Amtm 

P: Be>odrto seja Dtus parG sempre. 
C: Orai ,itmlos. para que o nos.so sacrificio seja aceite 

por Deus Pai todo-poderoso. 

Llcur~a da Pala\ u 

P· R~ rbu o SLtth(JI pC~t lu• ts mdus ts te sacrificio, I para 
~lôria do sc:t• uumc. I para nuuo bem I e de toda a 
santa I greJtL I 

~I;) hm d.t..t leltu,... 

C: Palavr:a do Senhor. P: Graças a Deus. 

"'lo ''&nltlho. 

C: O Senhor e•tcja coavosco. P: Ele estd no meio de n6s. 
C: Evanaclho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo slio ... 
P; Gl6rla a ti, Se11/1or. 
C: Pala• r:1 da •nlvaç!o. P: Gldria a ti, Senhor. 

T: Crelo ""' Deus Pal tado-poderoso, I criador do ctu e da 
terra. 

C· 

Cr~io cm Juus Cristo, st14 dnico Filho nosso St· 
ttltor.l que fol conccbtdo polo poder do Espirito Santo, I 
nosceu da vtr1em Maria, 1 padeceu sob P6ncio Pilotos 
(fol crucl/tcado, morto c sepultado), I desceu d maruão 
dos mortos, I rususcitou ao terceiro dia, I subiu aos 
cttu, I • utd stltlado ti dtrerta d< Dtus Pal todo-pode
roso, I donde hd..<J• "'ir a fulgor os viWJS e os mortos. 

Crcio no Espinto Santo, I na santa lgreja cat6/ica, I 
n.J C'Ontwtlhlo dos .sanros. 1 na l'emisstio dos pecados. I 
"" rusurreiç.W dos mortos, I • "" vid• ""'"'- I Amtm. 

oremos 10 Senhor P. Ou•·t-rU>S, Senhor. 

C: O Senhor csteja convosco. P: Ele estd rtO melo de rt6s. 
C: Corações 10 alto! P: O rtasso coraç.W estd em Deus. 
C: ~mos ¡raçu ao Senhor. nosso Deus. 
P: E nosso dever c no.rsa salvaç4o. 

T: Santo, I santo, I santo, I Sttthor, Deus do universo/ I 
O ctu c a terra proclamam a tua g16rla. I HossaM nas 
alturas! I Bendito o que vem em rtOme do Senhor. I 
HossanJJ nas alturas/ 

Apc.\laoon~: 

C: Eis o mistério da fé. 
P: Anunciamos, Senhor, a tua morte, I e proclamamos a 

tua rusurrc~do: I vem, Senhor Jesus/ 

Ad&maclo: 

C: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, I a U, Dew Pai 
todo-poderoso, I toda a honra e toda o ¡lória, I agora 
e pora sempre, I na unidade do Espírito So.nto. 

P: Amtm 

Comw>hlo 

C: Rczemos. conhontcs .a ora~ que o Senhor nos ensi· 
nou: 

Tc\tO das respostas da misa en galego reintegrado empregado desde pnncipios dos 80, con lixeiras va
riacións. nalgunha parroqUia de Ferrol. 
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Folla lnterparroquial 

Benqueridos feligreses: 
"Tódolos membros do Pobo de Deus 

teñen de amosar ó mundo con verbas 
e con feitos a Mensaxe de Xesucristo, e 
comunica-la súa gracia .. , di a doutrina 
do Concilio Vaticano Il. 

Os leigos ou seglares -parte inte
grante do Pobo de Deus- tedes a vosa 
función propia e específica, insustitui
ble, pola vosa vocación cristián. 

Consiste en: 
-levar o .. sabor e luz dos valores 

cristiáns .. a todo o que constitue o cha
mado .. ardo temporal ... esto é. a vida da 
sociedade e do mundo. 

-ser colaboradores dos Pastores no 
desenrolo e vida da comunidade, sendo 
activos e corresponsables na vida da 
catequesis. liturxia, actividades ecle
siais ... 

Ambalas dúas vocacións tenden a 
facer visible e establece-lo Reino de 
Deus 

O Concilio Ecuménica Vat1cano Il ten 
un documento titulado .. Decreto sobre 
el Apostolado Seglar .. que trata especí
ficamente este tema 

O Sino Episcopal reunido en Roma 
baixo a presidencia de Xoan Pauto Il, e 
con participación tamén de seg lares, 

SANTOS-87 N. 0 35 

trata nas súas sesións de estudio , refle
xións e debates. sobre .. o seglar na 
construcción da vida do mundo e da 
Eirexa .. . 

E costume que o remate do Sinodo 
Episcopal, organismo consultivo do Pa
pa, éste publique un documento con 
toda a riqueza das aportacións que 
dende tódalas Eirexas. o Espirito Santo 
alumeou por medio dos que a dito Si
nodo asistiron. 

Namentras non se publique ese do
cumento, este TAMBO quer axudarvos 
a coñecer un pouco máis a grandeza 
da vosa misión de cristiáns para poder 
exerce-la e vivi-la con máis fidelidade. 

Coma sempre, con cariño, 
OS VOSOS CREGOS 

Folla interparroquial da zona da ría de Pontevedra. Edftase íntcgramente en galego. 
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MQI/f:tiWTO QllttU: lliCrR UMÓ~.ORC:AIIf'ZAOJÓIJ, 

''"''~'~"' 111: TRJ'Ia.AU.o, ..c.erów' E ~·ó.>s. 

de Galicia 

rural ----------------------------

*Qu.& Mm.os .JUI\'t& cto OA.m¡..o, 
~ r~ ~c~.,CIMOij~~. 
~9»<~~ ~ 

.y~U. ~ A..ul.. -b..t, 
~ w., ~~ n ll')"U~ 

~.~~. 

ltWT"R.ES /Jl)IJ V11S 'IQ'lt.lle!l Ó 

mi;IJ!é , />Jtl/J flAI MOVEMt'IJll> 

RuRAL . 

SOMOS X!õiJre l)O CAKJ\)~ CI.OUCI.II\ QU!õ -R.Ii: 
61J'$4A"A. tJitJ uovo XCM'D 1>C 'V1\ohR. • O'R~~ 

A thAtioJ E !IÁN:DOU-6 'Ri P<. ><6SVS. 

Diptico divulgauvo do Movemento Rural Cristián de Galicia (actualmente en fase de reconstitución). 
Novembro dc 1986. 
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ba()a{ 
liTURXIA E 
WDA Dl/ COitfUNIDA!JE 

N. 1 o 1 .987 • ciclo A 

domingo primeiro de pascua 

LIMIAR 
A "Dia f• rte:c• rso .ACOI1tece'J:'Into t aati!i

OCJfo ¡x>loo cpó•t<>loo: puou fat:...do ÔO>I; r•
•ucitow. DrM ••tabc:z cen EL C3J'Ido curaba; 
D•ua o rcaucit<X~. Noetrów.al.t4a • i111:V'".do&u10t 

der t .. t....wta d# q~U ·~ fcciP".do b0>1: p<t,... 
doa oo pocadco a todo aÇ«ot q~U cra. 

P-'ro • mt!i• Xoá.rl C.Q'I'tprobaroll qk• X••kl 
nors ••taba o.tl. !!on bruquad1a .,t,.• oa .fTOr• 
toa .•. ¿• a~ 1t0n ent•ndedea?. 

ha "'b a{ 

~ 

domingo pñneõ-o de pascua 

LECTURAS 

PltiH(IAA lECTUitA; (feitos 10. 34a. 37·43) 

lectur• dos feitos dos ~stolos: 

IC•~lu dlu Pedi"' tc-:>u • SNI•br• e dh.o: Yõs ~n ub~· 
dt ... Jo que puou n1 Xudet. t.nque t cu"'n e-p'!zou a..s antes 
pola re~:lótl d.e Ct It 1... c&ru$0 XoMt prt'dicAba o b.tuttsoo: 
cblo Otus ufuttu co• vll"ti.Mfe do Espir'ito S.nto t Xesús d~ 
ltutret. que ptSOú facendO o ben t cur41\do Os que t-naba.n 
oprl•lôos polo espirito do .. 1. 

Hôs ~~ test--.N\u do que E1 fh:o no pt.h dos xudeos 
t llih en Xti"UU1fn. A ute XesGs aatirono. pendurindoo dl 
cru¡; pero Deus resucttouno ó tercetro dh e fhonolo ver, 
non 1 todo o pobo sen6n so..ente 6s que Oeus t$~1 des\gnados 
cOCDO teste-uñas: • n6s que. dupoh da súa rts\lrrecctêM\, c~· 
.. s e beb-s c.., El. 

Fol El quen nos .,.ndou que lle predlch...,s ó pobo, sen
do uf •nte • xente ttStecaul\t~ de que Deus o const1t\11ra a 
El Xuiz de vivos 1 dt .. rtos. Oo El falaron os prohtas, ~
cindo q\lt tódolos q\le creen nel r"1b1r.in o perdón dos peca· 
dos. 

SAC.NO RESI'ONSORIAC.: fSal.ll71 

RI Este é o di• que (Jxo o S.lfor. 

VI ~:~~:d:sr~!:~orsfaor:::d!dt;: 
pois • súe miser,'cordí• ti •tern:.. 

RI Esto ó o d(a ••• 

VI A man do SelfOI' é pod•ro.u 
• ,..., do Selfot' en6r•ndeceunos. 
lion hei de morrer, m•i• viviNti 
p•r• cDnta-1•• ~~tar•villas do Sedor. 

RI Btee é o dia ••• 

VI ,. ¡Hdr~ que os cantruvs ~J(efr•I"'n 
to.-nou.te • JHdr• •n8ul•r: · 
/oi o Sellor quen o fillo, 
é un producto 6s no.so.s ollos. 

Sll>UIIOA UCTURA: (Col. 3,1-4) 

lecturo do corto ôo ~tolo S.Poulo 6s Colounses: 

Jrains: Xa que resudtastes con Crhto. buscade 
as cousas do alto. onde Cristo esti sentado i IHreHa 
de Deus; gustade os bens do Ceo, non os da terra. 

Porq11e v6s estades .artos e 1 vosa vida utl escon .. 
dlda con Cristo en Oeus. Cando Crhto, q~ i • vou vi
da, apareza de novo, ent6n tlllin ap1recerrdes gloriosos 
con El. 

~: (Xo. 20, 1-9) 

lectura do Santo haAAel1o St1jUndo San Xoin: 

O prl~~tlro dta da s-n• Harh Hogdalena fol pola 
... ~&n 6 sepulcro. [ra alnde ..,¡ cedo e atopou corrido 
• pedra do s~pulcro. 

O ver esto. voheu correndo onda Ptdro e onda o 
outro dlsctpulo que Xesús tanto queria, e dlxolles: 
Roubaron o cor,po do Sel\or e non sabemos onde o puxeron. 

Pedro e mal-lo outro dhclpulo ulron decontado 
para o sepulcro. Corrhn os dou~ xuntos, pero o outro 
dhclpulo correu 11Us e adlont6uselle 1 Pedro, chegando 
~ntes ca el 6 sepulcro. [nt6n, ab1h:lndose: pari •1rar , 
~1u os ltnzos 'postos aH no chan. pero non entrou. 

Oespo1s chegou Pedro e tntrou no upulcro: viv 
õl 1 os lenzos con que o envolveren pos.tos r.o chan e o 
sudlrio con que lle cubrt ran a Clbtza, non •sturado 
co resto, sen6n envolto e posto noutro s1t1o aparte. 

Entrcu tiMién dupoh o outro dlsclpulo q~ chegar• 
pr1~1ro; vtu aquelo e creu; poh 1t 1 daquth non enten· 
deran • (scritura, onde •• dl q"" n tI fia """ resucltor 
de entre os ..art os. 

Primeiro número de Boda/. 
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RlftiA-4 

OBXECCION DE 

CONCIENCIA 

ecib1mos na Redacc1ón esta carta que uns 
curas da diócese de Mondoñedo enviaron ó 
Consello Presblleral (asesor das decisións 
do bispo) da sua d1ócese o pasado 17 de 

NA IGREXA GALEGA 
Ma1o, testa das letras galegas Polo seu mterês e 
re//exo dunha op1món compartida por mOllos costiáns 
de Galicia, olrecêmoslla ós nosos lectores. 

