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Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego e Sebastián Martínez-Risco, presidente da Real
Academia Galega, con Manuel Rodrigues Lapa o día da inauguración da Fundación Penzol
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Fermín Penzol, galego ata a cerna
Como un “manancial de amor ao país”, así vía Francisco Fernández del Riego o seu fraterno compañeiro e amigo Fermín
Penzol, un ser, dicía el, “galego deica a cerna”.
Na cidade da Paula foi feliz e medrou rodeado dun ambiente
cultural ben sensible á galeguidade, pois non en van os seus
compañeiros de xogos foron os fillos do poeta Manuel Leiras
Pulpeiro e os doutros próceres da localidade.
Cando mozo, estudou o bacharelato en Pontevedra, onde
seu pai obtivera novo destino. Naquel Instituto Xeral e Técnico pasaron entón polas súas aulas Valentín Paz-Andrade, Fermín Bouza-Brey, Xerardo Álvarez Gallego, Bibiano Fernández
Osorio-Tafall e, pouco despois, Xosé Filgueira Valverde. Xa que
logo, a súa foi unha xeración brillante, que deu á cultura de Galicia unha pléiade de homes significados, entre os que el tiña o
seu lugar.
Rematados os estudos do Bacharelato, seu pai convénceo para
que marche cursar Dereito á Universidade Central en Madrid,
facéndoo desistir da súa idea inicial, que era estudar a carreira
en Compostela, a canda outros compañeiros. Este feito viviuno
Penzol como un transitorio “desterro”, pois a capital do Estado
resultoulle demasiado árida e as saudades da súa Terra empurrárono a tratar de paliar aquel ermo emocional procurando a
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compaña doutros galegos que por alí andaban, cos que creou o
grupo nacionalista Mocedade Céltiga, vencellado ás Irmandades da Fala, das que formou parte.
En Madrid coñeceu tamén a Castelao e a Cabanillas e alternou con “irmáns” como Emilio González López ou Xosé Ramón
Fernández-Oxea ‘Ben-Cho-Shey’.
O que na súa vida veu despois foi unha auténtica peregrinaxe
polos máis diversos recantos da Península: Pastrana, Alburquerque, Ávila, Sariñena, Castuera, Manresa, Avilés, Santa Cruz
de Tenerife e Barcelona, cun breve intervalo por terras ferrolás
e unha estadía, esta máis longa, na súa benquerida Castropol,
eidos da súa familia política. Só chegada a xubilación en 1971
puido recalar definitivamente na súa benamada Galicia, morando en Compostela os derradeiros anos.
Mais estivese en Castela ou Cataluña, en Asturias ou as Canarias, Penzol viviu decote proxectado na súa Terra e a ela se
deu apoiando todas as plataformas que trataron de arroupala,
como o Partido Galeguista, do que formou parte, ou a campaña
a prol do Estatuto de Autonomía, na que se amosou moi activo,
adhesión firme que continuou incólume nos tempos máis feros,
pois cando en 1946 se detivo e encarcerou a Ramón Piñeiro
foi Penzol quen se fixo cargo da Secretaría Política do partido
durante a súa forzada ausencia. Evidentemente, tamén estivo
en primeira liña cando o galeguismo culturalista de Posguerra
pechou filas e foi un dos membros fundadores da emblemática
Editorial Galaxia en 1950.
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Mais se algo caracteriza a figura de Fermín Penzol é o feito de
ter sido un xurista ao servizo do galeguismo, que demostrou
sempre unha fidelidade absoluta á lingua galega como mellor
expoñente e o gran bibliófilo do noso tempo. Mercé aos seus
denodados esforzos foron ducias e ducias, centos, os documentos, libros e materiais sobre a nosa Historia que se recuperaron e ficaron para sempre, felizmente, ao dispor de todas as
galegas e galegos.
Xa dende os tempos de Madrid comezara a procura e adquisición de todo tipo de libros, folletos, revistas, xornais, manuscritos e materiais cartográficos relacionados con Galicia. Todo
ese admirable fondo acabou por formar o legado co que en
1956, por suxestión de Piñeiro, comezou a idearse a que logo
foi a súa Fundación, formalmente constituída en abril de 1963 e
inaugurada no número 24 da viguesa Rúa de Policarpo Sanz un
mes máis tarde. Dende esa sede trasladouse en 1985 á actual
da Casa Galega da Cultura, na Praza da Constitución.
A Fundación Penzol e a súa extraordinaria biblioteca foron dende o comezo un moderno templo da galeguidade. Son innúmeras as actividades que nesta tiveron lugar ao longo do seu máis
de medio século de existencia, pois non pouca da nosa historia
recente pasa polas súas salas. De igual maneira, o seu fondo
foi viveiro inesgotable para traballos de investigación, que se
contan por centenares, pois actualmente nel poden consultarse preto de cincuenta mil monografías, máis de tres mil publicacións periódicas, arredor de oito mil publicacións especiais
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e cento e medio de libros manuscritos. Todo llo debemos a
Penzol, quen marcou o rumbo que logo seguiron na dirección
da biblioteca Fernández del Riego dende a súa fundación ata
o 2010, herdo que hoxe fai brillar o actual director, Francisco
Domínguez Martínez.
Nunca deixou Fermín Penzol de vivir por e para Galicia. Cando
chegou a Democracia, foi un dos históricos asinantes do Manifesto dos 29. Tamén reingresou no Partido Galeguista na xeira
que este principiou en 1979 e formou parte do colectivo Realidade Galega que promoveran Ramón Piñeiro, Domingo GarcíaSabell e Xaime Isla Couto.
Ata o último alento continuou Penzol apoiando e promovendo
todo o que pulase pola nosa Terra. En vida foille recoñecida
esa titánica entrega, pois foi académico correspondente (1952)
e logo académico de honra (1973) da RAG, recibiu o Pedrón
de Ouro (1971) e publicouse para o agasallar unha Homenaxe a
Fermín Penzol (1972). Postumamente, a revista Grial dedicoulle
un monográfico (1981), o Concello de Vigo púxolle o seu nome
a unha rúa (1983) e, no 2013, coincidindo co cincuentenario da
constitución da Fundación, organizouse a magna exposición
Fermín Penzol. Unha obra para un país, que comisariaron María
Dolores Cabrera e Henrique Monteagudo baixo a coordinación
xeral de Xosé Manuel Soutullo, anexa á cal se editou un volume
colectivo homónimo, no que máis de medio cento de voces de
onte e de hoxe brindaron unánime aplauso á figura senlleira
deste xurista e bibliófilo que tanta beizón merece.
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Todas estas razóns e outras que aínda se poderían aducir xustifican sobradamente a presente publicación, pola que felicito os
seus responsables, pois sempre é de xustiza lembrar a memoria
magnánima de Fermín Penzol, un galego que, como moi ben
acertou a expresar Sebastián Martínez-Risco, foi de certo un vir

generosae ac clarae indolis.
Valentín García Gómez
Secretario Xeral de Política Lingüística
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A lingua galega nos usos xurídicos
Mirar ao pasado para entendermos mellor o presente. E para
sabermos cara onde ir no futuro. Con cada nova publicación, os
galegos sabemos algo máis de nós mesmos. Do que fomos, do
que somos e do que podemos chegar a ser. Máis cando se trata
de traballos desta tipoloxía, tan necesarios para pór en valor o
alcanzado. En tódolos eidos, nos que os galegos destacamos
e seguimos a destacar. E, nomeadamente, no ámbito xurídico,
presente na vida de todas e todos.
Este libro que vostede ten nas súas mans fai que, unha vez máis,
esteamos de noraboa. De noraboa porque nos achegamos, deste xeito, a unha das figuras máis sobranceiras da historia do dereito, a de Fermín Fernández Penzol-Labandeira. Sobranceira e
non sempre o suficientemente recoñecida neste campo, pois o
seu nome acostuma ligarse máis á bibliografía e, na actualidade,
á Fundación Penzol.
Bibliófilo pero tamén xurista e rexistrador da propiedade, destaca en Penzol-Labandeira o seu compromiso coa causa galega. Dende ben mozo, colabora en Madrid na constitución da
Mocidade Céltica, que desembocaría nas Irmandades da Fala.
Membro destacado no impulso da editorial Galaxia, as súas
contribucións a Galicia cóntanse por ducias.
Por esta razón, é unha honra para min, como presidenta da Deputación de Pontevedra, contribuir nestas liñas a por en valor a
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figura de quen fixo tanto. Coma tantos outros xuristas, pois non
me podo esquecer aquí de Sebastián Martínez Risco, Fermín
Bouza Brey, Pedro González López, Luís Tobio, Roberto González Pastoriza ou Amadeo Varela, entre moitos outros.
Neste senso, aproveito para agradecer a intensa e inmesa labor
da Irmandade Xurídica Galega, sempre disposta a facer do seu
un traballo a prol de Galicia. E remato cunha anécdota cargada,
iso sí, de importancia: a Fundación Penzol constituíu ao redor
dos anos noventa un Fondo Documental Xurídico a instancias
da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística
integrado polas primeiras actas corporativas dos concellos redactadas en lingua galega. Un fito que, coma todos aqueles que
integran a traxectoria de Fermín Fernández Penzol-Labandeira,
nunca debemos esquecer.

Carmela Silva Rego
Presidenta da Deputación de Pontevedra
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Por dereito en galego
É de lei pular polo emprego da nosa fala en tódolos eidos da
vida. E precisamente o ámbito xurídico e quizais onde máis temos que facer esforzos para acadar unha normalización do galego. Un traballo que está a desenvolver moi ben a Irmandade
Xurídica Galega a prol de que a lingua de Galiza sexa protagonista nun aspecto moi ligado ao día a día do noso país. O seu
esforzo por visibilizar as persoas dos diferentes segmentos que
interveñen na actualidade no ordenamento xurídico na fala nai
ten que ser exemplarizante e sobre todo considerarse como
algo moi acaído en momentos moi duros para o galego.
A perspectiva presente e sobre todo a futura teñen unha moi
boa base nun pasado no que houbo precursores á hora de facer
que a lei e a nosa fala fosen da man. Precisamente un destes
persoeiros aos que lle debemos moito os galegos e as galegas
é Fermín Penzol. A súa causa co galeguismo en momentos de
moita dificultade debe servir de fío condutor da loita por facer
que o galego sexa de lei e que se instaure como elemento vehicular das moitas facetas asociadas ao dereito. O seu esforzo
que agora conta con xente destacada que continúa a facer da
fala un instrumento de identificación coa nosa realidade máis
próxima non debe caer en saco roto. Debe ter percorrido para
conquerir un uso normalizado do galego en tódolos ámbitos.
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A importancia e mesmo a supervivencia da nosa lingua debe
ter o seu reflexo no contacto coa sociedade, en estar no medio
da xente. E para iso os espazos onde levamos a cabo o noso día
a día deben ter a garantía do traballo das institucións para que
o galego sexa protagonista. Aí temos unha reclamación a facer
as instancias con competencias na xustiza, que teñen boa parte
do traballo feito tanto polos precursores como polos homes e
as mulleres que seguen e seguirán a desenvolver o seu traballo
en galego. A eles debémoslle moito.

Xosé Leal Fariña
Deputado provincial de Cultura e Lingua.
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As razóns do galego na xustiza
O tecido de relacións entre as linguas e as sociedades é extremadamente sotil e complexo, o que enlea a terefa de actuar
con eficacia sobre el. As linguas son fenómenos nos que se enfebran moitos fíos e as dinámicas de produción e reprodución
delas vese afectadas por unha manchea de procesos sociais.
Nese contexto, a idea que subxace á política lingüística é que
non se pode deixar que un idioma minorizado vaia á súa sorte
porque nese caso o máis probable é que desapareza. Por iso a
política lingüística é unha acción dos poderes públicos nunha
sociedade democrática para conseguir que se deteña e revirta
o proceso de substitución dunha lingua por outra, no noso caso,
para evitar a perda e gañar galegofalantes. É pertinente recordar que esa reversión vai aparellada a procesos de construción
nacional ou de construción de institucións de autogoberno dos
que a lingua propia aparece unhas veces como obxectivo central e deliberadamente procurado e outrsa como consecuencia
asociada a eles.
O carácter novidoso diso non é exclusivo da política lingüística: a intervención estatal foise estendendo ao longo da segunda metade do século XX a eidos ata entón inauditos como
a educación, a sanidade, os servizos sociais, o urbanismo e a
ordenación do territorio, o medio ambiente e a protección da
bibliófilo e galeguista
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paisaxe ou, por falar de terreos máis achegados, á protección
dos dereitos civís e loita contra a discriminación racial e a igualdade de xéneros, ou a promoción cultural. En todos eses casos
se suscitaron debates e se opuxeron obxeccións semellantes
ás que atopamos no eido da política lingüística: os defensores
do statu quo, contrarios á intervención pública naqueles campos, póñenlle atrancos atinxentes á lexitimidade e á eficacia
desde unha perspectiva liberal, mentres que os partidarios das
modificacións defendemos a perspectiva intervencionista e as
políticas tendentes á transformación das realidades herdadas.
Sen embargo, co paso do tempo, a maioría da xente ve con naturalidade que os poderes públicos interveñan en todas esas
materiais para protexer bens comúns que son moi valiosos para
a sociedade.
As reivindicacións do galego presentáronse tradicionalmente
como unha restauración ou volta ás raigañas históricas enmarcada en procesos de modernización social e política, na conciencia de que a pervivencia da nosa lingua cómpre enmarcala
nun proxecto máis amplo de afirmación de Galicia como comunidade de seu, con institucións de autogoberno, autonomía
política e poderes propios. Isto non significa que o galego sexa
unicamente concibible no marco de teses nacionalistas nin que
o vencello entre normalización do galego e construción do autogoberno equivallan a dispor dun estado propio e independente ou sexa sinónimo de monolingüismo social.
Quizais aquí sexa pertinente distinguir entre nacionalismo e
galeguismo, entendendo este como unha corrente transverval
20
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que se fundamenta na adhesión á identidade galega e na lealdade cara á nosa comunidade: defensa do autogoberno e da
cultura e a lingua galegas.
A normalización lingüística é unha meta pero tamén é un proceso. Como proceso constitúe un conxunto de accións encamiñadas á defensa e dignificación da lingua minorizada que contribúan á reversión da substitución lingüística. E como meta,
desde unha perspectiva individual, un idioma é normal cando
os que o falan o poden utilizar nos ámbitos da súa vida cotiá
sen atrancos nin limitacións; e desde a óptica social, un idioma
é normal cando a posibilidade do seu uso cobre a totalidade
das funcións socio-comunicativas básicas dun país. Na primeira
perspectiva, estamos no terreo das concepcións individualistas
e liberais pero é imprescindible ter en conta a segunda óptica,
subliñando a complementariedade das dúas, e nesta última é
na que se asenta a normalidade social.
Unha concepción banal de normalidade lingüística é a que responde ao principio de monolingüismo: coestensión da lingua
co territorio do Estado. A orixe histórica desta concepción é
o modelo napoleónico: unha nación, un Estado, unha lingua. O
Estado cadra coa nación, e a nación cadra coa lingua. O efecto paradoxal deste modelo é que a súa estensión pola Europa dos séculos XIX e XX levou a unha inversión da idea e as
comunidades subordinadas, de pequeno tamaño e con idioma
propio, concluíron que ao posuír unha lingua propia eran unha
nación diferenciada. Pero é posible concibir unha normalidade
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lingüística que non estea baseada no principio do monolingüismo social do Estado-Nación tendo en conta ademais que este
a experfimentar transformacións moi profundas.
Desde hai uns anos os sectores contrarios á normalización do
galego contrapoñen a bandeira da “liberdade de lingua”, desde
concepcións ideolóxicas neoliberais de individualismo a ultranza, libre mercado e mercantilización das relación humanas e sociais. Esa concepción presenta un individuo abstracto que escolle ou pode escoller a lingua que fala no marco dun suposto
mercado lingüístico aberto e naturalmente, por efecto da libre
concorrencia, impoñerase a lingua máis capaz e máis competitiva: a uniformidade lingüística será o resultado final desexado.
Todo iso é unha falacia porque a contraposición do individuo
ao colectivo está fóra de lugar en materia de lingua porque esta
é unha fenómeno indisolublemente individual e social. E tampouco é certo que os os individuos escollen libremente a lingua
que falan. E o mercado lingüístico tamén é unha falacia. Todas
estas ideas están expresamente recollidas nos documentos nos
que a propia Unión Europea elabora as súas políticas de plurilingüismo.
En todo isto os xuristas galegos temos moito que dicir; non só
no tocante á elaboración teórica e o diálogo doutrinal sobre os
dereitos lingüísticos e a súa regulación, ou sobre o deseño e
execución dunha política lingüística no noso país, senón tamén
sobre a normalización do uso do galego no ámbito do noso traballo e das institucións en que traballamos. E con relación a
22
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esas cuestión que nos preocupan aos membros da Irmandade
Xurídica Galega deben xogar un papel relevante as facultades
de ciencias xurídicas de Galicia, os nosos colexios profesionais,
especialmente os de abogados, e as escolas de práctica xurídica.
É necesario que o galego se introduza ou consolide como
lingua de uso nos ámbitos académicos porque a experiencia
demostra que o feito de que un xurista non tivese ocasión de
empregar o galego no marco da súa formación académica e
profesional constitúe un dos atrancos máis formidables para
que se incorpore logo a un proceso de normalización. Á parte
do anterior, a asociación do uso do galego a materias especialmente interesantes na vida xurídica como a retórica forense ou
as técnicas de argumentación e comunicación, sería dobremente conveniente porque aproveitaríase a ocasión para que os
nosos futuros colegas cultiven e perfeccionen a linguaxe xurídica de cara á mellorar cuestión esenciais como a súa claridade, a
sinxeleza, precisión e democratización.
Por iso aproveitamos esta nova convocatoria anual e a homenaxe a o insigne galeguista que foi D. Fermín Penzol para porfiar
neses obxectivos.

Xoaquín Monteagudo Romero
Presidente Irmandade Xurídica Galega.
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Con Otero Pedrayo
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Fermín Penzol custodio da
memoria de Galicia
A Fundación Penzol síntese moi honrada de poder participar
nesta homenaxe que a Irmandade Xurídica Galega tributa a
Fermín Fernández Penzol-Labandera, galego insigne e bibliófilo destacado, encadrado no ámbito profesional das leis como
avogado que foi e que exerceu como rexistrador da propiedade. Non nos toca a nós facer a loa dos seus méritos no campo
xurídico, pero si como bibliófilo entregado á causa de Galicia e
do que xurdiu unha das obras senlleiras da nosa Terra, nacida
para custodiar a nosa memoria e servir de base á investigación
e ao estudo da nosa cultura e así colaborar na construción da
nosa identidade.

Vocación de bibliófilo e compromiso con Galicia
No ano 1916 Fermín Penzol, despois de facer o bacharelato en
Pontevedra, marcha a Madrid, a onde tamén se traslada a familia, para estudar a carreira de Dereito. Viviu desde o seu nacemento no ambiente paterno da xudicatura, o que encarreirou o
seu futuro profesional. Aínda que el quería estudar en Santiago
de Compostela, prevaleceu a decisión paterna de ir a Madrid.
Nacera en Sahagún, fóra de Galicia, xa que o seu pai exercía
como xuíz nesa localidade e decontado se traslada a Mondoñedo, onde Fermín pasa a súa nenez. O espírito de galego prendeu nel na infancia e na xuventude vivindo na nosa Terra.
bibliófilo e galeguista
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En Madrid, con quince anos, empeza a mercar libros galegos

"nos comenzos co simple desexo de leelos e posuílos... Co tempo decateime de que se podía prestar un bo servizo á cultura galega entregándolle un instrumento bibliográfico no que
poder estudar o noso pasado historico, a evolución das nosas
letras, os problemas da realidade e da vida de Galicia que foron atopando reflexo no libro, no folleto, no artigo." Convértese
pois nun bibliófilo ao servizo de Galicia e nesa conversión influíu moito o encontrarse cun exemplar da revista O tío Marcos

da Portela.
En 1920 coñece a Castelao co gallo da exposición que fixo na
Casa de Galicia de Madrid dos debuxos do Album Nós. Máis
tarde colabora con Cabanillas axudándolle a facer As Roladas
(1922), primeira revista infantil que se publicou en galego. No
entanto vai asumindo o compromiso político que no ano 1921 se
materializará na súa participación na constitución da Mocedade Céltiga, a semellanza das Irmandades da Fala. María Dolores
Cabrera ten estudado este tema nas cartas intercambiadas con
Víctor Casas e que forman parte do fondo de Fermín Penzol,
na Fundación que leva o seu nome. Rematada a carreira de Dereito prepárase para Rexistrador da Propiedade aprobando a
oposición o ano 1930, co seu primeiro destino en Ordes. Como
tal exerce en varias localidades e xubílase en Barcelona, volvendo no ano 1971 a Galicia.
Fermín mantivo ao longo da súa vida non só a súa afección de
bibliófilo galego, senón tamén o seu compromiso político. Afília28
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se ao Partido Galeguista chegando a organizar no ano 1936 un
mitin en Madrid na campaña pro Estatuto de Galicia. Participa
tamén na actividade clandestina do Partido Galeguista na posguerra co pseudónimo de Santiago Pol. Cando no ano 1950 as
xentes do galeguismo optan pola creación da Editorial Galaxia,
Penzol súmase ao galeguismo cultural impulsado por Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e Xaime Isla, figurando
coma un dos fundadores.

