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1. Introdución 

Os datos sociolingüísticos que coñecemos, e a percepción social 

que posuímos as persoas atentas á realidade lingüística en que nos 

inserimos, sitúa a complexa realidade galega nun momento 

especialmente álxido do proceso de substitución lingüística. Non é 

certo, por tanto, que o ritmo do proceso de substitución sexa lento, 

nin tan sequera de nos referirmos ao transcurso temporal dos últimos 

vinte anos, pois a consecucións dalgúns logros para o galego ocultou 

o avance cada vez máis vertixinoso da ruptura de transmisión 

interxeracional da nosa lingua. Por suposto que existen persoas 

diglósicas e, fundamentalmente, contextos de uso en que son as 

regras de comportamento de dominantes e dominados as que 

impoñen os criterios de emprego das linguas en conflito na nosa 

nación. Porén, a cada vez máis aguda polarización lingüística que se 

observa na evolución de usos lingüísticos das últimas décadas dá 

conta dun momento crucial en que, como sempre explicaron os 

manuais de sociolingüística, podemos desaparecer como comunidade 

lingüística galegofalante ou podemos reverter a situación, freando ese 

proceso de substitución. 

 

2. Tres convencementos previos necesarios:  

A) As linguas serán o que os seus utentes e as súas falantes, 

quixeren.  

E os falantes están a decidir continuamente a lingua que queren 

empregar, están a (re)negociar unha e outra vez coas persoas con 
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que interactúan non só o idioma senón o modelo que elixen, o 

rexistro que utilizan, os contidos que xulgan acaídos etc.  

 

Isto significa recoñecer que me interesan esas vontades, todas 

elas, non só a lingua escollida, senón tamén as capacidades para se 

situaren en niveis cultos e/ou populares e por reparar nos elementos 

que forman parte dos seus discursos. Fragmentar estas cuestións 

supón deixar de concibir as linguas como as construtoras do noso 

pensamento e as mellores definidoras de quen somos ante os 

demais.  

Velaquí o primeiro dos problemas que desexo transmitirvos: 

merece a nosa atención a lingua que empregamos, mais tamén paga 

a pena matinarmos en como o facemos e dedicármoslle un tempo a 

analizar as mensaxes que emitimos. De aí que dirixa estas palabras 

ás persoas que empregan o galego, sempre ou en ocasións, ou están 

en condicións de o empregar e, desde esta perspectiva, que apostan 

por escoitar, que están lonxe de se deixaren levar pola tendencia á 

uniformidade e que acreditan na diversidade e na heteroxeneidade 

non como bens que debamos preservar senón como riquezas 

inmateriais de que podemos gozar.  

 

 B) O segundo dos convencementos a que me quero referir 

teima en que non podemos resolver temas complexos como se fosen 

simples e, por tanto, enfróntase directamente con esquemas que 

pretenden definir todo desde a normalidade e desde a procura de 

razoamentos que fagan ver como lóxico aquilo que nós 

experimentamos ou xulgamos nos parámetros desa inexistente 

normalidade, moitas veces desfigurada por non nos acompasar dunha 

renovación dos discursos e dun fondo coñecemento de realidades moi 

heteroxéneas que nos negamos a descubrir. Temos de fuxir dunha 

vez por todas do tópico do “Sempre foi así”, para nos instalar na 
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crenza de “Aquí e agora podo intervir así”, superando o medo a nos 

equivocar para arriscar nunha aposta de futuro.  

 

Porque hoxe nin o galego está tan presente nunha segunda ou 

terceira capa da pel de moitas persoas nin podemos deixar de 

recoñecer o fracaso das nosas mensaxes a través da instalación en 

español de tanta xente nova ou da incorporación ao galego só dun 

xeito ritual ou nada fondo de cargos públicos e referentes sociais 

procedentes de todas as ideoloxías existentes na Galiza. É, pois, 

fundamental, acertarmos na análise das causas deste fracaso e 

darmos chaves cara ao futuro en que poidan acreditar as persoas que  

nos rodean. 

