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Correspóndeme comezar este acto de inauguración dos IV
Encontros para a Normalización Lingüística e vou falar nel no
nome dos organizadores e no nome do presidente do Consello da
Cultura, que non nos pode acompañar hoxe.
Sobre todo os que viñestes a outras sesións dos encontros
estaredes a vos alegrar comigo de que emprendamos estes IV
Encontros, porque iso significa que esta cita anual se está a consolidar e está constituíndo un foro de referencia para a xente que
traballa nos eidos da normalización lingüística e sobre todo na
administración, que é o sector que se atopa máis representado
habitualmente nestas xornadas.
O programa que presentamos este ano corresponde a unha
orientación un pouco distinta á de anos pasados, concretamente á
do ano último, que como recordaredes estaba moi centrado nun
aspecto concreto, o da avaliación da calidade dos servicios lingüísticos, un aspecto moi técnico e dun interese moi específico e
concreto para os técnicos dos servicios da administración, sobre
todo da administración local. Este ano pareceunos máis axeitado,
para non pechar as áreas de interese dos Encontros e do público,
abrirnos a outros sectores e diversificar os intereses e os temas que
se van tratar aquí.
Hai dúas cuestións importantes nesta convocatoria: unha,
quixemos chamar a atención sobre a dimensión europea. Nós estamos convencidos de que a dimensión europea vai gañar importancia, debe gañar importancia ademais no futuro, e ás veces
temos a sensación de que desde a nosa comunidade, desde
Galicia, non se están a aproveitar as oportunidades que a construcción europea pode ofrecer a linguas, a culturas, a países
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pequenos ou menores como é o noso. Nós queremos chamar a
atención sobre a dimensión europea da problemática lingüística e
sobre que esta dimensión europea supón desafíos, pero supón
oportunidades tamén; temos que ser conscientes deses desafíos e
intentar aproveitar esas oportunidades. Este vai ser un dos temas
vertebradores dos encontros deste ano.
Ó querermos diversificar os intereses temos por unha
parte unha mesa sobre o ámbito da xustiza e outra sobre diversos
ámbitos sociais na que vai aparecer o galego na igrexa, na sanidade, na publicidade. Trátase, pois, de ámbitos máis variados dos
que temos tratado outros anos.
Para a segunda xornada, quixemos traer, tamén nesta liña
da dimensión europea, un especialista que sexa capaz de analizar
o proceso de promoción e normalización do idioma galego nos
últimos vinte anos desde unha perspectiva diferente á nosa. Cando
falamos con expertos de fóra que coñecen a nosa situación, sorprendémonos moitas veces porque prexuízos ou ideas formadas
que temos, vistas desde fóra teñen unha dimensión completamente distinta. O feito de que haxa expertos estranxeiros, neste caso
un francés, que presten atención á nosa problemática é moi
importante para nós porque isto dános unha visión moi enriquecedora. Isto é, que nós estamos mergullados en situacións e ás
veces non somos capaces de ver cousas, que, miradas desde outra
perspectiva, resultan moi iluminadoras.
Xa nun aspecto máis propiamente lingüístico, que tampouco queremos descoidar, pois coidamos que a problemática
especificamente lingüística do corpus ten relevancia, que non se
pode descoidar, temos dúas mesas de traballo en que se tratará
pola mañá sobre estandarización e calidade lingüística e pola tarde
de normalización e onomástica.
Finalizaremos coa conferencia dun técnico, Toni Mataix,
que nos vai dar unha visión xa propiamente técnica da cuestión da
xestión lingüística.
As liñas xerais do programa son estas. Só me queda agradecer, en primeiro lugar a vosa presencia, e en segundo lugar a das
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autoridades que nos acompañan: o director xeral de Política
Lingüística, Sr. González Moreiras; o director da Escola Galega de
Administración Pública, Sr. Domingo Bello Janeiro -tanto a
Dirección Xeral como a EGAP veñen colaborando de forma estable nestes encontros e esperamos poder contar con esta colaboración no futuro-; o presidente da Coordinadora de Traballadores/as
de Normalización da Lingua, Sr. Valentín García Gómez, que presta unha colaboración imprescindible para estes encontros; a CTNL
ten as súas actividades propias, encontros, cursos..., xa moi técnicos e concretos traballando coa xente que está a pé de obra, e isto
tamén nos convidou a abrir un pouco o noso campo de visión; e
tamén á Dirección Xeral de Xustiza e da Administración Local, que
colaboran nestes encontros. Temos que agradecer tamén a distintas editoriais galegas que agasallan os presentes con varias publicacións que se irán entregando ao longo dos encontros. Tamén vos
imos entregar as Actas dos III Encontros para a Normalización
Lingüística; como é sabido, cada ano publícanse as actas para que
constitúan un material de estudio e referencia. Xa que hai moi
pouco neste terreo en Galicia, queremos ir construíndo unha
colección que lle sirva de referencia á xente que queira coñecer
estes problemas.
Henrique Monteagudo Romero
Consello da Cultura Galega
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Moi bos días, Sr. director xeral de Política Lingüística,
director do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística,
presidente da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras para
a Normalización da Lingua, señoras e señores.
Desde logo as miñas palabras son de gratitude unha vez
máis ao Consello da Cultura Galega, de felicitación pola inauguración destes IV Encontros para a Normalización Lingüística, de
benvida a todos vostedes nesta brillante iniciativa de organizar, de
facer posible a continuidade destes importantes encontros. A
EGAP como centro oficial de formación dos empregados do servicio das administracións públicas de Galicia colabora moi gustosa
neste encontro que fai posible o debate, o intercambio de ideas e
experiencias, entre persoas e institucións que estamos, xa que
logo, implicados nos procesos de normalización lingüística da
nosa comunidade autónoma.
Pola nosa banda, a Escola Galega de Administración
Pública dentro da normalización lingüística nas administracións
públicas dedica unha especial atención á calidade da linguaxe
administrativa. Parece evidente que a necesidade de que sexa utilizada por parte dos empregados públicos, dos funcionarios, unha
linguaxe clara e facilmente comprensible polos cidadáns é fundamental á hora de garantir a efectiva igualdade e a liberdade. Este
compromiso de falarlle á xente na súa lingua adquire un maior
sentido en comunidades como a nosa cunha lingua de seu. Das
disposicións contidas na Constitución Española e no Estatuto de
Autonomía ao consagrar a cooficialidade da lingua propia da
comunidade autónoma xunto co castelán xorde precisamente o
compromiso da EGAP coa promoción e difusión do uso do galego
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na Administración pública, xa que as administracións deben ser
axentes activos no proceso de normalización lingüística; coincidindo tamén nese sentido coa necesidade de facilitar criterios básicos para a regulación do uso da lingua na administración.
Desde a súa creación a EGAP veu desempeñando esa tarefa que as leis lle atribúen como centro de formación de funcionarios ao servicio da administración galega cun compromiso que
inclúe tamén un moi especial coa lingua galega, derivado do cumprimento do mandato estatuario dos poderes públicos de garantir
o uso normal e oficial dos dous idiomas e de potenciar o uso do
galego en todos os ámbitos da súa competencia. Os cursos, o labor
da investigación, a realización de traballos, a concertación de convenios, forman parte desta tarefa de difusión da lingua que non é
acometida pola Escola como unha simple suxeición ás normas
legais que rexen o seu funcionamento senón que vai moito máis
alá, xa que sentimos un sincero compromiso coa lingua, coa cultura da nosa comunidade. Nunha comunidade autónoma onde a
maior parte dos cidadáns empregan o galego de xeito habitual é
preciso afondar na implantación do seu uso na administración e,
deste xeito, dar resposta adecuada á demanda da sociedade.
Para contribuír á consecución deste obxectivo este ano
organizamos en colaboración fecunda coa Dirección Xeral de
Política Lingüística 27 cursos de linguaxe administrativa galega,
nos que participaron preto dun milleiro de empregados da administración autonómica. A difusión do galego non é para nós unha
tarefa illada, excéntrica con respecto á nosa preocupación pola
formación do persoal ao servicio da administración, moi ao contrario o interese pola lingua, sobre todo pola lingua administrativa en galego, é un punto de apoio máis no que levar adiante unha
serie de normas destinadas precisamente a modernizar a administración autonómica.
Contar cunha linguaxe propia, clara, concisa, é sen dúbida un dos medios para contribuír á mellora da nosa administración. Unha mellor comunicación fará a administración máis eficiente, chegará aos cidadáns, elevará a calidade dos seus servicios
e suporá un pulo máis, mesmo inconsciente de cara á súa trans-
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parencia. As perspectivas pasan, a curto e medio prazo, por continuar a liña de especialización, de formación especializada en linguaxe administrativa galega. E, nese senso, a producción editorial
da Escola Galega de Administración Pública seguirá a desenvolverse dun xeito progresivo publicando maioritariamente en galego
a través da Revista Galega de Administración Pública e do Boletín de
Administración e Lingua que se fai chegar a todos os servicios de
normalización lingüística das administracións públicas de Galicia.
É por tanto un motivo de especial ledicia colaborar, moi
gustoso, nesta importante iniciativa organizada maxistralmente
polo Consello da Cultura Galega e que dalgún xeito pretende
tamén contribuír a afondar nos procesos de normalización lingüística da nosa comunidade autónoma.
Reitero a miña esperanza de que o encontro resulte de proveito para todos vostedes, e por suposto no nome da EGAP, de
todo o persoal que traballa na Escola Galega de Administración
Pública quedamos á súa enteira disposición tanto durante este
encontro como para futuras colaboracións, que seguramente
haberán de producirse.
Domingo Bello Janeiro
Escola Galega de Administración Pública
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En primeiro lugar e no nome de todos os traballadores e
traballadoras de normalización lingüística as primeiras palabras
teñen que ser evidentemente de parabéns e gratitude ao Arquivo
de Planificación e Normalización Lingüística do Consello da
Cultura por darnos, e por consolidar xa, esta magnífica iniciativa
que son os Encontros para a Normalización Lingüística, de toda a
xente que traballamos, como ben dicía Henrique Monteagudo ao
principio da súa intervención, a “pé de obra” nesa tarefa non tan
fácil, nin moito menos limitada que é a normalización lingüística.
Como non, tamén felicitar e agradecer a súa presencia aquí
ao director da Escola Galega de Administración Pública, Sr. Bello
Janeiro, e ao director xeral de Política Lingüística, Sr. González
Moreiras, por apoiar, unha vez máis, desde os organismos que presiden e que dirixen, esta iniciativa, que nos dá a oportunidade a
todos os traballadores e traballadoras de atoparnos, de debater, de
resumir e de avaliar todo o que se vén facendo ano a ano en materia de normalización lingüística, tanto en Galicia como fóra do
noso territorio.
Este ano, como ben se fai constar no programa, nestes
Encontros en vésperas do ano europeo das linguas abordaremos
temas tan interesantes para nós como o tratamento das linguas
minorizadas no ámbito da Unión Europea, ou o estado no que se
atopa o noso idioma noutros ámbitos, que non por moi tratados
deixan de ser obxecto de preocupación de todos os técnicos e técnicas de normalización, como poidan ser a nosa toponimia, ou o
galego en ámbitos como a xustiza ou mesmo a igrexa.
A partir de aquí, qué agardamos todos os que estamos a
traballar nos servicios de normalización. Pois agardamos que estes
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Encontros, estes IV Encontros xa, vallan para renovar as nosas
enerxías, para saír de aquí unha vez máis con gana de impulsar un
proceso normalizador que necesita nos nosos días de novos folgos.
E coa esperanza un ano máis de que as conclusións que de aquí se
tiren e os traballos aquí expostos, os relatorios que aquí imos ter a
oportunidade de escoitar, así como os debates nas diversas mesas
de traballo, teñan unha aplicación práctica, que ao longo do ano
se aproveite para que todo o que saia de aquí, destes Encontros
que deben ser un núcleo director, irradie as liñas directrices por
onde ha de camiñar a normalización lingüística en Galicia.
É unha oportunidade sensacional, unha oportunidade de
luxo, que, hoxe en día, e tal e como temos o proceso normalizador en Galicia, nos ofrece o Consello da Cultura Galega e con estes
IV Encontros se consolida. Agardamos, polo tanto, que a aplicación e todo o material que de aquí se desprenda, así como dos
Encontros mantidos con anterioridade, sexan non só materia que
nós levemos connosco cada un para o lugar do país onde esteamos
traballando senón unha forza que anime e dinamice a normalización lingüística, tan necesaria ano a ano e día a día nesta nosa
Galicia na que temos un idioma non só que falar, senón que defender e implantar.
Valentín García Gómez
Coordinadora de Traballadores
e Traballadoras de Normalización da Lingua
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Bo día a todos, Sr. director da EGAP, secretario do
Consello da Cultura Galega, presidente da CTNL e amigas e amigos todos.
En primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que
teño de estar neste momento con todos vós. Eu xeralmente aproveito estas ocasións -porque case o considero un pouco parte do
meu traballo- para concienciar a xente da necesidade da recuperación da lingua; pero aquí neste momento non procede porque
todos vós tendes practicamente por oficio o mesmo traballo ca
min, a outro nivel, loxicamente, pero tendes o mesmo traballo, é
dicir, a mesma función, preocupádesvos xustamente de transmitir
á sociedade o importante que é para Galicia manter a súa lingua
propia. Polo tanto aquí non me corresponde ese papel, senón máis
ben agradecervos a todos a vosa asistencia a este acto.
Como ben dicía Henrique Monteagudo, na nosa intención
está colaborar entre todos, e eu creo que iso é unha necesidade.
Hai unha necesidade de que entre todos colaboremos para recuperar a lingua. E inda así imos ser poucos, ou entendo que non
suficientes, polo que debemos sumar esforzos; outra cousa non se
entendería. Quero dicir que se os que somos dalgunha forma
conscientes da importancia que ten a lingua para Galicia non estamos unidos e non transmitimos unha idea de que xuntos imos
todos polo mesmo camiño, se non sumamos esforzos, realmente
imos perder credibilidade. Polo tanto espero que teñamos ocasión
de compartir moitos proxectos, Henrique xa fixo mención a algún
deles, cara ao exterior, cara á Comunidade, cara aos fondos europeos; en fin, calquera acción na que espero teñamos ocasión de
compartir entre todos as mesmas preocupacións.
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Normalmente todos, máis ou menos, vimos esgrimindo os
mesmos argumentos de cara a transmitir esa preocupación que
nós temos, de cara a levala á sociedade. Ás veces facemos fincapé
en razóns prácticas, falamos pois desa situación que teñen os rapaces de Galicia, desde o noso punto de vista, privilexiados, de nacer
nunha comunidade autónoma bilingüe que lles vai permitir con
toda naturalidade e sen esforzo ningún dominar dous idiomas.
Dous idiomas, un deles o castelán ou español, lingua xa da
Comunidade Económica Europea, segunda lingua, posiblemente,
en importancia do mundo, e outra delas o galego, que, con moi
poucas variacións ou cunha formación complementaria moi
pequena, realmente dá acceso ao mundo luso-brasileiro, co que
estariamos nunhas circunstancias sumamente favorables polo feito
de nacer en Galicia. Hai que inverter os termos loxicamente, o
mundo actual esixe un maior esforzo; é dicir, que para moverse
hoxe posiblemente é necesario unha terceira lingua pero para
dominar outra lingua estamos exactamente igual ou mellor que
outras comunidades. Co mesmo esforzo un rapaz de Galicia pode
saír da escola dominando tres linguas; un rapaz de Madrid co
mesmo esforzo dominaría dúas; polo tanto eu creo que hai que
aproveitar e hai que, un pouco tamén, vender esta idea.
En calquera caso, desde o meu punto de vista, e non ten que
ser o punto de vista de todos, a recuperación da lingua, entendendo
a mellora da situación como un grao de normalización da lingua
total, eu creo que vai ser unha opción persoal. Depende da vontade
individual de cada unha das persoas. Agora, a esa vontade é á que
nós realmente temos que chegar; temos que chegar á xente para que
todos os que estamos neste mundo, que cremos e estamos convencidos de que ter unha lingua propia é realmente algo importante, que
é importante para Galicia como pobo e é importante para os cidadáns. O que temos que facer é realmente transmitilo e que todo o
mundo o entenda así. Se nós temos razóns e falamos galego porque
estamos convencidos e ninguén nos obriga, o que hai que facer é que
estas razóns cheguen á xente. E non vos vou dicir cómo o hai que
facer, xa que estou seguro de que sabedes, estades na fronte e dalgunha maneira sabedes facelo perfectamente.
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O único que me queda por dicir, a este respecto, é que
contades coa Dirección Xeral de Política Lingüística, coas súas
limitacións, porque creo que hai que fuxir de dous extremos; un
extremo sería pensar que a responsabilidade da normalización lingüística deste país depende só de Política Lingüística, sería un erro
tan grande como dicir que non ten ningunha responsabilidade; a
normalización lingüística depende de todos, absolutamente de
todos. Eu en concreto creo que institucións coma esta -evidentemente na súa medida, pois desenvolve outras funcións- teñen
unha responsabilidade na normalización lingüística; os concellos
teñen unha responsabilidade grandísima na normalización lingüística; por suposto a administración ten unha responsabilidade
na normalización lingüística e distintos colectivos teñen moita
importancia. O importante é concienciarse de que todos temos
que contribuír, o malo, o grave, sería que cada un mirase para o
outro e dixese, “Iso non me corresponde a min, correspóndelle...”,
e poderiamos facer un xogo perfectamente pois é moi fácil facelo.
Que uns digan que é competencia da administración; a administración que diga que o problema é dos pais porque non llelo ensinan aos fillos; os pais que digan que o problema... pois, en fin,
podiamos ir corréndoo así sucesivamente. É unha cuestión na que
debemos estar todos e entre todos estou seguro de que a imos
sacar adiante.
Desexo que sexan de moito proveito estes IV Encontros.
Que sexan de proveito, como acaba de dicir Valentín, porque ides
ter ocasión de actualizar temas, ides ter relatores importantes.
Entre vós ides ter a oportunidade de facer un intercambio de experiencias que será moi positivo. E sobre todo para transmitirvos un
optimismo necesario para seguir a traballar nisto.
Creo que sobre isto, ás veces, vértense opinións moi negativas no sentido de que se vende un pesimismo que non é positivo. É dicir, un pesimismo no que se fan valoracións sobre que hai
menos rapaces monolingües; e é certo, pero todos sabemos por
qué é certo. Tamén hai moita menos xente no campo da que
había, tamén ata hai moi pouco non había televisión, nin había
prensa en castelán; non había elementos castelanizantes. As cir-
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cunstancias son moi relativas, son moi diferentes. Neste momento, por sorte, temos unha escola que si compensa todos eses factores e polo tanto eu creo que, con concienciación, necesitamos
ser optimistas. Non podemos caer no desánimo facendo valoracións sobre se os pais non lles ensinan a lingua aos fillos, sobre
que cada vez se fala menos galego. Hai que inverter este tipo de
valoracións.
A situación require do traballo de todos, e co traballo de
todos e coa concienciación de todos, en Galicia danse circunstancias favorables para manter a lingua. Evidentemente non unha lingua única, porque sería imposible, pero a nosa é nosa e as outras
xa as aprenderemos por necesidade, non cabe a menor dúbida,
pero a nosa ímola aprender porque nos peta, porque nos dá a
gana. Entendo que este optimismo necesitámolo para seguir a traballar.
E co desexo, unha vez máis, de que os presentes encontros
sexan de sumo proveito deixamos inaugurados estes IV Encontros
para a Normalización Lingüística.
Xesús Pablo González Moreiras
Dirección Xeral de Política Lingüística

SESIÓN I

Conferencia: Unha política lingüística para Europa
Miquel Siguán
Mesa de traballo:
A normalización lingüística no ámbito da xustiza
Ventura Gude Ayuso / Rocío López Huete
Benito Montero Prego
Luís Rodríguez Ennes
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PRESENTACIÓN

O profesor Siguán, ao que agora presento, non é a primeira vez que intervén nun acto académico en Santiago. Eu non levo
conta das veces que veu por aquí, pero para min o seu nome é
familiar, nun principio vinculado a actividades do ICE desde
comezos dos anos setenta, hai trinta anos polo menos; e ten actuado mesmo no seo da institución que organiza hoxe este congreso,
nun congreso organizado por Rubal e por min mesmo, haberá uns
dez anos, sobre temas de planificación lingüística; polo tanto case
é escusado presentalo.
Aquí coñecémolo principalmente polos seus estudios
sobre bilingüismo e sociolingüística. A maior parte de vostedes
coñecerán un libro moi popular, recente, que é A Europa das linguas, publicado primeiro en catalán e despois en castelán en
Alianza Editorial e tamén noutros idiomas. Pero o seu mayoring
non é ningunha destas dúas disciplinas, nin o bilingüismo nin a
sociolingüística, a súa formación é a de filósofo, que é a carreira
que cursou, alongada un pouco polas vicisitudes da guerra, e
aínda polos anos sesenta e setenta publicaba obras de filosofía
dura, como por exemplo, Temporalidad del hombre, ou Sobre la crisis ideológica de nuestro tiempo, primeiro en alemán -que era o idioma da filosofía daquela- e despois en castelán. Da filosofía o seu
interese foi derivando cara á psicoloxía, da que con outras notables figuras españolas, Hiela e Pinillos principalmente, foi un
renovador en España a partir dos anos cincuenta. Ocupouse de
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temas de psicoloxía social, por exemplo Problemas humanos del trabajo industrial, do ano 58; ou Del campo al suburbio. Un estudio de
la inmigración interior en España, do ano 59, entre outros. Despois
da súa incorporación á cátedra de psicoloxía en Barcelona no ano
62 oriéntase cara á psicolingüística, unha disciplina que hoxe está
moi de moda, especialmente naqueles aspectos que teñen que ver
coa xénese da linguaxe, o desenvolvemento e as funcións da linguaxe, a linguaxe infantil, os problemas derivados da existencia de
máis dunha lingua no individuo, e ten varios libros e traballos
menores sobre isto de finais dos 70 e ao longo dos oitenta.
Precisamente de aquí deriva o seu interese, xa nunha esfera máis
social, polos problemas da educación lingüística en medios bilingües. Froito dese interese é o seu recoñecido manual, Educación y
bilingüismo, traducido a varios idiomas, e que, co de Renzo Titone,
estaba en todas as bibliotecas dos que por curiosidade tratabamos
de cheirar un pouco sobre qué era iso da educación e do bilingüismo.
Non sabemos moi ben se este interese lle veu antes de participar activamente na política académica, a través do ICE de
Barcelona ou como vicerrector de planificación académica ou o
nomearon para estes cargos porque xa era unha autoridade na
materia. E a partir de aquí, destes problemas do contacto de linguas, procede tamén a súa preocupación xa máis marxinal dentro
do que é a súa dedicación académica e profesional, o interese en
xeral polo tema da minorización lingüística e por toda a problemática de aí derivada, sobre o que ten varios libros, algún xa citado, como o de La Europa de les llengües. Este é un problema de ecoloxía cultural, de supervivencia da diversidade da civilización, que
está preocupando cada vez máis a sectores máis amplos do mundo
actual. O poder esmagador dalgunhas linguas hexemónicas está
varrendo linguas menores, non se sabe ben cántas linguas hai no
mundo; a cifra de seis mil dáse como aproximada en case todos os
manuais. Pois ben, na centuria que vai comezar, a inmensa maioría delas vai desaparecer; dise que está caendo unha cada dúas
semanas. Son moitas as voces de alarma que se oen e moitos os
libros que se escriben sobre estas vanishing voices. Xustamente
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sobre isto é sobre o que nos vai falar o profesor Siguán, restrinxíndoo ao continente europeo; polo tanto, sobre a diversidade e a
xestión da pluralidade que case nunca está exenta de tensións
porque a lingua está moi vinculada a querencias profundas no
individuo e nos pobos, boas e malas, e ao mesmo tempo a lingua
é un instrumento de poder. De feito as políticas lingüísticas dos
estados da Unión Europea son completamente diversas porque en
cada un deles a construcción dunha lingua nacional foi vista
dunha maneira distinta e a competencia coas linguas rexionais con
actitudes moi diversas.
O profesor Siguán, como vimos, é un home polifacético e,
no tema que tratamos, é unha autoridade moi respectada, tanto
polos intelectuais do ramo como polos organismos que se ocupan
da xestión lingüística, para os que ten traballado en múltiples ocasións como experto, para a UNESCO en especial, e para a Unión
Europea, por outro lado.
Entón imos sentir o que nos di agora sobre a configuración
lingüística da Europa unida.
Antón Santamarina Fernández

UNHA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
PARA EUROPA

Miquel Siguán
I. A POLÍTICA LINGÜÍSTICA NO MARCO DA UNIÓN
EUROPEA

O Tratado de Roma, que está na base da actual Unión
Europea, propuña exclusivamente obxectivos económicos, concretamente a constitución dun espacio económico común, e a Unión
mantívose nesta liña e evitou escrupulosamente propor ningunha
medida concreta de orde cultural ou lingüística, dando por suposto
que estes temas pertencen ao ámbito de competencias exclusivas de
cada Estado. O que si fixo a Unión desde o comezo é enunciar o seu
respecto pola pluralidade cultural e lingüística de Europa e a súa
vontade de defendela e, neste senso, expresou o desexo de que nun
futuro non demasiado distante todos os cidadáns de Europa sexan
capaces de utilizar dúas linguas estranxeiras pero sen propor nin
impoñer medidas para alcanzar este resultado.
Parece evidente que a construcción dunha Europa unida
esixe propor uns obxectivos culturais e lingüísticos más amplos e
complexos que a difusión do coñecemento das linguas máis faladas.
E a isto pódese engadir que xa no estadio alcanzado a pluralidade
lingüística presenta problemas de distintos tipos para os que habería que propor solucións. Ou sexa, que parece que se está a achegar
o día no que a Unión Europea ademais do compromiso de respectar a diversidade europea deberá precisar os seus obxectivos tanto
en relación coa cultura europea como coa pluralidade de linguas.
II. A SITUACIÓN ACTUAL E A POLÍTICA POSIBLE