Os sacerdotes dlocesanos asinan
tes. a titulo persoal. sen ningunha vin
culación organizativa ó respecto. só 
como expresión dunha auténtica Ob
xección de Conciencia e sabendo que a 
Inquedanza abranque a moitos máis 
compai\elros e irmáns deste noso 
Povo de Dous. queremos lalarnos e 
denunc1ar o enorme retroceso que nas 
if'Sianc1es diocesanas se está a dar no 
emprego da nosa lingua galega e na 
despreocupación pola sua digna 
normalización 

É unha autent1ca mlldehdade evan
xélica que nas alturas que corremos 
non teñamos tódo-los formularios 
ohc1a1s da Curia Libros de Bautoza
dos Matnmon1os e Defunc1ons en 
L1ngua Galega d1gna 

Non son adm1síbe1s modelos coma 
os dos Expedientes Matnmon1a1s 
onde o galego aparece como se
gunda lingua como traducc1on mal 
te1ta do castelan que máos que presh
'(lalo 1d1oma e a Terra só col'lseguen 
perpetuar a d1glos1a aldraxan te de lin-

guas "A" para o poder. o prestixio. os 
ricos. o imperialismo, e linguas "B" 
para os pobres, os labregos. mariñei
ros e clases populares. os iletrados ou 
os que nos conservamos no galego 
coloquial e. de paso. non teñamos pé. 
no caso do non dominio da língua 
foránea. para argumentos xurídicos 
se se trata de condenas sobre todo 

Salvo Xosé Manuel Carballo e o Sr. 
Vicario Xeral (Uxlo García Amor) nos 
seus escritos particulares. non xa no 
que dimana da Vicaría. todo-los de
maiS. co Sr. Bispo ó frente (que xa leva 
un ano na Diócese). Secretaria. Voca
cións. Misións. Cáritas. Consello Pres
btleral Delegación Económ1ca. "se
llos" ou carimbos diocesanos (10· 
cluindo o de Ferrol del Caudillo 
cando non é ofic1al xa. nin en caste
Ian). a Folla DtOCesana nacente. etc . 
etc. desterraron na propria Terra o 
dato máis identificador da nosa 1d1o· 
smcrasia colectiva. por onde ten de 
pasar necesariamente o Reino de 
Deus se ha ser tal.. 

Non se trata de presentar unha loita 
liorteira ou de discusións pseudo teo· 
lóxicas, das que xa estamos de volta. 
e fomos e estamos a ser víctimas co· 
laboracionlstas tantas veces. Esa se
ría a trampa que tal vez se estaría 
agardando. sen dúbida. Non é ese o 
móbil. 

Trátase simplemente de non segui r 
colaborando, da resistencia pasiva, 
de non seguirlle o xogo á mentira do 
dicir e non facer. por máis tempo. 

Por iso. de aqui en diante. moitos 
de nós non colaboremos con canto nos 
chegue. que non se presente " polo 
menos" nas duas línguas. Non fare
mos colectas. non secundaremos 
plans diocesanos. devolveremo-la 
correspondenc1a sen lela. cando ao 
abrila estea só en castelán. non parti· 
c1paremos en hturx1as que non va1an 
progresando na normalización dun 
idioma que tamen e de Deus .. que 
Deus ama e quer. cando xa non valen 
as disculpas de non ter un M1sal ofi· 
c1alizado serodiamente. e asi noutras 

Páxina da revista In nua. n.11 294. 1988. que recolle unha significativa obxección de conciencia lingiiís
tica de cmco párrocos de Ferrol. 
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8.2. ESCRITO DA 'SECRETARÍA GENERAL DE LOS OBIS
POS DE GALICIA. 

OS BISPOS DE GALICIA E O IDIOMA GALEGO NA IGREXA 

!.-Principios de Galicia e o idioma galego na igrexa 

1.1. "Servir ó ben común da comunidade na que se vive constitue un deber 
básico dos cristiáns nas súas relacións cos outros e co seu propio pobo; deber 
que é esixido tanto pola xusticia coma pola caridade cristiá. 

Sulíñase a necesidade "da garda e desenrolo dos bens históricos, cultu
rais e relixiosos que pertencen á mesma entraña do noso pobo e que conteñen 
o xeito concreto de expresa-lo ben común de Galicia"( I). 

Valores e bens que han ser protexidos "de imposicións ideolóxicas e 
intereses partidistas "(2). 

O Estatuto non é certamente unha fin en si mesmo, é "un instrumento 
que, ben utilizado, debería redundar no ben do noso pobo e na garda e pro
moción da súa identidade"(3). 

Oponse a esta existencia "a persistente difusión de modelos culturais 
alleos e hostiles á tradición e á conciencia cristiá do noso pobo"(4). 

2.-Doctrina positiva sobre o uso da lingua galega na celebración litúrxica. 

"Ó abri-lo Concilio Vaticano II a posibilidade do emprego das linguas 
vernáculas na celebración da santa Misa -S.C., 54- elaborábase unha pri
meira versión galega do Misal Romano, que aparecía en 1968 e que aprobou 
"ad experimentum" o Consello para a execución da Constitución sobre a Sa-

(I) (2), Carta dos Bispos ante as elección ó Parlamento. Poio. 1981. 
(3) Nota dos Bispos ante o Referendum do Estatuto. Santiago 1980. 
(4) Ante as eleccións municipais e 6 Parlamento Europeo. Santiago 1987. 
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grada Liturxia. Mais tarde viría, tamén "ad experimentum" a aprobación dos 
Leccionarios dominicais"(5). 

Dábase así cumplimento á proposta contida entre as conclusións do 
Concilio Pastoral de Galicia na súa terceira Reunión Xeral de 1976 -Conclu
sión 11,6- e refrendada polos propios Bispos o 24 de agosto do mesmo ano 
como "modelos que deberán rexe-la pastoral litúrxica e sacramental nas dis
tintas dióceses que constitúen a provincia eclesiástica compostelana"<6>; e para 
que "o pobo galego enteiro non só participe senón que sinta como propia a 
celebración do Misterio da Liturxia e que deste xeito se vaia edificando a 
Igrexa"(7). 

3.-Aplicación destes principios no emprego do idioma galego na Liturxia. 

3. 1. Dase cauce á posibilidade do uso do galego: 

* publicación dos textos oficiais coa garantía da aprobación eclesial e o 
acomodo a normativización do idioma. 
Misal. Leccionarios dominicais. Rituais. 

* insistencia na promoción, por medio destes instrumentos en lingua 
galega, dunha participación mellor, máis viva de tódolos fieis na celebración 
do Misterio eucarístico<&>. 

* non aceptación de traduccións privadas ou ocasionais sen o valor ofi
cial que lles otorga a aprobación do maxisterio da Igrexa. 

3.2. 
* Aparición do primeiro Misal Galego. 1968. 
"' Leccionarios dominicais e festivos (xerografiados) 1968. 
* Constitución da Comisión de Liturxia en Galego coas seguintes reali

zacións: 
+ ordinario da Misa. 1970 
+ritual do bautismo de nenos. 1978 
+ ritual do casamento. 1980 

* Misal Galego. 1987 
* Ordinario da Misa. 1987 
* Leccionarios dominicais e festivos (normativizados). 1987. 
"' Subsidios para a celebración litúrxica: 

(5) (6) (7) Cana na presentación do Misal Galego. Santiago 1987. 

(8) Presentación do Misal Galego. Prefacia do Misal. 1987. 
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+"A misa cantada", pubricada no 1970 abre un notable desenrolo 
de cantigas para as celebracións -Estévez, P. Feijoo, etc.- ata os recentes en
contros de Poio de música relixiosa, promovidos pola Vicaría de Pontevedra. 

3.3. Proxectos inmediatos: 

* Edición típica de tódolos rituais dos sacramentos e da celebración das 
exequias. Atópase o proxecto en fase de aprobación. 

4.-A celebración en galego da Santa Misa e dos Sacramentos. 

* celebracións pontificais nas catedrales, sempre coa atención necesaria 
derivada da diversidade lingUística dos fieis que participan. 

* celebración presidias polos Bispos cando as circunstancias o requi-
ren. 

* solemnidades especiais, coma a da Ofrenda en Lugo do Antigo Reino 
de Galicia ó Santísimo Sacramento. 

Misas en galego en parroquias tanto de cidades coma de vilas e peque
nas parroquias, nos días de meirande concurrencia. 

* O número de exemplares do Misal Galego distribuido polas parro
quias e igrexas é o seguinte ó ano da publicación do Misal: 

diócese de Santiago, 536 
diócese de Lugo, 285 
diócese de Mondoñedo-Ferrol, 185 
diócese de Ourense, 375 
diócese de Tui-Vigo, 212 
diócese de Astorga, 6 

* orientación e monicións celebrativas feitas en galego nas igrexas tanto 
catedrales coma parroquias, con motivo de festas e solemnidades. 

5.- A piedade e a instrucción relixiosa. 

Só a modo indicativo: 

+ versión dos Evanxeilos. 1965 
+ Os Salmos, 1967 
+ escolma das principais oracións dos fieis cristians. 1968 
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+ material para homilias e catequeses. 1968 
+o rosario en lingua galega. 1969 
+ O catecismo na escola. 1972 
+ Novo Testamento. Gómez Ledo. 1974 
+ Novo Testamento. Casado Nieto. 1974 
+Sagrada Bíblia. Casado Nieto. 1974 
+ O Novo Testamento. Sept. 1979 
+ Os salmos e os cánticos da liturxia das horas. 1987 
+ Biblia Galega (a punto da aparición) 1988. 
+ Catequese da comunidade, para a catequese da infancia carpetas 

para os nenos. 1978 
+ Folla catequética para os pais "Catequista do teu fillo" 1987 

(distribúense 30 mil exemplares en ed. bilingUe). 

Todo isto fai xermolar a seguridade de xa non ter razóns para diante do 
pobo c diante da Igrexa excursarse aquelas comunidades que desexen utiliza
lo galego para falar con Deus e na Igrexa. 

Santiago, 6 de septiembre de 1988. 
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8.3. ALGÚNS DOCUMENTOS SOBRE A IGREXA NOUTRAS 
NACION A LIDADES. 

1. "Sobre la Cultura Catalana" Nota de Conferencia episcopal Tarraconense 
do 16 de Abril de 1975. (Tomado de "Documents d'Esglesia" n.2 192. 
Publicacións de L'Abadía de Montserrat. Barcelona). 

2. "Llengua i Cultura catalanes", por Ramón Masnou, Bispo de Yic, Abril de 
1975. (Tomado de "Documents d-Esglesia", n.2 192). 

3. "La responsabilitat dels cristians en la promoció de la nostra llengua e cul
tura" Declaración dos Bispos das Illas. Xuño 1975. (Documents d'Esglesia" 
n.2 196). 

4. Normas do Consello Presbiterial de Barcelona sobre o emprego do 
catalán. Xuño de 1980. 

5. "Contribució de l'Esglesia a la normalització de la llengua catalana" 
Exhortación Pastoral do Sr. Cardeal Arzobispo de Barcelona. Decembro de 
1986 (B.O.A.B. 15-1-1987). 

6. "Sobre l'us del catalá en algunes activitats pastorais" Decreto do Yicariato 
Xeral do Arzobispado de Barcelona. (B.O.A.B. 15-5-87). 
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VIDA DE L'ESGLESIA 

SOBRE LA CULTURA CATALANA* 

nota de la conferencia episcopal tarraconense 

Eis bisbes de la Provinâa eclesiàstica tarraconense hem considerar el 
moment presenti les perspectives futures de la llengua i de la cultura catala
nes, per les quals actualment hi ha tant una renovada preocupació ciudadana 
con iniciatives noves i valuoses. Hem reflexionar sobre aquest tema com a 
ciutadans d'aquesta terra i com a representants d'una Església que vol ser 
cada dia més solidària amb el desti de cada poble. Amb aixõ, no pretenem pas 
envair /'autonomia legítima de les realitats terrenes -en aquest cas, de la cul
tura humana-, si nó fer que l'Església, segons la seva vocació i les seves pos
sibilitats. serveixi la promoció dels homes i dels pobles. 