 

 C) Ética e prestixio académico 

 Un dos aspectos que máis nos deben preocupar da actual 

situación, incluíndo nesta a deliberada confusión entre persoal técnico 

e político, é o feito de trasladarmos os nosos coñecementos 

científicos sen o rigor e sen a ética necesarios. Porque quizais 

teñamos que ser capaces de explicar o que pensamos con 

autenticidade, independentemente de estratexias e de medos a 

sermos malinterpretados socialmente, quizais teñamos que continuar 

a formular discursos e partir deles para dialogar, tamén coa 

intencionalidade de mudarmos algo as nosas posicións, quizais 

teñamos que aprender a escoitarnos entre nós e a combater a idea 

de que todo aquilo que non é útil, que non é práctico a moi curto 

prazo non vale.  

Porque a ciencia, e o noso rigor profesional, debe situarnos 

lonxe dunha posición de maiorías e de minorías e porque non 

podemos asumir como bo aquilo que defende un grupo maioritario da 

sociedade. Nós pensaremos o mesmo sobre a situación da(s) 

lingua(s) con este ou con estoutro goberno. Porque aínda vai rematar 
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por xulgar a sociedade que o noso discurso está amañado para a 

ocasión e que só responde a intereses conxunturais. 

 

 

3. Os datos 

Os datos sociolingüísticos de emprego do galego, que aquí non 

imos reproducir pois poden consultarse con facilidade, só ofrecen 

dous datos alentadores que camiñan cara á mesma dirección, e que 

poden resumirse no elemento positivo do pequeno aumento de 

monolingües en galego, onde incluímos, á mantenta, o da leve 

recuperación do galego como lingua de uso habitual por parte de 

sectores que o non tiñan como lingua inicial e que usan o noso idioma 

nunha porcentaxe maior do que o español.  

É importante repararmos en que esta recuperación está 

baseada sempre, isto é, sempre, nunha mudanza lingüística, quer por 

parte de persoas inicialmente castelanfalantes que deciden 

construírse en galego, quer por parte de persoas galegofalantes que 

renunciaron a continuar o esquema diglósico (intralingüístico e 

extralingüístico) imposto pola comunidade. Ben sei o desprezo que 

causa o tema da importancia da lingua desde unha perspectiva 

interna entre sectores con forte conciencia a respecto da lingua, 

tamén entre docentes e persoal técnico de normalización lingüística 

mais é o meu deber insistir nel por canto estou convencida da súa 

relevancia e das posibilidades de transformación que agocha no seu 

interior. Cómpre lembrarmos que entre os factores sociolingüísticos 

que configuran a fase terminal dunha lingua están a ausencia de 

reaccións puristas fronte á masiva interferencia da lingua dominante 

e certa tendencia cara ao monoestilismo, un monoestilismo que no 

caso galego se bifurca para redundar no mesmo: un monoestilismo 

oral dominado pola coloquialidade e a informalidade e un 

monoestilismo escrito dominado pola presenza dunha lingua sen 
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trazos xenuínos que se constrúe desde (e, por tanto, para) o 

español). 

 

 

Entre os datos negativos temos que recoller o do aumento de 

persoas monolingües en español, o grupo que máis medra 

estatisticamente. Este feito é especialmente preocupante porque 

rompe con todos os esquemas tradicionais de descrición da sociedade 

galega e irrompe con forza en ámbitos e sectores considerados illas 

galegófonas (o sector da construción, por exemplo). Nun ámbito 

como o universitario, a incidencia deste sector chama a atención no 

grupo do Persoal de Administración e Servizos, historicamente o máis 

galeguizado dos tres que forman a comunidade universitaria e hoxe 

ameazado por un relevo xeracional que acentúa o carácter 

transversal e antisectorialización ou rompedor das barreiras de clases 

e ámbitos que forneceron unha historia diferente de nós.  

A esta preocupante situación hai que lle acrecentar a baixada 

forte de persoas bilingües con predominio do galego, isto é, a bolsa 

máis interesante para recuperarmos e restituírmos o galego a certos 

ámbitos. 

 

4. A interpretación dos datos 

O camiño iniciado por esta descrición sociolingüística obxectiva 

parece sinalar unha escisión en dúas comunidades lingüísticas 

dominadas polos criterios do poder social, político, económico e 

mediático que converten o español na lingua “neutra” e o galego no 

idioma “estigmatizado”. Sen entrarmos agora a dilucidar a respecto 

da existencia ou non de comunidades lingüísticas, imos valernos 

deste concepto para discriminarmos diferentes graos de participación 

e de implicación coa(s) lingua(s). Para iso partimos de as 

comunidades lingüísticas constituíren grupos relativamente 
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heteroxéneos e de se poderen observar nelas diferentes niveis de 

pertenza ao grupo. Neste sentido é preciso lembrar que “Participar 

nunha comunidade lingüística non é exactamente o mesmo que ser 

membro dela”.  

