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Dentro do ciclo de foros de debate «Crear cultura, imaxinar país», artellado no
marco da conmemoración do 25 aniversario da creación do Consello da Cultu-
ra Galega, foi organizado o seminario «Sociedades plurilingües: da identidade á
diversidade», coordinado por Henrique Monteagudo e secretariado por Håkan
Casares Berg, e celebrado nos locais do propio Consello os días 19 e 20 de xuño
de 2008. 
O obxectivo deste foro é ofrecer un ámbito de análise sobre a situación presen-
te e as perspectivas de futuro do galego, no marco dunha reflexión de horizon-
te alongado sobre as condicións de sustentabilidade da diversidade lingüística no
mundo contemporáneo e dun debate sobre as fórmulas de convivencia nas
sociedades plurilingües. Deste xeito, a problemática galega foi contemplada,
desde unha abordaxe ecolingüística, en varias dimensións: no escenario global
da mundialización, no mosaico idiomático do espazo europeo, no marco do
multilingüismo español, nas condicións concretas da sociedade galega e na pers-
pectiva da súa relación especial co ámbito luso-brasileiro. 
Para tanto, convidamos algúns dos mellores especialistas en cada un dos aspec-
tos estudados: uns foron encargados das palestras e outros das réplicas que abri-
ron o diálogo co público. Por fortuna, puidemos recoller os textos de cada unha
das conferencias e ao menos de cadansúa réplica. Por tanto, agradecémoslles moi
especialmente aos relatores Carme Junyent, Xaime Subiela, Emili Boix, Anxo
Lorenzo, Dónall Ó Riagáin e Ivo Castro a súa participación e os seus textos, e
igualmente aos retrucantes Pilar García Negro, Alba Nogueira, Fernando Rama-
llo, Gabriel Rei Doval, François Grin e Rosario Álvarez, as súas intervencións e
tamén os seus textos. 
Se cada un dos textos presentados ofrece sínteses ben informadas, observacións
críticas e reflexións relevantes sobre os temas que trata, a súa visión de conxun-
to presenta un cadro rico e enormemente suxestivo dunha problemática que
constitúe un dos maiores desafíos culturais, para Galicia e para a humanidade,
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no futuro inmediato: a preservación da diversidade lingüística, un dos patrimo-
nios máis importantes e máis ameazados. Como se ve, o reto é ao tempo local e
global, e nesa dupla perspectiva quixemos abordalo. 
Porque estamos convencidos que o libre desenvolvemento da nosa lingua e a
nosa cultura orixinais non só é un dereito que os galegos e as galegas debemos
reclamar con toda a forza e exercitar con toda a enerxía, mais tamén un altísimo
deber do que temos que responder ante o conxunto do xénero humano. Da nosa
intelixencia, da nosa creatividade, da nosa capacidade de persuasión e da nosa
firmeza dependerá que cumpramos esa feliz obriga, ou ben que renunciemos a
ela, empobrecéndonos a nós mesmos e aos nosos conxéneres. Neste volume
axuntamos un monllo de achegas que poden axudar a despexar o camiño. Séxa-
nos permitido desexar que os fados nos resulten favorables. 