Ens alegrem per les iniciatives que han sorgit al si de nombroses 
institucions i entitats i de les mesures que les autoritats públiques han pres pel 
que Ja a /'ensenyament de la llengua catalana i a la protecció de la nos tra cul
tura. Amb aixõ se segueix el camí assenyalat per Joan XXIII: "Respon a una 
exigencia de justicia que eis poders púbfics aportin la seva contribució a pro
moure el desenvolupament humà de les minories amb mesures eficaces a fa
vor de la seva llengua, de la seva cultura, dels seus costums, dels seus recur
sos i de les seves iniciatives econõmiques" (Pacem in Terris, 90). Eis pro
blemes que afecten la nostra cultura no són una qiiestió purament política: 
constitueixen un problema humà que conté valors molt importants per a 
l'individu i per a la comunitat. 

* TraduYm la versió castellana facilitada pel Secretariat de la Conferéncia. (M.C.) 
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Ens adonem del gran nombre de persones i de famílies, procedents 
d'altres regions d'Espanya, que comparteixen la nostra vida i el nostre treball. 
Desitgem que se'ls eviti tola forma de discriminació; que se'ls trac ti com a 
persones i no pas com a simples instruments de producció; que se'ls respecti 
llurs drets i llurs peculiaritats, a/hora que es fomenti llur integració a la nos tra 
vida social. La misió eclesial que ens és propia exigeix que se'ls presti una 
atenció pastoral com cal. 

Catalunya, dins la comunital espanyola, és conscient de la seva forta 
persona/ital, principal men! pel que Ja al seu idioma i a la seva cultura. Cal, per 
tan!, que la llengua catalana tingui l'accés que li correspon a l'ensenyament i 
als mitjans moderns de comunicació social. Aixo és imprescindible perque la 
ma} or part del nosu·e po b le pugui adquirir una formació bàsica en la nos tra 
própia cultura. 

D'una manera especial invitem a reflexionar sobre aquest punt els res
ponsables de les escoles cristianes i de les institucions educatives dependents 
de I'Església. Com abisbes, no efs podem pas oferir fórmules tecniques; pero 
110 deixem d'exhortar-los que, en consciencia, assumeixin llurs propies res
ponsabilitars, i que, com diu el Concili, "Cada dia és més elevat el nombre 
d'homes i dones de qualsevol grup i nació que prenen consciencia de ser artí
.fexs i creadors de la cultura de la seva comunitat" (Gaudium et spes, 55). 

En aquest camp, també considerem de valor especiall'acció de tots eis 
cristians. Eis convidem a treballar activament per coneixer la propia cultura, 
restaurar-la i conservar-la, desenrotllar-la segons les noves situacions i,fi
nalment, pelfeccionar-la en el Crist. 

Per acabar, confiem en l'aportació de tots aqueUs homes de bona vo
/untat que ente nen que /'accés a la propia llengua i a la propia cultura forma 
part dels drets de les minories etniques, les quals han de ser reconegudes al si 
dels Estats. En efecte, "pertany a l'autoritat pública, no pas determinar el ca
racter particular que ha de prender unaforarma concreta, de cultura, sinó 
facilitar eis mitjans, afavorir les condicions, que poden promoure la vida cul
tural de tothom, àdhuc dins les minories que poden haver-hi en una nació. 
Cal, per conseguen!, insistir primer de tot perqué la cultura no sigui desviada 
de la sevafinalitat propia i constreta a servir uns poders politics e economics" 
(Gaudium et spes, 59). 

16 d'abril de/1975. 
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LLENGUA I CULTURA CATALANES * 

per ramon masnou i boixeda, bisbe de vic 

Aquestes últimes setmanes s'ha tornat a remoure el tema de la llengua i 
cultura catalanes. Problament hi ha lectors que esperen que el bisbe hi digui 
alguna cosa, puix que, com diu el Concilio, són moltes les connexions que hi 
ha entre el missatge de salvació i la cultura humana (Os 58). Doncs bé, sí que 
el bisbe hi farà també la seva aportació, des del seu punt de vista primordial, 
que és pastoral. 

El que diu el bisbe ara és el que ell ha dit sempre -fins i tot quan molts 
no deien res-; el que han dit eis seus antecessors, en tradició fonamental, so
bretot des del bisbe Morgades; el que han dit eis documents d'Església, tant 
eis de suprema volada ~om el Concili Vaticà TI- com els més casolans, dels 
quals hi ha un arxiu abundós. Ho podríem expressar així: 

En la línia de valors, la llengua catalana mereix el mateix respecte que 
les altres llengiies. En la línia dels drets, el dret personal de parlar-la ha de ser 
tan respectat com el de les persones que parlen amb normalitat al.tres llengties. 
Cal dir el mateix a nivell comunitari o de poble: el poble català ha de ser res
pectat en la seva llengua i cultura com ho han de ser els altres pobles. Pel que 
fa a l'aspecte pastoral, la llengua nativa és l'instrument més apte, més natural 
i, per tant, més exigible, en totes les tasques d'intercomunicació religiosa: 
predicació, catequesi, sagraments. 

El mestratge del bisbe Torras i Bages és canelobre damunt del turó, vi
sible per tots aqueUs qui no hi posin el mesuró al domunt: els qui pensaven 
com ell n9 han hogut de canviar res, en aquest camp de la llengua, després del 
Concili. Es cert que a l'hora de la praxi, també hi ha hagut algunes llacunes en 
membres del clergat i dellaYcat, efectes de situacions conflictives transitõries o 

* Full diocesà Vic-Solsona, 27 abril 1975. 
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d'actituds personals discutibles. Pero la historia pot constatar que, malgrat 
circumstàncies adverses -com és ara l'impediment i la manca de 
l'ensenyançca del català i en català a les escoles, o la manca de mitjans mas
sius de comunicació social, etc.-, la nostra paria ha estat emprada de manera 
connatural en el ministeri de la paraula i dels sagraments. I hem d'afirmar, per 
amor a la veritat, que a les nostres comarques -com a la majoria de les del 
Pais-l'Església ha estat, des del tratit de la guerra civil, substancialmente fi
del a la llengua de la comunitat que serveix. La posició majoritària de 
l'Església a casa nostra és, doncs, clara, tant en la doctrina com en la praxi. 

El fet de la llengua presenta alguns problemes en situacions concretes 
peculiars. La inmigració extraordinària exigeix atencions especiais dels nos
tres pastors: als immigrats eis empara un dret de cura pastoral adient, i aixo 
dóna lloc a algunes dificultats. La caritat pastoral, l'esperit de comprensió 
mútua i una acció simultània de facilitar la integració i d'oferir serveis en la 
seva llengua, són camins normais i efiçacos de solució. 

També hi ha hagul casos de manipulació de l'afer llengua: no han faltat 
motivacions de política de sector o de sectarisme que han instrumentalitzat el 
problema amb traça. És de doldre que aixo passi en un punt tan clar i inno
cent. El sectarisme i l'apassionament han desdibuixat la veritat de les coses, 
més d'una vegada. Les tàctiques de silenci , de confusió o d'agressivitat també 
s'han fet servir. 

Resta encara un detall: la pena que fa, a qui estava acostumat a llegir 
magnífica literatura catalana, vella i nova, impregnada de sentit cristià i de bon 
gust, trobar-se a les mans, amb força freqtiencia, literatura escrita en català, és 
cert, pero amb la recança que inspira el fet que el meravellós valor de la llen
gua hagi de ser pretext i vehicle d'antivalors i grolleries, com passa també 
amb al tres idiomes. 

I acabem. L'Església, que defensa i estima tota cultura i tota llengua, és 
natural que defensi i estimi la nostra. El dret al millor instrument de comuni
cació social i convivencia en la vida humana i religiosa no és competencia de 
principis liberais o antiliberals dels Estats poderosos, sinó que és qualcom 
mo lt anterior i prevalent. A més és molt logic que cada persona, en allo que és 
més íntim i sagrat, pugui parlar amb Déu, amb les persones i amb la comuni
tat, amb la llengua dels pares, si no és que lliurement en prefereixi una altra. 

Del que acabem de dir, se'n pot deduir el que pensa l'Església i el bisbe 
sobre la llengua i la cultura catalanes. 
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LA RESPONSABILIT AT DELS CRISTIANS EN LA PRO
MOCIÓ DE LA NOSTRA LLENGUA I CULTURA * 
declaració dels bisbes de les illes 

Eis Bisbes que presidim en el Senyor les Esglésies d'aquestes Ules, 
hem cregut que és el nostre deure pastoral dir una paraula d'encoratjament 
sobre el present i les perspectivs futures de la cultura propia del nostre poble, 
i especialment de la nostra llengua que n'és el vehicle i l'expressió normal. 

En aquest moment contemplarn amb esperança i volem animar en el que 
toca al nostre ministeri i segons les nostres possibilitats, l'esforç de moltes 
entitats i de molts de ciutadans de les Baelars perque la nostra llengua recobri 
en l'ensenyament i en els mitjans de comunicació social aquell lloc que Ii és 
propi com a veu normal de la cultura de tot un poble. I aixõ, perque 
l'Església, que nasqué de Pentecostes, ha de proclamar l'Evangeli en totes les 
llengties i, per voluntat del seu únic Mestre i Senyor, s'ha d' encarnar en totes 
les comunitats humanes per oferir la salvació capaç d'assaciar i de donar ple
nitud a totes les aspiracions nobles de !'home. El Concili Yaticà II ens en
senya que "no existeix res veritablement humà que no trobi eco en el cor de 
l'Església" i que ella "se sent íntirnament i realment solidària de la humanitat i 
de la seva histõrica" (G.S.l.). 

En continuar i actualitzar aquesta tasca, ben antiga en les nostres Esglé
sies, d'afavorir i promoure el cultiu de la nostra llengua, volem ser feels a la 
doctrina de l'Església universal que defensa el dret dels pobles a expressar-se 
amb la seva llengua i cultura prõpies, també en el cas de les minories etni
ques. Doctrina que ha rebut la seva confirmació al darrer Concili, particular
ment en la introducció de les llengties vemacles a les celebracions litúrgiques. 
(Cf. Pacem in terris, 90, G. S. 59, C. 36-40). 

* Lluc, Juny 1975. 
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Des d'aquest plantejament volume fer-vos present el nostre desig que 
tots no~altres, cristians de Mallorca, Menorca i Eivissa, assumiguem cons
cientment la nostra responsabilitat -com a membres al mateix temps de 
I'Església i del nostre po b le- d'apreciar, pro moure i difondre l'us de la nos tra 
llengua. Ats preveres vos recordam que el motiu de Ja introducció de la llen
gua vemacla en la litúrgia, és que la predicació de l'Evangeli, !'educació en la 
fe, l'oració personal i comunitària, la celebració dels sagraments tenguin com 
a vehicle normal la llengua materna del creient que hi participa. Recomanam a 
les escoles cristianes i a les institucions educatives depenents de l'Església 
que, teninr cn compte el recent decret del Govern Espanyol del dia 9/5/1975 
sobre l'cnseament de les llengi.ies regionais a les escoles, introduesquin de fet 
i promoguin cficaçment l'aprenentatge de la nostra llenuga. Volem també, 
que, a nivel! ele les nostres Esglésies Diocesanes, l'ús de la nostra llengua es 
vagi normalitzant sempre més en tot el que seigui convenient. 

Tot aixà no ha d' implicar cap discriminació enfront dels germans pro
ccclcnLs d'altrcs regions d'Espanya, molts d'ells afincats definitivamente a la 
nostra terra. Les nostres Esglésies els han d'acollir pastoralment, han de res
pectar cis seus drets i peculiaritats, també quant a l'ús de la seva llengua so
bretot, en el que pertany a la predicació i a !'educació de la fe, a la pregària 
personal i comunitària i a les celebracions litúrgiques. Al mateix temps han de 
fomentar la seva integració a la nostra Església i a la nostra societat. 

Amb aquesta paraula, que voldríem que fos llum d'Evangeli per al nos
tre poble, reafirmem el que hem dit eis Bisbes espanyols al darrer document 
collectiu sobre la Reconciliació: "Representa una positiva contribució a la so
lidaritat humana la multiplicació de projectes d'abast comunitari, més enUà de 
tota discriminació i elitisme, i la defensa del patrimoni ,socio-cultural de les 
minories etniques dins l'ordenament polític" (n.11). Es aquesta una tasca 
que hem de fer entre tots, els nadius de les nostres illes, eis qui vénen per 
cercar treball entre nosaltres, eis qui fixen la seva residencia en la nostra terra 
per qualsevol altre motiu i eis qui, dins l'Estat Espanyol al que pertanyen di
verses minories etniques, exerceixen l'autoritat al servei del bé comú. I tots, 
segons l'esperit d' aquelles altres paraules del Document collectiu sobre la Re
conciliació: "que cadascú reconegui la gamma plural de riqueses personals 
dels al tres. ¿Com se'ls estima de veritat si no se'ls permet ser elis mateixos?" 
(n. 18). 

