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O
presente volume recolle os relatorios presentados ao longo da
xeira de xuntanzas que baixo o rótulo ‘Seminario sobre lingua,
sociedade e política en Galicia’ foi organizada conxuntamente
pola Sección de Lingua, Literatura e Comunicación e a Sección
de Pensamento e Sociedade do Consello da Cultura Galega. O

devandito seminario, coordenado por quen asina estas liñas introdutorias, desen-
volveuse entre decembro de 2009 e xuño de 2010 ao longo de catro sesións de tra-
ballo. Colaboraron na elaboración do programa os profesores Ramón Máiz Suá-
rez e Víctor Fernández Freixanes e correron a cargo da secretaría da organización
Håkan Casares Berg, Susana Mayo Redondo e Rosario Pérez Magdalena. Asisti-
ron regularmente ás sesións preto dun cento de persoas ⎯investigadores, profe-
sionais, activistas e público xeral⎯, boa parte das cales interviñeron activamente
nos vivos debates que se trabaron arredor dos relatorios presentados. 

Na xustificación da iniciativa que acompañou o programa impreso sinalába-
se: «A amplitude e intensidade que están adquirindo os debates sobre a lingua
no noso país, e moi particularmente a súa relevancia política, levounos a consi-
derar a necesidade dun foro de reflexión sobre a situación sociolingüística de
Galicia, a súa evolución recente e as fórmulas desexables para o futuro, tendo en
conta o marco estatal español e o ámbito luso-brasileiro, cos que sen dúbida
mantemos unha estreita relación». En efecto, pretendiamos favorecer un diálo-
go interdisciplinar, convidando para tanto a especialistas do ámbito da politolo-
xía, o dereito, a economía, a socioloxía, a educación, a comunicación e a xestión
cultural ademais da sociolingüística, obviamente, e interpelando profesionais de
distintas áreas relacionadas co idioma, desde a docencia e a investigación ata as
industrias da cultura, pasando polo xornalismo e a planificación e a dinamiza-
ción lingüísticas.

O idea de realizar un tal seminario xurdiu, como se explicaba no texto antes cita-
do, no contexto da crecente relevancia pública que fora acadando o debate sobre as
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linguas en España e posteriormente en Galicia nos anos previos, unha relevancia que
viñera acompañada dunha progresiva polarización de posicións glotopolíticas que
chegara á súa culminación na campaña electoral dos comicios autonómicos de 2009.
Como é sabido, estes comicios foron gañados polo Partido Popular de xeito inespe-
rado e brandindo un discurso que puña en cuestión as políticas de ‘normalización’ e
impulso ao galego desenvolvidas nas décadas -e sobre todo nos anos- anteriores. Des-
tarte, en 2009 culminou un proceso que viñamos experimentando en Galicia con
crecente sorpresa nesa época, e que se manifestaba no cuestionamento cada vez máis
belixerante das políticas públicas de promoción do idioma galego. Un cuestiona-
mento que proviña dun sector da sociedade quizais non moi amplo pero tampouco
insignificante, e que, aínda contando con precedentes non desprezables pero á derra-
deira pouco relevantes (máis adiante referirémonos a eles), desde 2007 viña sendo
apoiado e convertido en asunto de importancia política por un partido que estivera
gobernando a autonomía de Galicia de xeito case ininterrompido desde 1981: o Par-
tido Popular, a forza política que gozaba de maior implantación territorial, máis
poder institucional e meirande apoio electoral no noso país. 

De certo, a devandita novidade, que daquela se nos antollaba sorpresiva, é
inexplicable sen ter en conta a viraxe que se producira en 2005 na política gale-
ga. O Partido Popular, que gobernara a autonomía galega nos primeiros anos da
súa posta en andamento (1981-86) e detivera o goberno da Xunta apoiado en
sucesivas maiorías absolutas desde 1989, en 2005 pasara á oposición, cando o
Partido dos Socialistas de Galicia / PSOE e o Bloque Nacionalista Galego for-
xaron unha coalición que por primeira vez lle daba a maioría parlamentaria e o
goberno galego ás forzas de esquerda e nacionalistas. Tampouco se pode expli-
car esa evolución nas posicións glotopolíticas do Partido Popular de Galicia sen
ter en conta a liña política que viña adoptando sobre o asunto desde tempo atrás
o Partido Popular no conxunto do Estado español, e máis particularmente na
capital do Reino (pero non só), con especial intensidade durante o segundo
mandato de José María Aznar con maioría absoluta á fronte do goberno espa-
ñol (2000-04), liña que basicamente respondía a unha reacción ante a política
lingüística dos sucesivos gobernos autónomos de Cataluña.

