
O GALEGO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

É para min unha honra dirixirme a vós co gallo da celebración da décimo terceira 
Asemblea da Irmandade Xurídica Galega que homenaxea este ano a D. Antonio López Díaz, 
reitor da Universidade de Santiago de Compostela a quen saúdo e felicito dende aquí. 

Retomamos a celebración da nosa asemblea anual con renovadas forzas, ca mira posta 
no noso obxectivo común de estender e amplia-lo uso da lingua galega no eido da 
Administración de Xustiza e noutros servizos relacionados, intentando, non xa impoñer ou 
obrigar, senón algo tan sinxelo é á vez tan difícil de conseguir, polo que se ve, como adecua-la 
realidade lingüística dos órganos xurisdicionais a unha realidade social na que os cidadáns, 
principais destinatarios dos servizos públicos aquí concernidos,  empregan a língua galega 
nunha porcentaxe que nada ten que ver co uso da nosa lingua nos referidos servizos.

Así, segundo a última enquisa realizada polo Instituto Galego de Estatística unha 
porcentaxe do 30,57% da poboación galega fala sempre en galego e un 21,72% emprega máis o 
galego que o castelán, dándose, polo tanto, unha situación na que máis dun 50% da poboación 
galega é usuaria do galego con carácter preferente.

Agora ben, esta situación non se reflicte no eido da administración pública e máis 
concretamente, no eido da Administración de Xustiza e servizos relacionados como Notarías ou 
Rexistros Públicos, producíndose aquí unha verdadeira quebra, unha falta de conexión, unha 
total falta de acomodo entre a realidade lingüística da administración pública e a realidade 
lingüística do noso pais, dúas realidades que parecen discorrer, en canto á cuestión idiomática se 
refire, cada unha polo seu lado, como se nada tivesen que ver entre elas, e todo elo en 
detrimento ou prexuízo da propia ciudadanía, concretamente da galego falante que atopa diante 
de si a profesionais que maioritariamente se expresan en castelán tanto verbalmente como por 
escrito por máis que eles acudan falando galego.

Tan é así que, falando xa en concreto da Administración de Xustiza, nen sequera existe 
unha estatística elaborada que nos permita coñece-la verdadeira situación do uso da nosa língua 
nos órganos xurisdicionais, descoñecéndose totalmente cantos xuízces, maxistrados, fiscais, 
abogados, procuradores, letrados, funcionarios… empregan o galego, se o uso que se leva a 
cabo e preferentemente oral ou escrito, en que tipo de Xulgados e Xurisdicións emprega máis 
cada un dos idiomas, cantas sentenzas e outras resolucións se ditan en galego … Descoñecemos, 
en definitiva algo tan fundamental como o mapa exacto da situación que nos permita facer unha 
diagnose exacta do problema e, por ende, das solucións para atallalo. 

Unha información esta cuxo estudo pormenorizado podería permitir arbitrar 
mecanismos eficaces dirixidos a ofrecer a un pobo bilingüe unha administración igualmente 
plural e igualitaria no uso de ámbolos dous idiomas tanto na fala como na escritura.
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Ante esta falta de información oficial só podemos acudir á nosa experiencia persoal, 
inevitablemente parcial e subxectiva, compartida con outros compañeiros, para poder facernos 
unha idea de por onde sopran os ventos, concretamente, no meu caso, prestando servizo de 
maxistrada nun Partido Xudicial tan amplo como Vigo, do que forman parte un total de 15 
Xulgados de Primera Instancia, só teño coñecemento doutro compañeiro que empregue o galego 
no exercicio da súa función xurisdicional e só un compañeira da Xurisdición laboral traballa en 
galego…  o que supón unha porcentaxe simplemente anecdótica e nada representativa desa 
masa social que fai uso da língua galega de xeito habitual.

Por non falar do sobreesforzo que supón para o persoal da Administración de Xustiza o 
emprego do noso idioma sendo xa tradicional pola nosa parte a reivindicación dun programa 
informático, o Minerva, traducido ó galego que permita acceder de xeito cómodo e sinxelo a 
modelos de resolucións que permitan realiza-lo trámite dos procedementos en galego ca mesma 
facilidade que en castelán. 

O emprego da nosa língua non pode deixarse por parte das autoridades e organismos 
competentes ó voluntarismo e esforzo individual do persoal que traballa ó servizo das 
administracións públicas, debendo dotarse ó referido persoal das ferramentas e coñecementos 
necesarios para que todo aquel que o desexe poida realizar tarefas do seu cargo ou función 
pública en galego en iguais condicións que aquel outro que decide libremente facelo en castelán.

A pesares de todo isto, a experiencia de traballar en galego é para mín profundamente 
satisfactoria non só polo pracer persoal que me produce desenrola-las funcións propias dunha 
profesión que para mín é profundamente vocacional na miña língoa materna, na língua que me 
criou, senón tamén pola resposta de boa acollida que sempre tiven desde que efectivamente 
asumín este compromiso alá polo ano 2.010, da man precisamente dun compañeiro da 
Irmandade que me fixo ver que non estaba soa, nin moito menos, na asunción dese compromiso. 

Ningún obstáculo por parte dos profesionais cos que tiven o pracer de traballar nos 
meus diferentes destiños, ningún xesto de incomprensión por parte de ningún partícipe de 
ningunha das actuacións que tiven que levar a cabo, antes ó contrario, moitos dos profesionais 
que participan nas diferentes actuacións xudiciais en canto escoitan falar galego anímanse 
tamén a falalo ó igual que o común dos cidadáns galego falantes que se senten máis 
identificados cun servizo público xa de por si pouco coñecido e recoñecido e mellor acollidos.

Queda camiño por percorrer, pero ese camiño farémolo xuntos, non xa con amargura ou 
xenreira, senón cheos de ilusión e forza, unha ilusión que seguiremos intentando contaxiar a 
todos aqueles que acudan ó nosos respectivos servizos sen máis desexo que converter en natural 
e espontáneo algo que xa o é nas nosas casas, nas nosas rúas, nos nosos pobos e aldeas, que o 
uso do galego se estenda e se faga cotiá e próximo, tamén na nosa Administración de Xustiza.
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Saúde e Galego para todos.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2.022.

Encarna Dasi Dorelle, Maxistrada Titular do Xulgado de Primeira Instancia nº13 de Vigo.
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