Ciutat de MaJlorca, 10 de juny de 1975. 
TEODOR UBEDA, bisbe de Mallorca 
i Administrador Apostôlic d'Eivissa. 
Ciutadella de Menorca, 10 de juny de 1975. 
MIQUEL MONCADAS, bisbe de Menorca. 
Consell Presbiteral de Barcelona 
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L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA 

1. Creiem necessari remarcar, d'antuvi, que el presbiterat de Barcelona ha 
tingut sempre una actitud de 

-fidelitat activa a la llengua i a la identitat catalanes, incorporant la 
llengua a la litúrgia. 

-presencia pastoral en els barris i comarques d'immigració massiva, 
en eis quals les noves parrõquies creades en eis últims vint-i-cinc anys han 
estat, segurament, una de les respostes més positives que han sorgit de la so
cietat catalana de cara als problemes de la immigració. 

2. En la nova situació c;ue configura l'Estatut de Catalunya, volem vetllar 
perqué l'oficialitat de la llengua propia de Catalunya, el català, i el castellà tin
gui plena vigencia a !'interior de l'Església. Així, proposem: 

2.1. Tot prevere, religiós, religiosa o laie que tingui una activitat pasto
ral ha de ser capaç d'utilitzar totes dues llengues. 

2.2. Amb les pertinents consultes, es promogui l'actualització dels ho
raris de celebracions en cada una de les dues llengi.ies, i la coordinació arxi
prestal, de manera que no hi hagi zones sense possibilitat de celebrar la litúr
gia en català, o almenys d'una forma bilingi.ie. 

2.3. Els cartells de tota mena i les publicacions siguin presentats també 
en llengua catalana. 

2.4. Els topõnims siguin escrit sempre en català. 

2.5. Que s'assoleixi la correció deguda en la redacció d'escrits en llen
gua catalana i en la transcripció de les partides i altres doeu men ts. Potser eis 
centres de preparació pastoral podrien incloure en llurs programes algun cur
set sobre formularis de certificació, correspondencia oficial, etc. 
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3. Els preveres han de contribuir al manteniment d'una sola comunitat a 
Catalunya, fomentant la comprensió mútua, aportant elements d'informació 
que ajudin a entendre la realitat catalana, cridant a l'obertura, creant en els 
cristians una actitud de generositat i d'estimació mútua. 

4. Cal evitar que en cap reunió una persona sigui obligada a parlar en una 
determinada llengua. A nivelllocal caldrà adaptar-se a situacions molt pecua
liars, pero cal anar fent entendre que eis laies que ocupen un càrrec que els 
obliga a moure's a un nivell més ample (p.e., eis membres de consells pasto
rais, responsables d'una associació, etc.) han de ser capaços de comprendre 
totes dues Jlengues. 

Juny, 1980 
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CONTRIBUCIÓ DE L'ESGLÉSIA A LA NORMALITZACIÓ 
DE LA LLENGUA CATALANA 

Exhortació pastoral del Sr. Cardenai-Arquebisbe de Barcelona 

En el document colilectiu publicat pels bisbes de la Tarraconense, el dia 
27 de desembre de 1985, "Arrels cristianes de Catalunya'', vàrem fer unha 
referencia a la contribució de l'Església a la cultura catalana, i més concreta
menta la normalització de l'ús de la llengua del nostre país. Vàrem remarcar, 
d'una manera especial, "l'esdeveniment histõric" que significà la versió cata
lana dels llibres litúrgics, que va facilitar una participació més viva de les co
munitats en les celebracions i va comportar, al mateix temps, un enfortiment 
de la nostra llengua (ef. pàg. 14). 

Amb aquesta exhortació voldria demanar, principalment a tots eis qu i 
participen en la funció pastoral del bisbe, que reflexionin seriosament sobre 
els moments que vivim d'enfortiment de la nostra realitat catalana. Avui, com 
ahir, són moltes les persones procedents de camps ben diversos, que posen 
els seus millors esforços per assolir amb plenitud la causa del reconeixement 
teõric i pràctic de la nos tra nacionalitat; per aixõ procurem injectar una vitalitat 
sempre renovada al fet de la nostra cultura específica, expressada especial
ment en la normalització de l'ús de la llengua catalana parlada i escrita. 
L'Església que peregrina a Catalunya ha de continuar fent la seva aportació a 
aquest noble esforç, i no precisament per imperatius polítics que no li corres
ponen, ni per oportunisme o per altres exigencies purament materiais o tem
porais, sinó per fidelitat a la missió rebuda de Jesucrist de predicar a tothom 
l'Evangeli. I també per fidelitat al poble enmig del qual ha de dir i viure la 
Bona Nova de la salvació. 

En aquest nou renaixement de la nostra pàtria tots hi tenim el nostre lloc 
i hem de complir amb el nostre deure. Ens hi esperonen aquestes paraules del 
document esmentat dels b is bes: "Avui que to ts ens adonem d'un cert decan
diment dels valors cristians en el nostre poble, més que no pas abandonar-se a 

259 



la lamentació i al retret, hauríem de revisar si som prou generosos i creatius 
per assolir unha presencia activa i comunicativa de la nostra fe, en tot el teixit 
social i cultural i institucional de la societat catalana. En aquesta mateixa línia 
cal observar que és en condicions de fer" (pàg. 8). 

Serveixi aquesta cita per convidar-vos a tots a fer un bon examen de 
consciencia a la llum del que allí s'hi diu, de cara a veure quina es i quina ha 
de ser la nostra actitud en aquest punt. Voldria que no sois llegíssiu amb 
atenció reflexiva aquell document dels bisbes catalans, sinó que en féssiu ob
jecte d'estudi de tots i cadascun dels seus apartats. Un estudi aprofundit, in
dividual i també colilectiu, com ha fet entre al tres instàncies eclesials, el nostre 
Consell presbiteral. Cerqueu-hi una recta il-luminació que us faci veure, amb 
ulls dc fe, la realitat del moment que vivim, per poder discernir amb lucidesa 
allo que és bo d'allõ que no ho és, i decidir la vostra actuació amb oportunitat, 
amb honradesa i amb tota la generositat que calgui. Així tots podrem ajudar, 
des dc la nostra responsabilitat pastoral, els ciutadans d'aquest país a assumir, 
elis lambé, les responsabilitats que els són prõpies en la reconstrucció i con
solidació de Catalunya i de la seva cultura. 

Cal no regatejar esforçcos per aconseguir personalment un coneixement 
tan complet com sigui possible de la llengua, la literatura, la historia, la geo
grafta, el dret, els costums, l'art, etc., de Catalunya. Sobretot és convenient 
expres ·ar-se sempre amb correcció, tant en l'ús del català parlat com en 
l'escrit, i si es poot fer amb elegància d'estil, molt millor; procurant sempre 
no mostrar-se afectats, sinó ben propers a la manera de ser i d'expressar-se 
del poble. Siguem zelosos custodis de la nostra cultura i propaguem-la amb 
seny i amb constància, tant entre els qui han nascut i viscut sempre a Cata
lunya, com entre els qui s'hi han traslladat des d'altres llocs. 

Pel que fa als vinguts de fora, un recte sentit de justícia, el més exquisit 
respecte a les persones i la urgencia de la caritat pastoral, ens obliga a ajudar
los positivament en el seu esforç de conéixer i incorporar-se a la llengua i 
cultura autõctones. No podem pas oblidar que, des d'una perspectiva 
evangelica i missionera, les persones sempre ocupen el primer lloc. Per aixõ 
aquells que vénen d'altres terres han de trobar en nosaltres aquell acollirnent 
delicat i càlid, que s'esforça per anar a !'encontre de la seva manera de ser i 
al hora un estímul i un ajut per a la seva incorporació progressiva a les comu
nitats cristianes. En el nostre document, els bisbes vàrem fer aquesta recoma
nació; "demanem a les comunitats parroquiais que continuio essent un exem
ple de convivencia en el respecte a totes les formes culturais, en la facilitació a 
l'ús normalitzat de la nostra llengua, en una germanor verament cristiana" 
(pág. 29). 

D' al tra banda, tots hem d'entendre -i practicar- que viu re i expressar-se 
en català é d'entrad~ un dret i un deure de tots els catalans, que res ni ningú 
no pot constrenyer. Es desitjable que l'ús normal de les celebracions litúrgi
ques sigui la llengua catalana. Allà on la prudencia pastoral i el be de les per-
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sones ho aconsellin, podrà ser emprada una al tra llengua o bé es podrà fer un 
bon ús del bilingtiisme. Cal que eis responsables de les celebracions revisin 
els criteris i les motivacions que els mouen a prendre diverses actituds i que 
facin tot el que sigui necessari per a col.laborar sincerament en el corrent de 
normalització de l'ús del català. Aixõ també afecta les diferents accions pasto
rais de totes les nostres comunitats. Per consegtient convindria revisar amb 
esperit d'autentica caritat pastoral, la llengua de la catequesi, de la predicació, 
de les celebracions religioses comunitàries, dels cants i de les altres actuacions 
de caràcter pastoral. En aquest punt, espero que totes les esglésies, començant 
per la nostra Catedral i seguint per les parroquiais i les d'instituts religiosos de 
la nostra diõcesi, observaran una actitud i un comportament exemplars. 

Aprecio i valoro molt positivament l'esforç d'aquells sacerdots, religio
sos, religioses i laies que, vinguts de fora, han fet per coneixer i parlar la 
nostra llengua i així poder col.laborar més plenament a la tasca pastoral de la 
nostra diõcesi. Tanmateix tothom ha d'entendre que, per poder exercir alguna 
responsabilitat pastoral a Catalunya -i en concret a la nos tra diocesi de Bar
celona-, són indispensables tant el bon coneixement de la llengua i de la cul
tura catalana, com la possibilitat de fer-ne ús normalment. Actuar d'altra ma
nera seria un contrasentit, ja que l'Església, els sagraments i qualsevol tasca 
evangel itzadora estan al servei dels homes que viuen en un lloc i un temps 
determinats. 

Encomano a les institucions docents de la diõcesi que entrin de pie en 
un franc praces de normalització cultural i lingUística catalana, que siguin 
elements actius de propagació de l'esperit i de la cultura de Catalunya i que 
facilitin, sobretot als vinguts de fora, tots els elements necessaris per a la 
seva integració, segons una llarga i fecunda tradició de casa nostra. Obrant 
així, mostren el seu respecte a les persones, contribueixen al bé del país pels 
camins de la cultura i de la pau, i danen gloria a Déu. Perque Ell vol, com diu 
l'Apostol, que la seva paraula "es propagui i sigui glorificada" (1 Tess. 3, 1); 
una glorificació que es manifesta en la fe i el capteniment de cadascú, segons 
el do de l'Esperit. La cultura i la llengua, pero, tenen una importància cabdal 
en la captació i l'expressió de la Paraula de Déu. Perque, segons 
l'ensenyament de Joan-Pau II, la cultura "és una manera específica de l'existir 
i de l'ésser de l'home" i la llengua és "la forma que donem als nostres pensa
ments" 

Que Maria, la mare de Jesús, ens ajudi a viure i a predicar degudament 
el missatge de I'Evangeli: Ella que, havent escoltat i guardat en el seu cor el 
Verb de Déu, vulgui intercedir perque els catalans sapiguem danar sempre el 
testimoniatge de Ja fe, que es manifesta sobretot en la caritat. 

Barcelona, 8 de desembre de 1986. 
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VICARIAT GENERAL 

SOBRE L'ÚS DEL CATALÀ EN ALGUNES ACTIVITATS 
PASTORALS 

DECRET.-Barcelona, 7 d'abril de 1987. 