Para ser realistas convén recordar que calquera política lingüística só pode ser efectiva se ten en conta a situación existente e
as súas complexidades e establece uns obxectivos que sexan aceptables pola poboación dos territorios nos que a política lingüística
se aplica. Sen esquecer que, en definitiva, os usos lingüísticos son
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o resultado de comportamentos individuais que en boa parte son
independentes das prescricións legais. Todo o que invita a empezar este comentario resumindo a situación sociolingüística de
Europa e as principais tendencias que nela se manifestan.
Como resultado dunha longa historia os países que hoxe
constitúen a Unión Europea non só presentan unha gran diversidade lingüística no seu conxunto senón que no interior de moitos
deles se manifestan igualmente diferencias lingüísticas importantes. Once linguas oficiais dos estados que actualmente constitúen
a Unión aos que hai que lles engadir outras dúas: irlandés e
luxemburgués, tamén oficiais pero cun status reducido, e outras
tres: catalán, galego e vasco que son cooficiais co español en certos territorios e ás que se engaden aínda polo menos outras 8 linguas menores. Non menos de 24 linguas, un número que aínda
aumentará considerablemente cando sexan efectivas as novas
incorporacións anunciadas. Os falantes de todas estas linguas
móstranse dispostos a conservalas e a Unión comprometeuse formalmente a respectar esta diversidade.
Ao tempo e como consecuencia dun proceso de globalización dos medios de comunicación e de información, cada vez son
máis frecuentes os desprazamentos e os contactos, próximos ou a
distancia, entre persoas que falan distintas linguas, o que impulsa o
coñecemento de linguas estranxeiras e especialmente das máis populares que se converten así en linguas de comunicación internacional.
Aínda que o inglés non é a lingua do país máis influente
da Unión Europa, nin a lingua que maior número de europeos
teñen como primeira lingua, é a lingua que se está a impoñer en
Europa como lingua de comunicación internacional. Trátase dun
reflexo do que está a ocorrer a nivel mundial.
Pero este predominio do inglés non elimina a adquisición
doutras linguas estranxeiras e así nos países europeos o francés
mantén un alto número de estudiantes mentres o alemán e o español están en claro ascenso.
Ao tempo o proceso de globalización produce actitudes
defensivas nas linguas menores que reclaman a súa supervivencia.
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Coa denominación de linguas menores hai que entender tanto as
linguas oficiais de países con menor número de habitantes, como
as xa citadas como cooficiais en España, como as linguas propiamente minoritarias sen ningún uso oficial aínda que as súas posibilidades de resistencia son evidentemente moi distintas
Finalmente os países da Unión Europea coñecen desde hai
anos unha grande afluencia de inmigrantes extracomunitarios que
presentan graves problemas de integración social, entre os cales
ocupan un lugar destacado os problemas lingüísticos
Podemos dicir en resumo que a política lingüística posible
para a Unión Europea deberase articular nun triple eixe.
a) En primeiro lugar promover entre os europeos o coñecemento de linguas estranxeiras dando por suposto que a lingua
máis coñecida e utilizada será o inglés pero procurando que non
sexa a lingua única de comunicación internacional senón promover o coñecemento e o uso doutras.
b) En segundo lugar procurar que as linguas distintas das
linguas de comunicación internacional dispoñan dos recursos
adecuados para poder manter a súa presencia incluso máis alá das
súas fronteiras nas redes de comunicación internacional.
c) En terceiro lugar facer posible que os falantes de minorías lingüísticas, autóctonos ou inmigrados, poidan manter e
seguir utilizando a súa lingua.
III. LINGUAS OFICIAIS E LINGUAS DE TRABALLO

En canto se presenta o tema da política lingüística da
Unión inmediatamente as discusións céntranse na cuestión das
linguas oficiais e de traballo, unha cuestión que no marco da política lingüística europea, tal como acabo de definila, debería ser
secundario.
Xa dixen que o Tratado de Roma, que creou a Comunidade
Económica, non incluía ningunha referencia a cuestións lingüísticas. Sen embargo os ministros dos países asociados polo Tratado,
xa na súa primeira reunión, decidiron que as linguas oficiais de
todos os países asinantes serían linguas oficiais e de traballo da
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Comunidade. Estas linguas eran o francés, o alemán, o italiano e o
holandés. Paga a pena lembrar que entre elas non figuraba o inglés
porque Inglaterra non estaba entre os asinantes do Tratado de
Roma e tampouco o luxemburgués porque por aqueles anos
Luxemburgo tiña só dúas linguas oficiais: alemán e francés mentres
o luxemburgués se consideraba só como un dialecto do alemán.
Cando nos anos posteriores se incorporaron sucesivamente outros
países mantívose a mesma regra de considerar como linguas oficiais
e de traballo as linguas oficiais dos novos países, de maneira que na
actualidade a Unión conta con once linguas oficiais e de traballo,
un número que aínda está en camiño de aumentar considerablemente se a regra se mantén coas novas incorporacións.
Manexar simultaneamente once linguas en todos os documentos administrativos e en todos os debates implica un esforzo e
un custo moi importantes, unha terceira parte dos gastos de funcionamento da Unión dedícanse a gastos de traducción, e a incorporación de novos membros e de novas linguas ameaza con producir un colapso. Fronte a estes inconvenientes os defensores de
manter o principio do uso de todas as linguas oficiais sosteñen que
esta práctica é a mellor garantía do respecto da Unión á pluralidade lingüística europea e o prezo que hai que pagar por isto.
A verdade é que esta afirmación é notablemente esaxerada.
Todas as organizacións internacionais empezando pola ONU
redactan na lingua de cada país os acordos fundacionais e os que
inclúen obrigas xurídicas para os Estados membros pero en cambio utilizan só algunhas linguas, chamadas linguas de traballo,
para as actividades administrativas e deliberativas. Na propia
Europa institucións tan activas e acreditadas coma o xa citado
Consello de Europa ou a Organización Europea de Cooperación
Económica (OECD) teñen como linguas de traballo o inglés e o
francés, o que non impide que utilicen outras linguas na difusión
dos seus estudios e das súas propostas. De xeito que non é difícil
imaxinar que, tarde ou cedo, e previsiblemente cando se produza
a incorporación de novos membros, a Unión Europea reduza as
súas linguas de traballo a unhas poucas, tres probablemente ou
cinco como máximo.
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En todo caso, e como xa sinalei ao introducir este tema, os
auténticos obxectivos da política lingüística europea hai que buscalos noutras cuestións.
IV. COÑECEMENTO DE LINGUAS

Xa sinalei que na orde lingüística a única proposta que fixo
a Unión é expresar o desexo de que, nun futuro non demasiado
afastado, os habitantes dos Estados que compoñen a Unión sexan
capaces de utilizar dúas linguas estranxeiras.
Aínda que, como tamén sinalei, este obxectivo non se traduciu en ningún tipo de disposición concreta, o que si fixo a Unión
a través da Comisión é impulsar iniciativas e propostas presentadas
por organizacións dos Estados membros e que se consideran útiles
para promover o plurilingüismo dos seus habitantes. Esta iniciativas
son de tipo moi variado pero en xeral trátase de iniciativas educativas susceptibles de seren aplicadas en centros de ensino.
Dáse por suposto que a realización destas experiencias e a
difusión dos seus resultados servirá para aumentar a calidade da
ensinanza de linguas sen que o feito de que a Comisión subvencione calquera delas signifique que recomenda a súa aplicación e
sen que o seu conxunto constitúa un conxunto sistemático.
Sen negar a importancia destas actividades impulsadas
desde Bruxelas por distintos departamentos da Comisión, é imposible ignorar que o Consello de Europa, con competencias moito
menores, despregou unha actividade moito máis intensa e extensa na promoción da ensinanza de segundas linguas; basta recordar
que hai xa moitos anos propuxo o “nivel límite” e contribuíu
poderosamente a difundir os métodos comunicativos na ensinanza de linguas e que recentemente introduciu o chamado “portafolio lingüístico”, historial do contacto do alumno con outras linguas
que se pode prolongar ao longo de toda a súa vida.
Situados no momento actual o que podería moi ben facer
a Comisión é fomentar sistematicamente as iniciativas para utilizar
as posibilidades que ofrece a informática e concretamente a rede
Internet para familiarizarse con outras linguas.
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O que si fixo a Comisión é apoiar todo tipo de experiencias
baseadas en intercambios escolares entre distintos países e incluso
estableceu para isto programas específicos. Dentro deste tipo pódese
incluír o programa Erasmus, dedicado a promover os intercambios
de estudiantes no nivel universitario. Aínda que a ilusión inicial de
que ao cabo de poucos anos un tercio dos estudiantes universitarios
europeos cursarían unha parte dos seus estudios -un curso escolarfóra do seu país de orixe está lonxe de se alcanzar, é evidente que o
programa influíu positivamente na mobilidade dos mozos europeos
e no seu interese por aprenderen outras linguas. Non se pode disimular sen embargo que a tendencia é a dirixirse precisamente a
Universidades onde se falan as linguas máis populares deixando de
lado Universidades de países pequenos e de linguas menos difundidas. O que, en certos casos, incluso está a producir que nestes países
se programen disciplinas en inglés precisamente para atraer estudiantes estranxeiros, o que claramente se contradí cos obxectivos do
programa. Parece que sería desexable unha presión por parte das
autoridades europeas para que todas as universidades que se queren
beneficiar do programa estean en condicións de ofrecer ensinanza,
aínda que sexa a nivel elemental, de todas as linguas europeas e non
só dalgunhas. Incidentalmente hai que recordar que en España existen Universidades que ofrecen ensinanza na lingua cooficial na súa
Comunidade autónoma.
Ademais de estimular programas para fomentar a ensinanza de linguas e os intercambios estudiantís paga a pena recordar
que a Comisión da Unión Europea publica periodicamente datos
sobre a ensinanza de linguas e sobre o nivel de coñecementos de
linguas nos países da Unión.
V. LINGUAS MINORITARIAS

Ao afirmar a pluralidade lingüística de Europa recordei
que ao lado das linguas hai que ter conta dun número considerable delas que, por non teren a categoría de linguas oficiais dos seus
respectivos Estados coñécense como linguas minoritarias o que autoriza a cualificar de minorías lingüísticas as poboacións que as falan.
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O Parlamento Europeo manifestou en diferentes ocasións
o seu interese por estas linguas e reclamou que a Unión se interese pola súa protección para asegurar ao tempo a súa supervivencia e os dereitos dos seus falantes a seguilas a falar. Como
resultado desta insistencia a Comisión Europea promoveu a realización dalgúns informes sobre a situación destas linguas, o
ultimo dos cales é o chamado Mosaico. Na mesma liña subvenciona a un Comité que realiza actividades para dar a coñecer as
condicións nas que se encontran estas linguas. Pero, de todos os
xeitos, das actividades que antes comentei dedicadas a promover
e soster iniciativas para aumentar ou mellorar o ensino e o coñecemento doutras linguas, as linguas non oficiais están sistematicamente excluídas.
Tampouco a Unión Europea mostrou, en ningún momento, interese en propor un recoñecemento dos dereitos das minorías lingüísticas no seo da Unión, que ratificase e concretase para
o espacio europeo o que, en xeral e para todos os países, propón
a “Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias” do
Consello de Europa, aprobada polo Consello en 1991 e que xa foi
ratificada por un bo número de países. A importancia dun compromiso deste tipo para a construcción europea aumenta se se
teñen en conta que por linguas menores hai que entender non só
as linguas menores ás que ata aquí fixen referencia senón as minorías lingüísticas que falan a lingua dun país estranxeiro, e polo
xeral veciño, unha situación relativamente frecuente nos países
que aspiran a ingresar na unión nun futuro próximo. Así minorías que falan alemán en Chequia e en Hungría, húngaro en
Romanía, ruso nos países bálticos....
VI. LINGUAS DOS INMIGRANTES

Na actualidade na Unión Europea, e en cada un dos
Estados que a compoñen, existen graves problemas de integración
social provocados pola presencia masiva de inmigrantes, unha
integración que ten tamén aspectos lingüísticos. Tamén neste sentido foi o Parlamento europeo o que manifestou en repetidas oca-
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sións a súa preocupación e que aprobou resolucións dirixidas a
asegurar os dereitos dos inmigrados e a facilitar a súa integración
en distintos aspectos e entre eles no lingüístico, facilitándolles a
aprendizaxe da lingua do país no que se instalan e facilitándolles
ao tempo a conservación das súas linguas de orixe. A receptividade da Unión representada polo Consello de ministros e pola
Comisión foi practicamente nula. O Consello de ministros foi
incapaz de se por de acordo para marcar as liñas principais dunha
política europea común sobre a inmigración. E a Comisión non
incorporou as linguas dos inmigrantes nos programas e iniciativas
educativas que antes sinalei. Non parece que esta incapacidade e
estas ausencias se poidan prolongar durante moito tempo.
VII. INFORMÁTICA

A constitución e o desenvolvemento da Unión Europea
cadrou coa expansión, ou mellor sería dicir explosión, das actividades informáticas. Como varias veces recordei a Unión non se propuña obxectivos alleos dos directamente económicos. Sen embargo
xa desde o primeiro día a pluralidade de linguas de traballo e o volume das traduccións a que esta diversidade obrigaba levou a buscar
a colaboración dos recursos informáticos de forma que foi a
Comisión Europea quen promoveu e puxo en marcha un dos primeiros sistemas de traducción automática, EUROTRANS, que con
sucesivas ampliacións debidas á incorporación de novas linguas e
con moitas modificacións aínda segue en funcionamento.
Simultaneamente a Comisión patrocinou estudios sobre sistemas
máis sofisticados. Pero quizais o desenvolvemento máis importante
foi que a práctica das traduccións obrigou a desenvolver sistematicamente bancos de datos sobre vocabularios técnicos e os seus equivalentes nas distintas linguas. É evidente que só se unha lingua
desenvolveu estes recursos léxicos pode aspirar a estar presente nos
sistemas automáticos de traducción e de comunicación.
E aínda que pareza unha cuestión menor a transmisión de
mensaxes, paso previo para a súa traducción, obriga a ter en conta os
signos gráficos utilizados que non coinciden dunha lingua a outra e
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non digamos cando se trata de linguas que utilizan alfabetos distintos. Só se os aparatos e os sistemas informáticos utilizados aceptan e
procesan estes caracteres a lingua ten posibilidades de ser utilizada
nas transaccións informáticas actuais e non digamos no futuro.
Case non é necesario engadir que, no caso das grandes
linguas, os beneficios económicos que se poden derivar da manipulación e transmisión da información e tamén da súa traducción
a outras linguas bastan para asegurar a existencia de empresas
dedicadas a estes mesteres. Pero isto non ocorre coas linguas
menores, incluso se son linguas oficiais de países membros da
Unión Europea. E é aquí onde a Unión pode desempeñar un
papel destacado estimulando e orientando os esforzos necesarios,
algo que xa está a ocorrer na actualidade e que debería reforzarse máis no futuro. Moi ben podería ser un dos puntos principais
da súa política lingüística.
VIII. CIRCULACIÓN DAS MERCADORÍAS

Desde os seus comezos a Unión propuxo a libre circulación de mercadorías no conxunto do espacio europeo de modo
que calquera producto producido nun país da Unión puidese ser
comercializado en calquera outro e a verdade é que se está moi
cerca de conseguilo. Pero en certos casos e para certas mercadorías a libre circulación presenta problemas lingüísticos. ¿Ata que
punto os consumidores dun país teñen dereito a que a etiqueta
dos productos estranxeiros os informe, en forma comprensible
para el, do contido do envase? ¿Ata que punto os consumidores de
cada país teñen dereito a recibir información na súa propia lingua
sobre o funcionamento dos aparatos que adquiren? E, no caso dos
productos farmacéuticos, ¿ata que punto teñen dereito os cidadáns a que as informacións sobre os efectos do medicamento, ou
sobre a forma de administralo, estean redactadas na lingua do país
no que se expenden, de xeito que resulten comprensibles para o
comprador? É sabido que en distintas ocasións se produciron disputas sobre este tema e seria necesario que a Comisión regulamentase estes puntos.
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IX. CIRCULACIÓN DAS PERSOAS

Tamén desde os seus comezos a Unión estableceu como
obxectivo facer posible a libre circulación das persoas entre todos os
países da Unión e, incluso, o seu libre establecemento en calquera
país e a posibilidade de exercer actividades económicas e profesionais en igualdade de condicións cos cidadáns autóctonos. E tamén
nesta perspectiva é posible imaxinar problemas lingüísticos. ¿Ata
que punto poden un médico ou un avogado exercer a súa profesión
nun país do que non coñecen a lingua? ¿Que tipo de coñecemento
se lles pode esixir e en que circunstancias? E tamén, na medida na
que se estenda a posibilidade de que os cidadáns da Unión voten
nas eleccións municipais, ata qué punto pode exercer este dereito
un cidadán dun país da Unión que se estableceu noutro país do que
non coñece a lingua e polo tanto cunhas capacidades para estar
informado sobre os temas debatidos no ámbito municipal moi reducidas. E o mesmo pódese repetir, pero con maior motivo, no caso de
cidadáns estranxeiros que presenten a súa candidatura para seren
elixidos como representantes municipais.
X. A EXCEPCIÓN CULTURAL

En principio a libre circulación das mercadorías aplícase a
calquera tipo de mercadorías; sen embargo hai un tipo delas, as que
teñen un forte contido verbal apoiado nun soporte audiovisual:
radio, películas ou televisión, nas que as situacións de case monopolio favorecen sistematicamente a lingua inglesa, o que ocorre en
detrimento das produccións na lingua do territorio, o que pola súa
vez pode interpretarse como unha agresión á cultura propia. A partir de razoamentos deste tipo algún país, e concretamente Francia,
propuxo o que se coñece como a “excepción cultural” e tamén sobre
este punto é evidente que a Unión debería adoptar algunha postura.
XI. ESTADOS E REXIÓNS EUROPEAS ANTE A
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Ao longo deste comentario intentei sinalar os puntos que
debería abordar unha carta ou unha declaración de principios ou
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de obxectivos da Unión Europea respecto á súa política lingüística. Non parece probable que tal declaración se produza nun prazo
previsible. Desde o comezo os Estados que se integraron na Unión
Europea ao tempo que na orde económica cedían competencias
que tradicionalmente se consideraran como esenciais da soberanía, como a moeda, en cambio negáronse a trasladar á Unión ningunha competencia en cuestións culturais ou lingüísticas. E non
parece que esta postura vaia cambiar nun futuro previsible cando
parece razoable pensar que unha converxencia nos sistemas educativos e unha converxencia no ensino da historia sería a maneira
máis eficaz de aumentar a conciencia europea dos cidadáns e de
facilitar a súa converxencia política cara a unha Europa unida.
Pero as cousas son como son.
Dado que este comentario se escribe en España é inevitable facer unha referencia á súa singularidade lingüística no panorama europeo. A Constitución española di explicitamente que a
lingua castelá, ou español, é a lingua oficial do Estado pero que en
determinadas comunidades autónomas outras linguas: catalán,
galego e vasco ou éuscaro comparten a oficialidade co castelán.
Estas linguas ao non seren linguas oficiais dun Estado
membro, tampouco son linguas oficiais da Unión e por isto non
só non se usan como linguas de traballo nas súas actividades
senón que tampouco se poden beneficiar dos seus programas
dedicados a manter a diversidade lingüística en Europa.
Pero, por outra parte, tampouco se poden considerar
como linguas minoritarias ou como linguas “pouco ensinadas”
ou como queira chamárselles, xa que non só teñen un número
considerable de falantes senón que se utilizan en toda clase de
funcións formais e teñen no seu territorio propio carácter xurídico de linguas oficiais ao mesmo nivel có español. O que fai
que as reivindicacións propias das linguas minoritarias, tal
como figuran por exemplo na “Carta das linguas rexionais ou
minoritarias”, non se apliquen no seu caso porque xa as teñen
amplamente satisfeitas.
De xeito que, polo menos en parte, estas linguas merecerían non só formar parte dos distintos programas lingüísticos
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da Unión, a algúns dos cales se fixo referencia neste comentario, senón incluso recibir algunha forma de recoñecemento oficial, similar ao que teñen actualmente o irlandés ou o luxemburgués.
Dado que a cooficialidade destas linguas figura no texto da
Constitución española corresponderíalle ao Goberno español procurar este recoñecemento, o que polo de agora non ocorreu. De
xeito que é probable que só un maior peso das rexións na política
europea poida asegurar no futuro este recoñecemento.

39

COLOQUIO

Antón Santamarina Fernández (moderador)

Doulle as gracias ao profesor Siguán, porque teño que
ausentarme, e déixoo xa coas preguntas que vostedes lle teñan que
formular.
Benito Montero
Fiscalía da Audiencia de Pontevedra

Para romper o lume e animar o coloquio, que será interesantísimo dada a personalidade do relator, eu vexo tamén un perigo; efectivamente nesta globalización pero non na globalización
mundial, senón incluso a nivel nacional, a nivel do Estado español na gran cantidade de lingua castelá que se usa en todos os
medios. Ademais de que a educación, en Galicia -probablemente
en Cataluña moito menos, en Baleares...- se dispensa en gran parte
en castelán, o que vai facendo que os nenos, aínda cando teñan o
idioma materno, van gravando outro idioma. Ademais desde
nenos temos o bombardeo de televisións, dos xornais, dos libros,
da radio, que aínda que teñamos unha parte no noso propio idioma, xa que estamos en Galicia pode ser o caso do galego na
Televisión Galega, sen embargo, probablemente, de cada cen horas
que mire un galego a televisión, noventa veraas en castelán. Os
xornais: temos un xornal unicamente en galego, pero o resto está
en castelán, con pequenas cousas en galego que practicamente son
insignificantes; na radio a Cadena Ser, a COPE e outras emiten
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practicamente en castelán; á parte doutros, como agora Internet;
os CD-roms están todos ou en inglés ou en castelán; ¿todo este
ataque non será suficiente para acabar coas nosas linguas?
Miquel Siguán

Isto é o que chamamos “a globalización”. A globalización
significa ter un mundo convertido nun mercado único onde as
cousas funcionan por razóns económicas. Daquela hai máis xornais
en castelán porque dá máis diñeiro facelo en castelán que facelo en
catalán. E neste sentido a técnica vai en contra nosa. Cando eu era
pequeno, en Barcelona, antes da Guerra Civil, aínda era o tempo da
República e agora idealízase. Aínda que había un goberno na
Generalitat, era impensable que, como agora, na delegación de
facenda se puidese falar en catalán. Oficialmente o Estado español
era como agora central, e aínda que había un goberno na
Generalitat non era coma hoxe en día que o ensino se fai en catalán. O ensino era todo en castelán, excepto nalgún centro illado, de
tal maneira que eu na escola nunca oín unha palabra en catalán. A
pesar de que a vida cotiá -eu vivía en Barcelona nun barrio- era
toda ela en catalán; non había nin turistas, nin viaxantes, nin nada.
Alí faciamos as nosas festas e a vida era moi próxima.
Houbo xornais en catalán e había xornais en castelán, e
había incluso xente, á que, polas razóns que sexan, gustáballe ler
o ABC e para isto tiñan que ler o do día antes porque viña no tren
correo e chegaba a Barcelona pola noite. Nos primeiros intentos de
radio, a radio era en catalán, unha radio cunha pilas de galena
pero é que daquela a radio non alcanzaba máis alá de quince quilómetros; no Tibidavo había unha emisora... Ben, xa vedes a diferencia. Actualmente en Cataluña a maior parte do ensino público
faise preponderantemente en catalán e no privado hai unha proporción importante en catalán. Hai un goberno, bombardéase... e
sen embargo o castelán está moitísimo máis presente ca cando eu
era pequeno. A televisión non existía; cando empezou a televisión
en Cataluña a grande ilusión era dicir “Se tivesemos unha televisión en catalán daquela si que non habería comparación”, e xa a
tivemos e resulta que hai en castelán cinco, pero ademais hai tele-
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visión por satélite, e moita xente xa a ten. Os aparellos, as computadoras, os programas básicos, están en inglés, en castelán,
como hai bastante mercado en seguida Windows, ou o que sexa,
vén en castelán; un traductor ou un corrector, a propia casa faino.
O goberno catalán insiste e pode esixir dado que ten bastante
masa para dicir “Non, se non me fai vostede un programa en catalán non compro ordenadores.”; o goberno catalán pode comprar
sete mil de golpe. Pero está claro que as últimas novidades, primeiro chegan en inglés, despois chegan en castelán, e despois en
catalán; é así de difícil.
Concha Costas
Mesa pola Normalización Lingüística

Moitas gracias pola súa intervención. Vou ir ao elemento
final da intervención que é esa conclusión de que o futuro das
nosas linguas depende de nós, da transmisión xeracional, aos
fillos. E pregunto, ¿e iso de que depende? Porque nós non somos
independentes do noso contorno e o que un pobo que ten unha
lingua pequena lles queira transmitir aos seus fillos depende de
toda unha serie de políticas arredor; lamentablemente xa non é
algo espontáneo ou deixou de ser algo espontáneo. Entón eu
supoño que depende doutras moitas cousas, e nese sentido algo
haberá que dicir das políticas lingüísticas oficiais, supoño.
E unha pregunta puntual, falábase antes de que na Unión
Europea as linguas que se decidiu que fosen oficiais eran as linguas oficiais dos estados. No Estado español o galego, o catalán e
o éuscaro son tamén oficiais e pregunto: ¿algunha vez o goberno
español pediu na Unión Europea que esas outras tres linguas
tamén fosen linguas oficiais? Máis nada, gracias.
M. S.