A Fundación Penzol
No sentimento de Penzol sempre aniñou a entrega a Galicia.
Por iso cando o patrimonio en libros e documentos alcanza un
volume e un valor de certa importancia, xorde nel a
interrogante de como prestar un mellor servizo ao seu país. Tamén
ronda nel o temor de que tanto esforzo acumulado acabe malvendido e espallado sen xeito, como lle pasou a tantos outros,
dos que unha vez mortos, os seus libros e documentos, esforzo
de toda unha vida, acabaron ciscados polas librerías de vello
convertidos en mercadorías para o mellor postor.
Fermín tivo a sorte de ter en Ramón Piñeiro un amigo que soubo darlle o mellor consello para el e para Galicia. Penzol e Piñeiro coñecéronse en Madrid no ano 1943. Entre eles naceu
unha fonda amizade que durou de por vida. Amizade curtida
na clandestinidade política e incluso nas funcións de Secretario
Político do Partido Galeguista, que Fermín desempeñou subs-
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tituíndo a Piñeiro mentres estaba preso no cárcere. Das conversas entre os dous xurdiu no ano 1956 a idea de entregar os
fondos a Galaxia para buscar a maneira de poñelos ao servizo
do estudo e da investigación da cultura e da historia galegas.
Coas xentes de Galaxia promove a creación dunha Fundación
dotada cos seus fondos, que se constitúe ante o notario de
Vigo, Alberto Casal Rivas, o día 7 de abril de 1963.
Comparece Fermín Fernández Penzol-Labandera, daquela
Rexistrador da Propiedade en Ferrol, quen manifesta e otorga
que: "Guiado polo amor á súa terra, ven adicado dende moi

mozo, a arrecadar libros, revistas e papeles de toda cras referentes a Galicia, debidos a autores galegos ou editados eiquí. E
co degoiro de que istes fondos poidan servir coa meirande eficacia a cantos queiran consagrarse ó estudo e a investigación
da historia e dos problemas da realidade social e cultural galega, establece pola presente escritura unha fundación con este
ouxeto, e cuio patrimonio inicial será a Biblioteca formada por
todos aqueles libros, revistas e papeles coleicionados deica
hoxe polo fundador". Fíxase o domicilio en Vigo por estar domiciliada Galaxia nesta cidade e tamén por ser a única cidade
importante de Galicia que non contaba cun arquivo-biblioteca
para o estudo e a investigación. Nacía así unha institución que
non pode considerarse un arquivo-biblioteca máis, senón un
centro que conservando a memoria de Galicia se pon ao servizo da construción do noso país e da súa identidade. Esta característica específica procede do sentimento galeguista tanto do
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fundador como das xentes de Galaxia, apoiadas no convencemento profundo na recuperación do noso, que sempre mantivo
aceso Francisco Fernández del Riego, que foi o seu primeiro
director dende o inicio e durante case cuarenta e sete anos,
dunha maneira totalmente gratuíta.

O patrimonio
O patrimonio inicialmente achegado por Fermín Penzol era dun
extraordinario valor e contiña exemplares de libros e documentos que representaban todas as ramas do saber, salientando
as materias referentes á lingua, literatura, historia e política de
Galicia. Aínda que resulta imposible poder trasladar con detalle a descrición destes fondos, podemos enumerar algún deles
polo destacado dos mesmos. Libros raros e un incunable de
encadernacións e elaboracións artísticas, entre outros: Pauli
Orossi... Historiarum initium ad Aurelium Augustinum (Venecia,
1500); Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera nación
de los turcos… de Vasco Díaz Tanco (Ourense, 1504); Aerarium
Commune utriusque iuris… (Mondoñedo, 1550), este último do
campo xurídico, que sempre tivo presente. Publicacións periódicas de toda Galicia, con exemplares pouco abundantes
como El Recreo Compostelano, Estafeta de Galicia, Diario de
La Coruña, A Monteira, La Ráfaga etc. Documentos de varias
familias protagonistas da vida pública galega: Arias Teixeiro, López Ballesteros, Casa de Brión, Marqués de Castelar, Casa dos
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Marqueses de Figueroa, Casa dos Marqueses de Vilagarcía e
outras. No ámbito xurídico documentos de notarios de Santiago do século XV e xudiciais procedentes da Real Audiencia de
Galicia dos séculos XVIII e XIX e da súa sucesora, a Audiencia
Territorial da Coruña, e doutros xulgados galegos do século
XIX e XX. Ademais contaba cun importante fondo cartográfico
de Galicia desde o século XVII.
Fermín Penzol entrega no momento da constitución 7751 libros,
6012 folletos e moitas revistas, manuscritos e documentos, relacionados con Galicia e a súa cultura. Este patrimonio tense
incrementado de maneira moi significativa e na actualidade
cóntase con 45.000 libros impresos, 160 libros manuscritos,
2.500 publicacións periódicas e un volume de arquivo duns 150
metros lineais, con documentos dende o ano 1135 ata hoxe.
Aínda que Fermín Penzol seguiu adquirindo material ata o seu
pasamento, a maior parte deste incremento débese a doazóns.
Non resulta estraño este feito porque Fermín Penzol e a súa
esposa Blanca Jiménez, Paco del Riego, as xentes de Galaxia,
Alfonso Zulueta, e todos os membros do Padroado souberon
manter ao longo dos máis de cincuenta anos de vida da Fundación a idea inicial de servizo a Galicia e de conservación da
memoria histórica. A consideración que se ten da Fundación
Penzol é tal, que as persoas e entidades doadoras teñen a seguridade de que os documentos e libros entregados serán tratados non só como obxectos de valor patrimonial e histórico,
senón tamén como documentación da nosa memoria e do noso
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propio ser como pobo, que se conservan coma un tesouro para
poñer a disposición do estudo e da investigación.
Nun principio a catalogación foi o resultado do labor gratuíto
de Del Riego, de Olga Gallego e de Pedro López e desde o
ano 1985 do persoal técnico de biblioteca e arquivo sufragados
polo Concello de Vigo, que ademais nos cede as instalacións da
Casa Galega da Cultura.
Se botamos unha ollada xeral aos fondos da Fundación Penzol
veremos claramente que nos seus contidos se reafirma o espírito de Fermín Penzol como custodio da memoria de Galicia. Así
nos fondos da biblioteca salientamos os libros doados por entidades como Editorial Galaxia, Edicións Xerais de Galicia, Ediciós do Castro, A Nosa Terra, as deputacións, universidades e
diversas administracións públicas galegas e moitas asociacións
e agrupacións, ademais de persoas particulares de todo tipo
que nos fan chegar gratuitamente os seus libros.
No arquivo moitos dos fondos proceden de legados ou doazóns que conteñen documentación de destacadas figuras que
xa forman parte da cultura galega e da historia do galeguismo.
Por citar algunas delas: Rosalía de Castro, Francisco Añón,
Castelao, Leiras Pulpeiro, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Villar
Ponte, Xohán Vicente Viqueira, Ramón Piñeiro, Ramón Martínez López, Manuel Rodrígues Lapa, Eladio Rodríguez González,
Xosé María Álvarez Blázquez, Xesús Alonso Montero, Alfonso
Zulueta de Haz, Avelino Pousa Antelo... Tamén de agrupacións

bibliófilo e galeguista

33

e entidades que teñen moito que ver na construción da identidade de Galicia: Partido Galeguista-Grupo de Ribadeo (193536), Unión do Pobo Galego, Esquerda Galega, Grupo Inzar, Coloquio Galego de Cristiáns (1966-1987), Editorial SEPT...

Coda
Como continuadores que somos da obra do bibliófilo Fermín
Penzol queremos agradecer o recoñecemento que lle fai a Irmardande Xurídica Galega e salientar a atención que prestou
ao campo xurídico, do que son mostra fidedigna as publicación
e documentos que adquiriu desta materia, dalgunhas das cales
demos conta máis arriba e que hoxe custodiamos na súa Fundación.
Fermín prestou un importante contributo á identidade galega
poñendo ao servizo do coñecemento da cultura e da historia
de Galicia, a memoria de nós recolleita en libros e documentos
que adquiriu ao longo da súa vida. A súa obra ten un recoñecemento tal, que moitas outras persoas e institucións se sumaron
ao seu proxecto coas súas doazóns. E aqueles que somos continuadores seus, sentimos o deber e a satisfacción de seguir os
seus pasos como custodios da Memoria de Galicia para que,
por medio do estudo e da investigación, as xeracións presentes e futuras vaian decubrindo novos horizontes que nos fagan
máis donos de nós.
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Francisco Domínguez Martínez
Director da Fundación Penzol
Galicia Emigrante, 26, Buenos Aires, 1957. Entrevista que lle fai Salvador Lo-

renzana.

"Cartas de Víctor Casas a Fermín Penzol". María Dolores Cabrera Iglesias.
Grial nº 212. Outubro, novembro, decembro 2016.

Escritura de constitución custodiada na Fundación Penzol.
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Bal y Gay, Álvaro Gil, Penzol e Díaz Pardo en Sargadelos, agosto 1970
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Fermín Penzol.
As andainas dun filántropo galeguista
As casas da Mariña locen como óleos de cores suaves. Teñen a
fasquía colonial traída de América que contrasta co vento frío
e acantilados tallados por un mar que fose ebanista.
Esta arquitectura importada trae consigo o pouso da memoria
da emigración. Son moitos os séculos que o pobo de Galicia
acumula como comunidade en constante éxodo bíblico. Alén e
aquén mar; antes e agora.
Os emigrantes galegos deixaron a súa pegada nos lugares onde
se asentaron. Contribuíron á historia e cultura do país de acollida. Basta con mirar a Cuba ou Arxentina. Mais lembremos que
non sempre tiveron éxito e fortuna, como nos mostra o pai do
Migueliño no conto do Castelao.
Entre os que “fixeron as Américas” houbo quen dedicaron
parte do seu caudal económico a retribuílo á terra nai. Entón
xurdiron os centros galegos para axudar, de maneira fraterna,
ós que precisaban de atención sanitaria, educación, lecer ou
formación profesional. Entre medio, de maneira transversal, latexaba tamén a identidade, o sentir na lingua, nos bailes, nas
danzas, nas festas, nos traballos comunais, nos xantares… que
galvanizou a conciencia de sermos unha nación espallada na
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rosa dos ventos pero convencida de afirmar positivamente o
plebiscito de tódolos días que esixía Ernest Renan en Qu´est-

ce qu´une nation?
Isto fixeron moitos galegos que marcharon empobrecidos, fuxindo da miseria e da fame. Contra tódalas adversidades foron
quen de saír adiante. Reitero que non sempre foi así para todos. Mírense as novas de cada día do noso presente. Por esta
razón cómpre termos memoria histórica.
A emerxencia do colectivo con conciencia de seu e do seu favoreceu a que varios emigrantes atendesen á unha obriga ética: o fomento e progreso socioeconómico de Galiza. Comezaron entón as obras para levantar escolas, mercados, parques,
granxas ou axudas ás sociedades obreiras e agrarias.
Agromou a filantropía. Segundo o seu étimo, pode traducirse
como “amor á humanidade”. Entregar ó conxunto da sociedade para que esta dispoña dos medios necesarios para mellorar.
Por iso para nós non é caridade, senón solidariedade: a primeira exércese de maneira vertical e a segunda de maneira horizontal.
Na paisaxe da Mariña indiana destaca Ribadeo. A particular arquitectura colonial, a praza de abastos, a Torre dos Moreno ou
a presenza da granxa-escola agrícola Pedro Murias testemuñan
a presenza da filantropía. Dende alí outeamo-la outra beira da
Ría de Ribadeo: Figueiras, A Veiga, Santiso de Abres... A Galiza
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irredenta, que lle dixo o poeta. Porque aínda se fala a lingua galega, coa súa variante dialectal, e se percibe o país con querenza. As obrigas impostas dende arriba polos delirios centralistas
extirparon o que antropoloxicamente é galego.
Axiña chamará a nosa atención a vila de Castropol que como
unha proa se fai sentir na auga. Entre as casas brancas con tellado de lousa destaca un campanario cunha agulla elevada e o
antigo casino que aparenta, se cadra, un alcázar. Un lugar tranquilo, reservado para o acougo e o sosego.
Este é o espazo sentimental de Fermín Penzol. O refuxio nas
xornadas estivais e a terra que acolle o seu corpo defunto. Aquí
están as raíces da estirpe materna. O propio apelido Penzol
correspóndese cun topónimo do Concello da Veiga. En certa
maneira, Castropol é o inicio e a fin da vida do noso protagonista a quen dedicarémo-las seguintes liñas.
***
O xuíz Indalecio Fernández López (nado en Ponferrada, O
Bierzo) e María de la Anunciación Penzol-Labandera (natural
de Castropol) foron pai e nai dun único fillo que naceu o 19 de
agosto de 1901 en Sahagún de Campos (León), onde o proxenitor exercía a xudicatura1. Puxéronlle de nome Fermín Luís Fernández Penzol-Labandera.
Segundo Ramón Piñeiro, a casa paterna situábase na Praza da Encina (1981: 279).

1
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O casal trasladouse a Mondoñedo, onde os Penzol-Labandera
tiñan casa e terras en propiedade, cando Fermín aínda era un
meniño de apenas tres meses. Neste lugar o médico e poeta Manuel Leiras Pulpeiro, todo un persoeiro vivo, atende as
doenzas do naipelo. Quen sabe se foi desta época, durante a
cal ambas familias se trataron, cando naceu a admiración e interese do futuro bibliófilo pola figura do humanista republicano.
Anos de infancia e xogos, de educación e aprendizaxe vital;
lembranzas que Fermín Penzol gardaba frescas na memoria. O
27 de xuño de 1911 aproba o exame de acceso ó Instituto General y Técnico de Pontevedra. Até a cidade do Lérez trasladárase
o seu pai para ingresar na Audiencia Provincial.
Os anos en Pontevedra permitíronlle vivir nunha vila con maior
dinamismo social, político e cultural. Logo de supera-las distintas probas, recibe o 7 de outubro de 1916 o título de “Grado de
bachiller”, tras conseguir cunha cualificación final de aprobado2.
A familia pesou moito na decisión á hora de escolle-los estudos.
A tradición (asumida nalgunhas familias) estipulaba que o fillo
estudaría a mesma carreira que o pai. Por este motivo marcha a
Madrid, con certo malestar ante a negativa paterna a que estudase na universidade de Compostela, e matricúlase en Dereito
na Universidade Central, na mesma facultade pola que pasara
o seu proxenitor.
2
Os datos académicos tomáronse dos expedientes que garda o arquivo da Universidade Complutense de Madrid, coas referencias AGUCM DE-303 28 e P-0493, 12.
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Esta decisión marcou a súa biografía. Fermín Penzol levou consigo as primeiras inquedanzas e mostras de interese pola cultura do país. Era outubro de 1916, o mesmo ano en que meses
antes se fundaran as Irmandades da Fala por iniciativa dos irmáns Villar Ponte.
A estadía matritense tivo o seu parecido coas cavilacións que
Adrián Solovio padece na novela Arredor de si, de Ramón Otero Pedrayo. Porque na vila do oso y del madraño traba relación
con outros galegos cos que comparte a saudade e o apego pola
terra nai3. Entre eles estaba Luís Cortón, bibliotecario do Museo de Pedagoxía e curmán de Xohán Vicente Viqueira, con
quen manterá unha boa amizade e pensamentos a prol da terra.
Este grupo de rapaces interesáronse polas actividades do
emerxente nacionalismo galego. Isto aconteceu entre o 1917 e
1918. O seu amigo de período mindoniense, Ángel Rego, faloulle
a Penzol da aparición dun xornal escrito en galego. Pasearon
os quioscos na procura de exemplares d´A Nosa Terra pero
sen éxito. Pola contra, Fermín Penzol faise cun número solto
dun xornal de finais do século XIX, O Tío Marcos da Portela,
publicado en Ourense da man de Valentín Lamas Carvajal. Un
periódico escrito integramente en lingua galega e vencellado ó
3
Algúns deles foron Domingo López Valcárcel, Antonio Fernández, José Fernández,
Manuel Fernández, Rodríguez Somoza, Xesús Carracedo, Salvador Mosteiro, Xaquín
Peña, Lois Cortiñas, Emilio González, Modesto Pérez Piñeiro, Romero Cerdeiriña, BenCho-Shey e Ignacio Rodríguez Varela (traballador e nacionalista radical, que influíu sobre Penzol).
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período tardío do Rexurdimento. Pouco despois, o noso protagonista xa se subscribiría ó xornal irmandiño e colaboraría no
cobro das subscricións en Madrid.
Esta primeira compra dun exemplar do periódico rexurdimentista marca o inicio dunha inxente actividade bibliófila que
constituíu, pasado o tempo, unha excelente biblioteca e arquivo persoais. A partir de entón visita librarías de vello e postos
de venda na busca de todo o material que estivese relacionado
con Galiza.
Esta devoción polos libros coincide cun compromiso militante no galeguismo político que durou até o derradeiro alento.
A lealdade adquirida coa terra foi constante antes da guerra,
durante a ditadura e trala restauración borbónica. A forma de
expresalo, como dixemos, é unha conxugación entre a organización política nun partido e a vocación bibliófila que acabará
poñendo a disposición pública do pobo galego.
Por outra banda, en Madrid xa existía un grupo de adeptos ó
movemento irmandiño, nucleados arredor da revista Estudios
Gallegos (dirixida por Aurelio Ribalta), que participarán nos primeiros pasos da nova fronte galeguista e nos debates da asemblea de Lugo (1918). Porén, a súa actividade será intermitente
e axiña coñecerá as tensións entre as tendencias claramente
nacionalistas e aquelas partidarias dun rexionalismo morno.
O feixe de rapaces novos, no cal estaba Fermín Penzol, promoveu a constitución dun organismo xuvenil que se movía á marxe
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desoutro grupo irmandiño organizado arredor de Estudios Gallegos. O espazo de encontro dos novos e dos vellos irmandiños foi a Casa de Galicia. Emilio González López recorda: “No
Centro atopeime con un fato de galegos, un deles uns anos
maior ca min, era Fermín Fernández Penzol, […] que viña ser
como o guieiro de aquel grupo galego e galeguista, que se deu
o nome de MC” (1981: 348).
Os rillotes rebeldes quixeron marcar un vieiro distinto, máis
acentuado e intransixente nas ideas nacionalistas.
A investigadora Ana Acuña, boa coñecedora do asociacionismo
galego na capital española, indica: “Se nos primeiros momentos
(1915-1918) foi fundamental a presenza do escritor Aurelio Ribalta, nos seguintes (1919-1926) tivo importancia capital a figura do
bibliófilo Fermín Fernández Penzol” (2015: 400).
As seguintes liñas dedicámosllas á Mocedade Céltiga, espazo
onde destacará o noso arraiano.

A Mocedade Céltiga.
A iniciación política-cultural de Penzol
Castelao expuxo (entre o 22 de maio e o 10 de xuño de 1920)
os seus debuxos na Casa de Galicia, un dos lugares de sociabilidade dos galegos residentes na capital de España, como xa
comentamos. No folleto que anunciaba o acto incluía un poema
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manuscrito de Ramón Cabanillas. Coidamos que nesta hora foi
cando Fermín Penzol comezou a súa amizade coas dúas figuras
citadas. Con certeza, unha cita que marcaría o devir do bibliófilo.
Ademais sabemos, por carta de Víctor Casas, que Penzol foi un
dos responsables de restituí-lo galego ós debuxos de Castelao
trala decisión gobernativa de traducilos ó castelán.
O balbordo daqueles mozos interesados no futuro de Galiza,
xa conectados coas Irmandades da Fala, derivou na fundación
dunha asociación política xuvenil de marcado carácter arredista e contestario: a Mocedade Céltiga.
Sabemos por unha carta de Fermín Penzol a Xavier Pardo que
esta asociación madrigalega se fundou trala segunda asemblea
das Irmandades (1919)4. Foi Vicente Risco, a quen os rapaces
emigrados tiñan como principal modelo político e ideólogo do
nacionalismo, quen encargou a Modesto Pérez Piñeiro (membro da Mocedá Galeguista de Ourense) a constitución dunha
agrupación xuvenil en Madrid.
Todo nos fai pensar que foi en 1920 cando se celebrou a primeira xuntanza baixo o nome de Xuventude Céltiga. Ó carón de
Fermín Penzol estaban Francisco Fariña, Evaristo Correa Cal-

4
Carta do 2 de xullo de 1926. Arquivo Fermín Penzol-Mocedade Céltiga. Fundación
Penzol.
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derón, Ignacio Rodríguez Varela, Lois Cortiñas, Modesto Pérez
Piñeiro, Luís Cortón...
Pouco sabemos das súas primeiras actividades. Porén, co gallo
da aparición desta sociedade, comezou unha intensa relación
epistolar entre Fermín Penzol e Víctor Casas, un dos dirixientes da irmandade coruñesa e adepto ás teses progresistas.
Precisamente foi este quen lle advirte ó noso protagonista do
cambio do nome: “Unha advertenza. Non deben poñerlle de
nome ‘Xuventude’ sinón ‘Mocedade’. Fíxense que ‘Xuventude’
é un castelanismo. Joven en castelán é mozo en galego. Vexa
de correxir esto”5.
A Mocedade Céltiga vivirá un momento de tensión entre un
sector liderado por Francisco Fariña (conselleiro primeiro da
Mocedade Céltiga, tachado de “cacique”, acusado de usa-lo
castelán nos actos públicos e, segundo González López, responsable da expulsión da Mocedade da Casa de Galicia (1981:
348) e outro sector con Ignacio Rodríguez á cabeza, máis marcadamente nacionalista e onde estaba Penzol. O 1 de abril de
1921 escolleuse unha nova directiva na cal o noso bibliófilo ocupou a responsabilidade de conselleiro primeiro; por tanto, da
máxima autoridade orgánica. Poucos meses despois eran expulsados Francisco Fariña e Correa Calderón. O mesmo Víctor
Casas recomendáralle por carta ó amigo mozo: “E xa lle dixen,

Vid. Carta do 29 de marzo de 1921. Fondo Fermín Penzol, Fundación Penzol.

5
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o que vaia por camiños tortos ¡fóra! Aínda que queden dous
que seipamos que son bós”6.
Esta asemblea, que tivo certo aroma de refundación, decidiu
integrarse oficial e organicamente nas Irmandades da Fala. Víctor Casas explicáralle a Fermín Penzol os pasos: “Cando esté
constituída dirixanse a ista Irmandade oficialmente solicitando
o ingreso no direitorio como a si o veñen facendo todal-as demais que se orgaizan […]. Hoxe mándolles os regramentos que
me piden”7.
Penzol enviou a súa adhesión á III Asemblea Nacionalista das
Irmandades da Fala, celebrada en Vigo (1921). En realidade houbo unha nutrida representación “virtual” da Mocedade Céltiga,
que dende esa asemblea volveu mudar de nome a Irmandade
Céltiga, con Penzol igualmente á fronte. Emilio González López
(estudante de Dereito e futuro deputado republicano), lembra
o noso protagonista: “era el más ferviente galleguista del grupo
[…]. Penzol era el verdadero animador del grupo de estudiantes
gallegos asociados a la Casa de Galicia” (1987: 106).
Durante o xuntoiro irmandiño acontecido en Vigo os asistentes
aprobaron entregar un comunicado a Emes Howard (embaixador inglés en Madrid) para denuncia-la situación de Irlanda. O
comunicado asinounou o Partido Nazonalista Galego e os tráVid. Carta do 30 de abril de 1921. Fondo Fermín Penzol, Fundación Penzol.
Vid. Carta do 20 de marzo de 1921. Fondo Fermín Penzol, Fundación Penzol.