Per tal d'aplicar l'Exhortació pastoral del Sr. Cardenal-Arquebisbe de 
Barcelona, "Contribució de l'Església a la normalització de la llengua cata
lana", de 8 de desembre de 1986, a alguns aspectes de l'activitat pastoral; es
coltat el Consell presbiteral, establirn el seguent: 

1.-Els noms dels batejats s'inscriuran en el llibre de baptismes en la llengua 
que determinin eis pares de l'infant batejat o bé el batejat adult, pero hauran de 
concidir amb la inscripció feta en el Registre Civil. 
2.-Les inscripcions ja efectuades en els llibres sacramentais on consti el nom 
de l'interessat en castellà, a petició d'aquest poden esmenar-se per tal que fi
guri el nom en llengua catalana, en la forma establerta per a les esmenes de 
partides. 
3.-Les partides sacramentais que se sol.licitin es poden lliurar fent-hi cons
tar el nom de l'interessat en català, a petició d'aquest i indicant explícitament 
en les partides que és traducció del nom original castellà. 
4.-La llegenda dels segells oficiais dels organismes de la Cúria diocesana i 
de les parroquies serà en català, així com les retolacions amb el nom d' aqueUs 
organismes i parroquies. 
5.-Les cartelleres d'anuncis dels cancells dels temples i dependencies parro
quiais inclouran els continguts escrits en llengua catalana i també en castellà, 
si a judici del responsable de la parroquia, és necessari per a la correcta com
prensió dels feligresos. 
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8.5. METODOLOXÍA. MOSTRAS TEÓRICO E REAL. 
CUESTIONARIOS. 

METODOLOXÍA. (Estudio Parroquias) 

Para poder cubrir-los obxectivos da investigación sobre "O Idioma da 
Igrexa en Galicia", utilizouse a metodoloxía seguinte. 

1. O UNIVERSO 

O Universo ou conxunto total sobre o cal se realizou a investigación es
tivo composto por tódolos párrocos ou no seu defecto por aqueles que reali
cen as súas funcións dentro das cinco dioceses galegas e os municipios de 
Galicia pertencentes á diócese de Astorga. Este conxunto supón un universo 
de 1.534 párrocos. 
Dito Universo dividiuse en grupos de idades en tres intervalos (25-40 anos, 
41-55 anos, + 55 anos), para desta forma estratificar a mostra extraída, para 
obter unha maior fiabilidade. 

AMOSTRA. 

Dada a importancia do universo que se somete a estudio, e por ser esta 
investigación primeira no seu xénero en Galicia, pretendemos traballar cuns 
erros imputables á mostra mais baixos do habitual en estudios similares. Así 
determinando que as respostas poderían ter, no caso máis desfavorable, un 
erro de ±3,02%, traballando cun nivel de confianza do 95% a mostra que se 
revela como necesaria é de 638 entrevistas a párrocos. Esta mostra foi calcu
lada a través da fórmula do erro estándar para poboacións finitas. 

Para unha mellor representatividade esta mostra distribuúse entre os tres 
estratos de poboación: RURAL, INTERMEDIO E URBANO e dentro deles 
segundo os diferentes grupos de idades anteriormente suliñados, ver cadros 
n.2 1, 2, 3 e 4. 
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CADRO N~ 1 

DISTRIBUCIÓN DA MOSTRA SEGUNDO DIÓCESES 

D I ó c E s E s NÚMERO TOTAL 

SANTIAGO. --------------
OURENSE . - - - - - - - - - - - - - - - -

MONDOÑEDO-FERROL. - - - - - - - - -

LUGO. ---------- -------

fU I-VIGO. 
,.. _____________ _ 

ASTORGA (ZONA OURENSE). - - - - - -

T o T A L . ----------

Fonte· Nomenclátores Diocesanos e información posterior. 
Elaborado. Obradoiro de Socioloxía, SA. 

PARROCOS 

508 

298 

185 

358 

139 

46 

1.534 

CADRON2 2 

M o s T R 

210 

124 

78 

148 

59 

20 

639 

DISTRIBUCIÓN DA MOSTRA SEGUNDO ESTRATOS DE POBOACIÓN 

ESTRATOS % PÁRROCOS NQDE 

A 

DE POBOACIÓN ESTRATOS CUESTIONARIOS 

URBANO. ------- ------- 6,1 39 

INTERMEDIO. ------ ------- 15,7 lOO 

RURAL. - .... ---- ---- --- --· 78,2 500 

T o T A L --- --- ---· lOO,- 639 

Fonte: /Vomenclátores Diocesanos e información posteri01: 
Elaborado. Obradoiro de Socioloxía. SA. 
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CADRON23 

DISTRIBUCIÓN DA MOSTRA POR ESTRATOS E DIÓCESES 

ES TRATOS DE POBOA C IÓ N 
DIÓCESES 

URBANO INTERMEDIO RURAL 

SANTIAGO. - - - - - - - 12 32 157 

OURENSE . - - - - - - - - 6 16 108 

MONDOÑEDO-FERROL. 6 16 55 

LUGO. - - - - - - - - - - . 9 24 119 

TUI-VIGO. - - - - - - - - - 6 lO 43 

(*)ASTORGA (ZONA OURENSE). o 2 18 

T o T A L - -- 39 lOO 500 

Fonte: Nomenclátores Diocesanos e información posteri01: 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxía, S.A. 

(*) Concellos da provincia de Ourense pertenecentes ó Bispado de Astorga. 

CADRO N2 4 

DISTRIBUCIÓN DA MOSTRA POR GRUPOS DE IDADES SEGUNDO AS DIÓCESES 

DIÓCESES 
25-40 

SANTIAGO. -------· 5 

OURENSE . -------- 10 

MONDOÑEDO-FERROL. - - - - 5 

LUGO. - --------- 4 

TUI-VIGO. ---- ----· 8 

(*)ASTORGA (ZONA OURENSE). o 

T o T A L ----. 32 

Fonte: Nomenclátores Diocesanos e información posterior. 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxfa, SA. 

G R UPO DE ID ADES 

41-55 + 55 

107 99 

54 59 

35 38 

62 82 

26 25 

9 Il 

293 314 

(*) Concellos da provincia de Ourense pertenecentes ó Bispado de Astorga. 
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TOTAL 

211 

123 

78 

148 

59 

20 

639 



SISTEMA DE ELECCION DA ÚLTIMA UNIDADE MOSTRAL. 

A última unidade mostral, é o párroco, ou aquela outra persoa (un re
lixioso p.e.), que realice a súas funcións dentro da parroquia. 

O sistema de elección do párroco é aleatorio dentro de cada diocese 
elixindo ó chou tanto municipios como parroquias. O cadro n.2 5 reflexa os 
municipios elixidos, a mostra teórica, entre os tres estratos de poboación nos 
que se distribúe a mostra. O listado do universo para a elección aleatoria ela
borouse en base ós catálogos proporcionados nas distintas administracións 
diocesanas. 

TRABALLO DE CAMPO 

O traballo de campo fíxose mediante entrevista persoal os párrocos, nas 
súas parroquias, sendo os entrevistadores persoas con experiencia suficiente 
neste terreo e titulación media ou superior. O tempo de duración da recollida 
de información, foi de catro meses, dada a gran dispersión da mostra como 
sinala o cadro nY 5. Concretamente desde decembro do 87 a febreiro do 88. 
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CADRO N25 

CONCELLOS ENTRE OS QUE SE DISTRIBUIU A MOSTRA TEÓRICA 

N° DE PÁRROCOS 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITALES VILAS 

A CORUÑA 6 

s SANTIAGO 3 

PONTEVEDRA 3 
ORDES. -

POBOA CARAMIÑAL -

A BETANZOS -

MONFERO. -
VILANOVA -

STA. COMBA -
N A ESTRADA -

CARNOTA. -

CALDAS. -

OUTES. -
T CANGAS. -

MEAÑO. -
VILAGARCIA. -

I 
RIBEIRA. -
CARBALLO. -
PONTEDEUME. -
VIMIANZO. -

A MARIN. -
CAMBADOS. -
MES IA. -
TRAZO. -

G ARTEIXO. -

CARRAL. -
SADA. -
PORTO DO SON. -

o SUMA E SIGUE. ------ 12 

Fonte: Nomenclátor Diocesanos e información posterior. 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxía 

275 

-
4 

-
I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

-
I 

I 

-

I 

2 

2 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

-
I 

I 

I 

-

29 

RURAL 

-
2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

12 

3 

3 
2 

4 

3 

4 

4 

7 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

3 
2 

3 

89 



CONTINUACIÓN CADRO N2 5 

N° DE PÁRROCOS 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITALES 

s MUROS. -
OROSO. -
COIROS. -

CEE. -

A MUXÍA. -
CAMARIÑAS. -
PONTECESO. -
MALPICA. -

N CULLEREDO. -
CAMBRE. -
BERGONDO. -

OLEIROS. -

T CESURAS. -

MIÑO. -

FENE. -
ARES. -

I AMES. -
VILA DE CRUCES. -
VEDRA. -
CUNTIS. -

A VILABOA. -
BUEU. -

LAXE. -

G 
O PINO. -
FORCAREY. -
CERDEDO. -
BOQUEISON. -

o CABANAS. -

CAPELA. -
SUMA E SIGUE. ------- 12 

Fonte. Nomenclator Diocesanos e información posterior. 
Elaborado· Obrado1ro de Socioloxía 
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VILAS 

I 

-
-
-
-
-

-

-
-
I 

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
I 

-
-
-
-
-
-

32 

RURAL 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

3 

3 

I 

3 

2 
3 

3 

3 

2 

2 

5 

3 

3 
I 

2 

I 

4 

2 

2 

3 
2 

I 

147 



CONTINUACIÓN CADRO N2 5 

N11 DEPÁRROCOS 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITALES 

T 
VIGO. 6 

O PORRIÑO. -

u PONTEAREAS. -

I 
COBELO. -

ARBO. -
TOMIÑO. -

v MONDARIZ. -

AGARDA. -

I TUI. -

G 
MOS. -

NIGRÁN. -

o A CANIZA. -
O ROSAL. -
TOTAL. ----------------- 6 

DIOCESES MUNICIPIO CAPITALES 

VIANA DO BOLO. -
A 

O BARCO. s -
T MANZANEDA. -
o ARUA. -
R VILAMARTÍN. -
G 
A A VEIGA. -

TOTAL. o 

DIÓCESES CONCELLO CAPITALES 

FERROL. 6 

MONDOÑEDO. -
MONDOÑEDO-

XOVE. FERROL -
VIVEIRO. -

TOTAL. 6 

Fonte: Nomenclátor Diocesanos e información posterior. 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxía 
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VILAS 

I 

I 

I 

-
I 

-
I 

I 

2 

-
2 

-
-
lO 

VILAS 

I 

I 

-
-
-
-
2 

VILAS 

-
2 

I 

I 

4 

RURAL 

5 

3 

6 

5 

2 

5 

3 

I 

3 

3 

2 

3 
2 

43 

RURAL 

5 

3 

3 

2 

3 

2 

18 

RURAL 

3 

4 

2 

2 

Il 



CONTINUACIÓN CADRO N2 5 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITAIS 

FERROL. 6 

MONDOÑEDO. -

M XOVE. -

o VIVEIRO. -
N RIBADEO. -
D 
o VILLALBA. o 
Ñ OUROL. -
E ORTIGUEIRA. -
D 

VALDOVIÑO. o -
- CASTRO DE REI. -
F VICEDO. -
E AS PONTES. -
R 

ABADÍN. R -

o XERMADE. -

L MURAS. -
NARÓN. -
NEDA. -
MOECHE. -
TOTAL. 6 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITAIS 

o OURENSE. 6 

u LAZA. -
CARBALLIÑO. -

R XINZO. -
E CARBALLEDA. -

MONTERREI. -
N 

VERÍN. -
s VEREA. -
E PIÑOR. -

SUMA E SIGUE. 6 

Fonte: Nomencláror Diocesanos e información posrerior. 
Elaborado: Ohradoiro de Socioloxfa 
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N2 DE PÁRROCOS 

VILAS RURAL 

- 3 

2 4 

I 2 

2 3 

I 2 

I 7 

I 2 

I 6 

I 2 

I 6 

I 2 

I 2 

I 4 

I 3 

I 2 

I 3 

- I 

- 2 

17 55 

VILAS RURAL 

- 4 

I 3 

I 6 

I 2 

I 3 

I 2 

I 7 
I 2 

I 2 
8 31 



CONTINUACIÓN CADRO Ng 5 

DIÓCESE$ CONCELLOS CAPITAIS 

BOBORAS. -
MASIDE. -

o CEA. -
VILLAMARIN. -
TOEN. -
CELANOVA. -

u ARNOIA. -
BANDE. -
SANDIAS. -

R BLANCOS. -
CUALEDRO. -
PADERNE. -
ESGOS. -

E CASTRO CALDELAS . -
SARREAUS. -
OIMBRA. -

N VILAR DE BARRIO. -
RIO. -
S.CIPRIAN DE VIÑAS -
TABOADELA. -

s A MERCA. -
AMOREIRO. -
XUNQUERA DE A. -

E N. DE RAMUIN. -
COLES. -

PEROXA. -
RAMIRAS. -
CORTEGADA. -
GOMASENDE. -
TOTALES. 6 

Fonte: Nomenclátor Diocesanos e información posterior. 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxía 
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NO DE PÁRROCO$ 