A primeira pregunta, é verdade que merece ser respondida cun pouco máis de extensión e non da maneira atropelada de
antes. Escoitei dicir que as nosas linguas como consecuencia da
globalización están sometidas a maiores perigos ca nas épocas nas
que estaban perseguidas, pero que un relativo illamento da xente
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permitía mantelas. Están hoxe sometidas a maiores perigos e
poderán existir, poderanse manter só dependendo da nosa vontade. Isto quere dicir o seguinte; primeiro que isto exclúe que hai
linguas neste momento que están en situación tan desfavorable,
por exemplo porque non son linguas escritas, que a súa existencia
semella definitivamente comprometida incluso se eles desexasen
conservala, algo que, en moitos casos, non existe. As nosas linguas, digamos, entre as linguas ameazadas, están nunha situación
moito máis favorable que fai que poidan sobrevivir se nós estamos
dispostos a facer o esforzo necesario, ou, se queredes, a pagar o
esforzo necesario. Este esforzo podémolo concretar en tres aspectos ou en tres liñas: a primeira, a que dixen, é que haxa unha
transmisión familiar; se non llela transmitimos aos nosos fillos evidentemente a lingua desaparece. Agora ben, isto tampouco é suficiente; daquela é necesario que o noso esforzo vaia a máis noutras
direccións: a da nosa actividade, digamos, cívica, en relación co
noso contorno facéndoo posible por elixir a lingua que queremos
conservar en todas as condicións ou en todas as situacións nas que
sexa elixible. Porque efectivamente é verdade que hai menos prensa galega ca en castelán, pero tamén é verdade que algunha hai e
que, polo tanto, se a podemos elixir elixímola; e o que digo disto
serve para todo o demais. Daquela as linguas nosas manteranse na
medida na que fagamos o esforzo cotián por mantela na existencia, e o esforzo cotián non implica só o esforzo individual de cada
un senón a medida na que sexamos quen de promover asociacións, movementos, etc., grupos de presión ou o que queirades en
favor da lingua. Se o individuo é médico e é membro do colexio
de médicos, que o colexio de médicos edite máis ou menos cousas en galego depende en definitiva do que digan os seus membros; e se non hai ningún que reclame que se fagan cousas en galego, pois evidentemente non se van facer. Este é o segundo nivel. E
hai un terceiro nivel que é o nivel do goberno; daquela é certo que,
como dicía, aínda que sexa pouco, as nosas linguas teñen a vantaxe sobre outras linguas europeas. Pensemos no friulano que tanto
quería Passolini, ou no occitano ou no propio bretón e aínda no
propio galés que non ten organismos de goberno que poidan asu-
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mir unha política lingüística. Naturalmente isto depende como
todo de que o goberno queira facelo, pero despois de todo nunha
sociedade democrática ocupa o goberno a xente máis votada; isto
quere dicir que a terceira maneira de manter a lingua é que os
falantes voten a uns gobernantes que se demostren dispostos a
defender a lingua. Se os falantes dunha lingua votan a uns políticos que din que a eles as linguas tanto lles teñen, despois esixirlles que loiten pola lingua parece un pouco contradictorio.
Non sei se isto responde con claridade ao que dicían; creo
que a nosa causa é difícil pero certamente non imposible se poñemos os medios que están ao noso alcance, e os medios, repito, son,
en primeiro lugar, a transmisión familiar, en segundo, a nosa
actuación individual en cada un dos ambientes nos que estamos e,
en terceiro lugar, unha actuación política que poña nos postos de
goberno xente preocupada pola lingua.
En canto á última pregunta sobre se o goberno español,
tendo en conta que as linguas son cooficiais, lle dixo á Unión
Europea que tamén deberían ser utilizadas estas tres linguas, non
o fixo; e eu creo que perdeu a oportunidade de gañar un punto,
por outra parte barato, porque seguro que na Unión Europea
non lle ían facer caso ningún, pero polo menos gañaría o punto
de dicilo. Pero a verdade é que, que eu saiba, non o dixo.
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PRESENTACIÓN

Bos días a todos e a todas.
Comezamos esta primeira mesa de traballo destes IV
Encontros de Normalización Lingüística que felizmente xa se converteron nunha cita ineludible para todos aqueles que, por profesión ou por vocación, nos dedicamos a isto da normalización lingüística no noso país.
Cando os organizadores me convidaron a min a moderar e
presentar esta mesa aceptei de boa gana, e aceptei cunha grande
alegría por dúas razóns fundamentais, a primeira razón porque
sempre é unha satisfacción que se acorden dun para estar nunha
mesa que vai tratar un aspecto da normalización lingüística á que
eu levo dedicado, tanto profesionalmente como vitalmente, máis
de sete anos. Entón sempre é unha satisfacción estar presente
nunha mesa deste ámbito. O outro motivo de alegría é que vos
vou presentar hoxe aquí a tres especialistas de distintos ámbitos,
de distintos aspectos da relación lingua-dereito, dereito-lingua,
pero sobre todo porque estes tres especialistas son tres bos amigos
meus, tres vellos amigos meus. Esta amizade ten que ver, ou nace
dun obxectivo común, dunha arela común, dunha loita común,
conseguirmos que o galego estea no lugar que lle pertence, lugar
que lle corresponde como lingua propia no mundo do dereito no
noso país. E como todos vós sabedes este tipo de arelas vinculan
de maneira moi especial. Entón por iso hoxe estou moi contento
de ter aquí, de presentarvos, a todos estes tres especialistas.
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Sen máis, xa lle vou pasar a palabra a Rocío López Huete,
que é membro do Gabinete de Traducción e Asesoramento
Lingüístico do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo tanto
unha compañeira miña. Vai falar ela pero é un traballo feito a
medias coa outra técnica, Ventura Gude Ayuso, elas dúas técnicas
con bastantes anos de experiencia, xa veteranas nestas lides do traballo de dereito e dos distintos aspectos que se presentan. Son
expertas traductoras tanto de lexislación en galego, como de xurisprudencia xeral. Creo que a súa experiencia pode ser interesante
para todos nós; podemos aprender bastante da súa forma de ver
as cousas e imos falar da experiencia do Gabinete do Tribunal
Superior. Sei que van facer unha abstracción sobre cal é o problema do galego na xustiza para rematar facendo un intento de avaliación da situación e perspectivas de futuro, propostas de intervención para modificar a situación actual.
Déixovos xa coa palabra de Rocío López Huete.
Alberte González Montañés

A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ÁMBITO DA XUSTIZA:
PROPOSTAS DE INTERVENCIÓN

Ventura Gude Ayuso
Rocío López Huete
Gabinete de Traducción e Asesoramento Lingüístico
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

I. INTRODUCCIÓN

O 10 de xullo de 1989 asínase o “Acordo de cooperación
entre as Consellerías de Presidencia e Administración Pública e
Educación e Ordenación Universitaria coa Presidencia do Tribunal
Superior de Xustiza”, baixo os auspicios do Consello Xeral do
Poder Xudicial e do presidente da Xunta. Tiña este convenio o
obxectivo de incrementa-la presencia pública da lingua galega no
ámbito da xustiza en Galicia.
Co fin de dar cumprimento a este interese común acordáronse unha serie de actuacións que se concretaron no seguinte:
1. Creación da Comisión coordinadora para a normalización
lingüística na Administración de xustiza.
Esta comisión, segundo o convenio, estaría integrada por
un maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que á
súa vez exercería as funcións de presidente, un secretario xudicial,
un representante da Dirección Xeral de Xustiza e Relacións coas
Corporacións Locais da Xunta de Galicia e un representante da
Dirección Xeral de Política Lingüística. Os dous primeiros membros serán nomeados polo presidente do TSXG e os outros dous
polos conselleiros respectivos. Esta comisión tería as funcións de
preparar, coordinar e segui-las actuacións encamiñadas a potencia-lo uso do galego.
2. Creación dos Gabinetes de Traducción e Asesoramento
Lingüístico da Administración de Xustiza. Estes gabinetes estarían
integrados por lingüistas e operadores informáticos e constituirían
unha rede da que poderían facer uso tódolos órganos xurisdiccionais de Galicia, amais de notarios, rexistradores, avogados, procu-
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radores, e, en fin, calquera particular que solicitase asesoramento
lingüístico ou labores de traducción de documentos xudiciais.
3. Organización periódica de cursos de lingua galega para o
persoal da Administración de Xustiza, completados con cursos de
especialidade nos que se formarían os futuros traductores, alomenos
un funcionario por cada xulgado, que acadarían o título de funcionario especialista en terminoloxía xurídica.
4. Edición dun Boletín informativo, publicado pola
Dirección Xeral de Xustiza, que se facilitaría de xeito periódico a
tódolos órganos xudiciais e colexios profesionais. Este Boletín
incluiría impresos e textos xudiciais homologados, sentencias dictadas en lingua galega, e unha parte específica de vocabulario
xurídico.
5. No dito convenio a Xunta co Consello e o Ministerio de
Xustiza comprometíanse a traduci-los programas informáticos do
Ministerio de Xustiza e a dar unha redacción bilingüe a tódolos
documentos relacionados co Rexistro Civil.
6. Por último, a Presidencia do Tribunal Superior de
Xustiza comprometíase a traballar a prol da lingua e a remover
tódolos obstáculos que impedisen ós cidadáns facer uso da lingua galega nas súas relacións coa Administración de Xustiza.
Once anos máis tarde, podemos afirmar que os obxectivos
daquel convenio non foron acadados na súa totalidade; o proceso
de normalización quedou en suspenso. Así, por unha parte, a
comisión coordinadora, aínda que está constituída, interrompeu o
seu labor. Por outra, o proceso de constitución da rede de gabinetes de traducción e asesoramento lingüístico quedou paralizado.
Creado nun primeiro momento o gabinete de traducción e asesoramento lingüístico do Tribunal Superior de Xustiza, seguido do
da Audiencia Provincial de Pontevedra, este proceso rematou coa
creación dos da Audiencia Provincial de Lugo e Ourense, sen tan
sequera se acadaren os obxectivos iniciais de crear servicios en
Vigo, Santiago e Ferrol.
En canto ós cursos de formación e capacitación lingüística
para os funcionarios podemos dicir que si tiveron continuidade e
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que hoxe en día case a totalidade dos funcionarios dispuxeron da
posibilidade de realizalos. O obxectivo destes cursos era formar un
funcionario traductor por cada sección que lograría gracias á súa
competencia lingüística a recuperación do uso do galego. Desta
experiencia quedou claro que os cursos non garanten de seu unha
Xustiza normalizada en galego.
O Boletín foi editado escasamente cinco anos.
Á par destas actuacións conseguiuse que o coñecemento
do galego fose valorado para acceder ás prazas de xuíz en Galicia,
que se outorgasen subvencións a colexios profesionais para
accións de promoción do galego, que se fixesen campañas institucionais neste sentido, que se apoiase a publicación de revistas e a
edición de leis estatais en galego. Amais diso, os edificios oficiais
presentan a rotulación das súas dependencias en galego.
Sen embargo, actuacións tan importantes e necesarias
como eran a informatización en galego da Administración de xustiza e a do Rexistro civil non se realizaron.
II. OS GABINETES DE TRADUCCIÓN E ASESORAMENTO
LINGÜÍSTICO

Os gabinetes nos que estamos integradas están formados,
como xa vimos, por un equipo de lingüistas e de operadores informáticos. O seu labor, ó igual có de calquera outro servicio lingüístico, céntrase en resolver directamente as necesidades lingüísticas do
departamento no que está adscrito, e así realizamos labores de traducción e asesoramento lingüístico no Tribunal Superior de Xustiza.
En canto ó noso traballo como traductoras, traducimos
documentos xurídicos do galego ó castelán e do castelán ó galego
e, como parte deste labor, consideramos que era necesario e
urxente continuar coa traducción de textos legais iniciada no ano
1989 coa publicación do Código civil e Código penal, máxime
nun ámbito onde o texto adquire dimensións case sagradas. Deste
xeito asumímo-la traducción, entre outras, da Lei de axuizamento
civil, do actual Código penal, da Lei de xustiza gratuíta, da Lei
orgánica do Poder Xudicial.
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Así mesmo atendemos consultas e realizamos traduccións
para o ámbito privado co fin de garanti-la eficacia e validez de textos en galego de ampla repercusión social, como son os préstamos
hipotecarios, os contratos bancarios, etc.
Nos labores de asesoramento lingüístico e terminolóxico
elaboramos estudios terminolóxicos unicamente de carácter funcional, é dicir, os que nos impón a propia práctica da traducción,
sen prexuízo dos posteriores estudios científicos que deban realizarse desde o Termigal, o ILG, ou a Real Academia Galega, servicios cos que mantemos unha relación de mutua colaboración.
Revisamos escritos (procedementos, sentencias, autos...) redactados en galego. Tamén atendemos consultas puntuais formuladas
por calquera entidade pública ou privada. Así mesmo, informamos sobre as ferramentas lingüísticas dispoñibles.
O estudio e a modernización da linguaxe xurídica son os
obxectivos fundamentais do noso servicio. Nesta inxente empresa,
non sempre doada, enfrontámonos ó rexeitamento que todo proceso
normalizador produce en calquera usuario que se ve afastado do seu
hábito lingüístico –neste caso o castelán– cara a unha lingua que percibe como “imposta”, o galego. E que ademais o obriga a reflexionar,
na maioría dos casos mesmo por primeira vez, sobre a lingua que
está a utilizar, o que o incomoda e molesta, dobremente.
Este usuario que normalmente está conforme co seu sistema
lingüístico, posto que parte dunha situación lingüística –segundo el–
“idónea e perfecta”, non entende a necesidade de modificala e adecuala ó novo estado democrático e de dereito, xa que para el na maioría dos casos o único que se está a facer é vulgarizala e corrompela.
Así pois, por unha banda, traballamos –como lingüistas
responsables da calidade da nosa lingua– por defender unha lingua que se incorpore cos hábitos novos. E por outra, debemos
enfrontarnos co feito da aceptación que todo servicio lingüístico
debe ter no momento de introducir eses hábitos novos, posto que
o grao de satisfacción do (chamémolo) “cliente” é un resorte clave
no proceso de normalización. Non é cuestión de decidirse por
unha ou outra, de facelo, estariamos a producir desconfianza e
rexeitamento cara ó servicio, e daquela, cara ó idioma. Isto non
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significa que debamos quedar ben con todo o mundo, nin que traduzamos a gusto de todos, significa un esforzo constante co fin de
consegui-lo equilibrio entre a calidade do servicio e a aceptación e
introducción de hábitos novos por parte do usuario.
Antes de pasar ó próximo epígrafe non queremos deixar
de menciona-los criterios de autoavaliación que tódolos gabinetes
ou servicios lingüísticos debemos ter en conta para responder da
acollida e calidade do noso servicio.
Estes criterios de medición son:
1. Cuantitativos: isto é, os atrasos, os tempos de espera, os
tempos de entrega, o número de visitas que foron necesarias para
resolver un problema.
2. Cualitativos: a cortesía, a amabilidade, a confianza e a
seguridade no servicio.
3. E do propio servicio: que ten que responder da capacidade de actuación ante imprevistos, da formación e competencia
das persoas que interveñen nel, dos sistemas de reclamación e
seguimento, da comunicación entre os distintos intervenientes, da
fiabilidade do servicio, e da satisfacción mutua acadada.
III. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Para rematármo-la nosa intervención, sinalaremos algunhas
das deficiencias que segundo nós non nos permiten avanzar no proceso de normalización da Administración de xustiza.
Quizais a raíz de toda unha serie de eivas que hai que corrixir sexa o enfoque que ata agora se veu dando, isto é, acometendo
empresas puntuais, sen obedecer a ningunha planificación previa.
Na nosa opinión, e cremos que na de todos nós, e como
primeira medida aínda está pendente un diálogo social entre tódolos representantes da vida xudicial, social, política, lingüística e
educacional no que se debata seriamente sobre a extensión do uso
da lingua galega. E non só por razóns prácticas, senón –e o que é
máis importante– por razóns de eficacia.
Precisamos con urxencia un Plan Xeral de Normalización
Lingüística no ámbito da Xustiza; así evitariámo-la situación

Ventura Gude Ayuso / Rocío López Huete

52

actual, na que toda intervención depende case en exclusiva da
vontade persoal dun xuíz ou maxistrado ou, como non, do empeño teimudo do propio administrado.
Malia que queda claro que para potencia-lo uso do galego
é necesaria unha planificación lingüística adoptada por consenso,
non é posible deseñar esta planificación sen un coñecemento profundo da realidade sociolingüística na que estamos. Necesitamos
coñecer cal é a situación da que partimos, o perfil dos usuarios cos
que contamos, -as súas actitudes, os criterios de valoración lingüística que teñen asumidos-, en fin, coñece-los diferentes perfís
lingüísticos para poder aplicar distintos métodos de intervención
e lograr avances neste campo. Así, se realizasemos unha enquisa
esta revelaría que un dos condicionantes da non progresión do uso
do galego non provén da falta de competencia lingüística senón
dos prexuízos lingüísticos que respecto del aínda existen. Clara e
precisa é a análise que dos diferentes prexuízos lingüísticos acaba
de facer Moreno Cabrera en Los derechos lingüísticos del ciudadano.
Estes prexuízos, que xustifican unha situación de dominio,
poden aparecer unhas veces unidos á idea de universalidade (exonerando daquela calquera localismo, e que levan indefectiblemente
á discriminación lingüística).
Óese ás veces que para entenderse é necesario falar unha lingua
común. Isto pode parecer razoable pero dito nunha clara situación
de desigualdade lingüística, leva máis ou menos inevitablemente á
seguinte conclusión: logo vostede debe fala-la miña lingua, que é a
máis estendida. Esta conclusión non é outra cousa que o imperativo seguinte: vostede debe entenderme a min, non eu a vostede.

Outras veces, os prexuízos aparecen disfrazados dunha
cuestión de facilidade ou dificultade na aprendizaxe de linguas:
En xeral moita xente está educada para non presta-la máis
mínima atención á diversidade lingüística (máis ben para evitala,
deostala ou fuxir dela...) a nosa suposta dificultade para aprender
segundas linguas provén do feito de que o sistema educativo que tivemos durante moitos anos volveu as costas ó recoñecemento e aceptación
da diversidade lingüística do noso propio país...1 Estamos demasiado
1 A cursiva é nosa.
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afeitos aínda hoxe en día a que sexan os demais os que falen a nosa
lingua e non nó-la súa.

Desde este novo enfoque os cursos de formación deberían
axudar a consolida-lo proceso de normalización, posto que,
segundo nós, son un foro perfecto para promover actitudes positivas cara ó galego, eliminar moitos dos prexuízos que sobre el
penden, e non só iso, senón que, nese proceso de consolidación,
deben servir para difundir ese “ideal de lingua xurídica”, que
debería estar presidida, e citamos a Pedro de Prieto, polas regras da
economía, a seguridade e a funcionalidade comunicativa e caracterizada por un léxico que tenda á precisión.
Con respecto ós servicios ou gabinetes de traducción e
asesoramento lingüístico cumpriría integralos nun servicio máis
amplo. E xunto co resto dos servicios de traducción e asesoramento lingüístico constituíren a rede técnica de normalización lingüística, que pasaría a formar parte do servicio técnico da Xunta e
do seu organigrama como un corpo especializado –igual có de
economistas e o de xuristas que xa existe–.
Os servicios lingüísticos deberían funcionar como entidades de apoio indispensables en calquera caso, con distintas áreas
de especialización e estructurados por departamentos: o de asesoramento, o de traducción, o de dinamización e o de formación,
interrelacionados entre si. E non como ata agora no que funciona
o lema, mesmo asumido por moitos de nós, de lingüista para todo2.
Falta por crear unha comisión asesora, formada por especialistas da linguaxe xurídica e administrativa, e do dereito. Esta comisión asesora debería estar dividida por áreas de especialización (grosso modo: dereito civil, penal, social e contencioso-administrativo,
etc.) e sería a encargada de estudiar e elabora-los distintos métodos
de intervención de cada área. Ademais encargaríase de traballar man
con man cos lingüistas, elaborando modelos de documentación,
estudiando terminoloxía, revisando os criterios de redacción, amais
de supervisa-las traduccións das leis de ámbito estatal.
2 Lingüistas sempre en precario, dos que se espera que enchan moitos baldeiros sen
a penas medios.
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Para concluír, apuntaremos que un dos aspectos sorprendentemente máis descoidados é o da difusión e o da dinamización,
no que aínda que se levaron a cabo campañas puntuais, loables si,
non son suficientes e supoñen unha mostra máis do que estamos
a repetir: falta de planificación e seguimento en todo o proceso de
normalización.
Son moitas máis as cuestións pendentes, enumeramos
algunha delas:
1. No ámbito universitario do dereito faltan por realizar
iniciativas de carácter normalizador, como son a publicación de
textos, de material didáctico de apoio, de subvencións para programas de investigación científica, etc.
2. No ámbito da administración de xustiza: informatiza-la
xustiza en galego, organizar cursos, seminarios, ciclos de conferencias, etc., nos que afondar nos coñecementos da materia -desde
o galego-, e non reservar unha parte para falar da lingua galega.
3. Nesta liña de achegarlles ós profesionais do dereito
unha vía de coñecemento son importantes as edicións de revistas
que se están a publicar. Revista Galega de Dereito Social, Revista
Xurídica Galega, Revista Galega de Administración Pública, etc. Pero
tamén é necesario cubrir uns baldeiros relativos á terminoloxía e
estilística xurídica.
4. Por último, facilitarlle ó usuario non especializado non só
información dos seus dereitos lingüísticos -que ata agora é o único
obxectivo perseguido nas campañas publicitarias-, senón tamén,
ofrece-los documentos e modelos nos que se presenten exemplos
prácticos que traten das relacións que a cotío teñen que manter coa
administración (do tipo: herdanzas, accidentes de circulación, multas, divorcios, contratos de vivenda...), a través de campañas de radio
e televisión, de publicación de folletos e guías e mesmo por Internet.
Non queremos remata-la nosa intervención sen antes agradecer ó Consello da Cultura Galega o apoio que dá na promoción
destes Encontros, por ser esta unha das escasas oportunidades que
os que estamos a traballar pola difusión e recuperación da lingua
galega temos para comparti-las nosas experiencias.
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PRESENTACIÓN

Moitas gracias a Rocío pola súa intervención.
Vai intervir agora Luís Rodríguez Ennes, catedrático de
Dereito Romano pola Universidade de Vigo. Un especialista na súa
materia de recoñecido prestixio alén das nosas fronteiras, que
entre as súas moitas publicacións ten un bo feixe delas dedicadas
ao galego e ao dereito, ao dereito galego, ás linguas é á protección
das linguas minoritarias. Sempre foi para el un tema de especial
interese esta relación lingua-dereito, dereito-lingua.
Podería empezar a recitar aquí todo o seu extenso currículo pero creo que o que máis vos interesa é que agora mesmo é o
director da revista Lingua e Dereito, que é unha iniciativa da
Universidade de Vigo que pretende continuar aquela estela iniciada por Lingua e Administración de hai anos, que todos coñeceredes,
e intentar ser un foro de debate semellante ao Llengua i Dret dos
cataláns aquí en Galicia. Agardemos que teña boa acollida, xa que
vai para o número dous.
A súa intervención vai consistir en facer unha historia
sobre o galego no dereito galego, a desgaleguización no mundo
xurídico e os intentos de recuperacións actuais.
Déixolle pois a palabra a Luís Rodríguez Ennes.
Alberte González Montañés