6
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mites na “vilapodre” realizounos o grupo xuvenil, con Penzol
presente.
As relacións dos mozos nacionalistas coa Casa de Galicia empeorou a partir das críticas que estes fixeron ó intento de “reconversión” da “casa común” nunha sala de xogos. N´A Nosa
Terra aparecen soltos criticando aquela decisión. Este clima rematou coa dimisión do que entón era o seu presidente, Leonardo Rodríguez, oposto a facer da casa dos galegos en Madrid un
casino. Unha decisión aplaudida axiña pola Mocedade Céltiga.
Leonardo Rodríguez mantiña unha boa relación co poeta Ramón Cabanillas, quen chegou a traballar para el como secretario particular e a ofrecer cursos de galego na citada Casa de
Galicia (Rei, 2009: 51). Ambos, Leonardo e Cabanillas, promoveron en maio de 1922 As Roladas. Folla dos rapaciños galegos.
Editou un segundo e derradeiro número no mes de xullo. Neste
xornal monolingüe en galego dedicado á infancia colaboraron
figuras como Castelao, Portela Valladares, Wenceslao Fernández Flórez, Álvaro Cebreiro ou Antonio Palacios.
Nesta altura, como dixemos, forxouse a amizade entre o Poeta
da Raza e Fermín Penzol. Este último tamén aparece ligado as
Roladas. Lembra o propio bibliófilo nunha entrevista concedida
a Galicia Emigrante, feita por Salvador Lorenzana (1957), pseudónimo de Francisco Fernández del Riego:
Ramón Cabanillas, a quen lle axudamos entre Cortón e
máis eu a facer ‘As Roladas’, primeira revista infantil que
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se pubricóu en galego. Somentes saíron dous números,
subvencionados por Leonardo Rodríguez. A finalidade
era acostumar ós rapaces a leer i escribir en galego, pol-o
que se pensaba en pubricar colaboraciós espontáneas
dos nenos.
As tensións internas nas Irmandades da Fala incrementáronse
logo da asemblea de 1921 en Vigo. O grupo de Madrid, de pensamento progresista, radicalizaríase no discurso nacional deica
definirse como arredistas. De feito, por esta época, Fermín Penzol contactará con Fuco Gómez, emigrante galego na Habana e
líder do Comité Revoluzonareo Arredista Galego (CRAG). O
noso protagonista envioulle unha carta que Fuco publicaría na
revista Terra Gallega (órgano da Xuntanza Nazonalista Galega
d´Habana, delegación das Irmandades na capital cubana) e na
cal podemos ler: “un fato de rapaces que nos hachamos n-ista
cibdade estudiando, fundamos un grupo nazonalista-arredista,
c´o nome d´Irmandade Céltiga”8.
A postura de Penzol non era illada. Así, Ignacio Rodríguez, escribía nas páxinas d´A Nosa Terra: “Si queremos Autonomía
integral pra Galicia; si queremos que Galicia sexa unha nazón;
n´unha verba, si queremos xustificar o nome de nazonalistas,
ha de sere con intransixéncea, sendo arredistas”9.

Cf. Terra Gallega (febrero de 1922). Fundación Penzol.
Cf. “Un berro. Rebeldía-Intransixéncea”, A Nosa Terra, núm. 124 (25-VII-1920).
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É neste ambiente cando Víctor Casas lle escribe a Fermín
Penzol para darlle conta do proxecto de Rodríguez de Vicente10. Trátase da elaboración dunha constitución que servise de
base para a futura República galega. Unha idea que entusiasma á Irmandade Céltiga. A iniciativa contou coa colaboración
de varios militantes irmandiños e nomeouse a Vicente Risco
presidente. Non tivo maior consecuencia práctica (Beramendi,
2007: 671) pero ten unha relevancia simbólica con respecto os
azos e aspiracións dalgúns nacionalistas coma Penzol.
Ramón Cabanillas escríbelle a Ramón Villar Ponte (ambos afíns
ás teses de Losada Díeguez e Risco), contra o mes de febreiro
de 1922, para informalo da xuntanza da Irmandade Céltiga no
Hotel Palace de Madrid, co gallo da asemblea que se celebraría
en Monforte de Lemos (Rei, 2009: 255).
Mais, polo outro lado e pola vía epistolar, Víctor Casas (afín
ás teses de Peña Novo e da irmandade coruñesa) informaba
da complexa situación a Fermín Penzol: as dúas tendencias
existentes van por camiños irreconciliables e adiántalle que a
delegación coruñesa non aceptará o regulamento proposto. A
situación interna era difícil. Aumentaron as acusacións mutuas,
os reproches, as liortas...
Ignacio Rodríguez, integrado na Mocedade Céltiga, foi autor
doutro artigo que xerou un notable balbordo nas Irmandades
Cf. Carta do 14 e do 29 de setembro de 1921 de Víctor Casas a Fermín Penzol. Fondo
Fermín Penzol, Fundación Penzol.

10
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xa que cuestionaba en aberto unha iniciativa de Lois Peña Novo
no concello da Coruña: este propuxo que no Día da Matria ondease a bandeira galega ó carón da española. Ignacio amósase
disconforme e cuestiona a proposta, na súa opinión, só debera
ondea-la galega11. A tensión rematou, tras unha xuntanza con
insultos ós Villar Ponte, coa forzada destitución de Antón como
director d´A Nosa Terra.
A fronte político-cultural vivía o preludio á súa división. Duraría
até 1931, co nacer do Partido Galeguista. É dicir, a división durou
toda a Ditadura de Primo de Rivera.

Fermín Penzol ante a división nacionalista
As Irmandades da Fala, trala asemblea de Monforte de Lemos
(á cal envía a súa adhesión Penzol), esgazan en 1922 en dúas
pólas: dun lado, a numerosa irmandade coruñesa (con apoio
dunhas poucas irmandades), que apostará por un discurso menos dogmático; e, do outro lado, a nova Irmandade Nazonalista
Galega (ING), comandada por Vicente Risco, cun programa incrustado no purismo ideolóxico.
Penzol padecerá en primeira persoa este escenario crítico. A
posición político-ideolóxica sitúa ó noso protagonista ó carón
das teses puristas malia que as relacións persoais (sobre todo
Cf. “A miña patria só ten unha bandeira”, A Nosa Terra, núm. (1-IX-1921).

11
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con Víctor Casas, dirixente herculino) estaban ligadas ó círculo
da Coruña. Nesta toma de decisión, Fermín Penzol optou por
integrarse na ING.
A morte de Ignacio Rodríguez (vítima da tuberculose) en marzo
de 1922 relaxou unha miga o conflito. Castelao publicaba n´A
Nosa Terra a famosa estampa co texto: “Non lle poñades chata á obra namentras non se remata. O que coide que vai mal
que traballe n-ela; hai sitio para todos” (núm. 160, abril de 1922).
Todo foi inútil. A división era irresoluble.
Fermín Penzol ocupaba o cargo de primeiro conselleiro da delegación da ING en Madrid. A súa postura coa irmandade coruñesa mudará en intransixente. Así, na correspondencia con
Víctor Casas, observámo-lo seu desinterese ante a exclusión
dos irmandiños da Coruña (“¿Non che interesa a ti que a Irmandade da Cruña quede ou non dentro da organización de
Monforte?”12) e a súa ruptura con A Nosa Terra sob o pretexto dun nacionalismo morno. Lémo-la resposta de Víctor Casas
ante estas acusacións de Penzol:
Non coidei en que seriades tan intransixentes sobor todo
en custiós tan pequenas como istas. Agora pregunto eu:
¿A Irmandade da Fala da Cruña deixou de ser nacionalista? ¿Na ‘Nosa Terra’ tense pubricado algo que sexa antinazonalista? Paréceme que non. De maneira que polo
12
Cf. Carta do 28 de abril de 1922 de Víctor Casas a Fermín Penzol. Arquivo Fermín
Penzol, Fundación Penzol.
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soio feito de non estar ista Irmandade dentro da ING xa
non che gusta ‘A Nosa Terra’ aínda que diga o que diga.
Se estivera peor escrita e non falara moito de nazonalismo pero que fora algo da ING gustaríache. É estupendo
isto.
Penzol, dende a discrepancia, comprende as posicións dos irmandiños coruñeses e atende ás alertas de Víctor Casas sobre
as consecuencias da división nacionalista. Porén, no verán de
1922 as conversas que en persoa mantiveron estes dous homes
desembocou nunha ruptura. En setembro dese ano, tras licenciarse en Dereito e antes de ingresar no servizo militar obrigatorio, Penzol solicita a baixa como subscritor d´A Nosa Terra e
a relación epistolar entre ambos interrómpese.
Esta actitude respondía a un deseño colectivo para enfraquece-las forzas das Irmandades da Fala que non se adheriran á
ING. Modesto Pérez Piñeiro, membro da Mocedade Céltiga e
colaborador cercano de Vicente Risco, escribíalle a Penzol13:
En vista do que pasa cos da Cruña estamos dispostos a
reventalos en todo o que se poida e pra escomenzare
imos ver si conquerimos sustituir “A nosa Terra” pol-o de
Betanzos xa que é o mais doado de faguer. […] Aparte
d´isto, temos que precurar matar a outra [A Nosa Terra] pro cal debemos de faguerlle todal-as baixas que se
Cf. Carta do 14 de outubro de 1922 de Modesto Pérez Piñeiro a Fermín Penzol. Arquivo Fermín Penzol, Fundación Penzol.

13
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poda. […] Imos ver quen ten mais forza e si se poidera
acabar co-iles millor. Â Causa lle compría que os esmágaramos e imos poñernos a elo.
Pola contra, o grupo galego en Madrid vai esmorecer pouco
a pouco por diversos motivos: a morte do activo dinamizador
Ignacio Rodríguez, o remate dos estudos dalgúns militantes,
a marcha doutros por diferenzas políticas... E Penzol en 1923
cumpre coas obrigas “militares”.
Tampouco foi alentadora a singradura da ING. Logo do colaboracionismo inicial coa ditadura de Primo de Rivera, a formación
diluiríase axiña deica unha total inactividade. Pola contra, as
Irmandades da Fala da Coruña mantería A Nosa Terra e desenvolverían diversas actividades galeguistas (algunhas delas censuradas polas autoridades).
Xosé Ramón e Fernández Oxea (Ben-Cho-Shey) trabou amizade con Penzol entre finais de 1922 e inicios de 1923. Atraveso da
súa memoria lemos (2010: 27):
Daquela tomabamos café a diario nun establecemento
da Gran Vía, chamado Brasil […]. Tertulianos fixos eran
Penzol, Antón e Pepe Fernández López, e o parente deste Pintín […]. García Paz e mais Emilio González López
viñeron por entón […]. Lois Cortón aparecía sempre puntual e con présas a nos traer as derradeiras publicacións
galegas: Nós, Lar, Céltiga de Ferrol, A Nosa Terra, das
que era exacto e fervoroso correspondente gratuíto.
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Despois do café era obrigado dar unha volta polas librerías de vello, que aprendín a frecuentar na compaña de
Fermín, que era dabondo coñecido en todas elas como
bo parroquiano que recibía puntualmente os novos catálogos.

O Intento de reanimación da
Mocedade Céltiga
Fermín Penzol retorna a Madrid contra setembro de 1924, logo
de realizar o servizo militar. A desmobilización da ING producíase nunha atmosfera parafeixista. Leuter Salgado escríbelle14:
Pasou o tempo e entón a inactividade era cada día meirande: morreu ‘Céltiga’, Quintanilla arredouse. Cada un
faguía o que lle viña en ben. Na ING ninguén traballaba.
¿Qué ficaba en pé de todo? A Nosa Terra. Falei con algúns amigos e ofrecinlle a nosa axuda, comezando a traballar co-iles dende o Día de Sant-Yago.
Pola contra, o noso arraiano decide intervir e promove, canda
outros amigos, a reconstitución da Mocedade Céltiga, xa fóra
dos lindeiros da ING. Unha das primeiras iniciativas foi demanda-la dimisión de Vicente Risco como deputado provincial e
Cf. Carta do 10 de agosto de 1924 de Leuter González Salgado a Fermín Penzol. Arquivo Fermín Penzol, Fundación Penzol. A “Céltiga” citada refírese ó proxecto editorial de
Xaime Quintanilla e Ramón Villar Ponte en Ferrol.

14
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esixi-la súa renuncia na xefatura da ING. Isto constata que o
grupo madrigalego sitúase na oposición rotunda á “besta negra” (en palabras de Penzol) e que se separa do maxisterio de
quen até entón fora o verdadeiro guía político-ideolóxico.
A decepción coas posturas políticas da ING levounos a recupera-la relación coas Irmandades da Fala. Este achegamento
reflíctese en dous xestos: retómase a colaboración con A Nosa
Terra e prodúcese unha xuntanza entre militantes da ING e das
Irmandades, con resultado improdutivo15.
A debilidade e a división nacionalistas auguraban un futuro incerto. En 1924 Ramón Villar Ponte, dende a delegación da ING
de Viveiro, retoma o pulso organizativo. Contacta cos círculos
da ING dentro e fóra do país, pero sen resultado16. Un ano despois apoiaría a proposta do seu irmán Antón, lanzada dende
o xornal Galicia e sob o nome de Partido Liberal Autonomista
Gallego, para reorganiza-lo nacionalismo republicano.
Penzol amósase receptivo ó reencontro. A delicada situación
(división galeguista e ditadura decote máis represiva) esixía
algunha resposta en formato unitario. O noso protagonista
defende o contido nacionalista da iniciativa de Antón (asumida por outros republicanos galeguistas como Paz Andrade ou
Cf. Carta do 21 de marzo de 1925 de Xaquín Peña a Fermín Penzol. Arquivo Fermín
Penzol, Fundación Penzol.
16
A carta enviada á Mocedade Céltiga leva a data do 5 de outubro de 1924 e está dirixida a Luís Cortiñas.
15
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Blanco Torres), ante as críticas de antigos correlixionarios por
un suposto escaso contido patriótico.
O proxecto non chegou a bo porto. O desinterese xeral dos
vellos irmandiños, a aproximación de republicanos non galeguistas (con Casares Quiroga á cabeza) e declaracións máis
preocupadas na contenda electoral no canto do traballo de
conciencia, provocaron un xiro na postura de Penzol. Lemos
nun anaco dunha carta dirixida a Leuter o novo propósito: “Nós
traballamos por orgaizar unha mocedade independencista [sic]
que non teña necesidade de gefes senón de mestres”17.
Xa licenciado en Dereito, opta por centra-los esforzos na constitución dun grupo revolucionario e arredista. Os contactos diríxense agora cara a Cuba e Arxentina. Isto sucede conforme á
radicalización política da Mocedade. Na opinión de Ramón Piñeiro, bo amigo e coñecedor das andainas de Penzol (1981) 283):
En todo o tempo que vai desde máis ou menos do 18 ao
26 houbo en Madrid unha actividade galeguista que se
inicia e se desenvolve arredor de Fermín Penzol. El foi o
que iniciou e el o que, despóis de disolto o grupo, aínda
continuou tratando de animar, desde Madrid, as iniciativas nacionalistas xurdidas en Galicia ou en América e, ao
mesmo tempo, percurando enlazalas entre si.
Cf. Carta do 23 de febrero de 1925 de Fermín Penzol a Leuter González. Arquivo
Fermín Penzol, Fundación Penzol.
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Dende Cuba, o CRAG liderado por Fuco Gómez chama a constituír grupo secretos de acción directa, seguindo o modelo irlandés. Penzol préstase a este traballo. O deseño xira arredor
da mocidade integrada no Seminario de Estudos Galegos e que
precisaría do apoio dos nacionalistas irmandiños (en particular,
dos antigos militantes da ING).
O grupo madrigalego contacta, vía epistolar18, cos mozos do
SEG. Nesta carta afirman a necesidade de organización e actuación políticas. Por iso expoñen como primeiro fin da Mocedade Céltiga reconstituída: “Xuntar, orgaizar, â mocedade
nazonalista da Terra e velo xeito de fundar en San Tiago un grupo escolleito que se poña ao frente d´ele”; como segundo fin:
“Espallar a semente do Ideal (verbas de Vilar Ponte) no corazón
dos nosos que aida ‘non teñen voto”; e como terceiro fin: “Axudar en todol-os ordes ao Semin. d´EG, xuntoiro de homes que
soñan n-un porvir lonxado da Patria”19.
Os estudantes do SEG (entre eles Fermín Bouza Brey, Filgueira Valverde ou Julián Magariños) acolleron e sumáronse a esta
iniciativa. Compostela tiña que se-lo centro da nova actividade política que se centraba no cultivo da conciencia a prol de
Galiza e da súa cultura. Filgueira Valverde escribíalle, con data
do 23 de Santos de 1925, á Mocedade Céltiga: “procedimos a
18
Unha carta asinada por Fermín Penzol, Xesús Carracedo, Luís Cortón, Lois Cortiñas
e Ramón Rodríguez.
19
Cf. Carta sen asinar. Arquivo Mocedade Céltiga, Fundación Penzol.
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Visita galeguista a Otero Pedrayo en Trasalba 1958. Fermín Penzol no centro.
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Fermín Penzol estudou bacharelato no Instituto de Pontevedra. Na foto, de 1914, cos compañeiros
de quinto curso e o profesor Ramón Sobrino (Arquivo Museo de Pontevedra)
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crear, con caraiter segredo e clandestino, o grupo nazonalista
de Sant-Iago”.
Con todo, o colectivo “céltigo” minguara por diversos motivos.
Penzol dicíalle por carta a Ramiro Illa Couto (próximo ós grupos
arredistas de Bos Aires): “Encol do noso proieito d´orgaizar un
grupo independencista [sic], non-o temos conquerido”20. Dous
meses despois escribíalle a Xavier Pardo: “Cousas de machacar
en ferro frío e de aguantar fallas de educación –pois nin por
cortesia eramos respostados as nosas cartas- acordamos disolver a MC deixando aos seus membros en compreta liberdade
d´aición e dando remate aos traballos que tiñamos feito”21.
A paisaxe era hostil. A disolución do grupo, porén, non significou un receso no compromiso de Fermín Penzol. En contacto
coa terra e con antigos membros da Mocedade, o noso arraiano
ofreceuse a colaborar na reorganización nacionalista.
Mantén a colaboración cos arredistas de América, en particular
con integrantes da futura Sociedade Nazonalista Pondal de Bos
Aires. Explícalle a Xavier Pardo esta relación: “particularmente e xunto cos rapaces de Fouce viña traballando por erguer
en América unha organización independentista”. Pouco antes
Vid. Carta do 27 de maio de 1926 de Fermín Penzol a Ramiro Illa Couto. Arquivo Fermín Penzol-Mocedade Céltiga. Fundación Penzol.
21
Vid. Carta do 2 de xullo de 1926 de Fermín Penzol a Xavier Pardo. Arquivo Fermín
Penzol-Mocedade Céltiga. Fundación Penzol.
20
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da queda da “besta moura”, Emilio González López (1981: 350)
lembra:
Unha das últimas actuacións colectivas da MC, na que a
presencia de Fermín tivo a maior importancia, foi expresar a protesta da mocedade galega contra as delegacións
dos concellos de Galicia que formaban parte da manifestación de alcaldes que argallou Primo de Rivera pouco
tempo antes de cesar.
A situación orgánica do nacionalismo político era de división,
desmobilización e desánimo. O eido cultural e xornalístico serviu para manter espazos de encontro en común. Houbo que
esperar até o abrente da República.

República e guerra
Fermín Penzol, logo da experiencia da Mocedade Céltiga e dos
contactos con América, aparece o 10 de abril de 1930 ligado
a unha fugaz Acción Gallega Radical Autónoma, que xorde en
nome da mocidade madrigalega22. O manifesto de presentación
acolle liñas de ton radical e combativo. Entre os asinantes están
Jesús Bal y Gay, Luís Bouza Brey, Ramón Martínez López, Rof
Carballo, Otero Espasandín, Luís Cortón, Xosé Ramón e Fernández Oxea, Carlos Maside ou os irmáns Fernández López23.
23
Unha copia do manifesto atópase nos fondos de Ramón Villar Ponte, Fundación
Penzol.
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AGRA defende unha “íntegra xusticia humán” que se presenta
en formato de “socialismo evolucionista”. Para isto conxúranse
a loitar contra a “eirexa, burguesía, caciquismo, militarismo”. O
programa político resúmese en catro puntos: social (erradicación de privilexios e dereito ó traballo), política (creación do
Estado galego dentro da confederación republicana de nacións
ibéricas e supresión do exército), económica (“socializazón da
propiedade e dos instrumentos de traballo” e control do Estado) e cultural (ensino laico, gratuíto e obrigatorio, ademais de
dálo na lingua materna).
O manifesto acompañábase dunha carta personalizada. Os termos que usan son rotundos. Din traballar pola “pureza moral do
noso pobo” e loitar “con tod´a violencia”, para rematar con esta
advertencia: “Pense-o ben e díganos se s´atopa con nós, pois
senón, estará de por forza contra nós”. Mais, como en anteriores exercicios, a proposta de AGRA perecerá axiña.
En xullo dese mesmo ano, preludio á República, Fermín Penzol
aproba as oposicións e ingresa no corpo de rexistradores da
propiedade. O primeiro destino lévao á vila de Ordes. A volta
a Galiza, preto da Coruña, cando o republicanismo estaba a
piques de gaña-las rúas, prazas e concellos. Porén, a súa estadía foi efémera: tomou posesión en xullo de 1930 e cesou dous
anos despois. Entremedio, en abril de 1931 foi habilitado como
notario.
No expediente laboral lemos que no 2 de marzo de 1932 Fermín Penzol se incorpora á súa praza en propiedade en Pastrana
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(Guadalaxara). A cercanía a Madrid explica a súa frecuente presenza nos parladoiros galegos da capital. Alí visita o Café Regina onde concorren os deputados nas Cortes Castelao, Otero
Pedrayo, Antón Villar Ponte ou Ramón Suárez Picallo.
Mais esta etapa republicana, como a propia guerra civil, está
marcada por unha certa distancia militante, se cadra pola súa
reclusión na vila manchega e a distancia cos centros de dirección nacionalistas. O activismo daquel estudante da Mocedade
Céltiga contrasta coa súa escasa participación pública e orgánica. Case nada sabemos do cotián de Penzol no período republicano.
Unha fotografía en El Pueblo Gallego ratifica a participación
do noso protagonista na campaña a prol do Estatuto de Galicia. Nesa instantánea aparece con outros galeguistas, entre
eles Castelao e Blanco Tores. Tamén soubemos que colabora
(e contribúe con cartos) na organización do mitin pro-Estatuto
celebrado no Teatro Alkázar de Madrid o 21 de xuño de 1936,
xusto unha semana antes do plebiscito.
O 16 de xullo, trala entrega do Estatuto de Galicia ó presidente
das Cortes, marcha en tren dende Madrid cara a Ponferrada.
Dous días despois produciuse o golpe de Estado de Franco e o
paso do Atila en Galiza. Penzol estaba na casa paterna da Praza
da Encina, en Ponferrada, canda a súa nai (o pai morrera dous
anos antes). A represión foi dura con numerosos paseados e
condenados a morte. Entre eles, o último alcalde republica-
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no de Ponferrada, Juan García Aras (fusilado o 30 de xullo de
1936).
Os tres anos bélicos guindan sombras sobre a biografía de Penzol. O status social da súa familia e del mesmo, ser orfo de pai
e non ter participación activa na política republicana, puideron
ser cuestións cruciais para o seu futuro24. Mais podemos incorporar algúns datos descoñecidos deica hoxe que sustentan a
nosa hipótese.
Pastrana quedou baixo o control democrático da República.
Mais Penzol, como dixemos, estaba en Ponferrada cando o inicio do conflito bélico. Por este motivo, foi destinado de maneira
interina a Quiroga (Lugo), territorio controlado polos golpistas.
Tomou posesión o 25 de xaneiro de 1937. Alí, poucos meses
despois, responde e asina un cuestionario de depuración feito
polos feixistas: “Declaración jurada que, en cumplimiento de lo
ordenado por la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del
Estado, y a tenor del interrogatorio por la misma formulado,
presenta D. Fermín Fernández Penzol-Labandera”25.
Como é un texto inédito, reproducímolo de maneira íntegra:

1º ¿Dónde se encontraba al iniciarse el alzamiento nacional del
Ejército?
- En Ponferrada (León).
24
Os nosos intentos por informarnos (tanto con documentación escrita como con memoria oral) resultaron pouco produtivos.
25
Legajo 10822, expediente 3644. Archivo General de Justicia. Agradecémoslle a Paula
Ríos a súa colaboración na consulta.
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2º ¿Responde este a sus ideas?
- Si.
3º- ¿Qué actos ejecutó o intentó ejecutar para sumarse a él?
- Acatando desde el primer momento las autoridades superiores [inintelixible] fervorosamente desde el primer momento el
glorioso movimiento nacional, y contribuyendo, en la medida
de mis fuerzas, económicamente el sostenimiento del mismo.
4º ¿Prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas ou
que suponga acatamiento a los mismos?
- No.
5º Caso afirmativo, ¿qué servicios?, ¿por cuánto tiempo? y ¿por
qué motivo?
- Ninguno.
6º ¿Ha cobrado sus haberes? ¿Dónde? ?Cuántos meses? ¿Personalmente?
- No.
7º Si ha residido en el extranjero o en población dominada por
el enemigo, ¿qué tentativas hizo para salir? ¿En qué fecha y por
qué medios lo consiguió? ¿Recibió algún auxilio? ¿De quién?
- No he recibido en ningún momento ni en el extranjero ni en
ninguna población dominada por el enemigo.
8º ¿En qué día y lugar hizo su presentación, y ante qué Autoridad?
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- El día 8 de septiembre ante el presidente de la Audiencia Provincial de León.
9º Nombre de las personas (con preferencia aquí residentes)
que confirmen sus manifestaciones (por lo menos dos).
- D. Antonio Fernández, alcalde de Ponferrada; D. Julio Fernández Quiñones, juez municipal hoy en funciones de juez de
primera instancia de Ponferrada; D. Carlos Álvarez Martínez,
juez militar de Ponferrada; D. Pedro Blanco Ortiz, ex-alcalde de
Ponferrada.
10. Presentación de la prueba documental que obre en su poder (pasaporte, certificados, cartas, etc.).
- Tengo en mi poder certificado que acredite mi presentación
ante la Audiencia Provincial de León como consta en la Comisión de Justicia, ya que fue requisito exigido por dicha comisión
para poder tomar parte en el concurso en el que fui nombrado
registrador interino de Quiroga.
Quiroga, 19 de abril de 1937
Fermín Fernández Penzol-Labandera.

Obsérvase, pois, que catro persoas relevantes na vida sociopolítica de Ponferrada poñen a man por el: dous alcaldes falanxistas (Pedro Blanco Ortiz, quen exercera como procurador;
e Antonio Fernández), o xuíz civil (Julio Fernández Quiñones) e
o xuíz militar (Carlos Álvarez Martínez).
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Tras remata-la guerra, unha orde gobernamental (do 10 de abril
de 1939) indica a reintegración de Fermín Penzol no seu posto
titular de rexistrador da propiedade en Pastrana. Toma poesión
un mes despois (10 de maio).
Este reingreso no seu destino, na España da posguerra e da
fame, non logrou asentalo. Así, o 20 de febreiro de 1940 toma
posesión en Alburquerque; o 17 de xaneiro de 1942, en Ávila; e
o 16 de Nadal de 1943 en Sariñera.

Os anos de loita política clandestina
O nome de Fermín Penzol recupérase para o nacionalismo galego en 1943. Nos tres seguintes anos reside en Sariñera (Huesca) por mor das obrigas profesionais. En consecuencia, lonxe
dos lugares onde o nacionalismo (dende a clandestinidade) trataba de recompoñerse. Porén incrementa a relación con distintas persoas inseridas na reorganización do Partido Galeguista.
Na capital española, onde viaxe con frecuencia, comparte parladoiro con Álvaro Gil, Evaristo Mosquera e Ben-Cho-Shey no
café La Granja de Henar. Un día apareceu Ramón Piñeiro, estudante de Filosofía na universidade central. Daquela, como secretario político do Partido Galeguista, tiña como encomenda
retoma-los contactos coas outras forzas da resistencia (dende
nacionalistas até a Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas).
Todo, xaora, dende a clandestinidade do propio corazón da
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besta. Axiña aparecen outros nomes: os irmáns Saco (Cesáreo
e Camilo), Leonardo Rodríguez, Xoán López Suárez (Xan de
Forcadas), os irmáns Fernández López (Antonio e José)...
A amizade entre Piñeiro e Penzol é das que traspasan as fronteiras do tempo. Un ó carón do outro até o final dos días. Foi
unha relación férrea e duradeira. O propio intelectual lancarao
lembra aquela primeira conversa: “Desde o primeiro momento mostrouse identificado cos nosos propósitos e ofreceume
a sua colaboración, que foi sempre valiosísima pola sua experiencia, intelixencia política e serenidade” (1981: 286). Isto acredita a firme implicación de Penzol na loita democrática contra
o feixismo.
Ambos participarton, en nome do Partido Galeguista, en xuntanzas con representantes das organizacións políticas antifranquistas. Era o tempo en que o nazismo perdía terreo no campo
de batalla do vello continente. Críase que a derrota de Alemaña e Italia adiantaría a queda do réxime español. Mais non
aconteceu así.
Penzol e Piñeiro intensificaron as relacións cos nacionalistas
vascos e cataláns. O propio lancarao viaxa a París para negocia-la entrada de Castelao no goberno Giral. Mais en marzo de
1946, xa de volta de Francia contra o parecer do líder rianxeiro,
prodúcese a detención de Ramón Piñeiro e dos irmásn Saco.
Os tres ingresaron en prisión.
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O golpe foi duro. O Partido Galeguista no interior reconfigura
as responsabilidades. Fermín Penzol e Ben-Cho-Shey asumiron
o traballo político na clandestinidade. O primeiro dende Castuera (Badaxoz), onde estivo traballando dende 1946 a 1949; e
o segundo, dende Madrid. O noso protagonista asumiu o cargo
de secretario político do Partido Galeguista. Tamén colaborou,
máis unha vez, no apartado económico tanto na axuda á organización como ós presos nacionalistas.
Por razón deste novo cargo orgánico foi el quen mantivo os contactos co Consello de Galiza, presidido por Castelao. As distintas opinións e estratexias, de aquén e alén mar, adiantaron
o divorcio. As cartas de Santiago Pol (pseudónimo de Penzol)
dirixidas ó Consello de Galiza expresan a diverxencia na táctica
política inmediata que o Partido Galeguista debía desenvolver
no interior. Ademais disto xuntáronse outros factores de discordia. Por exemplo, Penzol traballaba con Juan José Plá, xa
que era o representante galeguista en Francia, pero este mantiña unha nefasta relación con Castelao, quen xa desconfiara
del26; ou o feito de que os galeguistas do interior reprocharan a
Castelao que “Piñeiro tería sido detido polas xestións que realizara o de Láncara en favor do de Rianxo e a súa candidatura
ministerial” (Diéguez Cequiel, 2015: 263).

26
Plá militou no PG en Viveiro, integrouse na Solidariedade Galega Antifeixista, foi secretario das Milicias Populares Galegas e exiliouse en Francia. Alí participou na resistencia armada ó nazismo e, segundo Diéguez Cequiel (2015: 90), formou parte do “servizo de intelixencia que o Partido Nacionalista Vasco (PNV) botara a andar no exilio”.
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A rotundidade de Penzol nas cartas dirixidas a Castelao constatan unha desavinza definitiva. Aquel reclama o protagonismo
da “mocidade do galeguismo do 36 que é a que fixo, hoxe xa
homes, o milagre de facer rexudir ao Partido sen acovardamento nin desacougos” (Castro, 2000: 352). No primeiro informe do
Comité Executivo do PG no interior (do cal forma parte o noso
protagonista), dirixido ó rianxeiro e con data de Santos de 1946,
asevérase: “o seu nomeamento [como ministro republicano] foi
un trunfo exclusivo do Partido Galeguista” e deseguido engade
“facerlle chegar o noso desgusto pola súa falla de nos ter sen
noticias dereitas e persoais encol da súa chegada a Francia e
dos seus vindeiros proxectos” (Castro, 2000: 353). Unha afirmación rexeitada por Castelao.
A resposta do guieiro galeguista, apenas un mes despois, mantén a mesma rotundidade: “a min paréceme que a mocidade
non dá dereito, de por sé, a tanta autoridade como vostedes reclaman”. Máis adiante expresa: “empezo a temer que vostedes
e mais eu non cheguemos a entendernos” e remata cunha petición: “Fáganme o favor de non invocar o nome dos nosos mortos para cousa de tan pouca transcendencia” (Castro, 2000:
361). Os termos da conversa epistolar evidencian un clima de
alta tensión e confronto.
Novamente, pero desta volta a título persoal, Penzol reivindicaba o protagonismo da mocidade do 36 e defendía a rota tomada na epístola a Castelao de xaneiro de 1947: “Non dubide
que son merecentes de abondo das loubanzas e respectos de
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todos os que temos camiñado polos vieiros nacionalistas” (Castro, 2000: 368). Manuel Gómez Román, secretario xeral do Partido Galeguista na clandestinidade, pídelle a Castelao, nun ton
máis persoal e cercano, que comprenda as posturas do Comité
Executivo do interior. De nada valeu.
A relación minguou absolutamente deica racha-la comunicación. Todo isto sucede con Piñeiro na cadea, coa crise do goberno republicano no exilio, coa derrota do nazismo en Europa
e co mantemento da ditadura franquista.
Os nacionalistas do interior deciden repensa-la posición e acción políticas. O propio Penzol asume o desartellamento da
resistencia antifranquista. Considera, pois, que apenas hai espazo de intervención política e que o propio PG tiña acusado
a detención dos seus tres militantes, residentes en Madrid con
notables encargos políticos.
En 1947 pensouse a oportunidade de crear unha Xunta Galega
de Resistencia, como comunica Penzol a Plá nun informe de
xullo de 1947 (Diéguez Cequiel, 2015: 264). Un intento errado. O
noso protagonista recoñece que o nacionalismo contaba con
“pequenos grupos” ou “peñas de amigos” fronte ós comunistas,
con quen Penzol mantivera contactos sen éxito.
Cesáreo e Camilo Saco saen ceibos en abril de 1948. Case un
ano despois (febreiro de 1949) faino Piñeiro. A debilidade orgánica e a frustración xerada ante a continuidade do franquismo
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trala queda do feixismo en Europa provocou unha fonda reflexión dentro do PG. A conclusión foi redirixi-la actividade dos
galeguistas cara ó espazo cultural sen pecha-la acción política
directa pero sendo esta secundaria dadas as circunstancias
represivas sufridas no partido, as desavinzas co Consello de
Galiza e o contexto político europeo.
Entre medio destas complexas escenografías, Fermín Penzol
trasládase ó seu Castropol familiar. Conseguira alí unha praza
como rexistrador da propiedade. Nesta vila traballará dende
o 29 de xullo de 1949 até o 30 de outubro de 1961, o destino
con maior continuidade de tódolos que tivo. Ademais casa con
Blanca Jiménez o 8 de Nadal de 1949 sen que o matrimonio
tivese fillos.

A reorientación galeguista:
Galaxia e Fundación Penzol
O galeguismo do interior, como diciamos, decidiu centra-los esforzos na conciencia e formación das vindeiras xeracións. Para
iso naceu, entre outros motivos, a Editorial Galaxia o 25 de xullo de 1950.
Piñeiro conversou con Fermín Penzol e Xosé Manuel Pita Andrade arredor da necesidade de fundar unha editorial de libro
galego e en galego. A idea foi collendo forma e contou coa participación doutras persoas como Xaime Illa Couto ou Francisco
Fernández del Riego, entre outros.
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Nin Fermín Penzol nin Ramón Piñeiro estiveron presentes no
acto fundacional celebrado no Hotel Compostela. Porén, ambos terán un importante (e distinto) rol no futuro da táctica
cultural e do novo proxecto intelectual do galeguismo.
Un dos espazos de intervención/recuperación foi a Real Academia Galega. Esta trataba de reinicia-las súas funcións trala parálise producida pola guerra. Os galeguistas académicos foron
devagar incorporando os seus camaradas: Leandro Carré Alvarellos (1945), Victoriano Taibo (1948), Aquilino Iglesia Alvariño
(1949), Ramón Villar Ponte (1951), Manuel Gómez Román (1951),
Xaquín Lourenzo (1951)...
Precisamente, en 1951 Leandro Carré Alvarellos, Francisco Vales Villamarín e Ramón Villar Ponte propuñan como académico correspondente a Fermín Penzol (foi nomeado en maio de
1952).
Durante as súas viaxes a Madrid (entre 1950 e 1955) frecuentou o parladoiro do café Lyon d´Or. Alí, como lembra o Alonso
Montero, compartían mesa Ramón Cabanillas, Álvaro Gil, BenCho-Shey, Eduardo Estévez, Aníbal Otero, Dionisio Gamallo
Fierros, Franciso Luís Bernárdez e outros máis.
Ó longo de tantos anos e de tantas vicisitudes persoais, políticas e profesionais, Fermín Penzol conformou unha biblioteca
ateigada de libros e un arquivo especializado na temática galega. O futuro e utilidade daquel valioso acervo fixo cavilar ó
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noso arraiano. Nos seus andeis descansaba a memoria escrita
de Galiza.
En Vigo, a finais de setembro de 1956 e asesorado por Ramón
Piñeiro, realiza a entrega simbólica dos seus fondos á Editorial
Galaxia. A casa editora responsabilizouse do seu depósito, custodia e administración para que todo este material estivese ó
servizo da cidadanía. O mesmo Penzol lembra nunha entrevista: “Axudado polo Ramón Piñeiro e por Antón Fernández López, de Lugo, xurdiu en Vigo a Biblioteca da Fundación”27.
Para esta entrega simbólica do legado de Penzol os galeguistas
organizaron un acto, sob a presidencia de Otero Pedrayo. O fogar dos fondos doados foi Vigo, pois a cidade atlántica carecía
dun arquivo e dunha biblioteca como tiñan A Coruña (RAG) e
Compostela (USC).
A participación política de Fermín Penzol reducírase notablemente. Porén, como volve lembrar Piñeiro, o noso arraiano participou nalgunhas xuntanzas con membros da oposición antifranquista e colaborou en todo aquilo que fose necesario para
as actividades clandestinas.
Unha desas xuntanzas ás agochadas celebrouse na Rosaleda
(Compostela) en maio de 1957, na casa de Domingo García-Sabell. A chegada de Perfecto López, en calidade de delegado
27
Entrevista de Eduardo Gutiérrez, “A ‘Fundación Penzol’. Leria co seu fundador don
Fermín Penzol Lavandeira”, VI Feira do libro galego. Ribadeo, setembro de 1975.
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do Consello de Galiza, motivou aquel encontro presidido por
Ramón Cabanillas, Gómez Román e Otero Pedrayo28. Os galeguistas nucleados arredor de Galaxia presentaron o Informe
Compostela que coordinara Ramón Piñeiro.
O citado informe estaba dividido en seis apartados. Un deles
presentouno Fermín Penzol: “A defensa dos nosos presos”. No
texto refírese ós mortos, presos, torturados e exiliados do galeguismo político, incluídos os do interior (incluídas as detencións sufridas logo de 1939). Miguel Barros sostén: “A intención
política era probar que había actividade clandestina e que tal
actividade tivera consecuencias represivas nos efectivos da organización galeguista” (2009b: 398).
O galeguismo do interior, organizado arredor de Galaxia, volveuse amosar distante co Consello de Galiza e cos nacionalistas exiliados en América. De novo Barros sostén que Piñeiro
“daba por superada a etapa histórica da República e do Estatuto” (2009b: 405). Os representantes do Consello de Galiza,
disconformes con aquela análise, falaban nun informe (9 de
xuño de 1958) “de abstención na loita, de indefinicións e de inoperancia cando non de incriminacións dereitistas” (citamos por
Barros 2009b: 158).

Alí estaban Manuel Beiras e o seu fillo Xosé Manuel, Francisco Fernández del Riego,
Xaime Illa Couto, Cesáreo Saco, Celestino Fernández de la Vega, Xosé Luís Franco
Grande e Fermín Penzol, entre outros.

28
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Os desencontros entre o exilio e o interior mantíñanse vivos.
As diferenzas sobre quen debía exerce-la dirección política, a
renuncia á reorganización partidista ou as diferenzas con respecto ó Consello de Galiza transparentaban a división.
Porén haberá un novo intento en 1960. Nese ano Antón Moreda é enviado polo Consello de Galiza á terra para coñecer de
preto a realidade do nacionalismo político e explorar unha posible reorganización. O primeiro contacto informal produciuse
na casa de Fermín Penzol en Castropol, onde participaron Ramón Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega. Pouco despois
comezaría a traballar como viaxante da Editorial Galaxia, o cal
facilitaba a mobilidade polo país, e promoveu a constitución do
Consello da Mocedade (do cal logo nacería a UPG).
En outubro de 1961 marchou a Ferrol tras escoller novo destino
profesional. Alí residiu até que o 14 de xaneiro de 1964 toma
posesión en Manresa e o 17 de agosto dese mesmo ano, marcha
a Avilés. Outra vez máis, lonxe do país.
A doazón dos fondos e a constitución da Fundación Penzol formalízase, mediante escritura notarial, o 7 de abril de 1963. O
padroado confórmano o propio Penzol (presidente) e persoeiros da cultura galega: Otero Pedrayo, Gómez Román, Antonio
Fernández López, Ramiro Illa Couto, Domingo García-Sabell,
Ricardo Carvalho Calero, Fernández del Riego, Xesús Ferro
Couselo, Xerardo Fernández Albor, Ramón Piñeiro e Xosé Luís
Franco Grande.
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Apenas un mes despois, o 5 de maio, celébrase a inauguración
oficial das dependencias da fundación, situada nos locais da
Caixa de Aforros Municipal de Vigo na rúa Policarpo Sanz, grazas ás xestións previas de Antonio Fernández López e Xaime
Illa Couto.
Para a solemne ocasión veu dende Portugal o erudito Manuel
Rodrigues Lapa, quen disertou sobre “Os romanistas italianos
e a literatura medieval galego-portuguesa”. Para esta ocasión o
salón énchese de vellos e novos galeguistas. E, en certo grao, a
Fundación Penzol en Vigo converteuse no espazo de encontro
das novas e vetustas camadas do galeguismo. Incluso nun espazo clandestino para as xuntanzas e seminarios dos militantes
da UPG e do PSG. Que isto sucedese debíase, en boa parte, á
complicidade do director da Fundación Penzol, don Francisco
Fernández del Riego, que o foi até 2010.
Na entrevista de Salvador Lorenzana a Fermín Penzol para
Galicia Emigrante (1957), declaraba: “Axunteino para Galicia e
a Galicia llo entrego por medio de Galaxia, que é, antre as entidades culturais da nosa terra, a que, ó meu ver, reúne meirandes garantías de fidelidade e eficiencia dinámica en orde á
revitalización da nosa cultura”.