VILAS 

I 

I 

I 

I 

-
I 

-

-

-

-

-

-

-

I 

-
-

-
-

I 

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
16 

RURAL 

4 

2 

3 

I 

2 

5 

2 

2 

I 

2 

3 

2 

3 

3 

I 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

1 

108 



CONTINUACIÓN CADRO N11 5 

DIÓCESES CONCELLOS CAPITAIS 

LUGO. 7 

MONFORTE. 2 

PARADELA. -
L CHANTADA. -

MELIDE. -
LALIN. -
GUNTIN. -
BECERREA. -
SARRIA. -u PORTOMARlN. -
MEIRA. -
BALEIRA. -
BARALLA. -
GUITIRIZ. -

G LANCARA. -
SAMOS. -
PARAMO. -
BOVEDA. -
SAVIÑAO. -

o SILLEDA. -
FRIOL. -
PALAIS DE REI. -
TOTAL.--------------- 9 

Foille: Nomenclator Diocesanos e información posterior. 
Elaborado: Obradoiro de Socioloxía 
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N° DE PÁRROCOS 

VILAS RURAL 

- JO 

2 8 

1 6 

J 6 

2 4 

1 6 

1 6 

1 6 
2 10 

I 5 

I I 

I 3 
I 3 

2 5 

1 5 

1 4 

1 5 

1 2 

1 6 

I 5 

- 6 

- 4 

24 119 



MOSTRA REAL 

Unha vez rematado o traballo de campo, e despois de eliminado-los 
sesgos imputables ó mostreo, resultou unha mostra real -sobre a que se fixe
ron tódalas inferencias estadísticas deste estudio- que difería só en 14 unida
des da mostra teórica (o que afecta en grao mínimo á marxe de erro prevista) e 
que foi así distribuida: 

HÁBITAT 

RURAL 
INTERMEDIO 
URBANO 

TOTAL 

DIÓCESE 

SANTIAGO 
OURENSE 
MOND. FERROL 
LUGO 
TUI-VIGO 
ASTORGA(Ourense) 

TOTAL 

IDADES 

25-40 
41-40 
56-70 
71 e+ 

TOTAL 

CADRO N2 6 
MOSTRA REAL 

n2 entrevistas 

489 
91 
44 

624 

n2 entrevistas 

202 
124 
77 

143 
60 
18 

624 

n!! entrevistas 

34 
293 
228 

69 

624 

281 

% 

78,4 
14,6 
7 

100 

% 

32,2 
19,2 
12,3 
22,9 
9,6 
2,9 

100 

% 

5,4 
46,9 
36,5 
2,9 

100 



CUESTIONARIO ABERTO BISPOS DE GALICIA 

I. ¿Qué valoración fai de toda a inquedanza e mobilización social, política e 
cultural manifestada nos últimos tempos a prol da normalización do idioma 
galego en tódolos ámbitos? 

2. ¿Qué modelo lingliístico de entre os seguintes escollería vostede corno ideal 
para o futuro da Igrexa galega? 

(preséntase tarxeta 1-P) 

3. ¿Por qué? 

4. As conclusións do Concilio Pastoral de Galicia no tocante á liturxia foron 
publicadas en 1976. Estas conclusións, refrendadas públicamente polos Bis
pos de Galicia en agosto dese ano, apuntaban o seguinte: 

11.5. "É vontade do C.P.G. que esta sesión sexa o principio dunha nova 
etapa para a liturxia en galego: polo recoñecemento conciliar de toda a Xerar
quía da rexión; pola xeralización dela como cousa ordinaria; e mais, sobre 
todo, polo compromiso dos responsables por levala a cabo" ... 

11.6. "O C.P.G. úrxelle á Comisión de liturxia en galego que, canto antes, se 
poña á confección dos materiais necesarios ... " 

11.7. " ... a vontade do Concilio é que nas Igrexas da cidade se chegue a cele
brar polo menos unha misa en galego nos días festivos ... Naquelas bisbarras 
nas que o galego é língua única, teñen que se chegar a facer en galego tódalas 
celebracións". 

¿Cre que estas conclusións foron efectivamente executadas? 

5. ¿Redactou nalgunha ocasión unha instrucción pastoral a favor da normali
zación do galego na liturxia? ¿Cal? 

6. ¿Ten en mente algún plan concreto de actuación para o futuro inmediato no 
referente á normalización do galego na liturxia? 

7. ¿Está disposto o bispado a adicar un capítulo do presuposto a este punto? 

8. ¿Pensa que a cuestión de normalizar o galego na acción litúrxica é algo es
trictamente lingliístico e cultural ou ten ademais un contido teolóxico-pastoral? 
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TARXETA 1-P 

PERSOALMENTE, ¿CAL DAS CATRO ALTERNATIVAS QUE SE PRE
SENTAN A CONTINUACION LLE AGRADARIA MAIS? 

-"Que o galego fose o idioma normalmente usado na liturxia e vida parro-
quial, anque poidese haber excepcións ailladas" ................................ 1 

-"Que o galego fose o idioma máis usado na liturxia e vida parroquial, pero 
cunha oferta estable, anque minoritaria, de celebracións en castelán" ......... 2 

-"Que o castelán fose o idioma máis usado na liturxia e vida parroquial, pero 
cunha oferta estable, anque minoritaria, de celebracións en galego" .......... 3 

-"Que o castelán fose o idioma normalmente usado na liturxia e vida parro
quial, anque excepcionalmente poidese usarse o galego nalgún ritual extraor-
dinario" ..... .................................. .................................. ...... 4 
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HABITAT MUNICIPIO N" CUESTIONARIO 

DO DDD FICHA 1(7) 

(I) (2) (3) (4) (S) (6) 

CUESTIONARIO PARROCOS 

SMmAOO ot! CO'li'OSTELA 

O Consello da Cultura Galega está a rea.lizar unha serie de estudos socio
lingUisucos nas Insútucións muáis significa1ivas de Galicia. Agmdecerlamoslle a 
sua valiosa colaboración respostando o seguinte cueslionario. Moi1as gracias 

!.¿Cómo valora a recenle publicacaón oficial do 
masa! en hngua galega?. (8) 

Como un fea lo hmonco moi positivo ........................... I 
Como un fei1o mnas ben posilivo .................................. 2 
Como un feito sen 1rascendencia .................................. 3 
Como un feito máis ben negativo ................................. 4 
Como un fea lo moi negativo ......................................... 5 
NS/NC .......................................................................... 6 

2.¿Pensa que foi publicado no momento oportuno? (9) 

Foa publicado con re1raso ............................................. I 
Foa publicado oportunamenle ....................................... 2 
Foa publicado cedo de máis .......................................... 3 
NS/NC ............................................................... 4 

3. A Vde. cn partacular ¿vaalle ser dc u1ilidade? (lO) 

De moala ulalidadc ........................................................ I 
De certa uulidadc ......................................................... 2 
De nangunha ulahdadc ................................................ 3 
NSI'C .................................................................... 4 
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4. Persoalmente ¿cal das catro ahema1ivas que se presen 
tan a continuacaón lle agradaria mais? (Explícase que 
setrata dunha opción ideal, facendo abstmcción de posi 
bles atrancos reais para lu~vala a cabo) ........................ I 

"Que o galego fose o idioma nonnalmen1e usado na 
liturxia e vida paroquial, anque poidese haber excep 
ciónssil ladas" ................................................................ 2 

"Que o galego fose o idioma máis usado na liturxia, pero 
cunha oferta es1able, anque minorilaria, de cele~rncións 

en cas1elán" .................................................................. 3 

"Que o castelán fose o idioma nonnalmenle usado na 
li1urxia e vida parroquial anque excepcionalmente pui 
dese ser usado o galego nalgún rilual extraordin~rio ... 4 

NS/NC ....................................... , .................................. 5 

5. Na sua parroquia ¿consiquiusc esa situación que voste 
de considera desexable. ( 12) 

Sl ................................................................................ . 
NON pero houbo avances importantes ........................ 2 
NON e apenas houvo avances ...................................... 3 



6. ¿A qu~ causas pode obedece·lo feito de que non se 
conseguise esa situación á que vostede aspira? ( 13) 

A falta dun m1sal o materiais axeitados. . ..................... I 
Descoñecemento do 1dioma pola mia pane ................... 2 
Temor :Is consecuencias Imprevisibles, prudencia ....... 3 
Rechazo por pane da xente ........................................... 4 
Formación pouco galeguizadora que me deron ............. 5 
A xente non o demanda ................................................. 6 
NS/NC .................................................... ....................... 7 
Outras anotar ................................................................ . 

7. ¿Cal ven sendo o número de misas que se cebran na(s) 
sua(s) parroquia(s) un fin de semana normal? 

(14) 

N• L-1 _ _J 

8. ¿Hai algunha delas que sexa celebrada parcialmente 
en lingua galega?¿Cantas?. 

(15) N.,.---...., 
9.(No caso de que sf haxa algunha parcialmente en 

galego) ¿Qu~ pane(s) é a que vai normalmente en 
galego?. (16) 

Lecturas ........................................................................ . 
Homil fa ......................................................................... 2 
Canon (ente1ro) ............................................................. 3 
Canon (pane: o Noso Pai .... ) ........................................ 4 
Cancions ........................................................................ 5 
Avisons ....................................................... .................. 6 
NS/NC ........................................................................... 7 

Il. ¿Hai algunha delas que sexa celebrada integramente 
en língua galega? en caso afirmativo ¿Cantas? 

(18) N•',...-,--., 

12. ¿Cal é o idioma que Vde. escolle para as celebra 
cións liturxicas únicas do ciclo anual nas xuas 
parroquias (Semana Santa, Novidades) ( 19) 

Só en galego ................................................................. . 
Maioritariamente en galego. ...................... ................... 2 
Maioritariamente en castelán. ....................................... 3 
So en castelán. ................ .... ......... .... ............ ................. 4 
NS/NC ........................................................................... 5 

13. ¿Cal é o idioma no que se desenvolven os 
catequistas diante dos nenos no catecismo da 
primeira comunión? (20) 

En galego .................................................................. . 
Ma1ontariamente en galego .......................................... 2 
Maioritariamente en castelán ........................................ 3 
En castelán .................................................................... 4 
NS/NC ........................................................................... 5 
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14. ¿En qué idioma están escritos os materiais 
empregadosnesta cataquese? · (21) 

En galego ..................................................................... . 
Maioritariamente en galego .......................................... 2 
Maioritariamente en castelán ........................................ 3 
En castelán .................................................................... 4 
NS/NC .......................................................................... 5 

15. ¿En qué idioma se desenvolven os catequistas na 
cataquese de confirmación? (22) 

En galego ...................................................................... I 
Maioritariamente en galego .......................................... 2 
Maioritariamente en caste lán ........................................ 3 
En castelán .................................................................... 4 
NS/NC .......................... ........... ..................................... 5 

16. ¿En qué idioma están escritos os materiais 
empregados nesta catequese?. (23) 

En galego ......................................... ........................... . 
Maioritariamente en galego .......................................... 2 
Maioritariamente en castelán ........................................ 3 
En castelán .................................................................... 4 
NS/NC .......................................................................... 5 

17. ¿Hai na sua(s) parroquia(s) movementos educativos 
da infancia ou mocedade apane da propia catequese 
(Mov Junior, Scouts. X.O.C.). (24) 

Sl ..................................................................... ............. I 
NON ............................................................................. 2 

18. (Si a resposta anterior foi Sl) ¿En qué idioma se 
desenvolven normalmente os educadores diante dos 
educandos?. (25) 

En galego ...................................................................... I 
Maioritariamente en galego .......................................... 2 
Maioritariamente en castelán ........................................ 3 
En castelán ............ ............................................. ........... 4 
NS/NC . .......... ............................................................... 5 