Así e todo, a sorpresa (relativa) que causaba a devandita evolución no noso país
é doadamente comprensible se se ten en conta que en setembro de 2004 o Parla-
mento de Galicia aprobara por unanimidade, cos votos das tres forzas representadas
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nel (Partido Popular, Partido dos Socialistas de Galicia / PSOE e Bloque Naciona-
lista Galego), un amplo e ambicioso Plan xeral de normalización da lingua galega
impulsado polo goberno do PP, partido que naquela lexislatura contaba cunha
cómoda maioría. A aprobación deste Plan implicaba un consenso político sobre o
idioma dunha amplitude e profundidade inéditas en Galicia (superior incluso á Lei
de normalización lingüística aprobada en 1983, que contara coa oposición dun sec-
tor do nacionalismo), que, polo mesmo, gozaba dunha aparencia de solidez que os
acontecementos posteriores revelaron enganosa. O feito é que, a partir de 2005, a
contestación ás políticas de promoción do idioma galego apoiadas nese plan e
impulsadas polo goberno de coalición de esquerdas - nacionalista foi en aumento,
alentada polo amplo eco mediático que lle concedían os principais medios de comu-
nicación de titularidade privada, tanto de ámbito estatal como de ámbito propia-
mente galego. 

O debate sobre o idioma focalizouse no sistema educativo ata atinxir un punto
crítico cando a aprobación por parte do goberno de coalición PSdG/PSOE - BNG
do decreto 124/2007 do 28 de xuño, «polo que se regula o uso e a promoción do
galego no sistema educativo». Na negociación dese decreto participaron os tres
grupos con representación parlamentaria, pero finalmente o Partido Popular posi-
cionouse na súa contra. En xullo dese mesmo ano constituíase a asociación Gali-
cia Bilingüe, que adoptou lemas como a denuncia da ‘imposición’ do galego e a
defensa da ‘liberdade de lingua’, convertendo a crítica ao devandito decreto no
eixo da súa actividade nos meses por vir. Nese período a polémica política e públi-
ca foi subindo de ton; quizais un dos momentos álxidos da confrontación, unha
especie de fito que sinala un antes e un despois, foi a manifestación convocada
pola dita asociación en Compostela o 8 de febreiro de 2008, á que acudiron
sobranceiros dirixentes do Partido Popular de Galicia e a portavoz no Congreso
español do partido Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez. Asemade, primei-
ro nas súas manifestacións públicas e despois no seu programa electoral, o Partido
Popular de Galicia tamén parecía asumir un discurso que contrapuña a ‘liberdade
de lingua’ á ‘normalización do galego’1, facendo da derrogación do decreto unha

1 Sobre o proceso seguido desde 2005 e, en concreto, sobre a contraposición entre a ‘liberdade de lingua’
e a ‘normalización lingüística’, poden verse agora os seguintes traballos: H. Monteagudo, «Un debate
necesario. Por un proxecto de futuro para o idioma galego», Grial 188 (2010), 62-69 e Facer país co
idioma. Sentido da normalización lingüística, A Coruña: Real Academia Galega, 2012.
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bandeira da súa oposición ao goberno de coalición, ata convertela nun dos asun-
tos máis visibles da campaña electoral de 2009, tal como sinalamos antes. 

Deste xeito, asistíase a dous desenvolvementos estreitamente interrelaciona-
dos, que tiñan moito de novidade en Galicia: a) o sector máis crítico con res-
pecto á política lingüística oficial, denunciada polas súas imputadas ‘insuficien-
cias’ e ‘limitacións’, deixaba de ser o nacionalismo de esquerdas, tanto no
Parlamento de Galicia canto na mobilización social das rúas, protagonizada
durante dúas décadas por un dinámico activismo nucleado en boa parte arredor
da Mesa pola Normalización Lingüística; b) a crítica aos presuntos ‘excesos’ da
normalización gañaba o primeiro plano e daba un importante salto cualitativo,
pasando de ser expresada só nos medios de comunicación (onde sempre atopa-
ra un eco favorable) ou na vida pública por parte de grupos reducidos e líderes
individuais a ser manifestada no Parlamento, unha vez que fora asumida for-
malmente por un partido político da entidade do Partido Popular.