O crepúsculo
Os últimos anos laborais de Fermín Penzol sucederon en Santa Cruz de Tenerife (1966-1969) e Barcelona (1969-1971), cidade
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onde se xubilou o día 20 de Nadal de 1971. Entón regresa a
Galiza para fixa-la residencia na Rosaleda compostelá e acudir
asiduamente ó seu Castropol, onde participa na vida social da
vila (por exemplo, na náutica).
A xenerosidade e o compromiso abrían agora o período de
homenaxes: Pedrón de Ouro da Casa-Museo Rosalía de Castro (1971), publicación do libro dos amigos Homenaxe a Fermín
Penzol (1972) e nomeamento como académico de honra da Real
Academia Galega (1973).
Despois da morte de Franco, Fermín Penzol participa na asemblea da Federación de Partidos Socialistas, segundo lembra
Xosé Manuel Beiras. Naquel acto celebrado en Madrid o xa enfermo Fermín Penzol ergueu o puño para cantar, dende a súa
cadeira, a Internacional. Mais, como é sabido, a FPS rematou
mal e o PSG entraría nunha crise definitiva.
Dende unha vida retirada, pero en contacto con Ramón Piñeiro
(activo no proceso autonomista), participa das iniciativas creadas polo grupo organizado arredor de Galaxia. En 1977 asina
o chamado “Manifesto dos 29”, no cal se convida ás organizacións políticas a pactar unha postura común a prol do Estatuto
de Galiza. Na imaxe de presentación xa albiscamos a figura de
Penzol sentada nunha cadeira, encorvado, cun bastón entre as
mans.
Tras refundarse o Partido Galeguista, Fermín Penzol decide afiliarse en 1979. Para o seguinte ano, aparece o seu nome como
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un dos asinantes do colectivo “Realidade Galega”, impulsado
outra vez por Ramón Piñeiro e outros galeguistas para reclamar
un estatuto conforme á realidade e demandas do pobo galego.
Na mañanciña do 5 de maio de 1981 falecía Fermín Penzol en
Santiago de Compostela por mor dunha insuficiencia cardiorespiratoria. O velorio celebrouse na súa casa. O cadaleito,
envolto na bandeira galega, trasladouse a Castropol. Alí xace
eternamente.
O “Faraute do Eo”, como lle dixo Ramón Cabanillas, deixaba
o mundo dos vivos. Mais xustificara a súa existencia cun acto
filantrópico digno de ser lembrado e imitado. Unha doazón a
toda persoa do mundo interesada nas cousas da Terra.
Na lembranza dos seus amigos e compañeiros o rostro ledo de
Fermín Penzol quen sorría gloriosamente cun sorriso irlandés.
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Xurxo Martínez González

Branca e Fermín a mediados dos anos 70

bibliófilo e galeguista

81

Con Francisco Fernández del Riego, Marino Dónega, Ramon Piñeiro e García Sabell na Fundación Penzol.
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A normalización do galego na Universidade:
teitos de cristal e martelos de emerxencia
I Fermín Penzol, na memoria e na vontade
A vida de Fermín Penzol, como a de tantos outros galeguistas
devanceiros sobre cuxo lombo aínda hoxe camiñamos, segue a
ser unha sementeira de inspiración para as tarefas que as actuais xeracións temos pendentes. A devoción polo seu país; o
seu alto desempeño profisional como rexistrador da propiedade e o seu afán polo enriquecemento da nosa cultura mesmo
durante os máis duros tempos da ditadura franquista… todo
isto e moito máis merece o noso recoñecemento e homenaxe
cotiá, tan humilde como constante.
A memoria de Fermín merece tamén que tentemos estar á altura do noso tempo histórico, como el o estivo verbo do seu.
Tecer país, convencer; pensar respostas eficaces para avanzarmos nos obxectivos que son propios de calquera galeguismo –a
dignificación, conservación e recuperación da nosa identidade
propia– nun contexto, o actual, tan distinto daquel no que viviron e morreron os nosos devanceiros.
Sendo esta a nosa responsabilidade, e sendo esta unha iniciativa da Irmandade Xurídica Galega, nas vindeiras páxinas vou
tratar de discutir un problema ben coñecido, pero cuxas so-
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lucións habituais distan de ser realmente eficaces para lograr
os obxectivos propostos. Trátase da moi baixa normalización
lingüística do galego acadada nas nosas universidades tras case
corenta anos de andaina dos camiños abertos pola Constitución de 1978.
Neste ámbito apréciase con toda nitidez as dificultades estruturais existentes para avanzarmos: esa sorte de teito de cristal
que non somos quen de sobardar, por moita vontade –ou voluntarismo– que poñamos na empresa, mesmo desde os postos
de dirección dunha universidade pública presuntamente autónoma dende o punto de vista constitucional. É posíbel quebrar
ese teito de vez? Ou debemos darnos por derrotados máis
unha vez?

II O teito de cristal do uso do galego na Universidade
Os termos do problema son ben coñecidos.
As universidades galegas, en tanto que poderes públicos que
son, están legalmente obrigadas a garantir o uso normal da lingua propia do país na prestación do servizo público de educación superior que ten atribuído por Lei (art. 1 LOU), quer no
ámbito docente e investigador, quer no ámbito administrativo
interno.
Porén, malia os esforzos realizados e os indubidábeis logros
acadados, a situación, nesta altura do ano 2017, dista moito de

84

Fermín Penzol, rexistrador,

ser satisfatoria. A realidade non é quen de satisfacer o noso
desexo –tamén obriga legal– de plena normalización da nosa
lingua, da lingua propia, no ámbito universitario.
Malia ter sido satisfactoria no ámbito da galeguización da actividade administrativa interna, en especial do Persoal de Administración e Servizos, os seus resultados no ámbito académico
son insatisfactorios: sendo indubidábel o avance cualitativo no
uso normal do galego, porén non se produciu un avance cuantitativo significativo. Nas aulas, o idioma preferentemente utilizado polo profesorado segue a ser o castelán, sen que se atinxise
o terzo de docencia en galego que se sinalaba, por exemplo, no
Plan de Normalización Lingüística da UDC do 2006. O uso docente do galego permanece reducido a un escuálido 10% como
promedio. Ademais, pola crecente internacionalización das
universidades, impulsada pola lóxica competitiva dos ránquins
universitarios, avanza a implantación do inglés como lingua vehicular do ensino e da investigación.
En definitiva, estamos perante un uso anormalmente baixo, que
carece de correspondencia co nivel de uso social do galego fóra
dos muros universitarios. Nunha das institucións con máis prestixio social, é evidente a desigualdade real dos galegofalantes
universitarios, quer nun plano cuantitativo, quer nun plano cualitativo. En particular, os prexuízos cara ao galego abranguen un
amplo leque de conotacións negativas, desde a estigmatización
social do falante até a súa inutilidade académica nun ámbito
global.
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O tempo, ademais, xoga na nosa contra. Como amosan todas as
enquisas oficiais publicadas –en especial, a publicada a comezos de decembro do 2014 con datos do 2013 polo HYPERLINK
"http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idio
ma=gl&codigo=0206004"Instituto Galego de Estatística sobre
coñecemento e uso do galego–, o retroceso no uso do galego
agrávase ano tras ano pola forte inercia dos procesos de substitución lingüística característicos da nosa sociedade: por dicilo
abertamente, a españolización constantemente desenvolvida
en Galicia durante a histórica moderna e contemporánea. Procesos que nos últimos anos se agudizaron pola conxunción de
factores políticos (eis as artificiais polémicas político-electorais
arredor da “imposición” do galego no ámbito do ensino obrigatorio1), económicos (a baixada dramática de orzamento público para a normalización lingüística, o recorte nas retribucións
do profesorado universitario con parello aumento da carga de
traballo), e académicos (incorporación a unha globalización do
ensino e a investigación universitarias que adoita expresarse
en inglés).
1
A polarización política fabricada arredor da normalización do galego, en especial a
partir da campaña electoral das autonómicas de 2009, ten o seu principal testemuño
no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario
de Galicia. Norma que mereceu severa corrección polo Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, e que mantén o seu vigor sen que se teña feito a avaliación anual dos resultados que ela mesma programaba (disposición adicional quinta). Neste clima político de
tensionamento do electorado arredor da lingua galega, mesmo as medidas de estímulo
positivo feitas arredor do galego para a normalización da lingua foron estigmatizadas
como “imposición del gallego” por un discurso cultural neoliberal que reclama a disolución das identidades minoritarias nas lóxicas políticas do populismo.
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Perante esta tripla ameaza, cómpre non só dispor dunha correcta diagnose, mais tamén dunha estratexia de adaptación a
estes novos escenarios que sexa quen de combinar realismo e
ambición transformadora. No presente contributo voume centrar apenas nalgúns aspectos normativos e orzamentarios que
ao meu modo de ver resultan esenciais para comprendermos
os fracasos do proceso de normalización do galego no ámbito
universitario e, xa que logo, axudan a enxergar as políticas que
debemos desenvolver para superalos. Máis concretamente,
voume centrar no cadro legal que rexe o uso do galego nas
universidades, e na proposta de creación de itinerarios lingüísticos, aprobada pola Comisión Interuniversitaria de Política
Lingüística o 22 de xuño do 2015.

III Os focos do problema
A política lingüística universitaria desenvolvida en Galicia nos
últimos 35 anos podería resumirse nas dúas seguintes teses:
•

A política normativa propia das universidades, malia estar
amparada na autonomía constitucionalmente protexida
(art. 27.10 CE), aparece condicionada por un denso espazo
legal central e autonómico que configura os seus límites e
posibilidades, no que se entrecruzan alomenos tres grandes títulos competenciais: o lingüístico, o universitario e o
relativo á función pública2. En particular, a consideración

Cfr. Jaume VERNET, “La enseñanza universitaria en la LPL”, en Estudios jurídicos sobre la ley de política lingüística, Madrid, Institut d´Estudis Autonòmics-Marcial Pons,
2

1999, p. 320.
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legal (art. 15.2 da Lei 3/1983, de normalización lingüística) do
uso do galego na docencia e na investigación universitarias
como un dereito, tanto do profesor como do alumno.
•

As políticas estruturais e de gasto público dependen en
boa medida dun financiamento autonómico tradicionalmente escaso, canalizado a través de convenios anuais de
colaboración entre a Secretaría Xeral de Política Lingüística
e cadansúa universidade, en función das dispoñibilidades
orzamentarias de cada exercicio. Os escasos recursos orzamentarios, unidos a un contexto socialmente desfavorable,
fan que as políticas de fomento do dereito a usar o galego
na docencia e na investigación teñan un rendemento moi
escaso, que poderíamos cualificar de “homeopático”: non
curan realmente, e o único positivo que achegan é unha
sorte de efecto placebo, máis ou menos tranquilizador.

Deteñámonos agora no primeiro aspecto.

IV A regulación xurídica da lingua: de rerum natura
Como obxecto de regulación xurídica, a lingua é un fenómeno
altamente complexo. Tal complexidade descansa na concorrencia de tres dimensións ontolóxicas:
•

Nun plano subxectivo-individual, a lingua é vehículo individual de expresión, de tal xeito que o seu uso vincúlase a un
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dereito fundamental clásico, o de liberdade de expresión,
conectado co dereito fundamental á igualdade, na súa faceta de non discriminación por razón de lingua.
•

Nun plano obxectivo-institucional, a lingua é obxecto de
recoñecementos variados por parte dos poderes públicos,
que van desde a tolerancia até a oficialidade, cuxa definición xurídica nos fornece o Tribunal Constitucional: “Es

oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los
poderes públicos como medio normal de comunicación en
y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con
plena validez y efectos jurídicos” (STC 82/1986).
•

En terceiro lugar, nun plano histórico-social, a lingua é un
ben cultural transindividual; un patrimonio cultural (inmaterial) cuxa conservación e recuperación a Constitución
considera de interese público (art. 3.3 CE en conexión co
artigo 46 CE).

Se ben a comprensión destes tres planos pode adoptar moi
diversas formas en función dos factores políticos e históricos
presentes en cada sociedade, vai xa para corenta anos que a
Constitución española de 1978 –ou a elite dirixente posfranquista que estaba detrás dela– fixou os marcos do debate xurídico ao establecer no seu artigo 3 unha concreta prelación das
perspectivas ontolóxicas anteriormente mencionadas:
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•

No plano subxectivo-individual se recoñece o uso das linguas cooficiais como dereito individual, mais no ámbito
obxectivo-institucional, tras remitir a normas posteriores
(os estatutos de autonomía) a determinación e efectos do
recoñecemento das linguas cooficiais, se outorgou unha
plusvalía asimétrica ao castelán, ao recoñecerse como lingua española oficial do Estado e única lingua oficial que deben coñecer todos os cidadáns. Complementariamente a
isto, o Estado reservouse o título competencial exclusivo
sobre “Regulación das condicións de obtención, expedi-

ción e homologación de títulos académicos e profisionais
e normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da
Constitución, a fin de garantir o cumprimento das obrigas
dos poderes públicos nesta materia” (art. 149.1.30º CE).

•

En cambio, o terceiro alicerce constitucional da comprensión das linguas –as linguas como bens culturais– ficou
esvaído como unha norma programática escasamente
vinculante3, que apenas hoxe volve tomar forza como con-

3
Cfr. Carlos Alberto AMOEDO SOUTO, “A comprensión xurídica da lingua galega
como ben cultural”, en Luis VILLARES NAVEIRA (coord.) Estudos xurídicos sobre o
Decreto para o plurilingüismo, Santiago de Compostela, Laiovento, 2010, pp. 73-128.
4
Vid. a Lei estatal 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural
Inmaterial, cuxo artigo 1 inclúe na definición legal deste patrimonio o seguinte: “Terán

a consideración de bens do patrimonio cultural inmaterial os usos, representacións,
expresións, coñecementos e técnicas que as comunidades, os grupos e nalgúns casos
os individuos, recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural, e en particular:
a) Tradicións e expresións orais, incluidas as modalidades e particularidades lingüísticas como vehículo do patrimonio cultural inmaterial; así como a toponimia tradicional
como instrumento para a concreción da denominación xeográfica dos territorios”.
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secuencia do reforzamento dos denominados patrimonios
inmateriais, nos que se inclúen tamén as manifestacións
lingüísticas4.
En definitiva, pese a tolerar o recoñecemento das culturas minoritarias, a Constitución de 1978 deixou os procesos de recuperación ou normalización das linguas minorizadas sen apoiaturas xurídicas expresas, en especial no ámbito educativo. O
Estado central pasaba así a asumir unha sorte de cadro estrutural de neutralidade liberal en materia lingüística: garantindo
apenas formalmente a liberdade de opción lingüística do falante, permitíase continuar a substancia dos procesos de homoxeneización cultural –o nation building español– herdados
do pasado5.

V A lingua propia no dereito estatutario galego
Malia o anterior, o Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 –
norma cualificada, non só pola súa forma de lei orgánica, senón
por formar parte ratione materiae do denominado bloque da
constitucionalidade– foi alén do previsto na Constitución, ao
incorporar no seu artigo 5 un complexo cadro normativo de referencia para a lingua galega que segue ainda en vigor:
Cfr. Carlos Alberto AMOEDO SOUTO, “El derecho de acceso a la cultura en España:
diagnóstico y propuestas de estrategia jurídica”, Revista Vasca de Administración Pública nº 99-100, 2014.

5
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•

Cooficialidade do galego e do castelán.

•

Recoñecemento do dereito de uso e coñecemento de am-

bas linguas por parte de todos.
•

Recoñecemento da condición do galego como lingua propia do país, aspecto vinculado ao terceiro alicerce constitucional sinalado, e que lle engade un plus xurídico á súa utilización e protección, como acabará recoñecendo o Tribunal
Constitucional (STC 337/1994).

•

Prohibición de discriminación por razón da lingua, con atribución dunha posición de garante aos poderes públicos
verbo desa igualdade no uso de ambas linguas cooficiais,
mais recoñecendo ao propio tempo –e isto é esencial.

•

A obriga de os poderes públicos “potenciaren” a utilización
do galego en todas as ordes da vida pública, cultural e informativa, debendo dispor os medios axeitados para facilitar o
seu coñecemento. Esta obriga de actuación, como dicimos,
esencial para a fundamentación xurídica da normalización
lingüística, debe interpretarse como concreción estatutaria
da cláusula do Estado social recoñecida no artigo 9.2 CE,
mediante a cal se habilita a acción positiva dos poderes públicos – mesmo no seu caso, mediante a discriminación positiva– para lograr a igualdade material real e efectiva non
só das persoas, senón dos grupos nos que se integran, para
alén da igualdade formal que presupón a cooficialidade6.
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Asentando neste fundamental artigo, xa na primeira lexislatura
estatutaria aprobouse a que aínda hoxe, trinta e catro anos despois, segue a ser a nosa lei en vigor neste ámbito: a Lei 3/1983,
de 15 de xuño, de normalización lingüística. Dela interesa agora
subliñar tres aspectos para os nosos efectos:
•

O primeiro é que a súa lúcida aposta por recoñecer unha
obriga específica de coñecemento do galego (art.1.2) foi
anulada pola sentenza do Tribunal Constitucional nº
84/1986 cuns argumentos xurídicos máis que discutíbeis.
O Constitucional estableceu unha sorte de “reserva de
constitución” para a imposición de deberes persoais aos
cidadáns –neste caso, de coñecemento das linguas cooficiais–, e negou a existencia dun trato discriminatorio cara a
“oficialidade” desas linguas polo feito de se establecer na
propia Constitución un deber cualificado de coñecemento
a favor do castelán7. Esta argumentación xurídica foi clave
para acantonar durante moitos anos as políticas de normalización lingüística, por dicilo nas palabras de José Antonio ESTÉVEZ ARAÚJO, dentro da gramática dos dereitos

6
Sobre a igualdade material como fundamento constitucional da normalización lingüística, remitímonos ao estudo de Luis VILLARES NAVEIRA, “Estudo sobre a legalidade
do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario. Unha perspectiva constitucional”, en Luis VILLARES NAVEIRA (coord.), Estudios xurídicos sobre o
Decreto para o plurilingüismo, Santiago de Compostela, Laiovento, 2011, pp. 14 ss.
7
A STC 84/1986, do 26 de xuño, anulou do artigo 1.2 (“”Todos os galegos teñen o deber
de o coñecer e o dereito de o usar”) o inciso “o deber de o coñecer”. Ese mesmo día o
Tribunal publicou as SS.TC 82 e 83/1986, relativas respectivamente á Lei de normalización do euskara do ano 1982 e á Lei de normalización lingüística de Cataluña de 1983.
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individuais8, desactivando en boa medida a gramática dos
deberes, quer individuais, quer institucionais neste ámbito.
•

O segundo aspecto é que, cando a Lei de 1983 adica o seu
título III á consigna das regras aplicábeis ao conxunto do
ensino, só reserva apenas dous artigos (o 15 e o 17) para fixar
as determinacións específicas no ámbito universitario9: no
artigo 15, o lexislador recoñecía a profesores e alumnos universitarios (non ao persoal de administración e servizos)

o dereito a empregar oralmente e por escrito a lingua oficial da súa preferencia (o que imos denominar sistema de
opcionalidade lingüística académica absoluta)10, e atribúe
simultaneamente ao goberno galego e ás autoridades uniCfr. José Antonio ESTÉVEZ ARAÚJO (ed.), El libro de los deberes. Las debilidades e
insuficiencias de la estrategia de los derechos, Madrid, Trotta, 2013, p. 13.
9
No artigo 15, establécese que:
“1. Os profesores e os alumnos no nivel universitario teñen o dereito a empregar,
oralmente e por escrito, a lingua oficial da súa preferencia.
2. O Goberno Galego e as autoridades universitarias arbitrarán as medidas oportunas para facer normal o uso do galego no ensino universitario.
3. As autoridades educativas adoptarán as medidas oportunas a fin de que a lingua
non constitúa atranco para facer efectivo o dereito que teñen os alumnos a recibir
coñecementos”.
Así mesmo, no artigo 17 dise que:
“1. Nas Escolas Universitarias e demais centros de Formación do Profesorado será
obrigatorio o estudo da lingua galega. Os alumnos destes centros deberán adquirir a capacitación necesaria para facer efectivos os dereitos que se amparan na
presente lei.
2. As autoridades educativas promoverán o coñecemento do galego por parte dos
profesores dos niveis non incluídos na alínea anterior, coa fin de garantir a progresiva normalización do uso da lingua galega no ensino”.
10
A nosa lei reproducía así case literalmente o artigo 15 da Lei catalana 7/1983, do 18 de
abril, de normalización lingüística.
8
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versitarias a obriga de arbitrar as medidas oportunas para
facer normal o uso do galego no ámbito universitario.
•

O artigo 15.3 da Lei 3/1983 recoñecía, por último, unha premisa necesaria para que funcione este sistema de opcionalidade lingüística académica absoluta, onde tanto o profesor como o alumno poden escoller ao seu libre albedrío a
lingua da súa preferencia, sen vinculación mutua algunha:
que as autoridades educativas (sublíñese: non universitarias) adopten as medidas oportunas a fin de que a lingua
non constitúa atranco para facer efectivo o dereito que
teñen os alumnos a recibir coñecementos. Dito doutro xeito: o artigo 15.3 obriga, ao noso xuízo, a que as autoridades
educativas garantan, por unha banda, que o profesorado é
igualmente competente en cada lingua cooficial; e que, por
outra, correlativamente, a que os estudantes que cheguen
á universidade, tras cursaren os seus estudos obrigatorios,
sexan bilingües, isto é, competentes en ambas linguas cooficiais. Só garantindo esta dupla competencia pode funcionar un sistema no que o profesorado universitario pode escoller falar nas aulas e escrebir os seus materiais docentes
en galego (ou en castelán), mesmo con maioría de alumnos
castelánfalantes (ou galegofalantes), que opten por usar o
castelán (ou o galego) na súa relación co profesorado.

Estas determinacións legais específicas para o uso do galego no
ámbito universitario, porén, non poden entenderse illadamente, polo menos nun duplo sentido.
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Deben, en primeiro lugar, interpretarse sistematicamente en
confronto co previsto nas alíneas segunda e terceira do artigo
13 da propia Lei 3/1983, que constitúen disposicións comúns a
todo o sistema educativo, público ou privado. Así, en primeiro
lugar, “as autoridades educativas da Comunidade Autónoma

arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino”. Obriga de promoción do uso progresivo que, ao noso xuízo, engade un plus á obriga especificamente
universitaria de facer normal o uso do galego. En segundo lugar,
“os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes

por razón da lingua. Tamén se evitará, de no ser que con carácter excepcional as necesidades pedagóxicas así o aconsellen,
a separación en aulas diferentes”. O que habilita legalmente a
constitución de grupos docentes en galego tamén no ámbito
universitario, se ben de xeito motivado por razóns pedagóxicas, e con carácter voluntario tanto para o profesor como para
o alumno. Esta posibilidade, porén, nunca se ensaiou a serio,
quizais pola contaminación que no ámbito universitario exerceu a non segregación por grupos nos segmentos educativos
obrigatorios.
En segundo lugar, estas determinacións da lei 3/1983 deben interpretarse tamén sistematicamente en relación co conxunto
de normas legais que, no exercicio de outros títulos competenciais, proxectan determinacións sobre a prestación do servizo
público universitario. Neste sentido, é imprescindíbel describir
sumariamente a peculiar anatomía do bloque normativo do en-
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sino universitario neste punto, así como a súa paulatina evolución nos últimos vintecinco anos.

VI As linguas propias no dereito universitario:
ausencias e presenzas
A normativa estatal universitaria (tanto a LRU de 1983 como
a LOU de 2001) non entrou a regular directamente o problema lingüístico, nin estableceu opcións por modelos lingüísticos
determinados, á diferenza das leis reguladoras doutros niveis
educativos.
Quizais por recoñecer as competencias que neste punto lle
asistían ás comunidades autónomas con lingua propia11; quizais
por deixar tal regulación ao exercicio da autonomía universitaria mediante a potestade normativa propia (estatutos universitarios)12, o certo é que as normas estatais sobre universidades asumiron durante os vintecinco primeiros anos de andaina
constitucional unha sorte de neutralidade lingüística: non conCfr. art. 11 da Lei basca 3/2004, do 25 de febreiro, del Sistema Universitario Vasco e
arts. 164-173 dos Estatutos da UPV/EHU, aprobados por Decreto 322/2003, do 23 de
decembro (BOPV nº 6, do 12 de xaneiro do 2004). Para Catalunya, vid. art. 6 da Lei
1/2003, do 19 de febreiro, de Universidades de Catalunya e 22 da Lei 1/1998, do 7 de
xaneiro, de Política Lingüística. Para Valencia, vid. o artigo 4 da Lei 4/2007, do 9 de
febreiro, de coordinación do sistema universitario valenciano. Para Navarra, vid. artigos
19 e seguintes da Lei foral 18/1986, do 15 de decembro, do vascuence. Finalmente, para
as Illas Baleares, vid. artigo 25 da Lei 3/1986, do 29 de abril, de normalización lingüística
das Illes Balears.