19. ¿Hai algunha publicación propia dn parroquia ou 
zona pastoral? 
Sl .................................................................................. I 
NON ............................................................................. 2 

20. ¿En qué idioma es1á redactada?. (27) 

Só en galego. ................................................................ I 
Miis en galego que en castelán. ... .............................. 2 
Miis en castelán que en galego. ................................... 3 
Só en castelán. .............................................................. 4 
NS/NC .......................................................................... 5 



21 ¿En qu~ 1d1oma se expresa nonnalmence na conversa 
mfonnal c esponcánea cos seus fregreses? (fora da 
m1sa, nos mcerçambios cos veciños, nunha fesca). (28) 

En galego .................................................................... .. 
Maoonnence en galego .................................................. 2 
Maoonnence en cascelán. ............................................... 3 
Ca~celán. .. ................................................................... 4 
NS/NC .......................................................................... 5 

ll 

22. ¿Qué grao de acordo ou desacordo cen con cada 
unha das scguonce; afinnucións?. 
"Seria egoiscu pola nosa pune realizar a licurxia en 
galego dado o gran número de xences de fora que 
pa~nn por Galicia 6 longo do año". (29) 

Tocai menee dc acordo. .................................................. I 
Maos ben de ocordo. ..................................................... 2 
Mais ben en desacordo. ................................................ 3 
Tocai menee en desacordo .............................................. 4 
NS/NC ....................................................................... 5 

23. "O galego poderia <oer en codo caso o idioma da 
licurxia na~ parroquoa> do rural, pero non nas urbanas 
onde cen menor 1mplancoción social". (30) 

T01almence de acordo. .................................................. I 
Ma1s ben de acordo. ..................................................... 2 
Maos ben en desacordo. ............................................... 3 
Tolalmence en desacordo ..... ......................................... 4 
NS/NC .... """""'' .................................................. 5 

24. "Hoxe que c&Jmñamos cara á unificación de países, 
CO>Iume•. 1dooma.s e esii los de vida, seria un paso 
a1rás que o galego se convenise en lingua usual na 
hcurxía". (31) 

Tocai menee de acordo .................................................. . 
Mais ben de acordo. ..................................................... 2 
Maos ben en desacordo. ................................................ 3 
Tocalmence en desacordo. ............................................. 4 

NS/NC. ....................................................................... 5 

25. "O problema quedaria solucionado se algunha parro 
qui a de cada tona especializase en licurxia en galego, 
pennanecendo as oucras en sicuación accual". (32) 

Tocalmence de acordo .................................................. . 
Mais ben de acordo. ..................................................... 2 
Maís ben en desacordo. ................................................ 3 
Tocalmence en de>acordo .............................................. 4 
NS/NC .............................................................. 5 

III 
27. Escima Vde. que o Concoho Va1u;ano Il globalrnen 

le COOMderadO fOl .... (34} 

Fo1 m•" ben negauvo .............................................. .. 
Foo ma" ben poso1,.o pero deu pé a abu<o•. ............. 2 
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Foi positivo e suficence. ............................................ 3 
Foi moi posohvo e prec1sa concinuarse a renovación.. 4 
NS/NC ........................................................................ 5 

28. ¿Es1á suscrico a algunha publicaciuón de tipo 
pascoral o leolóxico?. (35} 

Sl .............................................................................. . 
NO ............................................................................. 2 

29. ¿Algunha desas publicación escá escrica en 
galego?. (36) 

Sl. .................................................................... ......... . 
NO ....................................................................... ...... 2 

30. ¿Tiña coñecemento du exiscencia dalgunha desen 
publicacións? (Amósase un exemplar de: "Banda!", 
"Encrucillada", "lrimia", ... ). (37) 

Si de codas ................................................................ . 
Si dalgunha ................................................................. 2 
Non de ningunha ........................................................ 3 
NS/NC ........................................................................ 4 

31. Na súa cas cando neno falábase: (38) 

Só en galego. .............................................................. I 
Galego encre os pa1s e cascehln ó fillo ........................ 2 
Só castelán. ................................................................ 3 
NS/NC. ....................................................................... 4 

32. A sua fonnación sacerdotal e ecolóxica desenvol 
veuse: (39) 

Sempre en Galicia ..................................................... . 
Seminario en Galicia e escudios de grado fóra ........... 2 
Todo fóra de Galicia .................................................. 3 
NS/NC ........................................................................ 4 

33. A sus experiencia pascoral desenvolveuse: (40) 

Sempre cn Galicia .................................................... .. 
Fora de Galicia entre I e 5 anos...................... .......... 2 
Fora de Galicia encre 6 e lO anos ............................... 3 
Fora de Galicia mási de I l anos ................................. 4 
NS/NC ........................................................................ 5 

34. ¿Ten algún craballo remunerado apane da 
parroquia? (41) 

Non, ocuúpome en exclusiva da pascoral parroquial .. I 
sr. un negocio propoo ................................................. 2 
S1, profesor. funcionario. ........................................... 3 
Si, asalanado por conca allea. .................................... 4 
NS/NC ...................................................................... 5 



35. O seu lugar de nacemento é (42) 

Aldea ......................................................................... I 
Vila ............................................................................ 2 
Cidade ........................................................................ 3 

36. O grupo de idade: (43) 

25-40 .......................... . 

41-55. ·························· 2 

DIOCESE CURSO 

D D 
(I) (2) 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

I. ¿Cómo valoras a recente publicaciuón oficial 
do misal galego? (4) 

Como un feito hi\tórico moi positivo ...................... . 
Como un feito muáis ben positivo. ........................... 2 
Como un feito sen trascencencia. ............................ 3 
Como un feno máis ben negativo. ........................... 4 
Como un feno moi nedsgativo. ................................ 5 
NS/NC. .............. ..................................................... 6 

2. ¿Pen~as que foo publicado no momento oponu 
no?. (5) 

Foi publicado con retra~o. ....................................... I 
Foi publicado oponunamente. ................................. 2 
Foi publicado cedo de máis. .................................... 3 
NS/NC. .................................................................... 4 

3. Persoalmente, ¡,a cal destas alternat ivas tc 
apuntas como modelo ideal parn a Igrexa Gale 
ga? (á marxe os posibles ntyrancos reais para 
levala n cabo). 

"Que o galego fose o idioma normalmente 
usado na liturxia e vida parroquial. anque poi 

(6) 

dese haber excepcións a illadas" ................................... . 

"Que o galego fose o idooma muáis usado na 
liturxia. pero cunha ofena estable, anque mino 
ritaria. de celebracións en castelán" ............................ 2 

"Que o castelán fo\C o odioma máis usado na 
hturxia e vida parroquial, pero cunha ofena 
estable. anque minoritaria de celebracións en 
galego" ... ..................... ............................................. 3 
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56-70. ........................... 3 
70e máis ...................... 4 

37. Componarnento tdiomático globalizado. (44) 

m.g .............................. I 
d e ................................ 2 
rn r ................................. 3 
u t ................................... 4 

NO CUESTIONARIO CENTRO 

DDD D 
( I) (2) (3) (18) 

"Que o castelán fose o idioma normalmente 
usado na liturxia e vida parroqutal. anque. ex 
cepcionalmente, putdese ser u~ado o galego 
nalgún ritual extrarordinano". .................................... 4 

4. ¿Qué grao de acordo ou de.sacordo tes con cada 
unha das seguintes afii1Tiacións?. (7) 

"Sería egoísta pola nosa pane realizar a hturxia en galego 
dado o gran número de xentes de fóra que pasan por 
Galicia ó longo do ano" 

Totalmente de acordo. ................................................ I 
Mais ben de acordo. .. .. .. .. .. ... .... .... ...... .. .... .... ... ........... 2 
Mais ben en de>acordo. .............................................. 3 
Totalmente en desacordo. .......................................... 4 
NS/NC. ..................................................................... 5 

"Hoxe que camiñamos cara á unificación de 
pafses, costumes, idiomas e estilos de vida sería 
un paso atrá" que o glnego sc convenise en 
lingua usual na liturxia" (8) 

Totalmente de acordo. ................................................ I 
Mais ben de acordo. ................................................... 2 
Mais ben en desacordo. .............................................. 3 
Totalmente en desacordo. .......................................... 4 
NS/NC. .............. ...................................................... 5 

"O problema quedaría solucionado se algunha 
parroquia de cada zona se especoahzase en liturxia 
en galego, permanecendo a; outra. na suuación 
actual" (9) 

Totalmente de acordo ... ................... - ....................... . 



Mal\ ben de .«:ordo. ................................................... 2 
Maos ben cn de'lllcordo. .............................................. 3 
Tocalmeme en desacordo. .......................................... 4 
NS/NC.. ... .... .. .................................................. 5 

·o galego t v61ído para ser usado cos veciños e ca 
familia, pero non o hai que desnacumlizar usandoo 
para algo can serio e wlemne como a hurxia" (I 0) 

Tocai mente dc acordo. ................................................ I 
Mao~ ben de acordo. ................................................... 2 
Maos ben en desacordo. .............................................. 3 
Totalmente en desacordo. .......................................... 4 
NS/NC. ..................................................................... 5 

"O galego pode rfa ser en todo caso o idioma da 
liturxia nu' parroquias do rural, pero non nas 
urhanas onde len menor implantación social" (Il) 

Totalmente de acordo. ................................................ 1 
Mais ben dc acordo. ................................................... 2 
Maís ben cn de•acordo. .............................................. 3 
Totalmente cn dc~acordo. .......................................... 4 
NS/NC. ................................................................... 5 

6. ¿Qut idioma usas en cada caso? ... 

Falar cos 
compañeiros 

(13) 

Só galego ....................... I 
maiormente galego ........ 2 
Maiormente castelán ...... 3 
Só castelán .................... 4 
NS/NC, .......................... 5 

Falot prof. 
na clase 

(14) 

I 
2 
3 
4 

5 

Escribir 
ex"->es 

(15) 

I 
2 
3 
4 

5 
1--------------------

7. Respecto a tua posible ordenación fucum, pensas .. ( 16) 

... e moi probable. ....................................................... I 

... é mási probable que improbable ............................. 2 

... é máis improbable que probable ............................. 3 

... é moi improbable .................................................... 4 

... NS/NC .................................................................... 5 
1--------·-·--·· -·-·-·· .. __ _ 

8. O 1eu lugar de nacemento é .... ( 17) 

En Galicia nunha aldea. ............................................. I 
En Galicia nunha vila .................................... ............ 2 
En Galicia nunha cidade ............................................ 3 
Fóra de Galicia. ............................................. ............ 4 

S. A formJcouón que e•uh a recíbor pensas que ... (12) 

I. 

... t de,galeguizadora ................................................. I 9. A liña actual da xcmrqufa da Igresa partceche: (19) 

... t pouco galeguizadora ............................................ 2 
é accnadamente galeguoudora .............................. 3 Moi conservadora Moi renovadora 

é cxsaxeradamcntc galeguizadora .......................... 4 
NS/NC. ............. ... .................................................. 5 2 3 4 5 

HABITAT MUNICIPIO N" CUESTIONARIO 

OD DDD FICHA I (7) 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

CUESTIONARIO A CENTROS DE ENSINO 

SAI'ITtAOO De COMPOSTELA 

O Consello da Cuhura Galega está a realizar unha serie de estudos socio
lingUisticos nas Inscitucións muáis significativas de Galicia. Agradecerfamoslle a 
sua valiosa colaboración resposlando o seguinte cuestionario. Moitas gracias 

2. ¿Por qué?(solicftase unha resposta 
breve e sintética 

I. De e~ tar na sua man a decisión ¿introduciria a 
as•gn:uura "Galego" como materia obrigatoria 
como fo1 fe uo xa en Galicia. 

D 

Seguro que sf ................................. . 
Probablemente ~i .......................... .. 
Probablemente non ........................ . 

I 
2 
3 

Seguro que non ............. ................. . 
Non sabe (indecisos) .................... .. 

4 
5 

p 
I 
2 
3 
4 
5 

(8) 
(9) 
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3. ¿Cómo valora a reacción dos pais 
dos seua alumnos diante da incorpo
ración do galego no ensino? 

D p 

Moi favorable .................................. moo> 
Mais ben favorable .......................... 2 2 (Il) 
Indiferente. ...................................... 3 3 



D p 

Mais ben conu-.tria ........................... liliJ4 
Moi contraria. .................................. 5 5 
NS/NC ............................................. 6 6 

4. ¿Cal cre que foi a causa desa reacción? 
(Solicítase resp. breve). 

