
GALEG@ PARA SEMPRE

Mesmo en Galicia, a maior parte da xente prefire non pensar na morte. Na miña casa, en 

cambio, a morte era unha experiencia cotiá: o meu avó materno era propietario dunha 

funeraria en Melide. Durante a miña infancia, xa instalados en Santiago, a miña nai 

acostumbraba a ler en voz alta as sección de esquelas do xornal. “Hoxe hai morto”, era a 

frase habitual antes de cada lectura. Tal vez por esa mesma rutina mortuoria, xantabamos

escoitando as esquelas da Cadea Ser. Daquela, con cinco anos, pensaba que só existían 

dúas funerarias en Galicia: a que patrocinaba aquelas esquelas radiofónicas, e a do meu 

avó.

Tardei máis en comprender que poucos nenos tiñan a posibildade ou a afición de xogar 

nun cuarto de almacenaxe de ataúdes. Levoume máis tempo diferenciar a peculiaridade 

do cheiro a formol, crema de afeitar e pegamento que viña do cuarto contiguo. Levoume 

moito máis asumir como extraña a aparente normalidade de que rezos, esquelas, libros 

de firmas, avisos e mesmo o nome dos finados estivesen sempre en castelán, malia 

falarmos todos en galego. O mundo da morte, coma o mundo da relixión, era castelán 

falante. O galego habitaba no adro, pero non entraba nin na igrexa nin no cemiterio.

Meu avó morreu en 1997. Con moitos atrancos por parte do sector máis ultramontano da 

familia, o xornal publicou non só a habitual esquela en castelán, senón unha en galego 

que redactamos a miña irmá e máis eu, e pagaron os meus pais. A misa de funeral 

oficiuse en castelán, e en castelán está a lápida que encargou o seu único fillo varón, o 

herdeiro do negocio familiar. Dous anos despois, cando finou a miña avoa, volveuse 

repetir o mesmo conflicto. Desta volta, o meu tío negouse a pagar unha esquela en 

castelán. Apareceu para ela exclusivamente a esquela en galego, que, de novo, volveron 

pagar os meus pais. 

Na Amazonia existe unha tribo cuxos membros, cando entran en idade de contraer 

matrimonio, están obrigados a casar cun cónxuxe que fale unha lingua distinta á deles. 

Este fenómeno coñécese como exogamia lingüística. En Galicia semella unha norma non 

escrita ser enterrado, para moitos, nunha lingua diferente á usada dende o nacemento. 

Os meus pais, mesmo con atrancos, conseguiron redactar o seu testamento en galego e 

cada certo tempo manifestánnos á min e máis a miña irmá, que queren un oficio galego e 



laico, sen ter que seguir exactamente esta orde. A súa é unha declaración de vontade 

verbal, pero sei que se sentirán reconfortados de poderen deixala por escrito. Nunca se 

sabe. Tal vez algún día non sexa necesaria nin a palabra falada nin un documento para un

desexo absolutamente normal: que os seus nomes, que os nosos nomes, e polo tanto, a 

lembranza de nós, se faga na mesma lingua que usamos a cotío. Tamén na morte temos 

dereito a que se utilicen as mesmas palabras que en vida tivemos na boca. Se o meu avó 

vivise máis, quizá el mesmo asumiría, coma un primeiro paso, preguntar aos familiares se

a esquela do xornal ía estar en galego.
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