11
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sideraron politicamente oportuno dotar dunha regulación estatal básica o uso das linguas cooficiais no ámbito universitario,
pese ao número e importancia das universidades públicas con
linguas propias (as de Galicia, Euskadi, Cataluña, Valencia, Illes
Balears e Navarra).
Tras a Lei orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, houbo que agardar á Lei 11/1989, de ordenación do sistema universitario de Galicia, para que se promulgara a primeira
regulación legal do noso sistema universitario propio. Nela, a
“promoción do galego, lingua propia de Galicia, como idioma

vehicular no ensino superior, a investigación científica e a creatividade cultural e artística” configúrase como un obxectivo ou
finalidade ao que o sistema debe atender especialmente (art.
2), precepto de rango legal posterior á Lei 3/1983 que obriga a
que esta se interprete á súa luz. Deixouse, no entanto, nas mans
das universidades que naquela altura se creaban o desafío de
desenvolver, nun ou noutro sentido, estes preceptos e a súa
interpretación.
12
Por esta mesma política de “abstención”, cando o Reino de España ratificou a Carta
europea das linguas rexionais ou minoritarias no ano 2001 (BOE nº 222, do 15 de setembro do 2001), optou por escoller o menor nivel de compromiso (o terceiro) dos tres
que ofrecía a carta no ámbito do ensino superior (art. 8.1.e). Eses niveis de compromiso eran: (1) un ensino universitario e outras formas de ensino superior nas linguas
rexionais ou minoritarias; (2) prever o estudo desas linguas como materias do ensino
universitario e superior; (3) se, por mor do papel do Estado con respecto aos centros
de ensino superior, as alíneas 1) e 2) non puidesen aplicarse, fomentar e/ou autorizar
o establecemento dun ensino universitario ou outras formas de ensino superior nas
linguas rexionais ou minoritarias, ou de medios que permitan estudar esas linguas na
universidade ou en outros centros de ensino superior.
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Tres anos despois, os primeiros estatutos da Universidade da
Coruña (setembro de 1992) e da Universidade de Vigo (agosto
do 1993) asumían ese reto ao adicarlle respectivamente os seus
artigos 8 e 4. O galego recoñécese en ambos como lingua propia, “que será o seu vehículo normal de expresión”, preferencia
decisiva para a armazón xurídica das políticas de normalización
do galego tanto do ámbito administrativo como académico. Do
consenso acadado é expresivo o feito de que, doce anos máis
tarde, a modificación dos estatutos da UDC, a redacción do
que pasou a ser o artigo 5, mesmo con alteracións, mantén as
determinacións xurídicas esenciais do estatuto do 1992. Aínda hoxe, os vixentes estatutos da UDC manteñen a redacción
dada ao artigo 5 en maio do 2004:

“1. Na Universidade da Coruña serán linguas oficiais as
recoñecidas no Estatuto de autonomía de Galicia, sen
que se poida facer discriminación por razóns de uso de
calquera delas.
2. A lingua propia da Universidade da Coruña é o galego,
que será o seu vehículo normal de expresión. Para a súa
normalización fomentará o seu uso en todas as súas actividades”13.

Na modificación realizada nos estatutos da UDC durante o ano 2007 para incorporar
as modificacións producidas na LOU pola LOMLOU, non se tocou este artigo 5, pese
a que o artigo 6.2 introducira novidades sobre o tratamento das linguas cooficiais. As
universidades de Santiago (no 2014) e Vigo (no 2010) si o farían posteriormente.

13
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Pouco despois da modificación dos estatutos do 2004, aprobouse (por 29 votos a favor, 1 en contra e 3 abstencións) o
Regulamento de usos da lingua galega da UDC por parte do
Consello de Goberno na súa sesión do 22 de xullo do 2004.
Neste regulamento, aínda vixente, contéñense determinacións
detalladas sobre o uso do galego na actividade administrativa
interna da xestión universitaria, ben como no uso oral, publicacións, sinaléctica, publidade externa etc. En coherencia coa
opcionalidade lingüística limitada existente no ámbito do PAS,
onde prevalecen os deberes que lles corresponden como persoal ao servizo dunha Administración pública, inclúense regras
específicas para a comprobación do dominio do galego na provisión dos postos de traballo do PAS, ben mediante o certificado CELGA ou mediante exercicios específicos14. Atribúese
ademais a responsabilidade de cumprir o artigo 5 dos estatutos
ao servizo de normalización lingüística. No entanto, deixouse
sen adoptar medidas específicas verbo do uso do galego por
parte do PDI, tanto na docencia como na investigación15.
Nesta mesma altura, o Plan de Normalización da Lingua Galega
aprobado polo Parlamento de Galicia en setembro do 2004
ocupouse de diagnosticar os puntos fortes e febles da normalización lingüística no ámbito universitario.

No punto 7 do Regulamento, establécese que:
“1. Os órganos de goberno da universidade tomarán as medidas necesarias para que en
cada unidade administrativa ou de servizos, o persoal que estiver relacionado co público, tanto oralmente como por escrito, teña os coñecementos de galego necesarios

14
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para garantir o dereito dos membros da comunidade universitaria a escolleren a lingua
de relación coa administración.
2. Os órganos de goberno da Universidade da Coruña establecerán o nivel de coñecemento da lingua galega axeitado e exixíbel para cada posto de traballo na universidade.
3. En todas as bases que regulen as convocatorias para a provisión de postos de traballo da universidade, de réxime administrativo ou laboral, e os concursos de méritos
destinados á promoción interna, establecerase a acreditación dun determinado nivel
de lingua galega, de acordo co apartado anterior”.
Así, hoxe recóllense nas bases de convocatoria para a cobertura de postos do PAS que,
como requisito, os solicitantes han de “c) Estar en posesión do Celga 4 ou equivalente
debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística
da Xunta de Galicia, de acordo coa disposi¬ción adicional segunda da Orde do 16 de
xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de
coñecemento da lingua galega.
No caso de non posuílo, con carácter previo á realización dos exercicios da fase de
opo¬sición, deberán acreditar o coñecemento da lingua galega mediante a realización
dunha proba en que se comprobará que posúen un nivel adecuado de comprensión
e expresión oral e escrita da lingua galega. Cualificarase de apto/a ou non apto/a”.
Vid. Resolución do 23 de abril de 2013 pola que se convocan probas selectivas para o
ingreso na escala de técnicos de xestión da Universidade da Coruña polo sistema de
promoción interna, DOG do 7 de maio do 2013.
15
Na versión orixinaria do regulamento, sometida a intenso debate no Consello de
Goberno do 23 de xuño do 2004, as rúbrica do punto 7 era “Persoal”, e non apenas
Persoal de Administración e Servizos. Precisamente o debate xirou arredor da “imposición” do galego aos profesores, polo que, para evitar a controversia, as medidas do
punto 7 pasaron a aplicarse só ao PAS na versión finalmente aprobada. Cabe sinalar
que na redacción actual dos estatutos da Universidade de Vigo, o artigo 4.4 inclúe
a todo o persoal, tamén ao PDI: “Nos procesos de selección do personal, valorarase
positivamente o coñecemento da lingua galega e do resto das linguas oficiais da Unión
Europea”.
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Puntos fortes

Puntos febles

Lexislación favorábel para a lin- A normalización lingüística nungua galega nas tres universida- ca foi considerada un obxectivo
des (nos estatutos respectivos). prioritario ou estratéxico das
universidades.
A situación das universidades ga- O ensino superior foi desde semlegas é potencialmente favorábel pre un espazo moi castelanizado
para a lingua e a súa normaliza- e moi refractario á presenza norción, dado que a maioría do pro- mal da lingua galega
fesorado e alumnado é orixinario
de Galicia. O alumnado chega á
universidade cun coñecemento
do galego cada vez máis alto.
O galego é a lingua institucional
das universidades galegas. A Administración universitaria realízase en galego, así como a gran
maioría dos servizos.

A presenza do galego na docencia universitaria segue sendo moi
inferior á docencia en castelán. A
investigación realízase principalmente en castelán ou en inglés.
Existen áreas de coñecemento
cunha moi escasa implantación
do galego (áreas tecnolóxicas ou
científi cas, por exemplo).

Na USC aprobouse e púxose en UDV e UDC non aprobaron aínmarcha un plan de normalización da plans de normalización linlingüística no ano 2002. Na Uvi- güística
go está en marcha a elaboración
dun plan de política lingüística.
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Existe infraestrutura para a xestión normalizadora (servizos de
normalización lingüística). O servizo lingüístico da USC constitúe
un referente de organización e
de xestión normalizadora a nivel
galego.

Precariedade dos servizos lingüísticos da UDV e da UDC,
sobre todo a nivel de recursos
humanos.

Hai recursos económicos para a
extensión da lingua galega nas
universidades, tanto propios de
cada universidade, como procedentes dos convenios coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Faltan recursos humanos propios para levar a cabo os diferentes programas de asesoramento,
formación e dinamización.

Non hai coordinación entre a
política lingüística das tres universidades. A formación universitaria dos futuros docentes nos
distintos niveis de ensino non os
capacita sufi cientemente para
desenvolver o seu labor en galego e para seren axentes normalizadores.
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Perante esta diagnose, sinalouse como obxectivo específico do
Plan “Promover un maior nivel de galeguización das universi-

dades galegas, tanto na docencia e investigación coma no que
se refire ás relacións extraacadémicas”, para o cal propuxo as
seguintes medidas:
– 2.1.41. Crear unha comisión estable, coa participación
da Xunta de Galicia e das universidades galegas, que se
encargue de propoñer e coordinar a política lingüística
universitaria en Galicia.
– 2.1.42. Incrementar a edición e difusión de bibliografía
en galego nas diferentes áreas de coñecemento, especialmente no caso das materias dos primeiros cursos universitarios.
– 2.1.43. Promover a edición de vocabularios, glosarios e
dicionarios nas áreas de coñecemento nas que persisten
carencias significativas.
– 2.1.44. Promover a edición de libros científicos en galego, tanto edicións orixinais coma traducións doutros
idiomas.
– 2.1.45. Insistir, desde os servizos lingüísticos das universidades, na oferta de cursos de formación en lingua
galega, con especial atención ás necesidades lingüísticas
das distintas áreas de coñecemento e ás necesidades do
alumnado e profesorado foráneo.
– 2.1.46. Establecer, de acordo coas universidades, o voluntariado lingüístico universitario.
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Na secuencia deste Plan xeral, o Consello de Goberno da UDC
aprobou na súa sesión do 14 de decembro do 2006, e sen ningún voto en contra16, o seu propio Plan de Normalización Lingüística. Os seus obxectivos fundamentais son, entre outros,
aumentar a sensibilidade da comunidade universitaria sobre
o uso do galego, garantir a posibilidade de se expresaren en
galego, oralmente e por escrito, velar polo cumprimento das
leis e das normativas de que nos dotamos no referente á normalización e propiciar que o galego sexa a lingua habitual de
comunicación, de expresión e de traballo, mediante a aprobación de medidas concretas: impulso do desenvolvemento da
investigación en lingua galega, o fomento entre o alumnado do
valor da diversidade lingüística, do multilingüismo e do aprezo
pola lingua galega, a potenciación das novas tecnoloxías como
vehículo normalizador e de formación e a elaboración e difusión de materiais e recursos para o ensino en lingua galega.
O 15 de maio de 2007, por acordo do Consello de Goberno
constituíuse a Comisión de Seguimento do Plano de Normalización Lingüística, para continuar a traballar na consecución do
obxectivos propostos no plan.
Mentras tanto, na primeira lexislatura do goberno Zapatero,
as Cortes Xerais aprobaran unha importante reforma da LOU,
Para a elaboración do Plano baixo un espírito de consenso foi decisiva a constitución
de comisións de normalización nas escolas e facultades, coa intención de recoller directamente as propostas dos centros, de iniciar unha colaboración e propiciar a fluidez da comunicación entre a comunidade universitaria e o Servizo de Normalización
Lingüística.

16
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mediante a LOMLOU ou re-LOU (Lei orgánica 4/2007, do 12 de
abril). A LOMLOU abandonou a neutralidade lingüística, ao dar
unha nova redacción ao actual artigo 6.2 da LOU: “Os poderes

públicos e as universidades a través dos seus estatutos, establecerán mecanismos para que nos procesos de acollida dos
diferentes membros da comunidade universitaria se favoreza o
coñecemento suficiente das linguas cooficiais”. Esta determinación lingüística, certamente exixente no rango normativo requirido para o seu desenvolvemento –pois reserva aos estatutos a
previsión de tales mecanismos17– aplícase tanto a estudantes,
como a PAS e profesorado, sendo ademais nestes dous últimos casos concordante coa explícita atribución de autonomía
universitaria para “A selección, formación e promoción do per-

sonal docente e investigador e de Administración e servizos,
así como a determinación das condicións nas que han de desenvolver as súas actividades” (art. 2. e) LOU). O que habilita ás
universidades para exercer a súa autonomía tamén respecto da
regulación das condicións lingüísticas en que se deban desenvolver as actividades do persoal ao seu servizo.
Así, os vixentes estatutos da Universidade de Vigo do ano 2010 contemplan no seu
artigo 4.3 que “A Universidade de Vigo establecerá mecanismos formativos para que,

17

nos procesos de acollida dos diferentes membros da comunidade universitaria, se favoreza o coñecemento suficiente da lingua galega”. No artigo 3.2 dos estatutos vixentes
da USC, do ano 2014, establécese que “A Universidade de Santiago de Compostela
adoptará as medidas necesarias para asegurar o coñecemento suficiente das linguas
cooficiais na acollida dos seus membros, co fin de garantir os dereitos lingüísticos de
toda a comunidade universitaria, nos termos previstos nestes estatutos e na demais
normativa aplicábel, así como a través das accións formativas que establezan os plans
a que se refire o punto cuarto deste artigo”.
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VII A lingua propia na normativa de Función Pública
Neste mesmo sentido, mais no ámbito das normas básicas da
función publica, tanto a Lei 30/1984 –nótese, posterior á lei
galega 3/1983, de normalización lingüística– como o vixente
EBEP de 2007 establecen como norma básica que “as adminis-

tracións públicas, no ámbito das súas competencias, deberán
prever a selección de empregados públicos debidamente capacitados para cubriren os postos de traballo nas comunidades
autónomas que gocen de dúas linguas oficiais” (art. 56.2 EBEP
da versión refundida no 2015).
Hai consenso en que este mandato abrangue tamén ás universidades públicas, se ben deixa aberto á normativa das comunidades autónomas (e tamén ás propias normas estatutarias
das universidades) a posibilidade de considerar a acreditación
do coñecemento das linguas cooficiais ben como mérito, ben
como requisito de acceso ao emprego público universitario18.
Cabe lembrar neste sentido que no artigo 35 do Decreto lexislativo 1/2008, polo que se aprobou o texto refundido da lei da
función pública de Galicia, obrigábase a facer cando menos en
“Tanto o Parlamento de Galicia en exercicio das competencias autonómicas en materia de lingua, como as propias universidades en uso da súa autonomía universitaria e da
posibilidade de establecer os requisitos cos que selecciona ao seu persoal, poderían
introducir esixencias de capacitación lingüística que, progresivamente, permitan aos
usuarios do servizo público universitario facer valer os seus dereitos lingüísticos”. Cfr.
18

FERREIRA FERNÁNDEZ, NOGUEIRA LÓPEZ, TATO PLAZA E VILLARES NAVEIRA,
Estatuto xurídico da lingua galega, Xerais, Santiago de Compostela, 2005, p. 120.
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galego unha proba das oposicións de acceso á función pública
galega19, obriga que foi rapidamente desactivada ao chegar o
Partido Popular ao goberno autonómico (Lei 2/2009, do 23 de
xuño). A actual lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público
de Galicia, establece o seguinte sistema no seu artigo 51 (requisitos lingüísticos):

“(...) 2. Para os efectos do previsto neste artigo, para lle
dar cumprimento á normalización do idioma galego nas
administracións públicas de Galicia e para garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas administracións
públicas no ámbito da comunidade autónoma, así como
a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas selectivas que se
realicen para o acceso aos postos das administracións
públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas
que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme
a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, de ser o caso,
a valoración do coñecemento da lingua galega.
19
“...nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia, e nas entidades locais de Galicia, terase que
demostrar o coñecemento da lingua galega. Para estes efectos, as bases das convocatorias establecerán que unha ou máis das probas do proceso selectivo se deberán
realizar exclusivamente en lingua galega, e iso sen prexuízo doutras probas adicionais,
que se puidesen prever, para aqueles postos de traballo que requiran un especial coñecementoda lingua galega”. Vid. Alba NOGUEIRA LÓPEZ, “O réxime de acceso, provisión e mobilidade na lexislación autonómica de emprego público”, en Dereito: Revista
Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, nº extra 1, 2011, pp. 231-274
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3. Nos demais exercicios das devanditas probas selectivas, as persoas aspirantes teñen dereito a elixir libremente a lingua oficial da comunidade autónoma en que
os desexan realizar, o que comporta así mesmo o dereito
a recibir na mesma lingua os enunciados dos exercicios,
agás no caso das probas que se teñan que realizar en
galego para aqueles postos que requiran un especial coñecemento desa lingua”.
Se ben esta regulación é expresamente aplicábel ao PAS por
mor da propia lei (art. 4.1 e 8 da Lei 2/2015), e precisamente polas singularidades que poidan recoñecerse ao persoal “investigador” (artigo 5 da Lei 2/2015), mantense aberta a posibilidade
de utilizar a autonomía universitaria como título competencial
para introducir específicas obrigas de coñecemento do galego
nos procesos de provisión do persoal do PAS e do profesorado, precisamente como mecanismo de garantía do exercicio
dos dereitos dos galegofalantes a seren atendidos no idioma da
súa preferencia, e das opcións de política lingüística académica
que se estime oportuno desenvolver a nivel universitario. Non
está de máis saber que desde o 2004 a Universitat de Barcelona exixe como requisito de acceso a todo o profesorado a
acreditación do coñecemento das linguas castelás e catalá, e
non por iso deixa de ser a universidade de todo o Estado español con máis profesorado estranxeiro.
No ámbito estatal, convén lembrar que, se ben a STC 31/2010,
do 28 de xuño, anulou o recoñecemento da condición do cata-
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lán como lingua “preferente” das administracións públicas catalás (artigo 6.1 da Lei orgánica 6/2006)20, sen embargo engadiu
unha interpretación conforme á Constitución sobre o deber de
coñecemento do catalán que prevé o art. 6.2 EAC pola súa remisión ao ámbito do “conxunto do proceso educativo” (sic) e
da función pública21, abrindo así novas perspectivas á actuación
normalizadora neste ámbito22. Este recoñecemento da constitucionalidade da obriga especial de coñecer unha lingua que
recae sobre o persoal ao servizo da administración educativa
por mor da cooficialidade daquela, porén, non teñen sido suficientemente destacadas nen aproveitadas até o de agora.

20
“El art. 6.1 EAC, además de «la lengua de uso normal», declara que el catalán como
lengua propia de Cataluña es también la lengua de uso «preferente» de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. A diferencia de
la noción de «normalidad», el concepto de «preferencia», por su propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua
sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la
prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el
castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado. La definición del catalán
como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso
preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en
la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política
lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de
una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria
o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. No admitiendo, por tanto, el inciso
«y preferente» del art. 6.1 EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de
ser declarado inconstitucional y nulo”. Cfr. STC 31/2010, fdto. Xdco. 14.
21
Di o artigo 6.2 que “Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes pú-
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blicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio
de estos derechos y el cumplimiento de este deber”. Para o Tribunal Constitucional, a
interpretación conforme á constitución é que “El art. 6.2 EAC sería inconstitucional y
nulo en su pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente
en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano. Ello no obstante, el precepto admite con naturalidad una interpretación distinta
y conforme con la Constitución, toda vez que, dirigiendo el precepto un mandato a los
poderes públicos de Cataluña para que adopten «las medidas necesarias para facilitar
… el cumplimiento de este deber», es evidente que sólo puede tratarse de un deber
«individualizado y exigible» de conocimiento del catalán, es decir, de un deber de naturaleza distinta al que tiene por objeto al castellano de acuerdo con el art. 3.1 CE
(STC 82/1986, FJ 2). No hay aquí, por tanto, contrapunto alguno a la facultad del poder
público de la Generalitat de utilizar exclusivamente la lengua catalana en sus relaciones
con los ciudadanos, que sería improcedente, sino que se trata, aquí sí, no de un deber
generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino de la imposición de un deber
individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción
especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios, obligados a
dar satisfacción al derecho de opción lingüística reconocido en el art. 33.1 EAC. Si el
concreto régimen jurídico de ese deber individualizado y exigible es o no conforme
con la Constitución habrá de verse en el momento de examinar la constitucionalidad
de dichos preceptos, también objeto del presente recurso. Importa aquí únicamente,
sin embargo, que, concebido como un deber de naturaleza distinta al que sólo cabe
predicar del castellano, esto es, como un deber que no es jurídicamente exigible con
carácter generalizado, el deber de conocimiento del catalán tiene un objeto propio
que lo justifica como mandato y que permite interpretarlo conforme a la Constitución”.
Así o sinalou no seu día Antoni MILIAN I MASSANA, “El régimen de las lenguas oficiales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio”,
en Revista Catalana de Dret Public, número extraordinario, 2010, p. 135. Contodo, a