A NORMALIZACIÓN LINGÚISTICA NO EXERCICIO
XURÍDICO PRIVADO

Luís Rodríguez Ennes
Universidade de Vigo

I. BREVE HISTORIA DO GALEGO XURÍDICO

Como é sabido, a lingua galega tivo unha grande importancia como lingua literaria, especialmente no ámbito da lírica
–o xénero da prosa foi menos cultivado–, durante a Idade
Media. No século XIII e nos comezos do XIV o galego adquiriu
un prestixio tan sólido que se converteu en lingua da poesía lírica das cortes cristiás de Castela e Portugal, de xeito que escribiron en galego o mesmo rei de Castela, Afonso X, e trobadores
aragoneses, cataláns, etc.
Tamén no ámbito xurídico-legal, malia ser menos coñecido e estar pouco estudiado, o galego coñeceu o uso oficial. No
século XIII e, a grandes trazos, no XIV, o galego atopábase en
situación de cooficialidade: empregábase habitualmente nos
documentos de uso interno do Reino de Galicia, mentres que o
castelán se impoñía para as relacións exteriores, maiormente coa
Chancelería Real.
Na orixe desta situación témonos que remontar en Galicia
a principios do século XIII. Igual que pasou coas demais linguas
románicas, descendentes do latín, con maiores ou menores oscilacións de tempo, nesta época –e ó tempo do seu emprego literario–
as linguas vulgares, neste caso o galego, van aflorando no seu
emprego escrito documental. Ata entón, a lingua oficial era, loxicamente, o latín, que, empregado dende vello polos notarios, xa
non era entendido pola xente, de xeito que non quedaba máis
remedio que escribi-los documentos en galego. Pode dicirse que
esta situación de oficialidade mantívose en grandes liñas ata
mediados do século XIV. Ata esa época o galego foi usado habitualmente, mesmo case exclusivamente, na documentación notarial, civil e administrativa. Así se deduce dos documentos notariais
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privados e da documentación dos organismos civís como concellos ou gremios ou confrarías.
Polo que respecta ó uso xurídico-legal, hai que dicir que
conservamos escasos fragmentos desta literatura e non chegou a
nós ningún códice redactado en galego. Como é sabido, Afonso X
–aínda que na súa corte primaba o galego literario– ordenou
redactar en castelán tódolos seus ordenamentos xurídicos de aplicación exclusiva a Galicia: “fueros, privilegios, sentencias”.
O impulso e a progresiva implantación por parte da
monarquía central do castelán como lingua oficial –iniciados por
Fernando III e alentados, paradoxalmente por Afonso X– son conservados no século XIV polos Trastámara. Enrique II, fundador
desta dinastía, trala victoria sobre Pedro I, apoiado pola nobreza
galega, fomenta o relevo nobiliario nos postos clave da
Administración e da Igrexa.
Posteriormente, a subida ó trono castelá de Isabel I contra a candidata dos nobres galegos, “Juana la Beltraneja”, acentúa esta tendencia. Así, a nobreza galega é desprazada á guerra
de Granada ou á Corte de Castela, a que fica en Galicia é sometida ó poder central, introdúcense e acomódanse nobres e autoridades casteláns, como “Justicia Mayor”, o “Adelantado
Mayor”, etc.
Houbo agora señores casteláns que renovaron o estamento da nobreza e que, ó posuí-lo máximo poder social, deron
a pauta lingüística ás capas superiores da poboación, porque a
base tende sempre á cúspide. Así, a nobreza galega, aínda a
autóctona, comezou a imitar no seu comportamento lingüístico
os novos amos, que usaban o castelán porque eran casteláns, e
que viñeron rodeados de escribáns, cregos e criados que non
coñecían a lingua do país. Desde xeito comezou a ser utilizado
o castelán polos notarios destas novas casas. Así, o castelán foi
a lingua con prestixio social. A lingua escrita da oligarquía
dominante puxou por converterse en lingua oral distinguida
para todo o país, e se no artesanado e no campesiñado se mantivo o galego, non foi sen forte deterioración, e gracias ó relativo illamentos das clases humildes.
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II. A DESGALEGUIZACIÓN DO MUNDO DO DEREITO NO
ANTIGO RÉXIME

O envío de funcionarios reais e eclesiásticos de procedencia forasteira, que é secuela do absolutismo imperante na idade
moderna, acentuou o desprestixio da fala do país, que, despois do
primeiro tercio do século XVI, desaparece totalmente dos instrumentos públicos.
Ó formarse culturalmente afastados de Galicia os administradores, a administración castelanízase totalmente, e o galego dialectalízase, é dicir, pasa a ser lingua reservada ó ámbito
familiar, excluída da vida oficial, dos momentos solemnes. Mais
esta exclusión non foi nunca decretada, o castelán non foi
nunca introducido en Galicia como o francés en Occitania por
un decreto real, semellante ó de Francisco I en 1539. Os Reis
Católicos e os seus sucesores os Austrias, incluíndo Felipe IV,
que confirmou os foros de Cataluña, despois da rebelión deste
país, non dictaron nunca unha disposición que de xeito oficial,
de xeito expreso, proscribira unha lingua vernácula hispánica.
Fíxoo Felipe V co catalán cos Decretos de nova planta, unha vez
dominada Cataluña, na súa segunda rebelión; Cataluña que, na
guerra de sucesión á coroa de España morto Carlos II, se pronunciara polo arquiduque Carlos. Mais en Galicia o abandono
do galego como lingua escrita non foi resultado dunha política
lingüística do poder central; non era necesario, a evolución
sociolingüística tiña xa degradado o galego no século XVI á condición dialectal.
A Real Audiencia de Galicia, integrada maioritariamente
por persoal foráneo e carente de enraizamento na poboación,
xamais empregou o galego ata moi avanzado o presente século en
ningún dos seus moitos ámbitos de competencia. Pola súa banda,
a Junta del Reino de Galicia, de moito máis cativas atribucións
xurisdiccionais, empregou exclusivamente o castelán. A mediados
do século XVI, o proceso está consumado e pódese afirmar sen
reservas que –agás contadas excepcións– toda a documentación
do Antigo Réxime en Galicia está en castelán. Desta multisecular
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marxinación da lingua galega faise eco Sarmiento cunhas palabras
tan expresivas que non nos resistimos a transcribir:
No pocas veces he pensado en cuál ha sido la causa de que en
Galicia se haya introducido el uso y abuso de escribir en castellano
lo que antes se escribía en latín o en gallego. No hay género de escritura, testamento, donación, venta contrato, arriendo, compra, tregua, partijas, etc., que yo no haya visto y leído en Galicia o en latín
o en gallego, y se que se pueden cargar carros de estos instrumentos que se conservan en Galicia. No habiendo precedido ni concilio, ni cortes, ni consentimiento uniforme de los gallegos ¿quién lo
introdujo?. La respuesta está patente que Galicia llora y llorará
siempre: no los gallegos, sino los no gallegos que a los principios del
siglo XVI inundaron el reino de Galicia, no para cultivar sus tierras,
sino para hacerse carne y sangre de las mejores y para cargar con los
más pingües empleos así eclesiásticos como civiles. Esos han sido
los que por no saber la lengua gallega ni por palabra, ni por escrito, han introducido la monstruosidad de escribir en castellano para
los que no saben sino el gallego puro. Esta monstruosidad es más
visible en los empleos eclesiásticos.

O que o noso egrexio monxe apunta sobre o absurdo de
confia-lo coidado das almas a sacerdotes foráneos é perfectamente predicable da retención dos empregos xurídicos por non
galegos:
No sé como toleran los obispos que curas, que no son gallegos
ni saben la Lengua, tengan empleo ad curam animarum; y sobre todo
la administración del Santo Sacramento de la Penitencia ¿Qué es el
coloquio de un penitente rústico y Gallego y un confesor no
Gallego, sino un entremés de los Sordos?. Son innumerables los
chistes que se cuentan de esa inicua tolerancia. Avrá 15 días que, un
cura gallego natural, me dijo que, confesando a una gallega, le dixo,
que ya se había confesado antes con un castellano; pero no creía que
hubiese sido confesión; porque ni el castellano entendió a la gallega, ni ésta al castellano. Para evitar estos y otros absurdos en odio,
burla, nulidad y chacota del Sacramento de la Penitencia, es, justísima la Ley ó Costumbre de los catalanes, que jamás dexan Curato
o Rectoría, al que no es catalán; o no está examinado de que sabe
bien la lengua catalana. No hace muchos años que a un grande
Doctor, y que había predicado la Quaresma en Barcelona con aplauso, le dieron calabazas para una Rectoría por la sola razón de que
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no sabía el vulgar Dialecto Catalán. Y por qué los obispos de
Galicia, no se deven ceñir a esta Justissima Ley?

Repárese en que Sarmiento escribe este último inciso
sesenta anos despois de que foran promulgados os Decretos de
nova planta, o que demostra que as sancións filipinas non lograron, de ningunha maneira, erradicar non só o uso senón tamén a
esixencia do coñecemento do catalán para desempeñar oficios e
beneficios eclesiásticos. De aí que propoña sen rodeos:
Todo lo dicho va fundado en que (...) se les debe escoger los
Magistrados, que sepan su lengua, leyes y costumbres. He visto, y
leído no pocos Instrumentos, y Fueros Antiguos, de lugares. En
ellos es muy común la expresión, cuando ay diferencias sobre un
Derecho, remitirlo a lo que, cuatro, ó seis, hombres buenos juzgasen. ¿Y esos 4 hombres, los iban a buscar fuera del País? ¿Y esos no
sabían la lengua vulgar?. Cómo pues se ha tolerado que vayan de
longas tierras á Galicia, esos buenos hombres, á ser Magistrados,
Civiles y Eclesiásticos; sin saber la Lengua, ni las Costumbres?

III. O ESTATUTO DE 1936

Trala longa noite de pedra, longo período de máis de tres
séculos de escuridade, é a Segunda República a que afronta, sen
reservas, a cuestión das linguas rexionais. Entre os proxectos para
o Estatuto galego, o máis avanzado, polo seu carácter federalista,
que era o do Seminario de Estudos Galegos, propoñía: “As linguas
oficiais no Estado Galego son, indistintamente a galega e a castelá.
Non poderán desempeñar na Galicia cargos públicos os que non
coñezan a lingua galega”.
A cooficialidade do galego e do español foi a pretensión
máxima do nacionalismo galego, que nunca aspirou á oficialidade
exclusiva da lingua galega. A redacción do Estatuto de 1936 era a
seguinte: “Serán idiomas oficiales en Galicia, el castellano y el
gallego; pero en las relaciones oficiales de la Región con autoridades de otras Regiones y con las del Estado, se usará siempre el castellano. Todo escrito que se presente a Tribunales y Autoridades
redactado en gallego, será reproducido en castellano cuando lo
pida la parte interesada; y lo mismo se hará en cuanto a resolu-
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ciones y notificaciones de todas clases. Las copias de documentos
redactados en lengua regional, que los fedatarios expidan en castellano, bien a instancia de parte o porque hayan de producir efectos fuera de Galicia, deberán contener también el texto gallego.
Los funcionarios que se designen para actuar en la Región deberán acreditar conocimiento de la lengua gallega (Art. 4.a)”.
Coincide o Estatuto galego co catalán e vasco en proclama-la
oficialidade exclusiva do castelán nas relacións coas autoridades
do Estado. Mantense a esixencia xenérica de capacidade do coñecemento da lingua galega para tódolos funcionarios que actuasen
na rexión, precepto sen paralelo no Estatuto catalán, configurado
como esixencia só facultativa no Estatuto vasco. Verbo dos notarios, suposto o coñecemento mínimo, unha maior perfección
actuaba como mérito para a designación (Art. 14,alínea C, par. 2).
IV. SITUACIÓN ACTUAL

Percorridos case vinte anos dende a Lei de Normalización
Lingüística persisten unha morea de dificultades externas que nos
veñen dadas da situación sociopolítica na que estamos inmersos e
que non podemos obviar nin solucionar a curto ou medio prazo. O
ámbito xurídico ó que pertencemos establece unhas pautas que
temos que acatar e que escapan non só ás actuacións dun técnico de
normalización ou dun planificador senón mesmo a supostos intentos de intervención por parte dos poderes autonómicos. Deste xeito,
existe a obriga de enviar versións bilingües sempre que teñan que
facer efecto fóra do territorio galego ou sempre que se alegue indefensión por descoñecemento idiomático. Ademais, o feito de que
tódolos postos da administración de xustiza –inclúo entre eles ós
notarios e ós rexistradores da propiedade– sexan globais para todo
o estado español, implica que calquera funcionario da xustiza poida
optar a unha praza en calquera punto do estado sen ter que pasar
polo requisito do idioma. Este feito, dende o meu punto de vista,
tan só se podería solucionar no caso de adquiri-lo poder autonómico competencias no persoal de xustiza como as adquiriu, por exemplo, no persoal docente. Cómpre a territorialización do proceso de
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selección dos funcionarios e a dotación de bolsas e axudas para a
preparación de funcionarios da lingua e dereito galegos.
Por outra banda, o corpo lexislativo que posuímos é castelán e, aínda que podemos proceder á súa traducción, o certo é
que hai unha serie de figuras xurídicas que son inamovibles e coas
que pouco podemos facer ademais dunha adaptación gráfica ou
morfolóxica.
O artigo 25 do Estatuto de Autonomía de Galicia dispón:
Na resolución dos concursos e oposicións para prove-los postos de Maxistrados, Xuíces, Secretarios Xudiciais, Fiscais e tódolos
funcionarios ó servicio da Administración de Xustiza, será mérito
preferente a especialización en Dereito Galego e o coñecemento do
idioma do país.

O maxistrado Daniel García Ramos denunciou reiteradamente o incumprimento sistemático do devandito artigo e outras
disposicións semellantes. Se a Administración de xustiza é a primeira en incumpri-la lei, ¿con que forza moral pode esixírselle o
seu cumprimento á sociedade? ¿De que xeito imos impulsa-la
galeguización da xustiza cando os profesionais que a dispensan
descoñecen, con frecuencia, o idioma propio dunha boa porcentaxe de demandantes e demandados?
Cómpre, con urxencia, dispoñermos de novos corpos
legais traducidos ó galego que faciliten o traballo daqueles xuíces,
fiscais, notarios, rexistradores, avogados ou procuradores que
decidan emprega-lo noso idioma. A conformación da linguaxe
xurídica galega é crucial para o obxectivo de normaliza-lo galego
neste ámbito. Para isto é precisa a elaboración dun diccionario
xurídico o mais rigoroso, amplo, científico posible elaborado por
xuristas e lingüistas. Como primeiro paso, quen isto escribe publicou un Vocabulario xurídico castelán-galego, dirixido a estudiantes e
profesionais do Dereito e, en xeral, a tódolos que senten inquedanzas dos estudios forenses, que acadou un bo éxito editorial xa
que del tiráronse varios milleiros de exemplares.
Por outra banda, o poder autónomo debe toma-las medidas necesarias encamiñadas a conseguir que os colexios profesionais defendan o uso da lingua galega tanto na actuación extraxu-
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dicial como na xudicial, asumindo corporativamente os inconvenientes derivados do seu uso. As demandas constitúen unha das
prioridades da normalización lingüística na Administración de
xustiza. Se non conseguimos implica-los avogados e procuradores
nesta tarefa, dificilmente podemos agardar que xuíces, secretarios
e funcionarios leven adiante un proceso galeguizador. Coas cousas
así, calquera medida encamiñada a modificar estes hábitos debe
ser ben vista e contar co apoio dos poderes públicos: cursos, campañas de información e promoción, subvención e promoción de
libros e revistas xurídicas en galego, distribución de modelos de
demanda ou de representación nos colexios de avogados ou procuradores, informatización dos despachos dos avogados e difusión
de programas informáticos en galego, etc.
Cómpre que se faga efectiva a obrigatoriedade do uso do
galego nos documentos nos que interveñan administracións galegas, que se promova o galego nas escrituras nas que interveñan
institucións privadas galegas, que se esixa de maneira individual o
coñecemento da lingua e mailo dereito galegos no proceso de provisión de notarios para Galicia e que se garanta que tódalas notarías teñan persoal capaz de escribir correctamente o galego. Estas
medidas parécennos axeitadas para o galego aínda que a aplicación delas sexa, hoxe por hoxe, case inviable. Téñase en conta que
recentemente varios empresarios galegos tiveron serios atrancos
para autentifica-las súas escrituras en galego por mor da negativa
da notaría a dar fe de documentos redactados en lingua galega.
Verbo do Rexistro Mercantil, dous conflictos –que eu
coñeza– foron formulados en Galicia. O primeiro tivo lugar en
xuño de 1994, no que o rexistrador mercantil fixo a indicación,
ante a presentación dunha escritura pública de transformación de
sociedade anónima e limitada redactada en galego, de que se xuntase “a correspondente traducción en castelán”. A sociedade recorreu ó Valedor do Pobo e o rexistrador manifestou que a solicitude de traducción tiña como única e exclusiva finalidade recoller
con toda exactitude a vontade dos interesados en cumprimento do
disposto no artigo 36 do Regulamento do Rexistro Mercantil (que
esixe que os asentos do Rexistro se redacten en castelán), por
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razóns de seguridade xurídica e de protección das terceiras persoas.
Con iso, dicía o rexistrador, trátase de evita-la posible interpretación subxectiva ó efectua-la traducción; e remataba dicindo que
non existía o mais mínimo inconveniente en que o propio rexistrador mercantil efectuase directamente a traducción dos documentos presentados en galego, o que implicaba a conformidade
plena dos interesados.
Neste punto, polo tanto, hoxe non hai conflictividade. Os
documentos redactados en galego e presentados no Rexistro cualifícanse e inscríbense, como debe ser, sen dificultade ningunha.
Ninguén cuestiona xa a plena validez e eficacia rexistral dos títulos redactados en galego.
Máis virulento polo número de recursos presentados e
pola súa repercusión pública, posto que o tema chegou ó
Parlamento de Galicia, ó Congresos dos Deputados e mais á prensa, é o tema do depósito de contas no Rexistro Mercantil exclusivamente en galego. Pois ben, unha vez presentadas as contas
dunha sociedade no Rexistro Mercantil, a rexistradora esixe que os
documentos non suxeitos a cualificación, concretamente a memoria e mailo informe de xestión, sexan bilingües, ou se están redactados en galego que acheguen a traducción ó castelán. Os recursos, neste momento, están pendentes de resolución pola Dirección
Xeral dos Rexistros e do Notariado. As sociedades recorrentes
baséanse en que tódolos cidadáns galegos teñen dereito a se dirixiren a calquera Administración pública no seu idioma, que é o
galego, e ó entenderen que estaban ben presentadas as contas
societarias.
Con todo, dende o punto de vista da protección dos dereitos lingüísticos individuais e subxectivos, dada a ausencia de
intervención do usuario no proceso de elaboración do asentamento rexistral, ten moita mais transcendencia o emprego da lingua
nos documentos presentados (especialmente escrituras públicas)
ca nos asentos rexistrais. Por unha razón evidente: a escritura (particións, testamentos, contratos...) recolle a vontade dos interesados, mentres que a inscrición é un producto elaborado internamente polo rexistrador.
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Outra cousa diferente é a cuestión política da asunción de
competencias pola nosa Comunidade autónoma no marco constitucional. A Lei de normalización lingüística de 1983 refírese ós
rexistros públicos dependentes da Administración autonómica,
limitándose, con respecto ós dependentes da Administración do
Estado, a manifestar que a xunta de Galicia promoverá, de acordo
cos órganos competentes, o uso normal do galego. Isto non quere
dicir que no futuro non se poida modifica-la Lei de normalización
lingüística galega, por exemplo nun sentido semellante á Lei de
política lingüística catalana. Esta establece que en tódolos rexistros
públicos de Cataluña os asentamentos deberán realizarse na lingua
oficial na que estea redactado o documento ou na que se realice a
manifestación.
Consideramos que a galeguización das resolucións debe
comezar polas de ámbito civil e, sobre todo, por aquelas que teñen
que ver coa nosa tradición xurídica. Isto, tanto por entender de
cuestións propias do noso dereito como por seren os problemas de
índole civil maioritariamente establecidos entre partes galegas e
con efectos dentro da propia comunidade, o que permite a publicación monolingüe das resolucións. Por outra banda, o dereito
civil carece das dificultades engadidas do dereito penal por mor da
peculiar complicación terminolóxica das leis procesuais.
Deixamos para o final o que, en realidade, é o primeiro e
principal labor da normalización lingüística no dereito práctico.
Só se somos quen de modifica-las actitudes dos profesionais do
dereito con respecto ó idioma, desmontando sistematicamente as
ideas preconcibidas e os prexuízos, poderemos ir modificando a
modiño os seus hábitos profesionais ou mesmo vitais. A rutina no
uso do castelán por parte dos xuristas é, tal vez, o obstáculo máis
importante para a normalización lingüística no ámbito xurídico.
Todos sabemos que quen realmente se relaciona coa xente, quen
confecciona todo o papelorio dunha oficina son, sen dúbida, os
funcionarios. Deles depende, en boa medida, o éxito ou fracaso da
galeguización xurídica. Se cando falamos dos altos funcionarios
temos que ter en conta que en Galicia, por diversas razóns ben
coñecidas, son maioría os castelán falantes, moitos deles non gale-
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gos, cando falamos do resto dos funcionarios a porcentaxe de galegofalantes elévase considerablemente. Por desgracia, os prexuízos
dos funcionarios tamén abundan e o alegar descoñecemento converteuse xa nunha desculpa que os libera de se comprometeren a
traballar en galego.
V. ALGUNHAS CONCLUSIÓNS

Cómpre un apoio decisivo dos poderes públicos galegos,
no marco do Estatuto de Autonomía e a Lei de normalización lingüística, se non queremos perder definitivamente esta segunda
oportunidade que ten o galego para penetrar no eido do dereito,
no que, agás na Idade Media, sempre estivo vedado. Se conseguimos ir forxando uns funcionarios competentes no galego administrativo (seriedade e formación nos cursos), competentes no
galego oral e convencidos de que el é unha peza fundamental para
garanti-la presencia do galego no dereito e, en consecuencia, na
nosa sociedade, estaremos a piques de alcanza-lo obxectivo final.
Non podemos esquece-lo feito, sociolingüisticamente constante, de que os usos lingüísticos das institucións determinan de
maneira decisiva os dos individuos, polo que os notarios, procuradores, avogados, administrados, etc., cambiarán os seus usos lingüísticos a medida que estes sexan modificados pola administración.
Somos conscientes das dificultades pero paga a pena intentalo.
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Pasámoslle a palabra a Benito Montero Prego, fiscal da
Audiencia de Pontevedra, un home que leva moitos anos de compromiso co idioma na súa práctica profesional e mesmo vital.
Fundador da Asociación de Xuristas en Galego, relator en múltiples conferencias con artigos sobre aspectos da protección lingüística do galego, da protección das linguas minoritarias, da relación
galego-dereito, dereito-galego.
Vainos falar sobre o emprego do galego na xudicatura, dificultades, problemas, unha pequena síntese desde o tempo do
franquismo ata a actualidade e vai rematar cunha perspectiva de
futuro, problemas e posibilidades de solución.
Ten a palabra Benito Montero.
Alberte González Montañés

A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
DESDE A PERSPECTIVA DA XUDICATURA

Benito Montero Prego
Audiencia de Pontevedra

Na actualidade, como ocorreu tradicionalmente, o normal
é que o xuíz, fiscal e secretario falen en castelán, polo que todo o
resto de funcionarios e administrados se expresan nesta lingua. A
realidade é que na xustiza é un dos poucos eidos onde a penas
entrou o galego. Parece como si fora unha obriga usar o castelán
por todos e pouca xente se atreve motu proprio a utilizar o galego.
A utilización do noso idioma na Administración de xustiza é de fundamental importancia para axudar a vencer o complexo lingüístico que inda hoxe teñen moitos galegos e que se transforme en autoestima por ser e expresarse en galego. A dignificación do noso idioma necesita do uso cotián e normalizado naqueles ámbitos que desterraron o galego, fomentando un profundo
autoodio lingüístico: administración, igrexa e ensino.
O uso nos xulgados e tribunais do noso idioma polos funcionarios ten unha forza de arrastre formidable para provocar que
sexa utilizado por todos aqueles que por calquera causa teñen que
acudir en condición tanto de partes nun proceso como de testemuñas ou peritos, axudando a cambiar a súa mentalidade de que
o galego non serve ou non ten o prestixio necesario para ser usado
no ámbito da xustiza e que xuíces, fiscais e demais funcionarios
nunca utilizan o galego. Danse de conta que o seu idioma materno pasa de ser a fala dos menos favorecidos social ou economicamente que unicamente serve para ser usado no ámbito da súa
familia, do seu traballo ou no seu ambiente social a ser un idioma
prestixiado polo seu uso por persoas cualificadas socialmente.
A miña experiencia persoal como fiscal, nos miles de xuízos
que levo celebrado en galego dende hai moitos anos, é que a gran
maioría de acusados, testemuñas ou peritos contestan en galego ás
miñas preguntas feitas en galego. E se non o fan piden perdón porque non saben falalo ou porque consideran que non o dominan.
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Cambia o rol do uso do noso idioma. Antes pedía perdón
o administrado porque non sabía expresarse correctamente en castelán. Agora, e sempre que o maxistrado ou o fiscal utilicen o galego, pídese perdón por non falar correctamente o galego.
A importancia desta actitude é fundamental para acadar o
prestixio que non tiña o galego na nosa xente como medio de
comunicación nas solemnes instancias da xustiza.
Estou totalmente convencido de que para acabar, dunha
vez por todas, cos complexos lingüísticos e facer do galego un
medio normal de comunicación hai que usar o galego na administración, na igrexa e no ensino. Precisamente onde historicamente non se utilizou.
Castelao daba na diana cando escribiu en Sempre en Galiza:
Prohibistes o galego nas escolas para producir no espírito dos
nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que
falar en galego era falar mal e falar en castelán era falar ben.
Expulsastes o galego das igrexas, facendo que os representantes de
Cristo, explicaran o evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin entendía ben.
Refugastes o galego ante os tribunais de xustiza e chegastes a
castelanizar os topónimos galegos.
E ¿de que os valeu? Porque despois de catro séculos de política asimilista exercida con toda clase de astucias e violencias, o noso
idioma está vivo. Sodes pois uns fracasados.

Antes de falar do grao de utilización do galego na
Administración de xustiza e ver cales son as aptitudes dos funcionarios, vou examinar o marco legal para a utilización do galego na
administración e en particular na Administración de xustiza, así
como facer unha breve referencia a unha posible protección penal
deste dereito de usar o noso idioma en Galicia en calquera situación tanto administrativa como laboral ou social, estudiando se
comete algún delicto o funcionario, autoridade ou empresario que
impida ou obstaculice o dereito ó uso do noso idioma en Galicia.
O marco legal, actualmente vixente, que permite e recoñece o uso
do galego en todos os ámbitos da vida pública e privada, é, en síntese, o seguinte.
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O art. 3 da CE dispón:
1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os
españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.
2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas CCAA de acordo cos seus estatutos.
3. A riqueza das distintas modalidades de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.