Pero nestas liñas introdutorias só pretendemos lembrar os antecedentes máis
salientables que nos motivaron a organizar o ‘Seminario sobre lingua, sociedade
e política’, e xa que logo non tería moito sentido desenvolver un relato porme-
norizado nin unha análise en profundidade dos acontecementos. Abonde, pois,
co exposto. De feito, o Seminario organizouse con dous obxectivos básicos:
dunha banda, tentar achegar elementos para un diagnóstico da evolución e da
situación sociolingüística e glotopolítica de Galicia (sen esquecer o marco esta-
tal, determinante), doutra banda, explorar a posibilidade de ofrecer propostas
que permitisen superar o bloqueo a que nos conducira a escalada da confronta-
ción política arredor das linguas. Non se nos escapaba a complexidade de cada
unha das tarefas, complexidade que esixía o concurso de especialistas en distin-
tas disciplinas dispostos a focalizar a súa atención na problemática (socio)lin-
güística de Galicia e España. Para tanto, tivemos a fortuna de contar coa boa dis-
posición dun auténtico escol dos máis reputados expertos e expertas galegos,
españois e europeos. 

No tocante ao diagnóstico, os motivos de reflexión fundamentais eran dous: a)
a propia evolución sociolingüística do galego, isto é, a dimensión e o ritmo dos
procesos contrapostos de substitución / asimilación e (re)galeguización da poboa-
ción, b) a incidencia real do debate público sobre as linguas no corpo social. Canto
ao primeiro, interesábanos sobre todo esclarecer ata que punto o discurso sobre a
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agonía e morte da lingua galega tiña un fundamento na evolución real das varia-
bles sociolingüísticas máis significativas (lingua inicial e lingua habitual, isto é, os
cambio de lingua interxeracional e biográfico). Canto ao segundo, interesábanos
pescudar a receptividade da cidadanía aos discursos confrontados de ‘normaliza-
ción’ e de ‘imposición’ do galego e, dun xeito máis concreto, a posible incidencia
do segundo, tan saliente na campaña electoral de 2009, no resultado desta2.
Tamén nos interesaba tentear os fundamentos dun novo marco de intelección para
a elaboración de discursos e propostas renovados sobre a(s) lingua(s), á altura dos
novos desafíos do século XXI. Un novo marco de intelección que axude a superar
o paradigma monolingüístico, monoglósico e monolóxico fundado na asociación,
uni(ci)dade e identidade excluíntes da lingua, a nación e o estado (do que deriva
tamén o discurso da normalización como resultado da intensificación do conflito
e focada cara ao monolingüismo social), un paradigma que, ao noso ver, atranca
no canto de facilitar tanto a comprensión canto a intervención efectiva sobre a
problemática que nos ocupa. 

No volume non se ofrecen (non poderían ofrecerse) interpretacións indiscu-
tibles, respostas pechadas nin solucións definitivas, entre outras razóns porque
cada relator/a expresou o seu punto de vista particular, centrando a súa atención
nun ou noutro aspecto dos asuntos en foco. Pero si que podemos enorgullecer-
nos de presentar un volume plural, acugulado de análises iluminadoras, inter-
pretacións suxestivas, debates de altura e interesantes liñas de avance. Unha ricaz
e circia contribución ao debate académico e social que, sen dúbida, constituirá
referencia imprescindible non só para os/as expertos/as ou interesados/as pola
situación do galego, senón tamén para calquera persoa estudosa de sociolingüís-
tica e glotopolítica, sobre todo (pero non só) no marco español. Coidamos que
o volume pon de vulto tanto a necesidade de estudos sólidos e formulacións
rigorosas dos problemas, canto a fertilidade do contraste serio de ideas e do diá-
logo interdisciplinar.