22

valoración da sentenza por parte deste recoñecido especialista é tan negativa como
segue: “Como conclusión general, quiero señalar que el Tribunal Constitucional cierra
la puerta a una territorialización lingüística –me refiero aquí a la acepción sociolingüística del principio de territorialidad– limitada, pero significativa, a favor de la lengua
catalana en Cataluña, con la excepción, en principio, del ámbito de la enseñanza y
probablemente de determinados usos internos de las Administraciones públicas. A ello
vale la pena añadir que el Tribunal destruye, mediante el particular contenido dado al
deber de conocer el castellano y la conversión del deber de conocer el catalán en algo
insustancial, el anunciado equilibrio inexcusable entre las dos lenguas oficiales, alzaprimando el castellano o, dicho en otros términos, subordinando el catalán a aquella
lengua. Resulta, pues, que en el marco constitucional español, el catalán, como conse-
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VIII A vixente Lei 6/2013, do sistema universitario de Galicia:
a apertura cara o multilingüismo
Ese era o contexto normativo en vigor cando se promulga a actual Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. O seu artigo 2 f), recoñece como fins do SUG “A promoción

do galego, lingua oficial e propia de Galicia, e a súa coexistencia
co castelán, tamén lingua oficial, e, se for o caso, con outras
linguas de interese para a docencia e a investigación”.
Nótese, pois, que segundo a vixente Lei 6/2013 a obriga de promoción lingüística, por así decilo, do SUG só ten como obxecto o galego, sen prexuízo da súa “coexistencia” co castelán e
outras linguas que poidan ser de utilidade docente ou investigadora. Aínda que o recoñecemento destoutras linguas non
oficiais que poden ser de utilidade docente ou investigadora
parecen apuntar cara ao inglés23, non podemos esquecer que,
cuencia de su generalizada exclusión de las instituciones y organismos centrales del
Estado –algo que ya conocíamos– es una lengua inútil a nivel estatal, pero descubrimos
ahora, porque creíamos que eran posibles otras interpretaciones, que el catalán es en
Cataluña, fruto también del régimen constitucional español, una lengua innecesaria,
salvo prácticamente en el ámbito escolar. Se trata, obviamente, y con ello concluyo, de
un marco inapropiado para garantizarla plena pervivencia de una lengua en el complejo
mundo actual; de un marco tremendamente desigual que propicia y propiciará todavía
más la asimilación lingüística en Cataluña en beneficio del castellano” (op. Cit. P. 138).
23
Abrindo este punto ao contexto que nos rodea, convén lembrar a promulgación na
Franza da denominada Loi Fioraso: a Lei n° 2013-660, do 22 de xullo do 2013, relativa ao
ensino superior e á investigación. Esta lei introduce no Código de Educación (art. 121-3)
a seguinte redacción (as novidades aparecen subliñadas):
«La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des
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con posterioridade á Lei 6/2013, a denominada Lei Paz Andrade (Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua
portuguesa e vínculos coa lusofonía, DOG nº 68 do 8 de abril)
estableceu no seu artigo 1 que “Os poderes públicos galegos

promoverán o coñecemento da lingua portuguesa e das culturas lusófonas para afondar nos vencellos históricos que unen
Galicia cos países e comunidades de lingua portuguesa e polo
carácter estratéxico que para Galicia teñen as relacións económicas e sociais no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal”. Obriga que tamén recae sobre as universidades24.

exceptions peuvent être justifiées:
«1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères;
«2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers;
«3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans
le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à
l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen;
«4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
«Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que
partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français.
Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
«Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un
enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est
évalué pour l’obtention du diplôme.
«Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la
maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés»
24
O artigo 2 desta lei fai recaer sobre o goberno galego a obriga de incorporar “progre-

sivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas
estranxeiras nos centros de ensino da Comunidade autónoma de Galicia”.
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O artigo 3.3 dos estatutos da USC, redixidos e aprobados no
ano 2014, xa incorpora a seguinte determinación: “A Universi-

dade de Santiago de Compostela fomentará o coñecemento e
o uso de terceiras linguas por parte da comunidade universitaria”.
Así mesmo, o artigo 89 da Lei 6/2013 adícase especificamente á
“lingua” nos seguintes termos:

“1. O galego e o castelán son as linguas oficiais das universidades de Galicia. O uso das linguas oficiais nas actividades universitarias rexerase pola Lei 3/1983, do 15 de
xuño, de normalización lingüística, e polo que dispoñan
as normas propias das universidades.
2. O galego, como lingua propia de Galicia, é a lingua de
uso normal nas actividades das universidades.
3. A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das
súas competencias, estimularán o coñecemento e o uso
do galego en todos os aspectos da actividade universitaria e fomentarán a súa aprendizaxe entre todos os membros da comunidade universitaria.
4. O uso do galego na actividade docente e investigadora
poderá terse en conta para os efectos de recoñecemento de méritos individualizados do labor docente e investigador”.
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Volvendo agora á nosa universidade, no seu Plan estratéxico
2014-2020, e dentro das liñas de actuación no obxectivo estratéxico 1 (impulso do cambio social), incorpórase a de “contribuír
á normalización da lingua galega”: “A responsabilidade da UDC

co cultivo, protección e transmisión dos valores culturais de
Galicia implica o deber de avanzar na aplicación das medidas
normalizadoras recollidas no plan de normalización lingüística
da UDC. En particular, a UDC promove o incremento do uso de
galego na docencia, a consolidación do galego como lingua da
divulgación da actividade científica na sociedade e a mellora do
prestixio do galego na vida interna da comunidade universitaria. A UDC fomenta a vinculación da lingua galega aos valores
de modernidade e excelencia, como marca de identificación e
de proxección exterior da institución”. Como indicadores da
normalización, sinálase o obxectivo de aumentar o número de
materias impartidas en galego no período 2014-2020.
Para concluirmos este apartado, apuntamos cinco conclusións
relevantes.
•

O cadro normativo regulador da normalización lingüística
do galego no ámbito universitario é complexo, non só por
relacionarse con títulos competenciais estatais e autonómicos, senón tamén por ter evoluído ao longo dos últimos
anos, o que deixa marxe para desenvolver un amplo labor
de interpretación e adaptación sistemáticas a distintas opcións de política lingüística universitaria.
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•

O feito de que a nosa lei 6/2013 teña incluído con éxito e
pacificamente que “o galego, como lingua propia de Galicia,
é a lingua de uso normal nas actividades das universidades”
pon de manifesto que o problema de fondo da normalización lingüística –a atención institucional preferente cara o
galego– non é xurídico, senón político: depende da súa visibilidade na dialéctica política partidaria, causante dun alto
custo de oportunidade política.

•

As universidades dispoñen dunha específica habilitación
para exerceren a súa autonomía no ámbito da normalización da lingua. Esta non é absoluta, mais é real, e tradúcese
tanto nos estatutos como nos regulamentos internos que
se aproben no seu desenvolvemento25.

•

Con todo, no ámbito galego o resultado destes desenvolvementos é a confluencia das tres universidades nun sistema

de opcionalidade lingüística relativo para o PAS, e un sistema de opcionalidade lingüística académica absoluta no ámbito docente e investigador, onde a utilización do galego é
puramente voluntaria para o profesorado e o estudantado,
apenas respaldada por pequenos incentivos. Se o primeiro sistema permitiu avances normalizadores claros no uso
administrativo da lingua, o segundo, en cambio, pode ser

Cfr. Xabier ARZOZ SANTISTEBAN, “Universidad y pluralismo lingüístico”, en Julio
Vicente GONZÁLEZ GARCÍA (dir.), Comentarios a la Ley Orgánica de Universidades,
Madrid, Thomson Reuters-Civitas, 2009, pp. 1160-1164.

25
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identificado como un dos grandes responsábeis da escasa
normalización do galego na docencia e na investigación.
•

A reversión desta situación pasa así necesariamente, ao
noso ver, pola instauración dun sistema de opcionalidade
lingüística relativo tamén para o PDI. Isto é, pola introdución do uso das linguas docentes e investigadoras nun
marco de planificación institucional que sobarde a actual
opcionalidade individual absoluta. En particular, este novo
sistema é necesario para afrontar con garantías o novo escenario multilingüe que gravita sobre as universidades.

IX A “Proposta de creación de itinerarios lingüísticos nas
titulacións de grao do SUG” de xuño do 2015
Neste sentido, e despois dun longo traballo de elaboración por
parte das tres universidades e de negociación coa secretaría
xeral de política lingúística da Xunta de Galicia, a Comisión
Interuniversitaria de Política Lingüística aprobou o Acordo do
22 de xuño do 2015 sobre “Proposta de creación de Itinerarios
lingüísticos nas titulacions de grao do SUG”.
Trátase dun documento que aposta por esa planificación institucional consciente do uso das linguas no ámbito docente,
como alternativa posíbel para sairmos do xeralizado estancamento do uso do galego na docencia e a investigación superior.
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O acordo sinala a necesidade de incorporar a lingua ou linguas vehiculares do ensino universitario como unha destreza
ou competencia transversal, valorábel no haber académico
de cada estudante mediante a súa incorporacion ao SET. Así
mesmo, sinala que a crecente internacionalización das nosas
universidades e do noso estudantado demanda unhas políticas
específicas de adaptación a unha contorna aberta aos fluxos de
persoas con distintas necesidades lingüísticas (multilingüismo).
O acordo finalizaba con dúas propostas:
1.

Que a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Universidades,
dote os créditos plurianuais axeitados para financiar un
plan de multilingüismo no SUG.

2. Que os Consellos de Goberno das tres universidades formulen e aproben, no marco deste documento, un plan de
multilingüismo adaptado ás súas necesidades e realidades
específicas, no cal se concrete para as titulacións adheridas
a escolla entre tres tipos de itinerarios lingüísticos:
-Itinerario bilingüe castelán-galego: Mínimo de 40% de
ECTS en galego e en castelán, respectivamente.
-Itinerario trilingüe castelán-galego-inglés, con dúas opcións:
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*Mínimo de 40% de ECTS en castelán, 40% de ECTS
en galego e 10% en inglés
*Mínimo de 30% de ECTS en castelán, 30% de ECTS
en galego e 20% en inglés
-Itinerario cuadrilingüe castelán-galego-inglés-portugués,
con dúas opcións:
*Mínimo de 30% de ECTS en castelán e 30% en galego, mínimo do 10% en inglés e do 10% en portugués,
respectivamente.
*Mínimo de 20% de ECTS en castelán e 20% en galego, mínimo do 20% en inglés e do 20% en portugués,
respectivamente.

X O respaldo financieiro da Proposta: o PFSUG 2016-2020
Para cumprir o punto primeiro do acordo, durante varios meses
do ano 2015 negociouse incorporar o incremento progresivo da
docencia en galego como un dos indicadores do novo Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020.
No documento final do PFSUG, presentado na súa sesión do
13 de outubro do 2015 ao Consello Galego de Universidades,
incluíronse como dous dos cinco indicadores das “accións de
mellora da calidade” os de:
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•

A impartición de graos en inglés

•

A impartición dun mínimo do 50% das materias dun grao
en galego

O obxectivo destas accións é incentivar ás universidades a pór
en marcha accións que permitan acadar os obxectivos considerados estratéxicos pola Xunta de Galicia26. Neste sentido, o
PFSUG en vigor engade que:

“Vincularase a cada un destes indicadores unha contía de ata
un millón de euros no exercicio 2016 que se repartirá só no
caso de existir algunha proposta operativa relacionada co indicador concreto. En caso contrario o crédito vinculado a ese/s
indicador/es non será distribuída.
O crédito vinculado a un indicador poderase incrementar no
seguinte exercicio cando o número e a calidade das iniciativas
presentadas así o aconselle.
Anualmente o departamento competente en materia de universidades, tendo en conta as prioridades do Goberno galego
26
Literalmente, di o PFSUG: “Forman parte do subfondo de Fomento da l+D+i e a transferencia as accións de mellora da calidade. O obxectivo destas accións é incentivar ás
universidades a pór en marcha accións que permitan acadar obxectivos considerados
estratéxicos pola Xunta de Galicia como os seguintes:
*A colaboración en graos interuniversitarios
*A impartición de graos en inglés
*A impartición dun mínimo do 50% das materias dun grao en lingua galega
*Programas de mellora en ranquins internacionais
*Mellora da estrutura organizativa en campus non centrais”.
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neste eido, definirá as accións que se consideren de interese
para a mellora da calidade do SUG. Deste xeito, as universidades poderán presentar propostas de accións concretas que
serán analizadas pola Administración autonómica co obxecto
de determinar o seu encaixe nos obxectivos e liñas marcados e
determinar o reparto destes créditos”.
Se ben esta redacción pode considerarse pouco respectuosa
coa autonomía universitaria, ao supor unha condicionalidade
financieira unilateral sobre aspectos claramente académicos, o
máis rechamante deste asunto é que tal financiamento, de seu
un bo ponto de partida para iniciar cun mínimo de respaldo
económico a senda de aposta polo cambio neste ámbito, non
foi finamente incorporado aos convenios-programa mediante
os que se instrumentou con cada universidade para o ano 2016
as cantidades previstas no vixente PFSUG 2016-2020.

XI O sorprendente “cambiazo” sobrevido do PFSUG
En efecto, o Goberno galego procedeu a realizar un “cambiazo”
en toda regra, cando se introduce en decembro do 2015 a seguinte redacción nos convenios: "A dotación inicial do subfon-

do de fomento da l+D+i no ano 2016 será de 49.784.778,10 €, dos
cales destinarase un máximo de 1.000.000 € a accións de mellora de calidade" (cláusula segunda, páxina 8, párrafo 7). Como
pode observar o lector, a calculada redacción dos convenios
suprime de golpe catro millóns de euros dos cinco previstos
no PFSUG.
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Pese ás alegacións presentadas pola UDC en decembro do
2015, a Xunta non variou tal redacción. Así desapareceron polo
camiño catro millóns de euros e, con eles, o estímulo financeiro
preciso para respaldar con seriedade a aposta pola implantación de itinerarios plurilingües na docencia universitaria galega.
A contestación da Xunta a estas alegacións, asinada polo secretario xeral de universidades o 22 de decembro do 2015, non poden ser máis descorazonadoras, especialmente cando as notas
de prensa da Xunta destacaron con liñas douradas a presunta
seguridade xurídica e transparencia que presuntamente se incorporaba ao novo PFSUG:
“Da literalidade do plan non pode deducirse a obrigatoriedade

de realizar un reparto entre as cinco accións que, a modo de
exemplo, introducíronse na redacción. En ningún caso se trata
dunha relación pechada, nin en canto ao número nin respecto
da tipoloxía pasto que será, a Xunta de Galicia quen determine
as medidas a priorizar segundo as liñas estratéxicas en materia
de política universitaria”.
Así é como, tras tantos esforzos, volvemos a estar instalados
na precariedade económica e no arbitrismo político unilateral
dos actuais responsábeis da Xunta de Galicia á hora de desenvolver estas imprescindíbeis liñas de traballo. Xustamente,
o escenario onde nun país serio nunca debería estar instalada
nin a política lingüística nin a universitaria. E menos no actual
contexto.
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XII Conclusión
Tras o repaso feito nas páxinas que preceden, cabe concluír
que a alta implantación do galego acadada no ámbito administrativo interno contrasta coa escasa implantación no ámbito
docente e investigador.
Causa esencial disto é o modelo lingüístico das universidades
do SUG. Á diferenza do que acontece no ensino primario e medio, onde se planifica, con maior ou menor acerto, o uso das linguas por parte do Goberno galego e do Parlamento, no ámbito
do ensino superior proclamouse hai trinta anos a opcionalidade lingüística académica absoluta. Non hai itinerarios lingüísticos docentes; os concursos de selección do persoal docente
contemplan o coñecemento do galego como mérito, pero non
como requisito. Non hai prazas docentes con perfil lingüístico.
Non está previsto a obriga de impartir aulas en galego. O uso do
galego segue a ser un “dereito”; un empeño persoal non exento
de certo “romanticismo”, que vai ademais en declinio. Trinta e
cinco anos despois, os resultados deste modelo evidencian os
seus límites: non permiten ir alén no proceso de asentamento
do galego como lingua vehicular do ensino e da investigación.
Mais tamén cabe concluirmos que o teito de cristal da normalización da lingua, tamén no ámbito universitario, non obedece
ao fatalismo ou á simples inercia máis ou menos cómplice co
proceso de sustitucion lingüística do galego. Ten tamén claras
causas políticas: non estamos perante unha emulación do mito
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de Sísifo á que por unha particular idiosincrasia deportiva pétrea nos dediquemos colectivamente. Estamos diante dun de
tantos aspectos que amostran até que punto a actual Constitución de 1978 foi instrumento da perpetuación das estruturas
políticas, culturais e económicas herdadas do franquismo.
Para superar esa perpetuación, debemos ir dando os pasos que
as nosas forzas nos permiten: identificar obxectivos factíbeis,
xerar consensos ao seu redor, tecer as máximas complicidades posíbeis, denunciar a intensa propaganda e as frecuentes
contradicións do Poder. Moi particularmente, debemos presionar para que a política lingüística desenvolvida pola Xunta
de Galicia para o ámbito universitario cambie radicalmente:
do modelo fragmentado e “liberal” dos últimos trinta e cinco
anos, consistente en subvencionar accións puntuais con recursos minguantes, debería pasarse a un modelo integral, capaz
de fixar obxectivos lingüísticos e ferramentas comúns ás tres
universidades; un modelo que impulsase o ámbito universitario
galego, en especial os campos docentes e investigadores, como
campo esencial do proceso normalizador da lingua. A lingua
docente do profesorado, como servidores públicos que son,
pode someterse a avaliación no acceso, a concretas obrigas de
uso (materias troncais, itinerarios completos) e a correlativos
estímulos. É o momento de intentar unha combinatoria distinta
destes aspectos, á vista dos escasos resultados ofrecidos polo
“fomento” do uso do galego entre o profesorado. Como dicía
hai uns anos Alfons Esteve, director do Servizo de Política Lin124
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güística da Universidade de Valencia, "ou se asumen medidas

valentes de política lingüística, en especial respecto ao persoal,
ou será difícil conseguir unha normalidade lingüística"27.
Cómpre apostarmos pola creación de perfís lingüísticos do persoal docente e a súa integración en itinerarios, acompañándoos
de novos incentivos ou complementos económicos ao profesorado que recompensen a dedicación neste ámbito, tamén no
ámbito investigador, tendo en conta a habilitacion legal que fai
o artigo 89.4 da Lei 6/201328.
Cómpre tamén, por último, abrirmos realmente a Administración xeral do Estado ao plurilingüismo e ás culturas minoritarias
con lingua propia, cousa que no ámbito universitario é especialmente importante pola repercusión no recoñecemento de
Vid. Xesús MOSQUERA CARREGAL e Sara PINO RAMOS (eds.) (2009): Lingua e
Docencia Universitaria. V Xornadas sobre Lingua e Usos (A Coruña: Servizo de Norma-

27

lización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC), p. 128.
“O uso do galego na actividade docente e investigadora poderá terse en conta para

28

os efectos de recoñecemento de méritos individualizados do labor docente e investigador”.

A Comisión interuniversitaria de Política Lingüística celebrada o 2 de decembro do
2014 aprobou proporlle á Administración Xeral do Estado diversos cambios no proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real decreto regulador da acreditación
nacional do PDI, para que se valore o uso das linguas cooficiais no procedemento de
acreditación. Así mesmo, impulsouse unha proposta para que a avaliación dos tramos
de investigación por parte da CNEAI sexa respectuosa cos contributos en linguas cooficiais e cos sistemas locais de coñecemento. Nada se fixo ao respecto na CNEAI nin na
ANECA. Na actualidade, negóciase a modificación dos novos criterios de acreditación
aprobados unilateralmente polo PP no 2015, polo que é momento de presionar para
abrir tales criterios ao multilingüismo.

29
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sexenios, na acreditación do profesorado e na tradución de documentos e certificados académicos en galego29.
San Lourenzo de Meixigo, 1 de maio do 2017, Día internacional
dos traballadores

Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Catedrático E.U. de Dereito Administrativo
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Con Branca e Ramón Cabanillas.
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A voltas coa situación da lingua galega no
ámbito xudicial. Unha visión dende dentro
Vou ser claro, xa dende o comezo, a situación do galego no ámbito xudicial é mala, porque a súa presenza é escasa, nalgunhas
instancias practicamente nula, e está en franca inferioridade
con respecto á presenza da outra lingua oficial, o castelán. Xa
que logo, partindo desta premisa inapelable, o importante é
como rachar con estar inercias, como mudar esta situación, e
qué se pode facer para que o galego, como lingua cooficial de
Galicia, e os galegofalantes, empecen a ver reflectidos, tanto
oralmente, como por escrito, os dereitos lingüísticos que os
asisten, individual e colectivamente, e deixen de estar discriminados fronte á presenza maioritaria –ás veces exclusiva- do
castelán no ámbito da xustiza en Galicia.
Non é agora o momento de se deter polo miúdo na cuestión
dos dereitos lingüísticos nin na lexislación referida á lingua galega, pero si quero lembrar un par de cousas, sobre todo para
pór de manifesto o incumprimento deses dereitos, e en consecuencia a desigualdade fronte ao castelán:
A (vella) Lei de normalización lingüística (LNL) do 83 xa
lle encomendaba á Xunta “a progresiva normalización do
uso do galego na Administración de Xustiza”.
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Aló van case 25 anos daquela encomenda, e hoxe está claro
que o uso do galego na Xustiza, nin é normal, por escaso, nin é
progresivo, porque mantén ese carácter residual ano tras ano.
(xa case o poderiamos tamén chamar vello...) Plan xeral de normalización da lingua galega (PXNL) do 2004,
aprobado por unanimidade..., dedicaba a Área 3 á Administración de xustiza, e tiña como obxectivo específico “Introducir o galego como lingua normal de traballo
da Administración de xustiza en Galicia”, con medidas
como, entre outras, “Elaborar un programa de normalización específico, en colaboración co Ministerio de Xustiza,
e establecer un órgano de referencia”.
Aló van tamén case 15 anos, e nin o galego é a lingua normal de
traballo nin moito menos, e o desexado, agardado, case soñado... Plan de normalización do galego na xustiza non existe, nin
tampouco o citado órgano de referencia.
E xa para rematar este repaso, o PXNL introducía tamén
a “oferta positiva”: “...que nos tribunais de xustiza, antes