Este art. 3 hai que estudialo e interpretalo a través da regra
“pro libertatis” e dos principios de igualdade e de non discriminación recollidos no art. 14 da CE.
Este modelo constitucional establece o modelo lingüístico
do Estado español, consagrando un bilingüismo oficial: o do castelán en todo o ámbito territorial do Estado e, simultaneamente,
en plano de igualdade, o das diversas linguas españolas nos territorios das respectivas CCAA con idioma propio.
A sentencia do Tribunal Constitucional 82/1986 dinos,
con toda claridade: “Nos territorios dotados dun estatuto de cooficialidade lingüística, o uso polos particulares de calquera lingua
oficial ten plena validez xurídica nas relacións que manteñan con
calquera poder público radicado en dito territorio, sendo o dereito das persoas ó uso da lingua oficial, un dereito fundado na
Constitución e no respectivo estatuto de autonomía.”
Esta mesma sentencia proclama: “É oficial unha lingua,
independentemente da súa realidade e peso como fenómeno
social, cando é recoñecida polos poderes públicos como medio
normal de comunicación entre eles e na súa relación cos suxeitos
privados, con plena validez e efectos xurídicos.”
Dende esta perspectiva, a oficialidade non é outra cousa
que un compromiso institucional tanto para desenvolver a comunicación cos cidadáns na lingua propia cooficial, como para asegurar a igualdade de ambas as linguas e as liberdades lingüísticas
dos cidadáns cos poderes públicos.
Na interpretación do art. 3-1 veuse resaltando que só do castelán establecese constitucionalmente o deber de coñecelo, ademais do
dereito a usalo. Con relación ás demais linguas oficiais establécese unicamente o dereito a usalas, pero en ningún caso o deber de coñecelas.
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A pretensión da Lei de normalización lingüística de Galicia
de 1983 de establecer unha obriga semellante respecto da lingua
galega motivou un recurso de inconstitucionalidade que rematou
coa sentencia 84/86 na que se declarou a inconstitucionalidade do
deber de coñecer a lingua galega.
Un sector doutrinal vén entendendo que o termo deber
que aquí se emprega non é mais que unha recomendación moral
dirixida con carácter xeral ós cidadáns ou suxeitos da norma constitucional que non pode ter unha esixibilidade inmediata, non
pasando de constituír unha mera referencia ós criterios básicos cos
que se organizou o conxunto de relacións xurídicas que conforman a Constitución.
Trataríase, en definitiva, da formulación dun concepto
metaxurídico, semellante ós contidos no art. 30 da CE, o dereito
de defender España ou o deber e o dereito ó traballo.
Non son estas obrigas ou dereitos esixibles conforme a
algunha norma específica o que evidencia o seu carácter moral e
metaxurídico.
Esta posición doutrinal queda avalada pola STC do 25 de
maio de 1987, que vén a establecer unha presunción iuris tantum,
ó dicir: “Certamente, o deber dos españois de coñece-lo castelán,
fai supoñer que ese coñecemento dáse na realidade, pero tal presunción queda desvirtuada cando o detido ou preso alega de
maneira verosímil a súa ignorancia ou coñecemento insuficiente
do idioma castelán.”
A aparente prioridade do idioma castelán concrétase nos
seguintes puntos:
1. No ámbito do ensino comporta a obriga de que o castelán figure nos plans de estudio das CC AA con lingua propia.
2. A imposibilidade de ignorar ou descoñecer as leis e disposicións publicadas soamente en castelán ou pedir a súa traducción.
Pero nin a condición do castelán como lingua oficial do
Estado nin o seu coñecemento obrigatorio pode antepoñerse ó
dereito de elección idiomática do cidadán, nos territorios de dobre
oficialidade.
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De modo que, sexa cal for a administración coa que se pon en
contacto o administrado, quen ten o dereito á elección idiomática é
este. Dereito que non pode ser erosionado nin conculcado por ningún
funcionario baseándose naquel deber de coñecer o castelán, xa que o
único suxeito relevante nesta relación é o administrado e nunca o funcionario que se dilúe no concepto global de administración.
Unicamente o castelán ten o privilexio de ser o idioma que
hai que utilizar na relación con outras CC AA. Pero neste trato privilexiado esgótase a diferencia, alomenos no plano lexislativo.
O parágrafo 2 do art. 3 da CE di que a oficialidade da lingua propia será de acordo cos propios Estatutos de Autonomía. No
noso Estatuto de 1980 di que o galego é o idioma oficial de Galicia
xunto co castelán. Por outra parte, atribúe ós poderes públicos a
responsabilidade de conseguir a normalización lingüística. Esta
obriga da administración galega é evidente que non se cumpre nin
nos mínimos social e politicamente esixibles.
O parágrafo 3 do art. 3 di que a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será
obxecto de especial respecto e protección. Polo que se ve, parece que
o que interpretan moitos, sobre todo dende a Administración central
e tamén nalgún caso da autonómica, é que debe ser obxecto de especial coidado como ocorre co patrimonio arqueolóxico. Este parágrafo esconde un tratamento claramente discriminatorio das linguas
cooficiais, dándolle clara preferencia ó castelán. É como se se tratase
dunha lingua viva e doutras linguas mortas: as cooficiais.
A Lei de normalización lingüística, desenvolvendo o art. 3
da CE e o 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia di que “o galego é a lingua oficial de Galicia”. Interesa resaltar desta Lei o art. 7:
1. No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns poderán utilizar
calquera das dúas linguas nas relacións coa Administración de xustiza.
2. As actuacións xudiciais en Galicia serán válidas e producirán
os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada. En todo
caso, a parte ou interesado terá dereito a que se lle informe ou notifique
na lingua oficial que elixa.
3. A Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na Administración
de xustiza.
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O mandato desta Lei de promover a normalización do uso
do galego non só non se cumpre senón que dá a impresión de que
se obstaculiza.
A Xunta instalou o programa informático “Libra” nos xulgados e tribunais, pero está unicamente en castelán, polo que non
se pode cumprir a previsión legal de que á parte se informe ou
notifique ó interesado na lingua oficial que elixa, xa que todos os
formularios están en castelán. Unicamente a forte vontade normalizadora dalgúns funcionarios supera este atranco informático cun
traballo e esforzo suplementario.
Non pasa o mesmo en Cataluña ou no País Vasco, onde
teñen os programas nos dous idiomas oficiais.
Tampouco se fai nada por prover ós xuíces, fiscais e
demais funcionarios de códigos en galego. Houbo unha traducción hai anos dos códigos penal e civil que foi distribuída polos
xulgados, pero aqueles xa foron reformados, sen que se acometese a necesaria publicación tanto destes códigos reformados como
do resto das leis substantivas ou procesuais. Esta falta de traducción é un serio obstáculo para a utilización do galego, pois na
Administración de xustiza é necesario utilizar unha linguaxe moi
exacta que non dea lugar a distintas interpretacións.
Hai cursos de galego para os funcionarios da Administración
de xustiza, pero non serven de moito. Case diría que é un desprestixio para o noso idioma, pois estes cursos foron feitos e estanse a facer
pola case totalidade dos funcionarios co único obxecto de ter os certificados correspondentes para os efectos de traslados ou ascensos.
Aprobados xerais para todos, sen que en moitos casos se supere o
mínimo imprescindible para escribir ou falar en galego. Así aqueles
que fixeron os cursos, na maioría, non volveron escribir ou falar
unha palabra en galego, entre outras razóns porque non o saben.
Pero para a Xunta son suficientes para acreditar o correcto e suficiente dominio do galego para a súa utilización oral e por escrito nos
xulgados e tribunais.
Isto non é promoción do galego na Administración de xustiza como proclama a LNL.
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Pola contra, o Consello do Poder Xudicial ten en estudio
un plan de asignación de casos en vasco a xuíces que falen esa lingua. Dende o mes de xullo cinco xulgados da cidade de Barcelona
traballan unicamente en catalán nun plan piloto que preparou a
Consellería de Xustiza, incentivando economicamente ós funcionarios, para examinar os posibles problemas e dificultades que
pode supor o uso do catalán na xustiza. O pasado 21 de setembro
o Pleno do Congreso aprobou unha proposición non de lei dos
grupos parlamentarios CiU, PNV e BNG na que se insta ó
Goberno a que impulse medidas que fagan efectivo o uso das linguas cooficiais na Administración de xustiza.
Penso que o perfecto coñecemento da nosa lingua debía
ter un carácter obrigatorio para calquera funcionario que desempeñase a súa función na nosa Comunidade. Só así o cidadán tería
o dereito a utilizar o idioma cooficial de maneira totalmente efectiva, pois resulta totalmente extravagante que en Galicia a un galego-falante lle faga falla un intérprete para facerse entender por un
xuíz. Trátase de non ser estranxeiros na propia terra.
A lei fundamental para o uso do noso idioma na
Administración de xustiza é a Lei orgánica do poder xudicial, que
no art. 231 di:
1. En todas as actuacións xudiciais, os xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios e demais funcionarios dos xulgados e tribunais usarán o castelán, lingua oficial do Estado.
2. Os xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios e demais funcionarios de xulgados e tribunais poderán usar tamén a lingua
oficial propia da Comunidade Autónoma, se ningunha das partes
se opuxese, alegando descoñecemento dela que puidese producir
indefensión.
3. As partes, os seus representantes e quen os dirixa, así como
as testemuñas e peritos, poderán utilizar a lingua que sexa tamén
oficial na Comunidade Autónoma no territorio da cal teñan lugar as
actuacións xudiciais, tanto en manifestacións orais como escritas.
4. As actuacións xudiciais realizadas e os documentos presentados no idioma oficial da Comunidade Autónoma terán, sen necesidade de traducción ó castelán, plena validez e eficacia. De oficio
procederase á súa traducción cando deban ter efecto fóra da xuris-
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dicción dos órganos xudiciais sitos na Comunidade Autónoma,
salvo se se trata de Comunidades Autónomas con lingua oficial propia coincidente. Tamén se procederá á súa traducción cando así o
dispoñan as leis ou a instancia de parte que alegue indefensión.
5. Nas actuacións orais, o xuíz ou tribunal poderán habilitar
cono intérprete a calquera persoa coñecedora da lingua empregada,
previo xuramento ou promesa daquela.

O parágrafo 4º deste artigo modificado pola Lei orgánica
16/94 foi recorrido por 50 deputados ante o TC por considerar que
era anticonstitucional porque non contemplaba que o xuíz puidese pedir de oficio a traducción dun documento presentado nunha
lingua cooficial. O recurso foi resolto por sentencia do 13 de abril
de 2000 no sentido de que o dito parágrafo non era anticonstitucional xa que a súa redacción non lles impide ós xuíces pedir a traducción dun documento presentado nunha lingua cooficial.
Ten a súa importancia este recurso de 50 deputados representados por D. Federico Trillo porque supón unha negativa a
admitir que o xuíz destinado nunha Comunidade Autónoma con
lingua propia teña que coñecer o idioma.
Por outra parte o TC interpreta o dito artigo da LOPX de
maneira amplamente favorable ó recurso sostendo que o xuíz non
ten a obriga de coñecer o idioma cooficial da Comunidade
Autónoma onde está destinado.
Para rematar con esta parte voume referir ó que di a Lei
30/1992 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo no seu art. 36,
redactado conforme á Lei 4/99 do 13 de xaneiro.
1. A lingua nos procedementos tramitados pola administración
xeral do estado será o castelán. Nembargantes o anterior, os interesados que se dirixan ós órganos da administración xeral do Estado
con sede nun territorio dunha CA poderán utilizar tamén a lingua
que sexa cooficial con ela.
Neste caso o procedemento tramitarase na lingua elixida polo
administrado.
2. Nos procedementos tramitados polas administracións das
CCAA e as Entidades Locais, o uso da lingua axustarase ó previsto
na lexislación autonómica correspondente.
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3. A administración pública instructora deberá traducir ó castelán os documentos, expedientes ou partes dos mesmos que deban
ter efecto fóra do territorio da CA e os documentos dirixidos ós
interesados que así o soliciten expresamente. Se tiveran que ter efectos no territorio dunha CA onde sexa oficial unha lingua distinta do
castelán, non será precisa a súa traducción.

Son miles de expedientes administrativos nos que non se
cumpre coa abriga a que fai referencia o parágrafo 1º deste artigo.
Para terminar a miña exposición no que se refire ó aspecto legal, só unhas palabras sobre a protección penal do dereito ó
uso da lingua galega en Galicia, que se pode facer extensivo ó
dereito ó uso de calquera das linguas cooficiais nos territorios
onde se recoñeza o uso de dous idiomas.
Por primeira vez, o actual Código penal de 1995 tipifica
como delicto a discriminación polo uso dalgunha das linguas oficiais dentro do Estado español.
O art. 314 establece que “os que produzan grave discriminación no emprego, público ou privado, contra algunha persoa por
razón da súa ideoloxía, relixión ou crenzas, a súa pertenza a unha
etnia, raza ou nación, o seu sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermidade ou minusvalía, por ostentar a representación legal
ou sindical dos traballadores, polo seu parentesco con outros traballadores da empresa ou polo uso dalgunha das linguas oficiais dentro do
Estado Español, e non restablezan a situación de igualdade ante a lei
tras requirimento ou sanción administrativa, reparando os danos
económicos que se derivasen, serán castigados coa pena de prisión
de seis meses a dous anos ou multa de seis a doce meses.”
Inevitablemente tiña que recollerse esta causa de discriminación, ó amparo do art. 14 da CE, que proclama a igualdade de todos
os españois ante a lei. E nesta igualdade está contido o dereito ó uso
de calquera das linguas oficiais. Estando recollida esta causa de discriminación na Convención Internacional de todas as formas de discriminación racial, (Nova York, 7 de marzo de 1966), Pacto
Internacional de Dereitos Civís e políticos no seu art. 26 e no art. 14
do Convenio Europeo para a Protección dos Dereitos Humanos e
Liberdades Fundamentais, todos eles ratificados por España.
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O art. 542 tamén contempla unha sanción penal que non
teño dúbida que tamén ampara o dereito ó uso dunha lingua
cooficial en calquera circunstancia no ámbito xeográfico da
Comunidade Autónoma con lingua propia.
Incorrerá na pena de inhabilitación especial para emprego ou
cargo público por tempo de un a catro anos a autoridade ou funcionario público que, a sabendas, impida a unha persoa o exercicio
doutros dereitos cívicos recoñecidos na Constitución e as Leis.

Inda que na doutrina non está claro cales son estes dereitos cívicos, a min non me cabe a menor dúbida de que un deles é
o dereito ó uso da lingua, alí onde estea recoñecida como oficial,
pois no marco xeral de liberdade que debe e ten que presidir a
vida do cidadán, este encontra recoñecido o seu dereito ó libre uso
da lingua da súa preferencia na liberdade de expresión que a CE
proclama e garante no art. 20.
A pesar do marco legal internacional e nacional non se
recolle nos arts. 510, 511 e 512 do CP como causa de discriminación este dereito, cando nestes artigos se castiga calquera causa de
discriminación feita por funcionarios, particulares encargados de
calquera servicio público ou por profesionais ou empresarios que
deneguen unha prestación a calquera persoa que teña dereito a
esta. Nestes artigos recóllense todos os motivos de discriminación
posibles e que tamén se recollen no art. 314, menos o dereito ó
uso dalgunha das linguas oficiais dentro do Estado español.
É incomprensible esta omisión que considero que deberá
ser recollida nunha próxima reforma do CP.
Ó falar do uso do galego na Administración de xustiza hai
que referirse a un antes e un despois da Constitución Española de
1978.
Ingresei na carreira fiscal no ano 1970, polo que a miña
experiencia persoal abarca os últimos anos da dictadura de
Franco, o período da transición e a época actual da democracia.
Antes da promulgación da CE non se escribía nin unha soa
palabra en galego na Administración de xustiza. Era sinxelamente
impensable. Tampouco se falaba en galego nos actos solemnes
como os xuízos, as declaracións, etc. Nalgún caso podían falarse
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unhas palabras con algún paisano que unicamente se expresaba en
galego, pero fóra sempre daquelas actuacións. Xuíces, fiscais,
secretarios e demais funcionarios nada opoñían a que o galegofalante o fixese en galego, pois considerábano un pobre aldeán sen
máis cultura.
En canto ós administrados, uns eran castelán-falantes e
neste idioma falaban sempre. Escapando coma do lume da utilización do galego, que era o idioma das clases máis baixas e incultas,
que era toda a poboación campesiña e mariñeira.
Os galego-falantes usaban unicamente o galego que era o
que sabían, pero pedindo perdón (“ten que perdoar que os da
aldea non lle sabemos falar outra cousa que o galego”).
Aínda había un tertium genus, os que querían aproximarse
ó poder, as clases cultas e acomodadas e falaban castrapo, intentaban falar o castelán sen sabelo e non o facían en galego que era o
que sabían.
Estas distintas actitudes están perfectamente descritas por
C. Hermida: “os castelán falantes cambiaban circunstancialmente
de lingua para aseguraren o establecemento dunha comunicación
coas persoas que se expresaban en galego ou podían ter dificultades para entenderen o castelán (motivación instrumental). Os
galego-falantes, pola súa banda utilizaban o castelán cando querían ser aceptados como membros polo grupo que o tiña como
medio de expresión (motivación integradora) ou cando buscaban
que os seus iguais os identificasen co status superior, aínda que
continuasen a ser membros do grupo inferior (motivación distanciadora)”.
Na época da transición o panorama era o mesmo, pero apuntando xa unha posición de autoafirmación lingüística na xente máis
concienciada. Eran persoas que dominaban perfectamente ambos os
dous idiomas pero que utilizaban o galego como reivindicación lingüística, buscando a autoidentificación como galegos.
A reacción de moitos xuíces, fiscais, secretarios e doutros
funcionarios era totalmente reaccionaria. “Haga el favor de hablarme usted en cristiano”, “está usted en un juzgado, no en la calle”
e outras aldraxes como “aténgase a las consecuencias”.
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Houbo xuíces que devolveron, ata non hai moito tempo,
os escritos presentados en galego para que fosen presentados en
castelán. E isto xa despois de publicada a CE, que proclamaba o
bilingüismo.
O falar galego como reivindicación da autoestima perdida,
para moitos funcionarios era cousa de separatistas, socialistas,
comunistas, etc. Así foi posible o 23 F.
Unha vez asentada definitivamente a democracia, as cousas foron cambiando. Inda quedan algunhas destas actitudes, pero
íntimas e non confesables. Pois hoxe ben saben que non se poden
opoñer ó que é un dereito do cidadán e que en caso de impedilo
pódelles custar, no mellor dos casos, un expediente e no peor
unhas dilixencias penais.
Hoxe en día o paso dado para a normalización do galego
na Administración de xustiza é moi pequeno para o desexo de
moitos, pero tamén se pode pensar que foi un gran paso, pois
pasamos de nada a bastante, inda que non suficiente.
Hoxe algúns xuíces, fiscais, secretarios e demais funcionarios utilizan o galego con total normalidade en todas as súas actuacións. Normalmente tiveron o galego como idioma materno.
Hai moitos que non son galego-falantes e polo tanto non o
utilizan, pero son totalmente respectuosos cos compañeiros ou
administrados que o usan.
Non é nada raro que moitos xuíces, fiscais ou secretarios
non utilicen o galego, pois, en moitos casos, tiveron o castelán
como idioma materno, estudiaron desde a primaria ata a universidade en castelán, e neste idioma estudiaron e aprobaron a
oposición. A estes hai que engadirlles os que son de fóra de
Galicia.
En canto ós administrados, non fai falla máis que mirar e
observar a sociedade na que vivimos para darse de conta que hai
para todos os gustos. Os que falan galego porque si, os que inda
consideran que é de pailáns ou de tipos raros e polo tanto usan
sempre o castelán e os que falan este idioma porque é o que mellor
dominan, pero con total respecto polo galego.
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Unha cousa si que é certa, xa hai moita xente, tanto funcionarios como cidadáns, que pide perdón por non saber expresarse en galego.
A min, persoalmente, é algo que me indica que as actitudes están cambiando para ben, pois estas persoas ven con normalidade que en Galicia se fale no noso idioma.
Non me atrevo a cuantificar a real utilización do galego na
Administración de xustiza, porque non teño datos exactos do que
se fai fóra da provincia de Pontevedra.
En Pontevedra, hoxe, tres maxistrados da Audiencia dictan todas as súas sentencias en galego, tres fiscais tamén fan todo
o seu traballo en galego, distintos xulgados do social en
Pontevedra e Vigo desenvolven en galego o seu traballo.
Nalgunhas seccións da audiencia e en distintos xulgados
bastantes funcionarios escriben en galego providencias, notificacións, etc., tendo que facer un traballo extraordinario pois o sistema informático non permite esta opción.
Houbo xulgados que facían todo no noso idioma cando
estiveron uns determinados xuíces, pero ó ser destinados a outros
postos, nestes xulgados ou se acabou a utilización do galego ou
quedou seriamente diminuído. Pola contra cando chega un xuíz a
un xulgado que utiliza o galego, practicamente todo o xulgado se
galeguiza.
A utilización do galego na Administración de xustiza
dependerá moito, por unha parte das esixencias da sociedade e
por outra do empeño que poñan as institucións, fundamentalmente a Xunta, na defensa e promoción do noso idioma.
Posiblemente as aptitudes persoais duns poucos sexan as
que menos importancia teñan nunha auténtica normalización do
galego na Administración de xustiza. Inda que eu felicito, porque
o merecen, a todos aqueles que, normalmente, en solitario, utilizan o galego. E por suposto quero ter un recordo para dous xuíces amigos, loitadores pola dignidade do galego, hoxe desgraciadamente falecidos: Daniel García Ramos e Orencio Pérez.
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COLOQUIO

Alberte González Montañés
(moderador)

Moitas gracias a Benito Montero e, por suposto, aos tres.
Abrimos un pequeno debate sobre estes temas.
Henrique Monteagudo
Consello da Cultura Galega

Dá a impresión, contrastando as varias intervencións da
mesa, de que, como se dixo, os avances do galego na
Administración de xustiza dependeron sobre todo de iniciativas
individuais, e que as iniciativas institucionais non funcionan. É
dicir, a miña pregunta é, ¿realmente en que poden consistir iniciativas institucionais de promoción da lingua que sexan eficaces,
que non estean abocadas ao fracaso? Porque se só depende da
vontade de individuos, entón hai que gañar un a un.
Benito Montero

No que me toca, nada máis que dar algúns datos. En
Cataluña e no País Vasco os sistemas informáticos están nos dous
idiomas, polo tanto a facilidade para usar o idioma propio de moitos funcionarios é moitísimo máis grande. Moitos funcionarios utilizarían o galego, pero teñen o sistema informático en castelán, e
ter que facer unha cousa en galego é un traballo tan grande nese
traballo tan inmenso que teñen que facer nos xulgados, que non
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dan feito, que van ao fácil. Polo tanto é unha cuestión institucional ter traducido o sistema informático ao galego e que poida ser
utilizado por calquera funcionario.
Segundo, no País Vasco e Cataluña, de acordo co Consello
Xeral do Poder Xudicial, están a ter xa uns xulgados que entenden
que as demandas e denuncias se fagan en vasco ou en catalán.
Aquí esa iniciativa non existe por ningunha parte, nin vexo eu da
Xunta que se promova ou que se busque dalgunha maneira; pode
haber algún xulgado ou algúns xulgados. As demandas teñen que
sortearse porque non deben ir nunca a tal xuíz ou a aquel xulgado, pero dentro diso hai que buscar unha fórmula, como se están
buscando no País Vasco ou Cataluña, para que todo ese proceso se
produza no idioma propio. ¿Que buscan con iso? Conseguir unha
dinamización do idioma; e si que pode funcionar un xulgado
totalmente en catalán porque aínda que unha parte non use o catalán, faise en catalán e non pasa absolutamente nada. Entón o que
buscan é a dinamización, buscan probar a forma de utilizalo, pero
todo isto estase facendo dunha forma institucional.
É necesaria a traducción de todos os códigos e leis en todos
os despachos, que a Xunta ten que regalar. Se espera que todo o
mundo compre esas leis ao mellor non o fan, e din, despois, “é a
sociedade quen non o quere”. Pero aí está a Lei de normalización lingüística e o Estatuto dicindo que teñen eles que promover. E xa sabemos que custa cartos -dicía o anterior conferenciante-, esforzo, pero é
a única maneira de intentar normalizar. A min cústame traballo, a normalización véxoa moi afastada, pero ao mellor faise. Pero se non hai
ese apoio institucional, esa forza institucional, esa paixón política porque o idioma noso estea máis ou menos normalizado, eu creo que
será esa loita de David contra Goliat, do idioma galego contra o castelán usado por todos, avogados, letrados, maxistrados, por todos.
Institucionalmente hai que facer todo o posible, despois se
non dá resultado, xa se verá.
Luís Rodríguez Ennes

Quero engadir que seguindo o Boletín Oficial del Estado en
cuestións máis ben relativas a universidades, vese que están a saír
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as prazas, por exemplo para o País Vasco, con esixencia do coñecemento do éuscaro, pero saen no BOE. No campo da
Administración de xustiza debería ser exactamente igual.
B. M. P.