-Consideración de pouca ou nula 
util idade do Galego ....................... . 
-Supuxo un incremento innecesaria 
das dificultades ............................. .. 
-Imposición dunha língua allea os 
nenos e pafs casteláns falantes ...... .. 
-NS/NC .......................................... . 
- Outras especificacións ............... .. 

5. ¿Cómo pensa que foi a reacción dos 
propios alumnos? 

Moi favorable ............................... .. 
Mais ben favorable ....................... .. 
Indiferente .................................... .. 
Mais ben contraria ......................... . 
Moi contraria ................................. . 
NS/NC ........................................... . 

D 
I 

2 

3 
4 
5 

D 
I 
2 
3 
4 
5 
6 

6. ¿Cal cre que foi a causa desa reacción? 

- Consideración de pouca ou nula D 

utilidade do Galego ....................... . I 

-Supuxo un incremento innecesaria 
das dificultades ............................. .. 2 
-lmpoMción dunha lfngua allea os 
nenos e país casteláns falantes ...... .. 3 

-NS/NC . ......................................... . 4 

- Outras especificacións ................ . 5 

7. A vista desas reaccións da comunidade 
escolar, ¿sentiron ou non no seu centro 
a necesidade de reducir o número de 
horas lectivas de galego para adaptalo 
a demenada real? 

p 
I 

2 

3 
4 
5 

p 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

p 

I 

2 

3 
4 
5 

D p 

( 

( 

( 
( 

12) 
13) 

16) 
17) 

(16) 
(17) 

SI. .................................................... []](18) 
NON ................................................ 2 2 (19) 
NS/NC ............................................. 3 3 

8. ¿En qué nivel en concreto. durante 
o presente cur..o, se reaxustou o horario 
reemplazando a clase de galego por 
outra materia máis demandada? 
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En E.X.B. ciclo micial. .................. . 
En E.X.B. c•clo medio ................... . 
En E.X.B. ciclo inicial. .................. . 
En B.U.P ....................................... .. 
En F.P. I ....................................... .. 
En F.P. 2 ........................................ . 
En ningún. 

9. Vostede en concreto cree que oN'' 
de horas actualmente indicado pola 
Consellería dc Educación e: 

Moi excesivo ................................ .. 
Excesivo ....................................... .. 
Correcto .......................................... . 
Insuficiente .................................... . 
Moi insuficiente ............................ . 
NS/NC ........................................... . 

D p 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

D p 
I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

(20) 
21) ( 

(22) 
23) ( 

I O. Dada-las características do seu centro ¿cree 
convincente que a clase da língua galega, sexa 
impanida en galego? D p 

SI. ................................................... 1Il;l(24) 

~~~·¿.··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JiliJ(25) 
Il. ¿Cal é de feuo o idioma no que se desenvolven 

normalmente os profesore~ de língua e literatura 
galegas? 

Exclusivamente cn galego ........... .. 
Maiormente en galego ................. .. 
Maiormente en castelán ............... .. 
Exclusivamente en castelán .......... . 
Non sabe ....................................... . 

12. ¿Qué opina de impanir en galego 
algunha materia dist inta da língua e 
literatura galegas? Parecelle ..... 

D p 

I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

D p 

(26) 
(27) 

Moi boa idea ................................... [ill(28) 
Boa idea. ......................................... 2 2 (29) 
Mala idea. ....... ....... ......... .... ...... .... ... 3 3 
Moi mala idea. ................................ 4 4 
NS/NC ............................................. 5 5 

13. Impanen de feito no presente cur..o algunha 
materia en galego apane da língua e literatura 
galegas? 

D p 
SI. .............................................. ~~~~ 
NO. .. .......................................... l1..__l__3_j 



DIRECTOR 

E.X. B. B.U.P. F.P. 
(32)(33)(34) (35)(36)(37) (38)(39)( 40) (4 I) (42)(43 

J9 4• 59 6• ¡o 8• I• 2" JO JO] 2•! 1"2 

Lingua espailola ...... I I I I I I I I I I I I 
Lingua Extra ........... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Soc1ais (Xffa e Hist.). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Matemáticas ................ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Natumis. (Fca.Qca) ..... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Relixión ...................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Tecnoloxía .................. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

PROFESOR 

E.X. B. B.U.P. F.P. 
( 44)(45)( 46)( 47)( 48)(49) 50)( 5 1 )(52) 53) (54 )(55) 

3" 4" so 

Lingua española ...... 
Lmgua Extra ........... 
Sociais (X ff a e I list. ). 
Matemáticas ................ 
Natura1s. (Fca.Qca) ..... 
Rehx1ón ...................... 
Tecnoloxia .................. 

Il. 

¡,Qué opma de cada unha das seguintes 
afirmacións'? 

15. "Sería mcorrec to pola nosa pane 
contribuir á e¡¡tensión da docendia en 
galego dado o gran número de ¡¡entes 
de fóra que vien en Galicia e teilen 
que enviar os seus filos ó noso Cen
tro" 

D 

I I I 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 

p 

Totalmente dc acordo. ..................... .. I I (56) 
Máis ben de acordo. ........................... 2 2 (57) 
Máis ben en desacordo. ..................... 3 3 
Totalmente en desacordo. .................. 4 4 
NS/NC. . ............................................. L..:5::.......JL..:..5 _j 

16."0 galego podería ser en todo caso o 
idioma d;l escola rural pero non da 
escola urbana onde ten menor 1mplan 
tación soc1al. 

D p 

Totalmente de acordo ...................... fTTTlcs8) 
Má1s ben de acordo ........................ I 2 I 2 1<59) 

69 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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7" 8" I " 2" JO JO] 2°1 1"2 

I I l I I I I I 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 

Máis ben en desacordo ................... lUlJ3 
Tolmente en desacordo. .................. 4 4 
NS/NC ............................................ 5 5 

17. "Hose que camiñamos car á 
unificación de países, costumes. 
idiomas e est ilos de vida sería un 
paso atrás que o galego se 
convertise na primeira língua do 
sistema escolar" 

D P 
Totalmente de acordo. .................... I I (60) 
Máis ben de acordo ......................... 2 2 (61) 
Máis ben en desacordo. .. .......... .... .. 3 3 
Totalmente en desacordo. .............. 4 4 
NS/NC. ... ... ... . ... ... .... ... ... . ... ... ... . ... .. L..:S:........~--=-5 _J 

18. " A cuestión quedaría definitiva
mente resolta se algunha escola de 
cada comarca se especializase no 
ensino en galego. permanecendo 
outras como están" 

D p 
Totalmente de acordo. .................... !líTl<62) 
Máis ben de acordo ......................... I 2 I 2 1<63) 



Máis ben en desacordo. ·················lWJ3 
Totalmente en desacordo. .............. 4 4 
NS/NC . .......................................... 5 5 

19." "O galego~ válido par falar cos 
vecinos e a familia, para cena 
creación lileraria, .. pero non o hai 
que forzar a desnaiUralizar 
usandoo en temas como a física, a 
informática, o inglés, ... " 

T01almente dc acordo ................. .. .. 
Máis ben de acordo ...................... . 
Máis ben en desacordo . ............... . .. 
Totalmente en desacordo ............ .. 
NS/NC ......................................... . 

20. Conforme ten observado, ¿en qué 
idioma se producen normalmente 
os intercambios informáis (fora de 
clase e das reunions establecidas) 
entre os profesores do seu Centro? 

En galego ..................................... . 
Maiormente en galego ................ .. 
Maiormente en castelán ............... . 
En castelán ................................... . 
NS/NC . ........................................ . .. 

21. ¿Cal~ o idioma no que se 
celebran normalmenll." a~ reunións 
do Consello escolar? 

D p 

I I 
2 2 

3 3 
4 4 
5 5 

D p 

I I 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

D p 

(64} 

(65) 

( 

( 
66) 
67) 

I I 
2 2 

En j!al.:go. ..................................... (68) 

3 3 
Maiormente en galego. ................. (69) 
Maiormente en castelán ............... . 
En castelán ................................... . 4 4 

NS/NC ......................................... .. 5 5 

22. ¿Hai no Centro actividades 
educativas extra-escolares monta 
i\ismo, movementos apostólicos, 
tempo libre, ... ? 

D p 

SI .................................................... rr-r-rl(70) 
NON ............................................... ~(71) 

23. ¿Cal~ o idioma normalmente falado 
polos educadores (monitores. catequistas 
... ) na sua intervención educativa con 
nenos/as? 

D p 

En galego .......................................... [j(72} 
Maioritariamente en galego. ............. 2 2 (73) 
Maioritariamente en cal>telán. ........... 3 3 
En castelán. ....................................... 4 4 
NS/NC ............................................... 5 5 

24. ¿Cal é o idioma usado normalmente 
nas comunicacións escritas que a 
dirección envía ós pais'?. 

D p 

En galego ......................................... rn(74) 
Maioritariamente en galego. ............ 2 2 (75) 
Maioritariamente en castelán. .......... 3 3 
En castelán. ...................................... 4 4 
NS/NC. ............................................ 5 5 

291 

25. ¿Cantos de entre os profeores relixioso 
do Centro ten asistido a algún curso de 
Galego? 

26. Para rematar, no refemte ó tema 
c.:ntral que nos ocupa, a relación 
idioma-escola en Galicia. na sua opinión 
o Ensino en Galicia debcn.1 'cr: 

D p 

Todo en galego. ............................... 78) I I ( 
Máis en galego que en castelán. ...... 79) 2 2 ( 

Por igual en galego que en ca~telán. 3 3 
Máis en castelán que en galego ..... .. 4 4 

Todo en castelán ........................... .. 5 5 
NS/NC ............................................ . 6 6 

27 Especialización do Centro; 
D (80) 

E.X.B ...................................................... ~ 
E.X.B. e B.U.P. ....................................... 2 
E.X.B., B.U.P. e F.P. .............................. 3 
B.U.P. e F.P. ........................................... 4 
F.P. ......................................................... 5 
Outras. .................................................... 6 

28. Número de profesore~ relixiosos , 
Número de profesores seglares. 

Ficha II (8) 

R ( 10) S(ll ) 



29. Financiación do Centro: 
D 

conceno ~ingular. ···································m<J2) 
C once no pleno. .. ........................... ... ....... 2 
Non concenado. ............. ... ..... ..... ............ 3 
Outr..t\ .................................................... 4 

30. Camcterf~ticas do alumnado: (sexo) D 

~~~t~~·~-~-~-~~~~--~-~-~~-~-~-~~~-::::::::::::::::::::: m ( 13) 
Exclusavamente femenina ...................... li.J 

1 I. Condiciones do profesor de Galego 

(14) 
Relixioso ...... 1 

Scglar ............ 2 

12. Tatulución do profesor de Galego: 
D 

lnacaución ............................................ w(l5) 
Perleccaonamaento ............................... 2 
Especiahtación .................................... 3 
Lacencaudo G-Pon. .............................. 4 

- Outms ................................................ . 

33. Observacións. 
(16) 

Lmgua de resposta: (l7) D P 

Sempre en galego .................................. [ill 
Maioritariamente en galego. ................. 2 2 
Maioritariamente en castelán. ............... 3 3 
Sempre en castelán. .............................. 4 4 

34. Lingua falada con terceims persoas: 

Sempre en galego ............................. .. .. 
Maioritariamente en galego .............. .. 
Maioritariamente cn castelán ............ .. 
Sempre en castelán ............................ . .. 
Non consta ......................................... . 

(18)(19) 
D p 

I I 

2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
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35. Taboeiros de anuncios. 
D 

Só en castelán. .................................... w (20) 
Máis en castelán que galego ............. .. 
Máis galego que castelán .................. . 
Só galego ......................................... .. 
NON CONTESTA ............................ .. 

36. Rótulos D 

Só en castelán ..................................... w(2l) 
Máis en castelán que galego. .............. 2 
Máis galego que castelán ................... 3 
Só galego ........................................... 4 
NON CONTESTA ............................ .. 

37. Sexo 
(22) (28) 

H. fTTTl 
M. [2_J_2_j 

38. Edade 

D p 

rn rn 
(23) (24) (25) (26) 

39. O seu lugar de nacimiento e: 

D (27) 

Galicia ........... !Il 
Fora de Galicia L1J 
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