 

Desde esta perspectiva, podemos xulgar que moitas persoas que 

participan da comunidade lingüística galegofalante de diferentes 

maneiras non son membros reais dela, e aí é onde podemos actuar. 

Participan aquelas persoas que ocasionalmente falan galego e que 

mesmo valoran moito este feito (“Linguas cruzadas”) sen se 

atreveren a romper a barreira de se contemplaren como estrañas nun 

universo dominado polo español. Participan tamén moitas persoas 

que usan o galego na escrita e un galego deficiente nalgúns ámbitos 

e/ou contextos, mais non son membros dela totalmente. Como tamén 

podemos interpretar que non son membros en toda a dimensión 

desta palabra, neste contexto histórico en que nos movemos, as 

persoas que sempre ou case sempre falan en galego mais nunca len 

neste idioma. Este feito é tan grave cando esta posibilidade foi 

roubada historicamente como cando se exerce por vontade e de 

maneira (in)consciente se está actuando contra a comunidade 

lingüística en que parecemos instalad@s  

Un feito que anuncia a interpretación da escisión en dúas 

comunidades ou, cando menos, que dá conta da xeneralización da 

falta de vontade de ser membro dunha delas, é a proliferación de 

iniciativas e debates que nos sitúan nunha posición á defensiva 

configurándonos xa como grupo resistente fronte á aniquilación. 

Nunca foi tan forte e tan evidente esta sensación de derrota. 

De aí que, desde a miña perspectiva, e agora xa entramos na 

defensa de criterios e interpretacións individuais, que parten do 

coñecemento mais procuran, como non, asumir o risco da 

interpretación, erramos cando respondemos con discursos que non 
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reforzan as nosas posturas e que nos converten en reféns das 

palabras dos outros. 

 

 

 

5) Non renunciarmos á intervención sobre as persoas 

monolingües e non confundilas 

Parece difícil asumir que teñamos que relegar a un papel 

secundario as políticas de planificación dirixidas ao sector instalado 

por completo no monolingüismo en español, mais a política lingüística 

esixe uns tempos e unhas prioridades e esta non debe ser unha. 

Calquera medida orientada fundamentalmente a este sector neste 

momento faríanos máis débiles. E isto é o que está a acontecer co 

deseño de propostas e de medidas que nos parecen revolucionarias 

cando non deixaban de ser pequenas contribucións. Se vos fixades en 

pouco tempo produciuse tal viraxe na defensa de propostas a prol da 

nosa lingua (que supón defender todas as linguas e acreditar na 

heteroxeneidade lingüística e cultural) que tradicionalmente 

defendemos que conseguiron reducirnos e encerrarnos na defensa 

dun único lema: tamén en galego. Velaí a nosa resposta por 

enfocarmos a política lingüística cara ao sector monolingüe en 

español. Pódese cualificar de utópica e irreal unha proposta que non 

teña en conta as voces deste sector, mais se tamén desenvolvemos 

algunhas políticas que non o impliquen, tampouco lle estaremos a dar 

a opción de intervir socialmente. Dito doutra maneira, as nosas 

políticas fallaron por non se dirixiren aos sectores máis concienciados 

e susceptibles de se identificar co noso proxecto.  

Mesmo dirixíndomonos fundamentalmente a todo o sector que 

alterna o uso do galego e do español, debemos propor nestes 

momentos accións de política lingüística no sector instalado no 

monolingüismo en galego. A razón é ben sinxela: dependemos da 
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fortaleza deste sector, dependemos da posibilidade de se manter, da 

súa vontade para exercer de persoas irradiadoras dun compromiso co 

idioma e, por tanto, nun mundo globalizado cada vez sometido a 

máis presións, precisamos amortecedores das dialécticas que 

procurarán tirarlles a razón. Ou renunciamos a incrementar este 

sector? 

