
Galegos de por vida

Palabras de benvida pronunciadas por Xesús Ferro Ruibal no primeiro acto 

de "Galegos de por vida" no Panteón de Galegos Ilustres de San Domingos 

de Bonaval o 11 de xullo de 1999

A Bonaval, diante dos galegos ilustres que nos aprenderon a 

amar Galicia, vimos afirmar que somos galegos, que o galego 

é a nosa lingua, a lingua do pobo ó que consideramos 

pertencer e a lingua que queremos que nos acompañe ata 

máis aló da nosa morte. Vimos dar un pasiño na liña que 

marcou Cunqueiro, de garantirlle á nosa lingua mil 

primaveras.

O galeguismo existe porque a historia demostra que, cando 

Galicia camiña desgaleguizándose, retrocede cultural e 

económicamente. O contraste entre os nosos farturentos 

recursos e o baixo nivel que Galicia presenta nas estatísticas 

europeas é o resultado de moitos séculos nos que se 

experimentou a hipótese dunha Galicia desgaleguizada.

 Temos dereito, polo tanto, a intentar unha vía inédita na nosa

historia: a do progreso dende unha Galicia centrada en si 

mesma, unha Galicia galeguizada. E, dende unha óptica 

cristiá, temos máis ca un dereito; temos mandatos explícitos 



de respecta-la propia lingua: Xesús non rezaba na lingua 

hebrea oficial da sinagoga e da escola, senón na lingua aramea

da casa; Pentecoste, co milagre dos apóstolos facéndose 

entender nas linguas de tódolos presentes, demostrou que o 

cristianismo, ó revés do xudaismo e do islam, non ten lingua 

sagrada; a Igrexa normalizou moitas linguas desde tempos 

antigos; no 813, o Concilio de Tours mandou predicar na 

lingua que falen os fieis; no 1513 o Concilio de Trento mandou

face-la catequese na lingua dos fieis; en 1964, o Concilio 

Vaticano II e en 1976 o Concilio Pastoral de Galicia mandaron

que en tódalas igrexas de Galicia haxa misa en galego e que alí

onde a lingua habitual dos fieis é a galega, a liturxia sexa toda 

en galego. Sen embargo, as cousas non son así.

Nos últimos decenios houbo cambios estruturais importantes 

tanto na vida civil coma na relixiosa, pero nunha e noutra 

aínda hai moitos que camiñan na hipótese de desgaleguizar 

Galicia. O galeguismo ten que suxerir compromisos na liña 

dunha Galicia máis galega.

Este primeiro acto da campaña "Galegos de por vida", 

primeiro capítulo do Bienio Irmandiño, pon o acento nun 

momento crucial da nosa existencia, a morte. Pero esta 

campaña oriéntase a impulsa-la conciencia do galego noutros 

momentos importantes da vida: o bautizo, a primeira 

comuñón e o casamento. Faremos actos tendentes a acolle-los



neniños na Igrexa en galego, a catequizalos na lingua propia 

desta terra, a que as primeiras comuñóns se preparen e 

realicen en galego, a que os cursiños prematrimoniais e o 

ritual do matrimonio sexan en galego. O galeguismo tense que

ocupar de tódalas facetas da vida humana: tamén da morte.

É ben curioso que case tódalas pólizas de seguro que un ten 

dende moi novo, múltiples leis e regulamentos e, por suposto, 

os testamentos que ordenan ese momento final falen con todo

detalle e, por máis que un mire, en toda esa escrita nunca 

aparece a lingua que falamos.

Quen mire a lingua das necrolóxicas, observará que non chega

a un 3% o número de necrolóxicas en galego, o que significa 

que acotío se dá o caso de persoas que falan o galego fano 

inserindo nun medio de comunicación unha necrolóxica en 

castelán. Isto non é normal nin lóxico. En canto ós ritos 

relixiosos pasa o mesmo.

Nós vimos aquí para explicitarmos que nin supoñemos que a 

nosa lingua sexa indigna da relación con Deus nin que Deus 

sexa un ignorante que non entende o galego. Nesa lingua 

queremos vivir e esa é a lingua que queremos que nos 

sobreviva.
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