Dado que os contributos recollidos nesta obra proceden do repetidamente
citado ‘Seminario sobre lingua, sociedade e política’, lembraremos o seu progra-

2 Neste senso, véxase agora Observatorio da Cultura Galega, O idioma galego na sociedade. A evolución
sociolingüística 1992-2008, e mais A(s) lingua(s) a debate. Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas
da sociedade galega, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011. 
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ma. A primeira sesión, que tivo lugar o 1 de decembro de 2009, titulábase «Aná-
lise da situación sociolingüística actual», e foron os seus relatores Albert Bran-
chadell, Fermín Bouza Álvarez, Antón Losada Trabada e Mauro Fernández
Rodríguez, aos que retrucaron respectivamente Antón Baamonde, Xosé Manoel
Núñez Seixas, Nel Vidal Barral e Xaime Subiela Pérez. A segunda sesión trans-
correu o 16 de marzo de 2010, baixo o título «Modelos de oficialidade / linguas
e ensino», e nela actuaron como relatores Ángel López García-Molins, Peter A.
Kraus, Josu Mezo Aranzibia, Alba Nogueira e Bieito Silva Valdivia, a quen retru-
caron respectivamente Xavier Ferreira e Goretti Sanmartín Rei, Xesús Costas
Abreu, Xavier Vilhar Trilho, Luís Villares Naveira e mais Valentina Formoso
Gosende e Miguel Pérez Pereira. 

A terceira sesión do Seminario, sobre «Medios de comunicación e ámbito
socioeconómico», realizada o 4 de maio de 2010, contou coa participación dos
relatores François Grin, Francisco Sanjiao, Xosé Manuel Villanueva Prieto e
Tapio Varis, a quen retrucaron, pola mesma orde, Marcelino Fernández Mallo,
Enrique Saez Ponte e Gonzalo Vázquez Pozo, Marcos Lorenzo e Xosé Manuel
Pereiro e mais Francisco Campos Freire e Xosé Ramón Pousa Estévez. Final-
mente, a sesión cuarta e conclusiva, «Un modelo de convivencia para o futuro»,
desenvolvida o 29 de xuño de 2010, acolleu como relatores a Xoán Lagares
Díez, Georg Kremnitz e Juan Carlos Moreno Cabrera, a quen retrucaron res-
pectivamente Manuel Bragado e Margarita Ledo, Antón Baamonde e Ángel
García-Molins, e mais Fermín Bouza Álvarez e Albert Branchadell Gallo. Tamén
se realizou unha mesa redonda cos portavoces de lingua dos tres grupos parla-
mentarios que daquela existían no Parlamento de Galicia: Agustín Baamonde
Díaz (Partido Popular), Francisco Cerviño González (Partido dos Socialistas de
Galicia / PSOE) e Bieito Lobeira Domínguez (Bloque Nacionalista Galego).

Como se pode ver cotexando a listaxe anterior co índice da obra que estamos
presentando, a práctica totalidade dos relatorios deron lugar aos traballos que se
recollen aquí. Non acontece o mesmo con todos os textos de retruque, aínda
que si que foron preparados para a súa publicación unha parte substancial deles.
En todo caso, agradecemos moi sinceramente a xenerosa colaboración de todas
as persoas que participaron no Seminario, e moi especialmente ás que achega-
ron os seus textos para a súa publicación. Agardamos que o presente volume
contribúa a deitar unha raioliña de luz sobre o presente e o futuro do galego:
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estamos certos que un mellor, máis ilustrado, coñecemento e análise dos seus
problemas, mesmo desde a perspectiva puramente académica e ‘desinteresada’,
non só constitúe en por si un contributo valioso para a solución dos mesmos,
senón que supón un elemento imprescindible para que a sociedade no seu con-
xunto e os responsables políticos en particular poidan dar coas solucións máis
atinadas. Folga advertir que as opinións vertidas tanto no presente limiar coma
nos traballos contidos no volume non comprometen ao Consello da Cultura
Galega, senón unicamente aos seus autores ou autoras.

Finalmente, congratulámonos de que o Consello da Cultura Galega dese
corpo a esta iniciativa e facemos protesta da nosa gratitude aos seus traballado-
res e traballadoras pola súa dilixencia, amabilidade e talante de servizo. Prácenos
especialmente, ademais de ser de estrita xustiza, salientar a colaboración de
Rosario Pérez Magdalena na organización do Seminario e de Begoña Tajes Mar-
cote nas labouras de edición desta obra. Sexa esta proveitosa, útil e grata para
quen nela se debruce ou a ela se achegue.
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