Se for certa a idea de non recoñecer que partimos dunha situación 

inicial de gran desvantaxe, de maior desvantaxe do que podiamos 

supor, nos anos 70 (cuestión en que podemos confluír), iso significa 

que o conseguido polo sector comprometido co idioma (polo 

nacionalismo desta época) foi espectacular. Quizais moitas das 

persoas vinculadas á defensa do idioma nestes momentos xa o 

sabían, mais utilizaban como recursos argumentais outros elementos. 

O problema reside en nos situarmos hoxe á altura da sociedade e non 

continuar cun esquema en que son válidas as tácticas e as 

estratexias, mesmo se elas furtaren parte do coñecemento que 

posuímos. Temos que ser capaces de lle explicar á sociedade galega 

o que pensamos e sabemos sobre as linguas e sobre o caso galego, 

porque a autenticidade é esixida, porque temos de rachar con esa 

concepción de que todo vale e de que adecuamos os discursos aos 

nosos particulares intereses. Existe, para esta e para outras cuestións 

de relevancia, unha parte relevante da sociedade galega madura, que 

quere realidades, coñecementos, seguranzas, non tácticas políticas 

intereseiras.  

 

6) A cuestión do plurilingüismo 

Asumir, e defender publicamente, que é un camiño perdido o da 

nosa construción colectiva en galego, con todo o que iso significa, é 

un erro gravísimo. Por suposto que iso non supón cerrar as portas a 

todas as linguas e a todas as outras realidades, moitas a conviviren 

entre nós, como nunca o supuxo, ou imos asumir ese preconcepto 
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que fala dos defensores do galego como os do non, os do non ás 

linguas, á heteroxeneidade, á diversidade, á construción desde a 

vontade de querermos ser? 

 

 

 

Por iso, mudar o significante bilingüismo para acoller un 

plurilingüismo que vén ser o mesmo carece de sentido. Continuar por 

un camiño en que, para fuxir desta idea de bilingüismo, apostamos 

por un plurilingüismo cuxa tradución, en termos de linguas de 

relación entre a comunidade, é de dúas, é demagóxico, por máis que 

venda politicamente. 

 Por outra banda, reforzar o trilingüismo (sabendo que o terceiro 

convidado é o inglés) como panacea fixa uns límites que logo serán 

dificilmente superables. 

Podemos introducir o plurilingüismo e difundir o que significa, mais 

séndomos conscientes da necesidade de reforzar os lazos coas outras 

linguas dominadas e non deixándonos levar por un reducionismo de 

reparto perfectamente controlado de funcións entre galego, español e 

inglés. Absolutamente todos os estudos sobre sociolingüística, 

planificación e contacto de linguas falan dun cambio de lingua 

prototípico, de libro, que implica unha transición gradual desde un 

bilingüismo inestable á desaparición da lingua dominada. A intención 

de fuxir deste esquema dunha parella en que xa sabemos 

previamente quen leva as de gañar e as de perder por outro trilingüe 

non significa ningunha vantaxe para a lingua dominada, cando menos 

non nun caso como o do galego e o español, mediatizado pola gran 

proximidade entre estas linguas e o feito de combater contra dous 

xigantes, no canto de contra un.  

Eticamente tampouco é defendible esta posición, porque un 

contexto educativo cun terzo, imaxinade, das aulas de ensino 
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secundario e universitario en inglés, non é un contexto artificial sen 

base nas necesidades desta sociedade? Por que empregarmos tanto 

tempo en aprender inglés, non nos abondará co básico, e non 

dedicármonos a coñecer outros lugares e linguas con que partillamos 

moito máis, con que partillamos algo? 

 

 

7) A asunción dos termos do mercado e a lexitimación dos medios 

A defensa das linguas, de ningunha lingua, non debe facerse cos 

criterios do mercado, co tan benacollido hoxe criterio da utilidade. 

Nesta cuestión discrepo de moitas voces e de moitos argumentos que 

poñemos en circulación e o máis honesto pola miña parte é deixalo 

explícito tamén neste foro. A utilización dunha terminoloxía que, 

como sucedeu no ámbito feminista, conduce ao camiño do 

empoderamento, da lingua sen salario, da remuneración social..., 

introduce os criterios da falacia da igualdade e métenos de cheo no 

combate contra todas aquelas concepcións que queriamos derrubar 

para construírmos espazos de liberdade onde non fose a lóxica dos 

máis fortes a que se impuxese. Queremos outro mundo, defendemos 

o galego non só por ser o noso, ou máis aínda nin tan sequera por 

ser o noso, non por ter a vantaxe de confluír co portugués (máis útil 

desde outras perspectivas, como a de mellorarmos a súa calidade), e 

si porque é xusto, porque supón realizar unha determinada escolla 

ética. O resto non interesa ou temos que o secundarizar porque non 

podemos nin queremos usar as armas do inimigo. Nun contexto de 

grave crise económica e social, a nosa posición é clara, defendemos a 

eliminación das situacións de dominio no mundo. 