Agora xa non fai falta incluso coñecer o idioma, con ter os
cursos...
L. R. E

A segunda cuestión que eu citei, de pasada, na miña intervención para non alongarme excesivamente era relativa aos rexistros públicos. Citaba a Lei de normalización lingüística catalana na
que se prevé perfectamente que os asentos nas inscricións no
Rexistro Civil, no Rexistro da Propiedade, no Rexistro Mercantil
estean escritos na lingua propia. Aquí non hai posibilidade de ir
ao Rexistro Civil e facer un asento en galego; iso é preciso, é outra
maneira de ir normalizando a lingua.
Estas son iniciativas que teñen que partir do poder político. Nós podemos poñelas en coñecemento da sociedade, denuncialas, pero o poder político, en vez de chorar tanto, debería facer
estas cousas.
Rocío López Huete

Só quería dicir que as actuacións das institucións son só
como para saír do paso ou como para estancar todo o proceso. E
que estou moi de acordo co que dicía Benito sobre os cursos.
Non sei se non me expresei ben na miña exposición pero
pretendía dicir que dentro desta idea de estancamento que eu
vexo, son as propias institucións as que promoven estes cursos,
que son máis ben de alfabetización do persoal, pero o que é o ensino dos modelos de lingua para que despois se empreguen na práctica non se está a facer.
Para tranquilizar tamén a Benito, quería dicirlle que aínda
esta semana empezamos a ter o programa informático Libra para
traducilo ao galego. En teoría xa tiña que estar feito en marzo do
2000 pero aínda nos chegou agora.
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Alberte Ansede

Antes de pasar a outra cousa quería dicir sobre o programa informático Libra, que agora ímolo traducir, acaba de chegar,
orde da Xunta de que imos proceder á traducción... Pero é que a
triste broma deste programa é que cando se fixo ninguén reparou
en que ía ser necesario facelo en galego e entón cando se quixo
poñer en galego na Xunta díxose que, como xa estaba feito, que se
traducise. Pero resultou que non se podía traducir porque o propio programa estaba feito de tal maneira que impedía modificar os
documentos. Tiveron que contratar unha empresa extra, pagar un
diñeiro extra dun orzamento extra, para que uns informáticos tratasen de descubrir a maneira de que se puidese meter o galego no
programa. Mentres sucedeu todo isto pasou un ano e medio. É
dicir, que o programa cando se traduza case hai que cambialo por
obsoleto.
B. M.

Os cataláns e os vascos compraron o programa nas súas
linguas, e desde o primeiro momento tiveron a opción do idioma.
Aquí gastáronse moitísimos máis cartos e a ver en que queda o
tema. Está en boas mans.
Ventura Gude
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Aquí xa se traduciu, aínda que non o saben, en marzo de
2000 parte do programa Libra. Sobre todo quería volver sobre
unha das fórmulas eficaces -e volvo nomear a Daniel, que saíu
moitísimo neste congreso-, porque realmente son as súas ideas das
que estamos vivindo, e o pouco que se fixo só se debe a el.
A apostila que debería aparecer nos procesos de “Quero
que se me traduza”, “Quero que se me responda na lingua”, desde
a administración e desde a Xunta e mesmo desde colectivos sociais
como pode ser a CIG, non aparece. Xa deixou de aparecer; é como
se todo quedara a durmir. ¿Que esperamos, pois? Que esperten un
día e que volvan poñer esa frase que xa debería estar en todos os
papeis impresos. “Quero que se respecte o meu idioma”. E tam-
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pouco o está a facer quen o debería facer, nin o está a demandar
quen debería. Porque os que xa agardamos, estamos durmidos,
pero quen ten que estar esperto, que esperte máis.
B. M.

Na miña charla tiña unha parte de posible protección do
dereito ao uso da lingua; sobre o que ti dis, “quero que se me notifique en galego porque a Lei de normalización lingüística di iso, a
Lei de procedemento administrativo di iso, que teño dereito, á
parte, a que se notifique na lingua cooficial que escolla”. Pero hoxe
dis iso nun xulgado e rinse de ti, dancho en castelán e dinche:
“Vamos a ponernos nosotros ahora con estas... Déjese de tonterías”.
Pero eu tiña un recorte dun cidadán de Tarragona que non quixo
recibir algo por terceira vez, a pesar de ser multado, en castelán, e
dixo que necesariamente llo tiñan que enviar en catalán, porque as
leis o apoiaban en que tiñan que facelo no idioma que escollese.
Non ía pagar as multas, que o xulgado fixese como quixese, pero
el tiña ese dereito. Hai cidadáns destes, pero ¿en Galicia encontrariamos cidadáns coma este? Eu creo que non hai esa forza porque
o poder -algúns poderes máis ca outros- intenta adormentar a conciencia do cidadán.
Eu tiña unha parte que non puiden expoñer, pero vou
dicir só dúas palabras; o novo Código Penal do 95 recolle por fin
e por primeira vez no artigo 314 un delicto dos empresarios contra os traballadores. Este é un artigo que quere evitar todo tipo de
discriminación no traballo e o empresario que discrimina a un traballador pola lingua, polo sexo, pola relixión e polo uso -didunha lingua cooficial será castigado con pena de tanto de prisión
e tanto de multa. É a primeira vez que se recolle como causa de
discriminación. Estes días viña no xornal unha denuncia de Pilar
García Negro e non lembro se tamén da Mesa; un caso dunha persoa en Ourense que estaba nunha empresa da que a despediron
porque utilizaba o galego. Hoxe iso é de denuncia ante o xulgado
de garda e ese empresario, loxicamente, ten que ser condenado,
porque esa causa de discriminación segundo todos os tratados
internacionais, e conforme ao artigo 14 da Constitución española,
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que promove a igualdade de todos os españois, estaría penada.
Pero, é máis, artigo 542 do Código Penal, “A autoridade ou funcionario que impida o exercicio dun dereito cívico será castigado
con pena de inhabilitación especial”. Pois dentro deses dereitos
cívicos entendo que está o dereito ao uso dunha lingua cooficial.
No meu traballo, polo tanto, a min ningún xuíz, nin ningunha
autoridade, nin ningún funcionario da facenda ou de onde sexa
me pode impedir nin obstaculizar no uso da miña lingua. A min
non me poden dicir “Si no se expresa usted mejor no lo atiendo”,
ou “Hábleme usted en castellano que soy de Sevilla y no le entiendo”, non. Eu falo en galego e vostede busque un traductor onde
queira, ou que veña outra persoa atenderme. E nun xulgado non
poden dicir que non notifican, ou outra cousa, porque isto creo
que incorrería neste delicto.
Claro, ¿quen se atreve a denunciar porque quero falar en
galego e parece que me puxeron obstáculos?, a denunciar o de
facenda –alá vai a declaración da renda, alá vai todo... Se é na xustiza o xuíz hame de meter no cárcere para sempre, xa non saio
máis, ou leva a leira... estou agora preiteando pola leira e voulle
dicir, aínda por riba, ao xuíz que hai que facerme todo como eu
quero–. Entón é aí onde está a falta de forza social e a falta de forza
institucional para que estas cousas se denunciasen e servisen de
estímulo para que todo o mundo cumprise co que teña que cumprir, que é respectar as leis.
R. L. H.

Só quería dicir, como anécdota, que nós no tribunal tamén
temos un cidadán como ese de Tarragona, e a opinión xeral é que
se trata do “tolo do galego”.
B. M.

Por exemplo, desde a miña posición todo resulta máis
fácil. Cando empecei a facer todo en galego fíxeno, pero díxoseme: “Eso del gallego nada, eso está bien para la aldea, allí
donde tienes la casa, y para la taberna que yo ya sé que a ti te
gusta eso del gallego. Pero aquí nada.” E eu dixen, desde este
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preciso instante non vou escribir nin falar unha palabra en castelán, acabouse. Pero era fácil desde a miña posición, tiña a
forza, tiña o dereito e polo tanto a min non me cohibe ninguén
porque sei o que teño entre mans. Calquera cidadán non ten esa
capacidade de resposta.
Ventura Gude
Tribunal Superior de Xustiza

Desde a situación dun fiscal iso ten moito mérito porque
non estamos a falar nin dun maxistrado nin dun xuíz, estamos a
falar dun fiscal.

SESIÓN II

Mesa de traballo:
A normalización do galego en diversos ámbitos sociais
Daniel López Muñoz
Francisco Vázquez Vizoso
Fernando Ramallo Fernández
Conferencia: O galego no seo da UE:
oficialidade lingüística na UE e liberdades comunitarias
Alba Nogueira López
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A sesión da tarde de hoxe céntrase na presencia do galego
dentro da institución eclesiástica, dentro da sanidade e dentro da
publicidade. Sen prexulgar o que cada un dos relatores nos vaia
expor aquí, creo que todos concordaremos en que se botamos
unha ollada a estes tres ámbitos a nosa lingua está moi lonxe de
ter un status normal en cada un deles.
Si é certo que en cada un deles hai casos destacados e
exemplares, casos que usan, promoven e loitan por un uso normal
da nosa lingua neses tres ámbitos. Tamén é certo que as mensaxes
do corpo eclesiástico, do corpo sanitario e tamén da comunicación
publicitaria desenvólvense maiormente en español. Mais dicir isto
é dicir moi pouco, é quedar na obviedade común. E para facer
unha análise máis fonda, máis fundamentada, é dicir, para buscar,
descubrir os axentes que posibilitan esta situación e, dalgunha
forma, entrever as posibles vías de solución, contamos con tres
especialistas, cada un no seu ámbito, que van intervir a continuación e na seguinte orde:
En primeiro lugar Daniel López Muñoz, que nos falará
sobre o galego na igrexa. El é licenciado en Ciencias Políticas e
Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e vén
desempeñando, xa desde o ano 1992, o seu traballo dentro do
Corpo superior da Administración xeral da Xunta de Galicia. A
súa experiencia profesional e investigadora céntrase fundamentalmente en dous ámbitos, por unha parte a socio-educativa e
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de servicios sociais, tanto no sector público coma privado, e,
por outra, na investigación sociolingüística. Na primeira área
foi profesor durante os cursos 84-85, 85-86 dos Servicios
Sociais e Socioloxía de Galicia, no 82-87 desenvolveu traballos
profesionais como profesor sociopedagóxico e investigador
social na área de Benestar e servicios sociais, no 87-90 tamén
desenvolve traballos como sociólogo na Consellería de Traballo
e Benestar Social. E xa inferindo máis na outra área, na investigación sociolingüística, é destacable que xa no ano 88 dirixiu
para a Consello da Cultura Galega a investigación sobre o
emprego do galego na igrexa, unha temática que hoxe nos trae
aquí. E nestes dous últimos anos colaborou na organización do
Bienio Irmandiño que, como saben, tenta promover a normalización do galego na igrexa. Tamén formou parte da Comisión
de Lingua do Consello da Cultura Galega e estivo en programas
de formación profesional de adultos dentro da administración
autonómica.
Para analizar o estado do galego dentro da sanidade contamos coa presencia de Francisco Vázquez Vizoso, licenciado en
Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de
Compostela, médico especialista en Medicina Preventiva e de
Saúde Pública, oficial sanitario despois de realizar durante o ano
1990 na Escola Nacional de Sanidade de Madrid o Programa superior de Saúde Pública, diplomado en Deseño e Estatística en
Ciencias da Saúde pola Universidade Autónoma de Barcelona, técnico superior en Prevención de riscos laborais na especialidade de
Hixiene Industrial. Desde o ano 92 traballa como médico especialista en Medicina Preventiva e de Saúde Pública en Pontevedra,
primeiro no Hospital de Montecelo e despois da súa creación no
Complexo Hospitalario de Pontevedra, onde ademais é desde o
ano 98 xefe do Servicio de Medicina Preventiva. É asesor da
Dirección Xeral de Saúde Pública da División de Asistencia
Sanitaria do SERGAS sobre xestión de residuos sanitarios e outros
temas sobre medicina preventiva e de saúde pública. Ten presentado multitude de comunicacións en congresos científicos, reunións,... nos que se tratou esta problemática na que el desenvolve
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a súa actividade, así como numerosas publicacións tamén relativas
a estes temas.
A continuación Fernando Ramallo Fernández desenvolveranos o tema do galego na publicidade. El é profesor de
Lingüística na Universidade de Vigo, onde traballa fundamentalmente nos eidos da pragmática e da sociolingüística. Formou
parte do equipo investigador que elaborou o Mapa Sociolingüístico
de Galicia e é autor de diversas publicacións entre as que cabe
destacar, fundamentalmente pola temática que hoxe nos trae
aquí, Publicidade e Lingua Galega, por unha parte e pola outra
Vender en galego; é coeditor do Manual de ciencias da linguaxe que
será publicado moi proximamente; e coeditor da revista Estudios
de Sociolingüística, publicada pola Universidade de Vigo desde o
ano 2000.
Por esta orde na que os fun mencionando irán intervindo,
e logo agardamos ter un animado debate con eles.
Alberte Ansede

GALEGO E IGREXA.
POSIBILIDADES E ATRANCOS

Daniel López Muñoz
Administración Xeral da Xunta

PRESENTACIÓN

Recóllense nesta achega unha breves reflexións que derivan, tanto dunha análise sistemática de usos e actitudes lingüísticas dentro da institución eclesiástica en Galicia, a partir de estudios específicos sobre o tema1, como da observación e de diversas
fontes secundarias2.
Procúrase aquí artellar un discurso de síntese no que se
empregarán de maneira combinada e indistinta datos obtidos dos
estudios e fontes citadas.
Neses textos pódese ampliar e contrasta-la información
expresada neste breve relatorio, que trata de ofrecer unha visión
panorámica do nivel de normalización do galego na Igrexa, así
como das posibilidades e atrancos que experimenta esa normalización tanto pola idiosincrasia particular da institución estudiada,
como polas peculiares características socio-lingüísticas da sociedade da que forma parte.

1 Concretamente partimos de:
- López Muñoz, Daniel (1989): O idioma da Igrexa en Galicia. Consello da Cultura
Galega, Santiago.
- López Muñoz, Daniel; Ferro Ruibal, Xesús (2000): A palabra fai camiño. Irimia,
Santiago.
- López Muñoz, Daniel; García Cendán, Bernardo: Receptividade do galego na liturxia.
Consello da Cultura Galega, Santiago, (próxima publicación).
2 Cómpre, pola súa importancia, salientar expresamente:
- Caamaño Suárez, M.; Rodríguez Pampín, X.M. (1980): Pro e contra da liturxia en
galego. Sept, Vigo.
- Ferro Ruibal, Xesús (1987): A Igrexa e a lingua galega. Consello da Cultura Galega,
Santiago.
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O PUNTO DE PARTIDA: UN DESFASAMENTO DE COMPLEXA EXPLICACIÓN

Como primeira constatación cómpre expoñer e cuantifica-lo
estado xeral da cuestión, empregando un indicador moi concreto
e fiable: o nivel de galeguización da liturxia ordinaria (taxa de
misas dominicais en galego).
Da comparanza entre os gráfico 1 e 2 dedúcese un contraste que demanda algún tipo de explicación: nunha comunidade de falantes que dispón dun idioma propio empregado en maior
ou menor medida por máis dun 80% das súas xentes e entendido
por un 97% delas, un idioma, que nas mensaxes formais que emiten os estamentos con poder de decisión –política, económica,
cultural e tamén relixiosa– adquire a máis alta consideración como
patrimonio de precioso valor..., está absolutamente ausente no
70% das misas que a Igrexa celebra e non é empregado nunca por
un 86% dos seus párrocos.
Gráfico 1

Gráfico 2

Distribución da poboación galega segundo a súa
lingua habitual. Normalmente vostede exprésase en...

Distribución das misas de fin de semana en
Galicia segundo o idioma empregado
7,2%

17,3

22,8%

45,2

15,4
21,1
En galego
Máis en galego ca en cast.
Máis en castelán ca en gal. En castelán

70,0%
En galego

Parcialmente en galego

En castelán

O nivel de normalización do galego na liturxia, por outra
parte, contrasta non só coa realidade lingüística do país, senón,
ademais, co seu único modelo lingüístico oficialmente aprobado,
o que se deduce do Concilio Pastoral de Galicia, no ano 1976,
un modelo que supoñía un gran avance do galego na liturxia e
que de maneira sucinta poderiamos resumir así: en tódalas
parroquias de Galicia debe haber algunha misa en galego e
naquelas onde o galego sexa a lingua habitual da poboación toda
a liturxia debe ser en galego.

101

Galego e igrexa. Posibilidades e atrancos

HIPÓTESES EXPLICATIVAS E LUGARES COMÚNS

Hipótese 1. “Os actores non están obxectiva ou subxectivamente preparados”
No primeiro dos estudios citados sobre o tema (ver nota
1), quedaba sobradamente falseada esta posible hipótese explicativa. Os párrocos das diferentes dioceses galegas non estaban faltos nin de hábitos lingüísticos nin de conciencia lingüística como
para non romper cuns niveis de uso tan extremadamente exiguos.
Malia que é certo, e así se constataba, que sobre os párrocos pesaba unha formación inhibidora do uso do galego, e que
pode haber certos déficits de “galego normativo”, das destrezas e
hábito de uso do galego, das opcións conscientes sobre modelo
lingüístico idóneo para a institución eclesiástica e dos seus escasos
niveis actuais de prexuízo antinormalizador, debería inducirse un
escenario moi distinto do actual: posiblemente permitirían un
nivel de introducción do galego superior ó 60%.
Observemos, senón, os gráficos
Gráfico 3

Gráfico 4

Lingua habitual dos párrocos

Opción de modelo lingüístico ideal dos párrocos
para a Igrexa en Galicia

Máis castelán
ca galego
12%

Castelán
3%

Máis galego
ca castelán
12%

Galego
73%

que o normal
fose o castelán
19%

que se usasen
os dous pero
máis o castelán
25%

que o normal fose
o uso do galego
28%

que se usasen
os dous pero
máis o galego
28%

Hipótese 2. “Trátase dunha adaptación ó ‘cliente’ da misa
dominical”
Neste suposto explicativo partiremos da premisa inicial de
que os que máis empregan o castelán serían a xente máis relixiosa
ou os máis practicantes e que, en consecuencia, a Igrexa, nesa
resistencia ó avance interno do galego, se adaptaría á chamada
xente de Igrexa.
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Os datos, sen embargo, demostran que pasa xusto ó revés.
No gráfico 5 achégase un importante matiz. A pouca presencia do galego na práctica litúrxica non se corresponde coa gran
fidelidade que o fregués tradicional amosa cara ó idioma propio de
Galicia. Efectivamente: de entre os que se declaran crentes ou máis
ben crentes, os que máis galego falan son os que máis frecuentan
a igrexa. Ser galego-falante sería un dos trazos definitorios do
retrato robot do fregués típico en Galicia.
Gráfico 5

Práctica relixiosa segundo a lingua habitual
máis ben practicante
máis ben pouco practicante
máis ben nada practicante

60,0%
59,8%

50,0%

45,9%

45,7%

46,5%
42,2%

40,0%

97,7%

99,8%

99,5%

48,2%

95,7%

30,0%
21,8%

20,0%
19,7%

10,0%

14,2%

12,9%

8,9%

0,0%
Galego

Máis galego
ca castelán

Máis castelán
ca galego

Castelán

Valor
medio total

Hipótese 3: “É unha opción moderna, en sintonía coa
poboación máis nova”
Trataríase, desde esta perspectiva, dun comportamento
consecuente cunha suposta ideoloxía do progreso, dunha captatio
benevolentia, orientada principalmente a un público xuvenil, ou,
por extensión, ás franxas máis modernizadas da sociedade, que son
as que menos teñen o galego como lingua habitual.
Se reparamos na xente nova, paradigma desa actitude
modernizada, observamos certamente un dato nada insignificante:
a variación dos usos lingüísticos ó longo dos diversos grupos de
idade non é favorable para o idioma galego. No cadro 1 obsérvase a intensidade dese fenómeno.
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Cadro 1. Comportamento lingüístico por idade
Menos de
20 anos

De 20
a 29

De 30
a 49

De 50
65 e
a 64 máis anos

Total

Sempre ou case
sempre en galego

30,4% 33,0% 46,2% 47,1% 55,0% 45,2%

Máis en galego
ca en castelán

24,9% 22,0% 17,8% 26,4% 19,4% 21,1%

Máis en castelán
ca en galego

12,8% 17,8% 17,4% 13,8% 12,6% 15,4%

Sempre ou case
30,4% 25,6% 18,0% 11,7% 12,5% 17,3%
sempre en castelán
NS/NC

1,6%

1,6%

0,6%

1,1%

0,5%

0,9%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Seguindo a liña de argumentación expresada máis arriba,
unha Igrexa en castelán podería adaptarse mellor ós grupos de
idade que menos galego falan. Pero unha vez máis a realidade ten
varias lecturas e a aparente non é a definitiva: os mozos falan
menos galego, pero senten por el máis simpatía ca ningunha xeración anterior.
O gráfico 6 resulta enormemente esclarecedor ó respecto.
Nel recóllese a valoración que a poboación galega en xeral ten
sobre o feito de que o galego estea tan escasamente presente na
liturxia. Mide, xa que logo, de maneira indirecta, dúas cousas que
veñen ó caso: a valoración que merece o galego mesmo e a simpatía polas institucións que axudan á normalización do galego.
Certamente os grupos de idade máis nova, os mozos e
mozas, están presos da súa contradicción: falan o galego menos ca
ninguén, pero tamén o valoran máis ca ninguén. Nestas idades
parece acontecer algo curioso que interesa subliñar aquí: a forte
aceptación do simbolismo da fala como sinal de identidade diferencial, aínda que menos da súa utilidade práctica para a vida. O
que si parece bastante claro é que valoran máis as institucións que
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se fan cargo do proceso histórico de normalización do galego e da
restauración da dignidade cultural de Galicia como realidade diferenciada. Isto non fai máis ca confirmarse na cuestión concreta
sobre a eventual introducción de misa en galego. Obsérvase aquí
unha vez máis un curioso fenómeno que se dá na sociedade galega nesta época de cambios nas vixencias lingüísticas: no tocante ó
idioma hai unha sorte de delegación da responsabilidade individual nas institucións. Valórase máis o galego, pero fálase menos e
confíase que o traballo restaurador virá das mans das institucións
sociais.
Gráfico 6

Valoración de ausencia do galego na Igrexa segundo a idade
O uso escaso que a Igrexa católica vén facendo do galego parécelle unha postura...
Moi desacertada
Desacertada
Acertada
Moi acertada
NS/NC

70,0%
62,9%

60,0%
53,5%

50,0%

47,9%

49,0%

47,9%

45,2%

40,0%
30,0%

30,0%
22,5%

20,0%
13,4%

10,0%

15,1%

14,9%

17,3%
14,0%
12,4%

32,9% 22,6%

16,8%

10,1%

8,7%
6,6%

5,8%
0,3%

0,0%
Menos de 20
anos

de 20 a 29
anos

22,3%
17,9%

17,1%

0,4%

de 30 a 49
anos

0,9%

de 50 a 64
anos

1,2%

65 e máis
anos

0,7%

Valor medio
total

Hipótese 4: “A xente, especialmente a que máis acode á igrexa, aínda que fale máis galego cá media, oponse á liturxia en galego”
No primeiro dos estudios de campo ós que se fai referencia ó principio (v. nota 1) os párrocos declararon que a xente
rexeitaba o galego na misa –así o declarou un 14,2%– e, sobre
todo, que a xente non o demandaba –así se expresaba un 35,8%
máis–.
Dez anos despois, cando hai bastante unanimidade entre
os observadores acerca de que non houbo ningún avance minimamente significativo do galego na liturxia, indágase directamente na opinión da xente e, quizais sorprendentemente, o resultado
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é que a maioría da xente si quere a liturxia en galego. Iso tamén é
certo cando se trata dos grupos máis practicantes, polo que novamente a hipótese é falsa. Sen embargo neste caso si hai que matizar e precisar.
Gráfico 7

¿Agradaríalle que na súa parroquia se celebrase regularmente misa en galego?