de inicio de calquera procedemento, se pregunte de oficio cal é a lingua habitual do cidadán e que esa sexa a lingua de toda a actuación, tanto oral como documental.”.
Non era mala cousa, sobre todo porque en cidades cun compoñente rural tan acusado como Ourense e Lugo, a maioría dos
procedementos terían que ser desenvolvidos en galego.
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Infelizmente, esa “oferta” non se está a facer, a pesar de estar no plan como obxectivo de área “que a todo cidadán se lle
ofreza a opción de ser atendido en galego”, e non só por parte
da Administración de xustiza, senón mesmo –iso si que estaría
ben- “por parte dos membros dos colexios oficiais de notarios
e avogados no exercicio das súas funcións”. Si, todo isto está
no Plan...
Con estes tres vimbios xa se podería facer un bo cesto se houbese vontade. O galego ten dereitos, están no papel, por escrito, foron aprobados no Parlamento galego por unanimidade...,
pero eses dereitos non se están a ver reflectidos na práctica
diaria nos xulgados galegos. Algo está fallando cando esas premisas non se traducen en incrementos de uso, cando se incumpre a oferta positiva, cando o galego é, habitualmente, a lingua
“anormal” de traballo –ou sexa, o contrario dos obxectivos da
LNL e do PNLG-, residual fronte á primacía ou mesmo exclusividade do castelán. E o importante é como se poden mudar
esas inercias discriminatorias, e como se chega a garantir que
o castelán e o galego convivan en igualdade no ámbito xudicial,
oralmente e por escrito.
Modestamente, atrévome a apuntar unha serie de medidas que
deberían ser postas en práctica de forma urxente:
1-Un plan de normalización da lingua galega (específico) para
o ámbito xudicial
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Non se pode seguir adiando máis o desenvolvemento coherente desta parte do PNLG antes de levar a cabo iniciativas illadas
que se teñen demostrado totalmente ineficaces ano tras ano, e
tomando como base as análises e conclusións do PNLG, é fundamental que se aprobe xa este plan sectorial específico para
a xustiza, e a partir del, e téndoo como referente, comezar a
galeguización decidida deste ámbito, de forma progresiva e coherente, e quero tamén insistir, co alicerce doutro piar básico...
2-Unha lexislación (específica) reguladora do uso do galego no
ámbito xudicial
Non son xurista, e non sei cal sería o texto legal máis axeitado
para esta regulación básica (unha lei, un decreto, un regulamento…), pero paréceme absolutamente necesario dotarse dun alicerce legal, dunha “norma”, que “regule”, aínda que sexa minimamente, os usos do galego neste ámbito. Son perfectamente
consciente dos diferentes actores implicados -Consello Xeral
do Poder Xudicial, Ministerio Fiscal, Ministerio de Xustiza, Xunta de Galicia...-, pero non é a primeira vez –nin sería a últimaen que se chegase a acordos entre distintas administracións, e
é fundamental que a lingua galega dentro do ámbito xudicial
se encontre ao abeiro dunha lexislación deste tipo, por básica
que sexa... (aí temos o exemplo da Lei do uso do galego para
a Administración local), que estableza uns mínimos para a presenza do galego, tanto a nivel oral coma escrito, en igualdade
co castelán, aínda que a súa esixencia sexa progresiva, aínda
que non se prevexan sancións, aínda que o catálogo documen132
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tal non sexa exhaustivo, aínda que..., pero algo ten que haber,
ese marco legal mínimo ten que existir, e canto antes se defina,
se redacte e se aprobe, co consenso de todos os implicados,
moito mellor. Como o pedir non ten cancelas, persoalmente
gustaríame ter no futuro unha Lei do uso do galego na Administración de xustiza en Galicia.
3-A colaboración cos operadores xudiciais (avogados, procuradores, notarios, rexistradores, etc.)
Estou convencido de que este colectivo é chave, porque son
eles o instrumento que os cidadáns usan para iniciar a maioría dos procedementos xudiciais, e o que, consecuentemente,
condiciona a lingua en que estes han de desenvolverse posteriormente (sobre todo porque o cidadán adoita inhibirse e renunciar á opción lingüística e porque, como xa vimos, esa oferta
positiva nunca se lle ofrece); por iso me parece fundamental
chegar a algún tipo de acordo con estes colectivos para que
(salvo manifestación en contrario dos seus contratantes, é evidente) inicien, de oficio, maioritariamente, os procedementos
(tamén) en lingua galega. Para isto sería moi importante que
dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística se estendese
a colaboración que ten co Colexio de Avogados de Santiago
a todos os colexios de avogados e procuradores de Galicia, a
través dos seus órganos superiores de representación, para
propiciar pactos que fomentasen estes usos, e que se puxesen
en práctica de forma real. Está moi ben asinar convenios, dedicar cartos, pero despois hai que cumprir. E do mesmo xeito
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que se asinan convenios cos colexios profesionais de avogados
e procuradores para a formación, ou para compensar a asistencia xurídica gratuíta, poderían tamén firmarse para rachar
con esas inercias que ocultan o galego, máis aínda cando se
destinan cartos públicos a cursos de linguaxe xurídica, dicionarios xurídicos, e todo tipo de recursos lingüísticos deste tipo
para estes colectivos. Un exemplo: o proxecto Auzia Euskaraz
do Departamento de Xustiza do Goberno vasco, que ten como
obxectivo facer posible que os usuarios poidan realizar todo o
proceso xudicial, dende que se presenta unha demanda ata a
súa resolución, incluída a súa tramitación, en euskera.
Abondando tamén nesta liña, oxalá tamén que iniciativas coma
a da campaña “Témoslle Lei” aplicada especialmente nas facultades de Dereito, co paso dos anos, e no exercicio profesional
dos que agora aínda son alumnos e alumnas, dean o seu froito
a prol dun incremento da presenza real do galego nos usos xudiciais.
4-Unha maior vontade das diferentes administracións e do
persoal ao seu servizo
Teño claro que a culpa non é case nunca do persoal, porque estou farto de vivir situacións de esquizofrenia lingüística en moitas dependencias xudiciais, coa maioría das persoas falando
en galego, e facendo os escritos en castelán exclusivamente,
ou mudando de lingua ao interactuar cun operador xudicial ou
entrar nunha sala de vistas. Que estraños mecanismos psicoló134

Fermín Penzol, rexistrador,

xicos provocan esa mudanza, que sempre acaba por ocultar o
galego en detrimento do castelán? E peor aínda... como é posible que unha oficina xudicial das características descritas emita
unha parte da súa documentación en galego, e outra situado ao
lado, ou noutro andar, ou noutra provincia, pero de características sociolingüísticas semellantes, non faga nada en galego...?
E máis aínda cando nunca houbo tantas ferramentas e mesmo
apoio persoal (tradutores, correctores, lexislación en galego,
servizos lingüísticos específicos da Administración de xustiza,
presenciais e en liña, etc.) para poder traballar tamén en galego. Por que, entón, se mantén a inercia de “silenciar” o galego
nas sentenzas, nos informes, nas acusacións e en xeral en todo
tipo de documentos xurídicos, e oralmente tamén nos interrogatorios, nas declaracións, nos actos de conciliación, etc., etc.?
Desde o meu punto de vista, a resposta é clara: porque non
hai nada (nin ninguén) que o esixa; nin hai unha norma ou regulación específica que o determine, nin hai tampouco “directrices” dimanantes de instancias xerárquicas superiores (nas diferentes administracións) que marquen a liña a seguir. Así pois,
presenza do galego no ámbito xudicial, lonxe de ser un feito
transversal, ou se se quere, estrutural, responde case sempre a
compromisos individuais, dignos de gabanza, pero que son tan
inestables como a propia presenza dun/dunha determinado/a
xuíz/a, secretario/a xudicial, fiscal/a, letrado/a ou funcionario/a
nun determinado posto... antes de que un traslado deixe balei-
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ro ese foco “normalizador”. A solución para deixar de estar en
mans do azar? Podemos considerar varias:
•En canto ás administracións
A propia Xunta de Galicia, por poñer un exemplo, podería pedirlles as seus letrados e letradas, ao persoal do Imelga ou aos
servizos de Menores que redacten (tamén) en galego a súa documentación, e mesmo que na medida do posible usen (tamén)
o galego nas interacción orais, sexa nunha sala de vistas ou nun
despacho onde se toma unha declaración; e o mesmo podería
dicir da Fiscalía de Galicia con respecto aos seus fiscais e fiscalas; é dicir, que podería serlles remitida algún tipo de, xa non
digo de “obriga”, pero si de “recomendación de uso” (tamén)
do galego nas súas actuacións xudiciais, cando menos en pé de
igualdade do castelán. En castelán xa se fan os cousas, é hora
de que ademais tamén se vaian facendo en galego. E o mesmo
se podería dicir en relacións aos letrados/as da Administración
de xustiza e aos xuíces e xuízas, por suposto coa avinza e a colaboración do Consello Xeral do Poder Xudicial e do Ministerio
de Xustiza. É unha cuestión de colaboración institucional para
garantir dereitos lingüísticos. Un exemplo: en Cataluña funciona un Manual de boas prácticas lingüísticas na xustiza.
•En canto ao propio persoal da Administración de xustiza
Cando un/unha funcionario/a usa o coñecemento do galego
como mérito para concursar, iso debería supor unha contrapar-
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tida de uso. Non é de recibo que polo simple feito de coñecelo
(e non por usalo) haxa uns beneficios. Hai que ser coherentes,
polo tanto, cómpre revisar a regulación tema do galego como
“mérito”, e incorporar algún tipo de contrapartida a cambio.
Non pode ser que alguén se vexa favorecido cun posto mellor,
ou cun traslado máis beneficioso, por ter e acreditar formación
en lingua galega, e que despois non use nunca esa formación
ese coñecemento, esa capacidade, para traballar (tamén) en
galego. Iso non debería ser así, e xa non só por contraditorio,
senón porque ademais resulta absurdo destinar tantos cartos
para a formación e que despois iso non se traduza nun incremento real de uso, porque entón... para que estamos a formar
funcionarios, secretarios, letrados, xuíces, fiscais, etc. en lingua
galega, mesmo en linguaxe xurídica...? Suponse que será para
que o usen... e non só para alegalo como mérito nun concurso
de traslados. Que sentido ten “premiar” a alguén polo simple
feito de que é posible que faga algo (usar tamén o galego) que
se cadra ao longo de toda a súa vida laboral nunca chega a facer? Na miña opinión, ningún.
5-galego (tamén) na xustiza do futuro: Proxecto Xustiza Dixital
Considero fundamental que na implantación deste proceso
se teña en conta a posibilidade de usar tamén a lingua galega
nese horizonte en que, nunha “xustiza sen papel”, en que se vai
establecer a obrigatoriedade para os operadores xurídicos de
relacionarse coa Administración de xustiza de maneira electrónica, esta comunicación poida facerse, ademais de en castelán,
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tamén en lingua galega, e que as ferramentas informáticas que
se empreguen dispoñan tamén desa posibilidade.
E xa para rematar, quero recordar –e facer miñas- unhas frases que se recollían nas páxinas iniciais do PNL e que reflicten
exactamente a vontade que me move a pór por escrito estas
reflexións e suxerir estas medidas, afastadas de calquera sectarismo lingüístico, e na procura da igualdade, que non de ningunha supremacía ou arela monolingüe... “O PNL de Galicia non

debe pretender, en consecuencia –é ben reiteralo expresamente-, tirarlle a súa lingua castelá a ningún cidadán [...] debe aspirar a que a lingua galega saia da súa ocultación, emerxa, xurda
plena e ben visible. [...] Non se busca que o castelán deixe de
estar presente, senón que o galego deixe de estar ausente. [...]
O galego debe facerse visible alí onde diversos mecanismos e
rutinas forzan a ocultalo.”. Pois iso... Axudemos todos a que o
galego acade visibilidade, oral e escrita, saquémolo da ocultación, traballemos para reverter as ausencias en presenzas, os
usos residuais en normais. Afortunadamente, moitas desas mudanzas dependen de nós, primeiro como cidadáns, exercendo a
nosa voz para reclamar dos nosos representantes políticos que
non esquezan este tema, que poñan en marcha iniciativas, que
fagan cumprir o que xa hai aprobado...; e segundo, como membros desta irmandade, que ten na cerna da súa xénese o apoio
á lingua galega, fagamos o que está na nosa mans todos os días
para que as inercias muden, como traballadores da Administración de xustiza, como avogados/as, como procuradores/as,
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como fiscais e fiscalas, como xuíces e xuízas, usemos o galego
ademais do castelán, démoslle vida real, nos nosos escritos e
nos nosos actos orais, redactemos as sentenzas tamén en galego, fagamos os nosos informes tamén en galego, os nosos escritos de acusación, iniciemos os procedementos xudiciais tamén
en galego, preguntémoslles aos nosos clientes, escoitémolos,
fagamos algo... Se todos os días damos un pequeno paso, concreto, sen dúbida iremos no camiño desa normalización da que
tanto se fala, da que tanto se escribe, pero que nunca chega
a ser real. Se, pola contra, permanecemos instalados na celebración ritual, no discurso illado, pero non mudamos os nosos
actos, todo seguirá, para o galego, igual, igual de mal. Temos
unha responsabilidade, e eu confío en que cando menos os irmandiños da IXG a van exercer, e xa de antemán, lles expreso o
meu agradecemento. Grazas. Eu farei tamén o que poida.

Xulio César A. Docampo, Ourense, 4 de maio de 2017
Lingüista do Equipo Lingüístico da Audiencia Provincial de Ourense
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Vinculeiros de Fermín Penzol
Somos os herdeiros de Fermín e de tódolos filántropos dos que
sabemos os seus nomes e mesmo dos que non. Velaquí unha
achega á esa crónica na que de certo ha faltar ben xente. Algún
caso ha de haber, na idade media, de homes e de mulleres que
nos seus testamentos deixen de herdeiros á igrexa ou a algunha
institución religiosa sen comenencia ningunha ou que en vida
exerceran algún mecenado. Un supoñer; o “Princeps galletie”,
Rodrigo Gómez, conde de Trastámara ou de Traba, que patrocinou na súa corte ós trobadores galegos entre 1232 e 1261. Pero
tamén xente do común que constituíron fundacións para facer
e amañar camiños e pontes no século XIV. Por parte, haber,
houbo representantes da igrexa que fixeron obras pías e outras regalías pensando nos seus fregueses. Así en 1400 funda
na súa casa o Hospital de San Miguel en Santiago o cóengo
Ruy Sánchez de Moscoso e unha biblioteca para peregrinos,
cregos e leigos. Esta debe ser a primeira biblioteca pública que
rexistramos.
De 1407 é a derradeira vontade do cóengo compostelán Diego
López de deixar a súa biblioteca á catedral de Santiago que
non se cumpre. Emporiso a que foi doada polo maxistral Carmona ó cabido é vendida por este á Universidade de Santiago
co que xorde a Biblioteca Universitaria. Nesta cidade o notario
Lopo Gómez de Marzoa funda un colexio para estudantes pobibliófilo e galeguista
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bres o 4 de setembro de 1495 que conta co apoio de Diego de
Muros II, bispo de Canarias, e do deán compostelán Diego de
Muros III. Logo virá o arcebispo Alonso III de Fonseca e xorde
a universidade.
A Diego de Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, e grande bibliófilo, debémoslle o pagamento da publicación do mapa
de Galicia de Hernando Oxea, 1603, aínda que en Galicia son
máis abondosas as obras pías como o convento de San Xacinto e o de Santa Catarina en Monforte, trala morte de Pedro
Fernández de Castro, VII conde de Lemos, en 1662; ou a igrexa
de Camariñas de 1747 debida a Domingo Rodríguez Canosa,
emigrado en México. Nesta lista de agradecementos hai que
inscribir ós laicos como Antonio Ramos de Soto, emigrante en
México que crea escola en San Pedro de Salgueiro en 1699.
Outro, Andrés de Seoane, de México, outra, en San Vicente
de Anceu en 1710. Outra máis, que non se fai, manda en 1730
Domingo Vázquez, de México, en San Vicente de Burres. Faise,
en Bouzas, en 1747, a de Andrés Fernández da Rúa, emigrado en
Lima. De arredor de 1760 son as de Juan Salmonte e de Pedro
Quintela, ambos en México, para Burres e Calvos de Sobrecamiño, respectivamente.
Así e todo, os eclesiásticos continúan coas obras caritativas
como arcebispo de Compostela, Juan de Sanclemente, (Colexio de Sanclemente, de 1602, e o das Orfas), ou Francisco de
Soutomaior, natural de Santo Tomé Freixeiro e logo arcebispo
de Charcas, que no seu testamento (1630) funda varias cape142
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lanías, bolsas de estudo, dotes para orfas e unha obra pía de
grans para ós pobres da súa parroquia. Grazas a Jorge de Andrade, establecido en Lima, fúndase (1664) o colexio de xesuítas en Pontevedra.
Os prelados e a nobreza eclesiástica déixannos os seus legados como o arcebispo compostelán dende 1686, frei Antonio
de Monroy, de orixe mexicana, que custeou obras relixiosas
(convento de Bonaval) ou o bispo de Quito, Alonso de la Peña
Montenegro que o imitou, en Padrón, ou o cardeal Rodrigo de
Castro en Monforte de Lemos que comeza o seu proxecto en
1593 e segue en obras aínda o patio do colexio da Compañía en
1715. Bartolomé de Raxoi, arcebispo de Compostela (1751-1772)
deixa, así mesmo, o seu labor de beneficencia e de mecenado.
Outros hai que fan escolas e obras pías como o arcebispo de
México, Mateo Segade, en Melide contra 1760. A fundación do
colexio dos xesuítas de Ourense é obra do limiao Alonso de
Santana, e o convento dos dominicos de Ourense do celanovés
Domingo F. de Araúxo establecidos ambos en Potosí. Coa doazón testamentaria da biblioteca do cóengo mestrescola Diego
Xoán de Ulloa á catedral compostelá nace a Biblioteca capitular de Santiago, en 1762. No caso de Manuel Ventura Figueroa,
arcebispo de Laodicea, deixa a súa herdanza (1784) para que
estuden e casen só os seus parentes, que lle erguerán un monumento en Santiago, en 1898.
O 15 de agosto de 1806 ábrese a Biblioteca pública na sede do
Consulado do mar da Coruña que incorpora amais a doazón
bibliófilo e galeguista
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de 4.500 libros de Pedro Antonio Sánchez Vaamonde. Co século XIX vén unha nova tendencia nos laicos antes reservada a
igrexa; a fundación de hospitais. Esa é a intención de Manuel I.
Romero Caballero, dende Xamaica, para Bouzas en 1810.
Amais temos eruditos que comezan a recompilar palabras (frei
Martín Sarmiento, Vicente Paisal, o padre Sobreira…), herbas,
e outras cousas que nos han deixar en herdo como a colección de malacoloxía de Gerónimo Piñeiro de las Casas dada, en
1845, ó Museo de Historia Natural de Santiago. Mentres Jacobo
María de Parga y Puga, colexial e reitor de Fonseca deixa a universidade o seu legado bibliográfico.
Tamén houbo persoas que outorgan premios nos certames literarios entre os que destacan o de xullo de 1861 na Coruña de
Pascual López Cortón ou o patrocinado por Modesto Fernández y González en Ourense no que triunfa M. Curros e gaña
dous mil reais o 24 de febreiro de 1877. Mentres inaugúranse as
escolas de Blanco de Lema en Cee, en 1886 e 1887, os institutos
de José Policarpo Sanz, morto en Nova York en 1888, en Vigo
mentres Tomás A. Alonso constrúe en Coia e en Castrelos; Remigio R. Nieto, en Lavadores, ou Eusebio da Guarda na Coruña,
a este agradécenllo cunha estatua en 1891 como llo recoñecen
con outra, en 1894, en Ferrol, a Ramón Plá y Monge, marqués de
Amboaxe, polo seu labor benéfico. De 1896 é a escola de Sarria
de Matías López López. En fin, as sociedades galegas en América, que subvencionaron outros proxectos culturais e sociais,
destacan por promover 235 colexios en Galicia. Continúan es144
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tes exemplos de xenerosidade nas obras en Verín (escolas) e
en Vigo (Escola de Artes e Oficios, o Teatro Rosalía) de José
García Barbón, na granxa-escola de Pedro Murias, 1907, en Ribadeo, nas testemuñas dos irmáns García Naveira, en Betanzos, cos lavadoiros, asilo e xardín do pasatempo ou na escola
de Casimiro Gómez, en Pontevedra. A maior abastanza, Sabino
Enrique Peinador Vila, a quen lle erguen unha estatua en 1919, e
mailo seu fillo Enrique exercen o mecenado en Mondariz. Verbo dos libros data de 1904 o comezo da Biblioteca América de
Gumersindo Busto dende Buenos Aires que se inaugurara en
Santiago en 1926. De 1919 é a doazón do Ministerio de Facenda
dos libros do mosteiro de Montefaro á Real Academia Galega,
e, do ano seguinte, a de Xosé Fontenla Leal; a de A. Hermosilla,
de 1922. A biblioteca do Seminario de Estudos Galegos fúndase
coa doazón de Xoaquín Arias Sanxurxo, en 1923, que logo recibirá outras achegas. Outrosí acontece co Museo do Seminario
de Estudos Galegos que se inicia co agasallo de obras de Arias
Sanxurxo en 1924. Do 12 de decembro dese ano é a doazón
da pazo e das terras de Castrelos de Fernando Quiñones de
León, marqués de Alcedo, a quen lle dedican un busto en 1927,
e que se converterá en museo e en xardín a partir de 1934. Outra figura dadiveira é Xosé López Suárez, Xan de Forcados, que
subvenciona proxectos culturais e científicos durante a ditadura de Primo de Rivera. En 1925 inaugúrase a estatua do filántropo José Félix Soaxe, en Cangas, morto en 1924, e a de García
Barbón, falecido en 1909, en 1927 en Vigo, ambas esculpidas
por Asorei. Son homenaxes e recoñecementos a eses mece-
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nas; outros patrucios aínda están pendentes desa gratitude. Así
mesmo continúan as doazóns de libros á Real Academia Galega
de Tomás Mirambell en 1928, do arquivo musical de Marcial del
Adalid e da biblioteca de María del Adalid, en 1929. Xa na República recibe o Museo de Castrelos outra doazón ó falecer a
viúva de José Policarpo Sanz, en 1934.
En Galicia durante franquismo inaugúrase a escultura feita por
Asorei ó filántropo Manuel Barreiro Cabanelas, en Pontevedra,
en 1942. En Buenos Aires, no exilio, Luís Seoane e os emigrados,
Manuel Puente e Xesús Canabal e outros patrocinan á cultura galega. A Real Academia Galega recibe o agasallo de Óscar
Nevado dado por Modesta Fernández Bouza en 1949; o Museo
de Ourense, as pinturas de Parada Justel en 1951 e a colección
de Francisco Conde-Valvís ó ano seguinte. O Museo de Pontevedra recibirá apoio e as dádivas de López Suárez e máis tarde
de Antonio Fernández López. A casa de Tabernas na Coruña é
doada, en 1956, á Real Academia Galega polos descendentes
de Emilia Pardo Bazán á cambio dun museo. Esta nova sede
inaugúrase en 1976. O novo Instituto de Estudios Galegos, en
Santiago, recibe a biblioteca de José Varela de Limia (1957) e a
Academia Galega, os de Antonio González Doldás en 1962.
Finalmente, o 5 de maio de 1963, inaugurase a Biblioteca Penzol
en Vigo. Sonlles, estes, os precursores de Fermín Penzol Lavandeira e, nós, os morgados de todos eles.

Miguel Anxo Seixas Seoane
Historiador
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Versión corrixida do primeiro mapa de Galicia de Hernando Ojea de c.1602. Esta versión atribúese
á familia de grabadores Blaeu.
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Este libro foi editado o 10 de xuño de 2017 co
gallo da celebración da X Asemblea da Irmandade
Xurídica Galega na que ingresaron vintecinco
novos xuristas, celebrada no Paraninfo da
Universidade de Santiago de Compostela. O
día anterior foi inaugurado un monumento do
escultor J.Molares dedicado a Fermín Penzol nas
inmediacións da Facultade de Dereito.