A posibilidade de mudarmos as cousas pasa tamén polo feito de 

non nos rendermos ante os instrumentos máis fortes de manipulación 

informativa. Referímonos, evidentemente, aos medios de 

comunicación e, moi concretamente, á prensa escrita. Hai ben tempo 
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que os sectores da esquerda analizaron o papel dos medios na 

destrución das súas alternativas e hai ben tempo que lanzan 

mensaxes de falta de credibilidade social. A tradución inmediata que 

as persoas con certa formación debemos facer é non termos en conta 

estes medios e usar outros, a mensaxe directa, o boca a boca, a 

rede.  

 

Se quixermos que os medios non decidan o futuro da nosa lingua, 

teremos que transmitir que non nos interesa o que din, teremos que 

ignoralos, teremos que negarnos a mercalos e a lelos, non estar ao 

axexo para ver se lles contestamos ou se conseguimos dominalos ou 

reformalos.  
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Evolución dos datos sociolingüísticos na Galiza. Chaves 

interpretativas da situación actual 

1. Introdución 
Os datos sociolingüísticos que coñecemos, e a percepción social que 
posuímos as persoas atentas á realidade lingüística en que nos inserimos, 
sitúa a complexa realidade galega nun momento especialmente álxido do 
proceso de substitución lingüística 
2. Tres convencementos necesarios  
a) As linguas serán o que os seus utentes e as súas falantes, quixeren.  

E os falantes están a decidir continuamente a lingua que queren 
empregar, están a (re)negociar unha e outra vez coas persoas con que 
interactúan non só o idioma senón o modelo que elixen, o rexistro que 
utilizan, os contidos que xulgan acaídos etc. 
b) O segundo dos convencementos a que me quero referir teima en que non 
podemos resolver temas complexos como se fosen simples. 
c) Ética e prestixio académico 
Un dos aspectos que máis nos deben preocupar da actual situación, 
incluíndo nesta a deliberada confusión entre persoal técnico e político, é o 
feito de trasladarmos os nosos coñecementos científicos sen o rigor e sen a 
ética necesarios. 
3. Os datos 
Os datos sociolingüísticos de emprego do galego, que aquí non imos 
reproducir pois poden consultarse con facilidade, só ofrecen un dato 
positivo, o do pequeno aumento de monolingües en galego. Fixádevos que 
esa recuperación, anunciada desde hai xa anos e que sabemos que está 
baseada sempre nunha mudanza de lingua, quer por parte de persoas 
inicialmente castelanfalantes que deciden construírse en galego, quer por 
parte de persoas galegofalantes que renunciaron a continuar o esquema 
diglósico (intralingüístico e extralingüístico) imposto pola comunidade. 
Entre os datos negativos temos que recoller o do aumento de persoas 
monolingües en español, o grupo que máis medra estatisticamente. Este 
feito é especialmente preocupante porque rompe con todos os esquemas 
tradicionais de descrición da sociedade galega e irrompe con forza en 
ámbitos e sectores considerados illas galegófonas (o sector da construción, 
por exemplo). 
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A esta preocupante situación hai que lle acrecentar a baixada forte de 
persoas bilingües con predominio do galego, isto é, a bolsa máis interesante 
para recuperarmos e restituírmos o galego a certos ámbitos. 
4. A interpretación dos datos 
O camiño iniciado por esta descrición sociolingüística obxectiva parece 
sinalar unha escisión en dúas comunidades lingüísticas (“Participar nunha 
comunidade lca. non é exactamente o mesmo que ser membro dela”) 
dominadas polo criterio do poder social, político, económico e mediático. 
5) Non renunciarmos á intervención sobre as persoas monolingües e non 
confundilas 
6) A cuestión do plurilingüismo 
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