31,50%

1,40%
54,20%

si
non
indiferente

12,90%

NS/NC

A CLAVE: AS MINORÍAS CUALIFICADAS E O CONSERVADORISMO INSTITUCIONAL

O feito de que a maioría numérica teña esa postura de clara
aceptación e acollida do galego na liturxia non implica evidentemente que esa distribución sexa trasladable a tódolos segmentos de
poboación, nin que tódolos segmentos teñan o mesmo “peso específico” á hora de conformar unha “opinión pública interna” á Igrexa.
Este dato é clave, xa que non estamos diante dunha organización na
que existan mecanismos de natureza referendataria na formación da
vontade institucional, nin, aínda menos, na selección dos líderes formais3. Como xa sinalamos, o último proceso de natureza consultivoparticipativa celebrado na Igrexa galega foi o Concilio Pastoral de
Galicia, no ano 1976, e as súas conclusións neste terreo nunca se
plasmaron nun plano executivo.
Debemos, xa que logo, explora-lo perfil do 13% que ten
unha oposición frontal e ver qué peso poden ter na vida parroquial.
Deste o punto de vista de idade, factor moi determinante,
obsérvase unha correlación directa entre idade e rexeitamento do
galego. Esa actitude afecta a case un tercio da poboación de máis
de 65 anos (gráfico 8).
3

Estase no momento histórico actual moi lonxe do principio patrístico de que
“O que ha mandar sobre todos que sexa elixido por todos.”
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Gráfico 8

¿Agradaríalle que na súa parroquia se celebrase regularmente misa en galego?
si

non

indiferente

80,0%
66,9%

70,0%

64,6%
56,6%

60,0%

56,6%

50,0%

43,9%

40,0%
30,9%

32,5%

28,5%

30,0%

32,7%

31,2%
23,4%

20,0%

15,5%
9,5%

10,0%

5,7%

2,2%

0,0%
Menos de 20 anos de 20 a 29 anos

de 30 a 49 anos

de 50 a 54 anos

65 e máis anos

Tamén a variable xénero correlaciona neste caso de
maneira significativa e dáse nas mulleres un maior nivel de
rexeitamento.
Gráfico 9

¿Agradaríalle que na súa parroquia se celebrase regularmente misa en galego?

si

non

indiferente

60,10%

70,0%

54,20%
49,10%

60,0%
50,0%

31,10%

31,80%
31,50%

40,0%
30,0%
20,0%

18,10%

12,90%

7,00%

10,0%
0,0%
Homes

Mulleres

Media total

Así mesmo, resulta moi ilustrativo o cadro 2, no que se
verifica que entre o sector con usos lingüísticos máis castelanizados o nivel de rexeitamento dunha eventual celebración da liturxia en galego é o dobre da media e máis do triple ca entre os falantes habituais en galego.
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Cadro 2. Agrado respecto á celebración da misa en galego
segundo a lingua habitual
Normalmente vostede exprésase....
¿Agradaríalle que na Sempre ou Máis en
Máis en Sempre ou
súa parroquia se
case sempre galego ca castelán ca case sempre Total
celebrase regularmente en galego en castelán en galego en castelán
misa en galego..?
63,8%
7,3%
27,5%
1,4%
100%

...si
...non
...indiferente
NS/NC
Total

56,0%
12,2%
30,4%
1,4%
100%

47,0%
17,6%
35,5%
0%
100%

35,0%
24,9%
39,8%
0,3%
100%

54,2%
12,9%
31,5%
1,4%
100%

E, por fin, no gráfico 10, obsérvase en que medida ese
núcleo de resistencia á normalización do galego na liturxia está
máis ou menos sobrerrepresentado entre os que con máis frecuencia asisten ás celebracións litúrxicas. Efectivamente, así como
as porcentaxes de aceptación teñen unha variación pequena,
sendo o resultado positivo en tódolos subgrupos, con independencia da súa actitude relixiosa, o peso dos indecisos baixa a
medida que sobe o nivel de práctica, producíndose un transvasamento importante xa no grupo de maior práctica cara á postura
negativa, de maneira que o rexeitamento fronte á liturxia en galego acada nese grupo un 29%.
Gráfico 10

Agrado respecto á celebración da misa en galego segundo a postura relixiosa
¿Agradaríalle que na súa parroquia se celebrase regularmente misa en galego?
si

60,0%

56,7%
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NS/NC

55,8%

54,3%

52,0%

50,0%
39,9%

40,0%

32,6%

32,2%

28,9%

30,0%
17,8%

20,0%
10,0%

12,0%
1,9%

1,6%

10,8%
1,2%

1,2%

1,3%

0,0%
Non crente

Crente nada
practicante

Crente pouco
practicante

Crente practicante
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Desta maneira temos identificados os trazos definitorios básicos dese 13% da poboación galega que rexeita a introducción normalizada do galego na liturxia. Trátase dunha minoría claramente
practicante, de idade avanzada e instalada no castelán. Ademais,
neles predominan as mulleres e sitúanse máis ben nas vilas.
O escenario no que nos sitúan os datos é, polo tanto, o
dunha maioría que vería con agrado que se misase en galego. É
a maioría social receptiva ó cambio normalizador a favor do
galego. Pero, así mesmo, o dunha minoría que se opón e que,
polo seu perfil sociolóxico, resulta ser decisiva dentro da institución estudiada.
Vexámolo doutra maneira. No gráfico 11 amósase como a
poboación leiga en Galicia, en xeral, optaría por un modelo lingüístico para a Igrexa cunha presencia do galego máis intensa cá
desexada por parte dos cregos (que non é nada desprezable e sempre moito máis avanzada có que a realidade nos depara).
Gráfico 11

Opción de modelo lingüístico para a Igrexa comparado entre leigos e párrocos
Leigos 99

Párrocos 88
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0,0%
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fose o galego
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Que o normal
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NS/NC

Sen embargo, no gráfico 12, obsérvase como o grupo máis
practicante ten unha opinión ó respecto que o arreda da poboación
en xeral e o aproxima moito máis ó perfil de opinión dos cregos.
E, en xeral, a maioría dos indicadores tenden a sinalar que
entre o sector máis practicante a definición galeguista consciente é
menor, a pesar de falar máis galego e ser moi receptivos coa posi-
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bilidade da misa en galego. Pero estamos diante dunha receptividade máis ben pasiva. Desde logo, todo parece indicar que é moito
menos activa có empeño en contra da minoría con peso específico
parroquial.
Gráfico 12

Opción de modelo lingüístico para a Igrexa segundo o posicionamento relixioso
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Esa receptividade pasiva semella que está nutrida, ademais, por algún tipo de percepción de que “as lideiras lingüísticas
non deben afectar á relixión”, manifestada nunha anormalmente
alta taxa de indiferencia diante deste asunto –o idioma no que se
celebre a liturxia– practicamente en tódolos sectores: a máis dun
30% resúltalle o tema indiferente.
En calquera caso o que si parece claro é que as marcas
sociais do idioma galego –especialmente cando rompendo a
norma diglósica é empregado normalizadamente en ámbitos e
rexistros de uso propios da lingua “alta”– actúan neste sector
obxecto de estudio aquí de maneira especialmente contundente,
disparando tódalas alarmas dun segmento de poboación con
influencia notable na institución e un alto conservadorismo social.
O mantemento de comportamentos diglósicos na nosa sociedade
está claramente implícito no gráfico 13, polo que non estamos a
falar de algo que non se explique razoablemente polo contexto
sociolingüístico global da sociedade galega.

Daniel López Muñoz

110
Gráfico 13

Lingua habitual segundo os estudios rematados
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No caso que nos ocupa, nesa minoría influente e resistente, os condicionamentos e prexuízos lingüísticos, que, sendo reais
en toda a poboación, están noutros grupos máis recoñecidos e
controlados, poden actuar de maneira máis intensa e visceral.
Desta maneira resulta que a ruptura da norma diglósica –o
emprego do galego tamén cando se traspasou cara a dentro o adro
da Igrexa– vai crear unha certa tensión conflictiva, na medida en
que, a pesar de que vai ser algo que mereza a aprobación de máis
dun 50% dos asistentes á misa, e a indiferencia de arredor dun
30%, provocará o rexeitamento máis ou menos activo de entre un
12 e un 18% dos presentes.
Tal como funciona a organización que aquí se estudia, esa
tensión debe ser asumida por unha persoa clave na que recae todo o
peso das decisións: o celebrante. Entramos así no segundo aspecto
Gráfico 14

Frecuencia de misas en galego segundo a postura doutrinal do párroco
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clave da cuestión: a disposición do celebrante a asumir esa dose de
conflictividade, o que ten que ver, tal como expresa o gráfico 14, coa
súa toma de postura nunha escala de conservadorismo-renovación.
En definitiva, a opción polo galego implica, nun contexto
coma o noso, unha opción de valor ou, mellor dito, de valores e,
polo tanto, de estilo pastoral, de visión do mundo e de transfondo ideolóxico e teolóxico.
Polas características, idiosincrasia e funcionamento propio
da institución, resultaría decisivo que ese posible cambio conflictivo que debe asumi-lo párroco fose acompañado e contextualizado nun plan de normalización apoiado pola xerarquía eclesiástica
galega. Pero non hai nada que poida ser considerado como tal, e
os poucos pronunciamentos ó respecto, aínda tendo certo valor
moral, non se acompañan de actitudes claras e de decidido valor
simbólico, nin se articulan en forma de programas de actuación
concretos.

O GALEGO NA SANIDADE

Francisco L. Vázquez Vizoso
Complexo Hospitalario de Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Unha actividade lingüística normalizadora do galego eficaz
precisa, en calquera parcela da actividade social, do coñecemento
das súas características estructurais do sector así como da realidade dos seus usos lingüísticos.
A sanidade ocupa en Galicia a un gran número de persoas, conta cunha ampla presencia en todo o territorio do país
e manexa unha importantísima cantidade de recursos económicos.
Os obxectivos deste traballo son presentar información
sobre a estructura do sector sanitario galego, que nos permita
apreciar a súa importancia real e que pode ser de interese para a
planificación da actividade normalizadora, así como achegarnos a
un primeiro diagnóstico da realidade actual do uso do galego na
sanidade galega.
Así, achégase información sobre os recursos humanos,
materiais e económicos do sector sanitario público galego persoal,
que constitúe a parte máis importante, cuantitativa e cualitativamente, da sanidade galega. Por outra banda, analízase o idioma
empregado nas publicacións da Consellería de Sanidade da Xunta
entre 1991 e o 2000. Finalmente, preséntanse os resultados dunha
enquisa realizada a profesionais sanitarios relativa ao uso do galego na fala e na escrita.
I. MATERIAL E MÉTODOS

A información que se achega sobre a estructura de recursos
materiais, humanos e económicos da sanidade galega procede do
Anuario Estatístico “Galicia en Cifras, 1999” dispoñíbel en formato
electrónico na páxina web do Instituto Galego de Estatística (IGE),
http://www.xunta.es/auto/ige/Datos/galicia_99/indexc07.htm, así
como da información oficial do Servicio Galego de Saúde (SER-
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GAS), reproducida en diversas publicacións e obtida da páxina
web do SERGAS: http://www.sergas.es/sergas/galego/default.asp
Para a revisión das publicacións da Consellería de
Sanidade da Xunta dende 1991 a outubro de 2000 empregáronse
as revisións, de marzo de 1997 e de xuño de 1999, do Catálogo de
Publicacións desta Consellería1, así como a información contida no
epígrafe Documentación Técnica e Publicacións da páxina web do
SERGAS dispoñíbel en outubro de 2000.
Segundo o relatado polo persoal da Biblioteca da
Consellería, que logo se comprobou que era certo, o idioma do
título das publicacións correspondíase co idioma en que estaba o texto da publicación. Cada publicación, en función do
idioma no que estaba o seu título, foi incluída nunha das tres
seguintes categorías: en castelán, en galego, ou dubidoso
(cando o idioma do título non era unívoco, ao ser igual en galego e en castelán).
Para obtermos información relativa ao uso escrito e falado
do galego entre os sanitario, elaborouse unha enquisa ‘ad hoc’, que
foi remitida a profesionais caracterizados pola súa preocupación
pola situación social da lingua galega e por manter posicións favorábeis á normalización do uso do galego. Trátase polo tanto dun
estudio descritivo baseado en “informadores clave” seleccionados
polo autor, tamén denominado “mostraxe a criterio” ou “judgmental sampling”.
En cada unha das 7 áreas (A Coruña, Ferrol, Lugo,
Ourense, Vigo, Pontevedra e Santiago) foron seleccionados 4
profesionais: 2 de Atención Especializada (1 médico e 1 enfermeira) e outros 2 de Atención Primaria (1 médico e 1 enfermeira). Ademais tamén cubriron a enquisa 4 médicos de Servicios
Centrais de Santiago. Polo tanto a mostra estaba composta por
32 profesionais –18 médicos e 14 enfermeiros– distribuídos
polo conxunto do país e en contacto con estructuras sanitarias
xeograficamente diferentes.
A enquisa investiga a porcentaxe de uso do galego escrito e falado a tres niveis da estructura do Sistema Sanitario
Público Galego: nos Servicios Centrais da Consellería en
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Santiago, nas Direccións Periféricas do SERGAS das distintas
Áreas Sanitarias (Direccións de Atención Primaria e Direccións
de Atención Especializada) e entre os profesionais que traballan
nos centros de saúde e nos hospitais. A estructura da enquisa
preséntase xunto cos resultados no epígrafe correspondente a
estes.
A cada profesional ao que se lle remitiu a enquisa pedíuselle que cubrise aquelas partes da enquisa sobre as que consideraba que tiña información cumprida. Para cada un dos ítems da
enquisa debía elixir a resposta, relativa á porcentaxe de uso do
galego, que consideraba máis acaída entre as 7 seguintes categorías: A) <1%, B) do 1 a <5%, C) do 5 a <10%, D) do 10 a <30%, E)
do 30 a <60%, F) do 60 a <90%, G) >90%. A elección de variábel
resposta coma unha variábel categórica tiña como obxecto facilitar
a resposta ao non esixirse unha resposta puntual e poder situar a
resposta nun intervalo. A elección de categorías de respostas asimétricas vén motivada polo interese en que a enquisa permitira
recoller os fenómenos moi minoritario ou moi maioritarios e, ao
tempo, poder usar un número manexábel de categorías como
foron as 7 finalmente elixidas.
Na presentación de resultados móstrase para cada ítem a
mediana de resposta, o número de respostas e os límites do rango
intercuartílico. Como medida de tendencia central, a mediana é a
categoría que deixa a metade das respostas por arriba dela e a outra
metade por debaixo, correspóndese co percentil 50. Para expresar a
dispersión das respostas empregáronse os límites do rango intercuartílico, os percentiles 25 e 75, sinalando os límites entre os que se
inclúen o 75% central das respostas.
II. RESULTADOS

a) Aspectos estructurais da sanidade galega
O número de persoas que traballan no sector sanitario é
elevado. Na táboa 1 preséntase a distribución provincial dos
25.000 sanitarios colexiados en Galicia en 1997. Debe salientarse
que, alén dos anteriores, outros importantes colectivos traballan
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no sector sanitario: auxiliares de clínica, celadores, administrativos, etc.
TÁBOA 1. Persoal sanitario colexiado (o 31 de decembro de
1997)
A Coruña

Lugo

Ourense Pontevedra GALICIA

Médicos
4.305 1.267 1.237 3.009 9.818
Odontólogos e estomatólogos
486 124 106
330 1.046
Farmacéuticos
1.504 422 473 1.049 3.448
Veterinarios
608 546 232
382 1.768
ATS e Diplomados en Enfermería 4.547 1.470 1.478 2.919 10.414
TOTAL
Fonte: INE. Anuario Estadístico de España

O sector sanitario público é amplamente hexemónico en
Galicia, de xeito tal que nel están incluídos a maioría dos recursos
materiais e humanos con que conta o conxunto do Sistema
Sanitario Galego. Na táboa 2 pode comprobarse como o 72% das
camas hospitalarias de Galicia son de titularidade pública.
TÁBOA 2. Camas en funcionamento en 1995, en Galicia, segundo a entidade xurídica da que dependen
CAMAS PÚBLICAS
SERGAS Outros Total
6.484
1.202
7.686

CAMAS NON PÚBLICAS
TOTAL DE CAMAS
Privadas Outros
Total
10.719
2.545
488
3.033

Fonte: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen
de internado

Despois da integración ao longo dos anos 90 doutros
recursos sanitarios públicos (hospitais das deputacións,...) no
SERGAS, este organismo agrupa a gran maioría dos recursos
humanos da sanidade pública en Galicia. No ano 2000, o SERGAS contaba con máis de 29.000 traballadores. Na táboa 3 pre-
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séntase a distribución dos recursos humanos do SERGAS en
1998.
TÁBOA 3. Prazas ocupadas no SERGAS en 1998
DIRECTIVOS FUNCIONARIOS

133

LABORAIS
+ MIR

Facultativos

PERSOAL ESTATUTARIO
Sanitarios non
Non
facultativos
sanitarios

Total
estatutarios

2.320 2.081 4. 437 10.302 6.183 20.922

OUTROS

TOTAL

41

25.497

Na táboa pode comprobarse que o 0,52% teñen prazas de
directivos nos Servicios Centrais en Santiago, ou nas Direccións
Periféricas de Atención Primaria e Atención Especializada das
Áreas Sanitarias. Constitúen o grupo con maior responsabilidade
na xestión do SERGAS.
O núcleo fundamental do SERGAS está constituído polo
persoal estatutario e dáse ademais a circunstancia de que moitos
funcionarios procedentes doutras institucións sanitarias que se
integraron no SERGAS están pasando a persoal estatutario.
Aceptando como representativa a distribución do persoal estatutario, pode comprobarse que un 70% do persoal do SERGAS é persoal sanitario: algo máis dun 20% son facultativos (médicos na súa
inmensa maioría), aproximadamente un 50% está constituído por
persoal sanitario non facultativo (enfermeiros, auxiliares de enfermería e técnicos). Por outra banda o 30% do persoal do SERGAS
é persoal non sanitario (persoal administrativo, celadores, persoal
de mantemento, ...).
No ano 2000, o SERGAS contaba con máis de 29.000 traballadores.
Distribuídos por todo o país hai multitude de centros sanitarios. En 1997 a distribución provincial dos centros sanitarios
dependentes do SERGAS era a que se presenta na táboa 4, e no
ano 2000 a distribución xeográfica dos centros hospitalarios do
SERGAS era a reflectida na figura 1.
Debe salientarse que existe cando menos un centro sanitario de Atención Primaria en cada un dos concellos galegos.
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TÁBOA 4. Centros Sanitarios dependentes do SERGAS en 1997
EN ATENCIÓN PRIMARIA:1
Centros de Saúde
Ambulatorios
Consultorios municipais
Consultorios parroquiais
Total
EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA:2
Hospitais
Centros de Especialidades
Centros de Orientación Familiar

A Coruña

Lugo

Ourense Pontevedra GALICIA

36
4
84
64
188

19
1
52
15
87

54
1
45
20
120

51
4
24
38
117

160
10
205
137
512

12
11
4

5
2
3

6
2
4

7
12
3

30
27
14

Fonte: SERGAS. Memoria 1997
FIGURA 1.- Os hospitais do SERGAS
C. H. Arquitecto
Marcide-Novoa Santos
C. H. Juan Canalejo-Marítimo
de Oza

Hospital Comarcal
da Costa

C. H. Universitario
de Santiago

C. H. Xeral Calde

F. H. Virxe da
Xunqueira

H. Comarcal de Monforte

F. H. da Barbanza

H. Comarcal Valdorras

C. H. de Pontevedra
C. H. de Ourense
H. do Meixoeiro
C. H. Xeral-Cíes

F. H. Verín

Hospital Nicolás Peña

1 Non se inclúen, aínda que tamén participan neste eido asistencial, os servicios de
Atención urxente extrahospitalaria e as Unidades de apoio.
2 Faise omisión dos datos dos recursos en Saúde mental.
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O sector sanitario ten unha moi significativa importancia económica, como reflicte o feito de que 1 de cada 3 pesetas que xestiona a Xunta de Galicia dedícase á sanidade, ao
corresponder á Consellería de Sanidade e Servicios Sociais o
34% do orzamento global da Xunta do ano 2000. Na táboa 5
preséntase a distribución dese orzamento, que nun 90%
correspóndelle ao SERGAS. A distribución do orzamento do
SERGAS no ano 2000 por capítulos e por partidas é presentado nas Figuras 2 e 3.

TÁBOA 5. Orzamento xestionado desde a Consellería de
Sanidade e Servicios Sociais no ano 2000 (en miles de millóns
de ptas.)
Sanidade

Servicios Sociais
(Dirección Xeral de
Servicios Sociais,...)

SERGAS

TOTAL

25.277,5

13.681,4

324.531,5

363.490,4

(Dirección Xeral de
Saúde Pública,...)

FIGURA 2. Distribución por capítulos do orzamento do SERGAS no ano 2000

Capítulo IV
Transferenc.
Correntes
23,95%

Capítulo
VII e VIII
0,11%

Capítulo V
Investimentos
6,23%

20.228.000

77.709.496

86.000.000
Capítulo II
Bens Correntes
26,50%

140.244.000

Miles de ptas.

Capítulo I
Gastos de
persoal
143,21%
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FIGURA 3. Distribución das partidas do orzamento do SERGAS
no ano 2000
Formación
1,11%

3.592.146
Atención
Primaria
37,80%

Atención
Especializada
58,259%

122.679.545

189.028.806
Servicios Xerais
2,81%

9.230.999

Miles de ptas.

Na actualidade, o 43% do orzamento do SERGAS dedícase ao capítulo de persoal. O hospitalocentrismo, que caracteriza ao
noso sistema sanitario, queda reflectido no feito de que case o
60% do orzamento do SERGAS dedícase a Atención especializada,
é dicir, aos hospitais.
b) O idioma das publicacións da Consellería de Sanidade
e Servicios Sociais
Na figura 4 preséntase a distribución global das 352 publicacións en función do idioma empregado nelas, na figura 5 a súa
distribución anual, e na táboa 6 a súa distribución temática.
FIGURA 4. Distribución das publicacións da Consellería de
Sanidade e S.S., entre 1991 e outubro de 2000, en función do
idioma da publicación
Castelán

32
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Dúbida
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100
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200
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FIGURA 5. Distribución anual das publicacións da Consellería
de Sanidade e S.S. en función do idioma empregado
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1995
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TÁBOA 6. Distribución das publicacións da Consellería de
Sanidade e S.S. en función da área temática e do idioma empregado
Castelán
1) Atención especializada
2) Atención primaria
3) Drogodependencias
4) Farmacia
5) Información sanitaria
6) Normativa xeral
7) Planificación e ordenación sanitaria
8) Publicacións periódicas
9) Saúde mental
10) Saúde pública
11) Servicios sociais
12) Urxencias
Total

Dúbida

Galego

TOTAL

6
41
19
66
0
0
11
11
2
5
17
24
1
0
5
6
3
1
19
23
1
0
10
11
1
10
33
44
0
4
4
8
3
0
19
22
8
4
87
99
5
6
20
31
2
0
5
7
32
71
249
352
(9,1%) (20,2%) (70,7%) (100%)
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As publicacións en galego supoñen cando menos o 72,2%
das 345 publicacións editadas pola Consellería de Sanidade e S.S.
entre 1991 e outubro de 2000. En 1 de cada 5 publicacións non é
posíbel coñecer o idioma de edición baseándose no título, pois é
igual en galego e en castelán.
c) O uso do galego no SERGAS
Nas táboas 7, 8 e 9 preséntanse as porcentaxes de uso do
galego na escrita e na fala nos Servicios centrais da Consellería en
Santiago, nas Direccións periféricas das áreas sanitarias e nos
Centros sanitarios asistenciais.
TÁBOA 7. O uso do galego nos Servicios centrais
% de uso N.º de respostas (n)
do galego e límites do rango
(Media das
intercuartílico
respostas)
(LRI)
A ESCRITA Rotulación dos centros (San Lázaro,
n = 12
Camiño Francés, San Caetano, Conxo...)
≥ 90% LRI = do 60 a >90%
Na documentación que é remitida desde os do 60 a
n = 11
Servicios centrais aos Servicios periféricos
<90%
LRI = do 30 a >90%
Na documentación interna
do 10 a
n = 10
de Servicios centrais
<30%
LRI = do 10 a <90%
Nos borradores de traballo previos á
do 10 a <
n = 11
publicación ou remisión á periferia
30%
LRI = do 5 a >90%%
Nas publicacións de
≥ 90%
n = 11
Servicios centrais
LRI = do 30 a <90%
A FALA

Directivos que usan o galego como
idioma habitual de traballo
Directivos que non adoitan falar
galego aínda que si o fan cando
alguén lles fala nesta lingua
Traballadores que falan galego como
idioma habitual de traballo
Traballadores que non adoitan
falar galego aínda que si o fan
cando alguén lles fala nesta lingua

<1%
do 30 ao
60%
do 10 ao
30%
do 60 ao
90%

n=6
LRI = de <1 a <5%
n=6
LRI = do 60
a < 60%
n =11
LRI = do 5 a <30%
n = 11
LRI = do 30
a < 90%
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TÁBOA 8. O uso do galego nas Direccións periféricas (DP) do
SERGAS: Direccións de Atención primaria e Direccións dos
hospitais

A ESCRITA Rotulación dos centros (hospitais, centros
de saúde, consultorios, ...)
Na documentación que a dirección
envía aos profesionais
Na documentación profesional
(follas de peticións de probas,...)
Na documentación administrativa interna
(información de xestión, ...)
A FALA

Directivos (xerentes, directores,
subdirectores,...) que usan o galego como
idioma habitual de traballo
Directivos (xerentes, directores,
subdirectores,...) que non adoitan falar
galego aínda que si o fan cando alguén
lles fala nesta lingua

% de uso
do galego
(Media das
respostas)
do 60
a <90%
do 30
ao 60%
do 60
a <90%
do 5
ao 10%

N.º de respostas (n)
e límites do rango
intercuartílico
(LRI)
n = 20
LRI = do 30 a >90%
n = 21
LRI = do 5 a <60%
n = 21
LRI = do 5 a <60%
n = 21
LRI = de <1% a <10%

< 1%

n = 21
LRI = < 1%

do 5
n = 21
ao 10% LRI = de <1% a < 10%
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TABOA 9. O uso do galego polos profesionais dos centros
asistenciais do SERGAS

A ESCRITA Profesionais (médicos e enfermeiros) que
escriben en galego na súa actividade
profesional (nas historias clínicas, informes,...)
A FALA

Médicos que adoitan falar galego
cos seus compañeiros
Médicos que falan en galego
cos pacientes galegofalantes
Enfermeiros/fisioterapeutas/técnicos que
adoitan falar galego cos seus compañeiros
Enfermeiros/fisioterapeutas/técnicos que
falan en galego cos pacientes galegofalantes
Auxiliares de enfermería que adoitan falar
galego cos seus compañeiros
Auxiliares de enfermería que falan en
galego cos pacientes galegofalantes
Persoal administrativo que adoitan falar
galego cos seus compañeiros
Persoal administrativo que fala en galego
cos pacientes galegofalantes
Outro persoal (mantemento, cociña,
limpeza,...) que adoita falar galego cos
seus compañeiros
Outro persoal (mantemento, cociña,
limpeza,...) que fala en galego cos
pacientes galegofalantes

% de uso N.º de respostas (n)
do galego e límites do rango
(Media das
intercuartílico
respostas)
(LRI)
<1%
n = 22
LRI = de <1% a <5%
do 1
ao 5%
do 10
ao 30%
do 1
ao 5%
do 30
ao 60%
do 10
ao 30%
do 30
ao 60%
do 5
ao 10%
do 30
ao 60%
do 30
ao 60%

n = 21
LRI = do 1 a <10%
n = 21
LRI = do 10 <60%
n = 21
LRI = do 1 a <30%
n = 21
LRI = do 10 a <90%
n = 20
LRI = do 1 a <60%
n = 20
LRI = do 10 a <90%
n = 21
LRI = do 1 a <30%
n = 20
LRI = do 10 < 90%
n = 21
LRI = do 10 a < 90%

do 60
ao 90%

n = 20
LRI = do 30 a <90%

No que atinxe á escrita do galego nos Servicios centrais da
Consellería e o SERGAS obsérvanse, por unha banda, unhas altas
porcentaxes de utilización na rotulación, na documentación remitida aos Servicios periféricos e nas publicacións editadas e, por
outra banda, a súa moito máis reducida utilización na documentación interna así como nos borradores de traballos previos á remi-
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sión dun escrito aos servicios periféricos ou á edición dunha publicación. A utilización do galego escrito nas Direccións periféricas do
SERGAS é menor que nos Servicios centrais de Santiago e, mentres
que a rotulación da maioría dos centros está en galego, idioma no
que tamén está escrita a maioría da documentación profesional
(follas de petición de probas,...), a utilización do galego na documentación interna destas Direccións periféricas é moito menor.
En canto á utilización falada da lingua nas estructuras de
dirección do SERGAS (Servicios centrais e Direccións periféricas),
pode observarse a case inexistencia do galego como idioma habitual de traballo entre os directivos do SERGAS. Estes mesmos
directivos, cando alguén lles fala na lingua propia do país, utilízana nunha porcentaxe que é superior en Servicios centrais, >30%,
que nas Direccións periféricas, >15%. Por outra banda, entre os
traballadores de Servicios centrais, a porcentaxe dos que adoitan
falar en galego no traballo é superior ao 10%, e son maioría (máis
do 60%) os que utilizan esta lingua cando alguén lles fala nela.
A utilización do galego na escrita profesional dos médicos
e enfermeiros, os profesionais que realizan tarefas asistenciais que
máis utilizan a escrita durante o seu traballo profesional, é escasísima, <1%. A porcentaxe de médicos e enfermeiros que adoitan
falar galego cos seus compañeiros de traballo é menor do 5%, e a
porcentaxe dos que empregan o galego cos pacientes galego-falantes é maior do 10%, no caso dos médicos, e do 30%, no caso dos
enfermeiros.
Entre os outros profesionais da sanidade a porcentaxe de
galego-falantes habituais no traballo é maior que entre os médicos
e os enfermeiros, o mesmo que sucede coa porcentaxe dos que utilizan o galego cos pacientes galego-falantes.
III. DISCUSIÓN

A importancia estratéxica da sanidade desde unha perspectiva de planificación normalizadora non adoita ser percibida
desde fóra do sector. Sen embargo os datos presentados para amosar a estructura do sector sanitario, que foron seleccionados de
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xeito que puxeran de manifesto a importancia e distribución dos
recursos humanos, materiais e económicos que move o sector
saúde, poñen de manifesto a necesidade de dedicar esforzos normalizadores a un sector cuns profesionais que contan cun importante prestixio social entre a poboación e que se encontran distribuídos por practicamente todo o país.
O emprego do título como criterio discriminador do idioma das publicacións da Consellería de Sanidade e de Servicios
Sociais pode ser discutíbel. Foi un criterio establecido baseándose
en que facía factíbel, e eficiente, o estudio. Dispormos dos catálogos de publicacións e da posibilidade de consulta da sección de
publicacións da páxina web do SERGAS, que inclúe todas as
publicación da Consellería, permitía a fácil consulta do título das
publicacións.
A Consellería de Sanidade e Servicios Sociais emprega de
maneira absolutamente maioritaria o galego nas súas publicacións.
A porcentaxe de publicacións en galego supera amplamente o
72%, pois puido comprobarse que na meirande parte das publicacións nas que o título era igual en galego e castelán o idioma de
edición era o galego.
É difícil establecer o sentido do potencial nesgo de selección que podería introducirse, na estimación sobre a contía do uso
do galego no SERGAS, debido ao procedemento elixido para escoller as persoas ás que se lles remitiu a enquisa. A denominada mostraxe por “informadores clave” ou “mostraxe a criterio” é un procedemento de mostraxe que en determinadas situacións, como a
presente, pode ser moi útil.
Alén de facer máis factíbel a enquisa, pola maior facilidade con que puideron ser contactados polo autor, elixir a profesionais “preocupados pola situación social da lingua e por manter
posicións favorábeis á normalización do galego” tiña a vantaxe evidente de que opinaban sobre un problema que coñecían. A elección de profesionais distribuídos por todas as áreas sanitarias,
tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada,
garantía que se recollían opinións de situacións que moi probabelmente son diferentes.
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O diferente número de respostas nos diversos ítems reflicte que as persoas que contestaron seguiron a recomendación que
se lles fixo de que opinasen sobre aquelo que coñecían directamente. Que o número de respostas nos ítems referidos a Servicios
centrais sexa superior ao número de persoas que responden que
traballan en Servicios centrais é debido a que algunhas destas persoas da periferia asistencial coñecen tamén directamente a situación en Servicios centrais por ter formado parte de grupos de traballo en Santiago, etc.
Existe unha evidente contradicción, nas estructuras directivas do SERGAS, entre o maioritario uso do galego escrito nas
actividades “externas” (rotulación das instalacións, escritos públicos, ...) e o moito máis minoritario uso que se realiza nas actividades máis “internas” (documentación interna, borradores de traballo, ...). Este feito, unido ao escaso uso do galego como fala de
traballo habitual entre os seus directivos, fai pensar que nas direccións do SERGAS o galego é unha lingua de uso “formal”, unha
especie de latín litúrxico que se usa como froito da presión normalizadora externa ao sector.
A hexemonía do uso do castelán entre os profesionais da
sanidade é fortísima, fundamentalmente entre aqueles con maior
nivel de cualificación profesional.
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ANEXO
OBXECTIVOS: Achegar datos estructurais sobre o sector da
saúde que permitan comprender a súa magnitude e importancia
en Galicia, analizar o idioma das publicacións editadas pola
Consellería de Sanidade, e describir o uso escrito e falado do galego no Servicio Galego de Saúde (SERGAS), tanto nas súas estructuras directivas (Servicios Centrais e Direccións Periféricas das
Áreas Sanitarias) así como entre os profesionais que traballan nos
centros asistenciais.
MATERIAL E MÉTODOS: A información sobre a estructura
do sector da saúde que se presenta procede da publicada polas
autoridades autonómicas en diversas publicacións escritas e logo
mostrada en páxinas web oficiais do Instituto Galego de Estatística
e do SERGAS.
As publicacións da Consellería de Sanidade foron revisadas usando o catálogo de publicacións da Consellería e a información ao respecto existente na páxina web do SERGAS. O título da
publicación empregouse como criterio para definir o idioma da
publicación.
Realizouse un estudio descritivo sobre o uso do galego no
SERGAS, a partir dunha enquisa “ad hoc” cuberta por profesionais
sanitarios das diversas áreas sanitarias.
RESULTADOS: No ano 2000 traballaban no SERGAS máis
de 29.000 persoas, en multitude de centros distribuídos por todo
o territorio de Galicia. Nese mesmo ano o orzamento da
Consellería de Sanidade supuña o 34% do total do orzamento da
Xunta de Galicia.
Máis do 72% das publicacións editadas pola Consellería
de Sanidade están en galego.
O galego escrito ten un amplo uso na rotulación dos centros, nas publicacións e documentación remitidas desde as estructuras directivas do SERGAS e é moito máis escaso na documentación interna ou nos borradores de traballo. Por outra banda é
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mínima a proporción de directivos do SERGAS que usan o galego
como fala habitual no seu traballo.
A utilización do galego escrito e falado entre os profesionais dos centros asistenciais do SERGAS é moi escaso.
CONCLUSIÓN: Semella que nas direccións do SERGAS o

galego é unha lingua de uso “formal”, unha especie de latín litúrxico que se usa como froito da presión normalizadora externa ao
sector.
A hexemonía do uso do castelán entre os profesionais da
sanidade é fortísima, fundamentalmente entre aqueles con maior
nivel de cualificación profesional.

O GALEGO NA PUBLICIDADE:
MODELOS CULTURAIS, REPRESENTACIÓNS COLECTIVAS
E COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Fernando Ramallo
Universidade de Vigo

INTRODUCCIÓN

O obxectivo deste traballo é proporcionar algunhas claves
que contribúan á reflexión acerca da relación entre lingua e publicidade en Galicia, incidindo por un lado na presencia do galego na
comunicación publicitaria e na visión que o sector empresarial ten
sobre este particular, e por outro na función dos mediadores no
proceso de producción publicitaria e nas consecuencias derivadas
das súas eleccións estratéxicas.
MERCADOS, PUBLICIDADE E LINGUA

Nun mercado constituído como a armazón lóxica dun
capitalismo de consumo, a publicidade ocupa un lugar moi destacado na reproducción das ideoloxías dominantes, contribuíndo con notable éxito á elaboración e mantemento de determinadas representacións colectivas. É por iso que no marco dun
proceso de construcción identitaria, a función da comunicación
publicitaria debe ser obxecto de análise e de reflexión polos
seus efectos sobre a cultura e a sociedade. Sobre todo se aceptamos que a universalización das prácticas de consumo non ten
por que contradici-la elaboración de productos comunicativos
en clara sintonía co local; máis ben ó contrario: entre o global e
o local comeza a producirse un baleiro no espacio que ata o de
agora ocupou o estado-nación de maneira máis ou menos nidia
e que o seu incipiente debilitamento como institución fiscalizadora permitirá a creación de novos espacios para as culturas e
as linguas locais (Beck 1998).
Non é preciso ser moi observador para decatarse de que
o sector económico, e máis concretamente o da publicidade
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producida en ou para Galicia, destaca entre aqueles nos que os
avances na dinamización da lingua galega son máis cativos. Isto
é especialmente preocupante xa que, como acabamos de
comentar, nas economías de mercado a publicidade constitúe
un poderoso vehículo de creación e transmisión de valores e
mitos moi aceptados pola poboación e que, no caso de Galicia,
se están a construír en español. Neste sentido, quizais non sexa
esaxerado pensar que en Galicia a publicidade está favorecendo
o desarraigamento das identidades locais, sobre todo se entendémo-la publicidade como un elemento configurador de interpretacións culturais, que aínda que non é responsable da unificación cultural si que constitúe unha fábrica de símbolos culturais universais.
Parte do desinterese que caracteriza este sector pode
explicarse se temos en consideración que ó falarmos de publicidade nos estamos referindo á estratexia comunicativa dun sector privado. Tal estratexia insírese nunha política de empresa
que se move segundo criterios de rendibilidade económica. É
dicir, a diferencia das intervencións ou planificacións no sector
público, onde hai un campo de acción claramente institucional
–aínda que non só–, o sector privado opera cunha lóxica baseada, con frecuencia, en intereses particulares ou corporativos.
Con todo, isto require unha matización. É certo que se trata
dunha estratexia de comunicación na que, simplificando o proceso, un actor pretende motivar a outro, que neste caso se comporta como un comprador potencial, utilizando para iso, na
maioría dos casos, un medio de comunicación masivo. O feito
de tratarse dun proceso comunicativo con estas características
sitúanos ante un xénero de comunicación pública con intereses
privados. Precisamente por iso, por considerarse unha forma de
producción social de comunicación, podemos esperar do sector
privado que atenda as demandas e favoreza a construcción
dunha identidade social na que se poñen en xogo dereitos e
desexos da poboación destinataria dos seus productos comunicativos. Á fin e ó cabo as vendas comezan –e acaban– sendo formas de comunicación.
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Hoxe en día, ningén dubida da relevancia dos medios de
comunicación en xeral e da publicidade en particular na construcción da realidade social. Fóra dos tópicos que establecen
que a publicidade é negativa porque modifica a nosa vontade
sen a penas decatarnos, o certo é que os publicitarios profesionais se preocupan por configurar espacios comunicativos tendo
en conta a vontade e os desexos dos consumidores, as características dos seus comportamentos, as súas necesidades, etc. En
xeral, unha publicidade que obvie isto é unha publicidade destinada ó fracaso. Por iso chama a atención que cando o mediador elabora un producto publicitario destinado a ser consumido nun sistema productivo no que a ideoloxía dominante, se
non a única, é o consumo, pase por alto a lingua que demanda
a sociedade consumista. De no ser así, cabería pensar que o que
realmente falla é a demanda social. E quizais estea aí unha parte
do problema.
O DISCURSO DOS EMPRESARIOS

Sen embargo, se atendemos ós datos de diversos estudios
de opinión relacionados co uso do galego na publicidade e nas
relacións comerciais que se levaron a cabo nos últimos anos,
decatarémonos de que tanto consumidores coma empresarios
mostran unha notable empatía cara á extensión do idioma galego neste ámbito. É raro o rexeitamento (gráfico 1)1 e, sen embargo, a presencia de publicidade en galego é moi cativa, tanto en
medios escritos coma na radio ou na TV (gráficos 2 e 3).

1

Os datos do gráfico 1 proceden de dúas fontes distintas. Aqueles relacionados
cos consumidores están recollidos de Ramallo e Rei Doval (1997), mentres que
os dos empresarios tomámolos de Bouzada e Lorenzo (1997). Segundo os
datos destes últimos autores, soamente o 17% dos empresarios entrevistados
realizou nalgunha ocasión publicidade en galego. En tódolos casos, o resultado foi positivo para a empresa.
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Gráfico 1. Actitude ante o uso do galego na publicidade
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Gráfico 2. Presencia de publicidade en galego na prensa escrita
Presencia do galego na publicidade (1-8 de nov. 2000) N-1046
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Gráfico 3. Lingua e publicidade en tres xornais galegos
Distribución lingüística na publicidade de... (1-8 de nov. 2000)

español
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No gráfico 2 preséntanse as porcentaxes de publicidade
en galego e en español aparecida en tres xornais galegos nos primeiros días do mes de novembro de 2000. O resultado non
pode ser máis ilustrativo: de cada 10 anuncios, 8 aparecen en
español e 2 en galego. Esta é a tendencia habitual, tal como se
vén poñendo de manifesto desde hai xa algúns anos (Goyanes
Vilar et al. 1996). A pesar da escasa relevancia da publicidade
en galego nos xornais citados, se analizámo-lo total de galego
que hai diariamente na prensa, o procedente da publicidade é
sempre superior ó que aparece nas seccións de información ou
nos artigos de opinión, coa excepción, obviamente, de O Correo
Galego.
En 1995 realizamos unha serie de entrevistas con directivos de diversas empresas situadas en Galicia co obxectivo de
coñece-las opinións que os empresarios teñen acerca da pertinencia do uso do galego nas relacións comerciais e, en particular, na publicidade. O resultado foron 27 entrevistas semiestructuradas que formaron parte dun estudio máis amplo publicado polo Consello da Cultura Galega (Ramallo e Rei Doval
1997). Aínda que non se trata dunha mostra significativa, dada
a heteroxeneidade das empresas analizadas, tanto polos sectores
de actividade coma polo número de empregados, o nivel de facturación ou o carácter expansivo da empresa –galega, estatal ou
multinacional–, os discursos producidos supoñen un punto de
partida válido para dar conta dos argumentos a favor ou en contra que o empresariado atopa para o uso da lingua galega na
comunicación empresarial.
Os discursos analizados permiten facer algunhas consideracións xerais. Por unha banda, hai unha diferencia clara
entre empresas de carácter local, caracterizadas por traballaren
case exclusivamente no mercado galego, e as empresas nas que
a cota de mercado en Galicia é moi reducida. Por outra banda,
cómpre destaca-las empresas comprometidas coa realidade
social e cultural de Galicia, entre as que debemos destaca-las
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incluídas na Fundación Galicia Empresa2. Ademais, na maioría
das empresas hai unha clara diferencia entre os usos informais da
lingua e os formais. Mentres que na conversa cotiá e na comunicación interna o galego acada un alto índice de uso, na comunicación externa –incluída a publicidade– o uso desta lingua diminúe
sensiblemente.
En xeral os empresarios que traballan fundamentalmente
para o mercado galego non atopan grandes atrancos para incorporaren a lingua galega na publicidade, aínda que as inercias herdadas que favoreceron o uso do español seguen a determinar
algunhas das conductas:
Eu non sei se vende mellor o castelán, pero é certo que o castelán vendeu sempre. Existe unha certa inercia nas empresas, que
leva a seguir como estamos.
(Caixa Galicia)

A tradicional e hexemónica presencia da lingua española
na publicidade fixo que os avances do galego que se produciron
nos últimos anos a penas lograran introducirse nun sector, o do
pequeno empresario, moi inmobilizado e reticente ós cambios lingüísticos que se veñen producindo desde hai 20 anos. Sen embar-

2 A Fundación Galicia Empresa, constituída a mediados dos anos 90, supón unha
iniciativa moi salientable na dinamización do uso do galego no sector económico. Está formada por un grupo moi variado de empresas concienciadas e comprometidas coa realidade sociolingüística de Galicia. Aínda que as empresas que
conforman esta Fundación teñen intereses económicos particulares, se atendemos ás súas facturacións respectivas poderiamos falar dun poderoso grupo de
influencia galego. Malia o que acabamos de sinalar, a repercusión e o coñecemento da Fundación e das súas actividades son moi escasos no conxunto da
sociedade galega, o cal nos parece que non contribúe a crear a tan necesaria
“escola” que precisa este sector. Algunhas das empresas que forman parte desta
Fundación son as seguintes: Aquagest; Bodegas Terras Gauda, S. A; Castromil,
S. A.; Construccións Otero Pombo, S. A.; Copo Ibérica, S. A.; CRTVG;
Distribuciones Froiz, S. A.; Editorial Galaxia, S. A.; Sargadelos; Grupo Calvo; Ir
Indo Edicións; Leyma, S. A.; Pescanova, S. A.; Rodman Polyships, S. A.; San
Luis; Tojeiro Alimentación, S. A.; Zéneca Holding Spain, S. A.
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go, estas inercias van mudando pouco a pouco na maior parte dos
casos, e na actualidade o empresariado ve a lingua galega como
unha variedade lingüística perfectamente válida para a comunicación publicitaria, sen producir, en calquera caso, diminución ningunha das vendas:
A nosa iniciativa foi tan ben recibida polo mercado galego que
mesmo moitísima xente especialmente sensible ós problemas do
país acabou converténdoo nunha bandeira.
(Adegas das Eiras)3
Agora pénsase que se a creatividade é boa, pode saír tanto en
galego coma en castelán, e que se pode chegar ó cliente exactamente igual en ámbalas dúas linguas [...] A utilización que se fai do galego débese a que o seu uso se considera como algo absolutamente
normal, que non dá lugar a ningún problema.
(Banco Pastor)
En canto á vida comercial, eu penso que a xente se está
dando conta de que non pasa nada por anunciar en galego.
Certamente, desde o ano oitenta ata o ano noventa e cinco avanzouse moito. Hoxe está claro que o uso do galego non vai afectar
negativamente á rendibilidade comercial [...] Cada vez con máis
forza o galego dá boa imaxe e prestixio a un producto. Hoxe
pódese postula-lo uso comercial do galego para vender máis [...]
O uso do galego está a producir un enorme reforzamento da
imaxe e forma parte dun conxunto de cousas que o identifican e
revalorizan no momento de comprar.
(Castromil)
Pese a que fago pouca publicidade creo que o uso do galego foi
totalmente positivo. Estou convencido de que cala máis na xente.
(Grupo Otero Pombo)
Facer publicidade en galego non ten ningún efecto negativo
como podería ter, se cadra, hai anos. [...] Non sei se achega algún
plus de eficacia na mensaxe de comunicación, pero en todo caso si

3 O seu nome actual é Bodegas Terras Gauda, S. A.
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teño claro que non é absolutamente prexudicial. [...] A etiquetaxe
en galego creo que non achega ningunha mensaxe negativa, senón
que eu ata diría que podería reforza-la mensaxe.
(Leyma)
Facendo publicidade en galego seguimos medrando.
(San Luis)

Estas afirmacións acadan, se cadra, maior valor por procederen de empresas que en distintos graos introduciron o galego
nas súas dinámicas empresariais, é dicir, que non son meras opinións comprometidas senón que detrás delas hai un paso decisivo, como é a propia práctica. Nalgúns casos a galeguización acada
tódolos niveis da empresa e non só a mercadotecnia ou a publicidade. Xa que logo, non son meros prexuízos favorables á lingua
galega ou circulación de discursos politicamente correctos. Trátase
de empresas que apostaron polo galego e que por este motivo non
sufriron ningunha mingua na súa conta de resultados. Ademais,
estas empresas elaboran un tipo de discurso claramente identitario no que a lingua ocupa un lugar primordial:
O producto ten que estar identificado coa terra onde se fai.
(Adegas das Eiras)
No referente á publicidade, o Banco Pastor, como empresa xenuinamente galega, vén utilizando o galego nas súas campañas específicas para Galicia desde hai moitos anos.
(Banco Pastor)
Un [empresario] galego que gaña cartos debería ter argumentos
en prol da lingua.
(Castromil)
Do que se trata é de que as empresas perciban o que na sociedade é obvio. As empresas que non sigan esa dinámica están totalmente
fóra de sitio. O que eu espero non é que a xente me compre mellor por
comunicar en galego senón que o vexa normal. [...] O que é lamentable é que empresas que venden a maioría da súa producción en Galicia
non usen o galego na publicidade a na comunicación empresarial.
(Grupo Otero Pombo)
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Eu creo que face-la publicidade en galego dentro de Galicia é
algo absolutamente normal.
(La Onza de Oro)

A MEDIACIÓN E AS REPRESENTACIÓNS COLECTIVAS

A grande maioría da publicidade que os xornais emiten en
galego procede das administracións e institucións públicas sendo
a penas perceptible a que procede do sector privado. Para nós isto
é moi relevante xa que o galego que aparece nos anuncios de pago
é o galego institucional, subvencionado, o cal non deixa de ser
unha constatación máis do proceso de ritualización á que esta lingua se viu abocada desde que, coa aprobación da Lei de normalización lingüística (1983), os organismos públicos fixeron un uso
litúrxico da lingua galega, fomentando o seu status como lingua de
identificación e descoidando notablemente o seu valor comunicativo ou, dito con outras palabras, houbo un importante avance nos
“usos públicos” da lingua pero un retroceso tamén significativo
nos “usos privados”. De aí que algúns empresarios sexan conscientes das implicacións que tería para o galego a súa “mercantilización”:
Eu en principio penso que quizais sexa superior a repercusión
das iniciativas privadas cá das públicas, porque a xente pensa que
os cartos das administracións públicas están para iso, e ó mellor
non lles fan demasiado caso.
(Banco Pastor)
Para que o idioma galego non sexa un elemento unicamente
institucionalizado, é moi conveniente que a maioría das empresas
que venden productos en Galicia comuniquen en galego, que etiqueten en galego.
(La Onza de Oro)

Fronte ó que sería esperable, aínda hoxe as institucións e
os poderes públicos galegos recorren ó español como lingua vehicular, tanto para a publicidade máis informativa como para aquela simplemente persuasiva, en especial cando o soporte é La Voz de
Galicia, onde o Concello da Coruña e ás veces a Deputación
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Provincial coruñesa insiren algúns anuncios en español. Por outro
lado, a presencia tan notoria da lingua española en soportes netamente galegófonos (TVG, O Correo Galego, etc.)4 constitúe unha
modalidade de ruído que é preciso corrixir:
No caso das canles autonómicas, parece claro que as comunicacións publicitarias deben ser emitidas no idioma deses medios.
[...] É o público obxectivo o que marca a estratexia, aínda que dalgunha maneira se teña en conta que se un medio está emitindo
nunha lingua é sinal de que ten oíntes nesa lingua, e a comunicación con eles debe ser respectuosa.
(Caixa Galicia)

A percepción de que a publicidade constitúe o recurso
fundamental para a supervivencia dun soporte determinado sitúa
novamente a dialéctica público-privado no centro da reflexión,
prevalecendo os intereses do capital privado por riba das realidades sociais e culturais. Con todo, é certo que o soporte algo fai
porque, ás veces, o mesmo anuncio vai en galego en O Correo e en
español en La Voz ou no Faro.
Salvo contados exemplos, unha vez máis apreciamos unha
disonancia entre a actitude favorable, que se deriva dos discursos do
empresario, e a conducta deles mesmos, cunha practica galegófona
moi escasa na publicidade. Aínda que sabemos que as actitudes non
determinan as prácticas, tamén sabemos que en certa medida as condicionan. A cuestión é saber por que os empresarios, que son os emisores da comunicación publicitaria, malia ter unha actitude claramente favorable, non recorren ó galego como lingua de comunicación. Á parte dos hábitos adquiridos xa citados, hai outros atrancos
que explican por que a clase empresarial non dá o paso cara á galeguización. Por un lado, sabido é que o pequeno e mediano empresariado precisa moita confianza nalgún feito para decidirse a incorporalo na súa empresa. Como clase capitalista, o empresario busca os
4 Hai outras publicacións galegas de carácter semanal ou mensual que si coidan moito
que publicidade que nelas se insire apareza só en galego: A Nosa Terra, Tempos, etc.
Nos dous casos citados, hai unha perfecta integración da publicidade co resto das
seccións, que sempre van en galego.
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mellores beneficios económicos para o seu negocio sen cuestionarse
practicamente nunca tamén a rendibilidade sociocultural da súa actividade. E aínda que pareza un paradoxo, nunha lóxica capitalista,
unha cultura (e por qué non, unha lingua) a penas se pode desenvolver sen o compromiso activo da pequena e mediana clase burguesa. Neste sentido precísanse campañas de sensibilización que
mostren as potencialidades que o idioma galego ten no mundo
comercial, baseadas en dous argumentos claves: non fai reduci-las
vendas, senón que máis ben pode proporcionar un valor engadido e
ademais axuda a mellora-la imaxe da empresa entre os consumidores e as consumidoras galegas:
É moi positivo que á xente lle empece a gusta-lo feito diferencial que supón o funcionamento comercial en galego [...] Por iso é
posible que sexa recomendable mesmo comercialmente.
(Castromil)
Na miña opinión, o 50 por cento do empresariado galego non
está convencido da publicidade en galego; deles, unha boa parte
pensa que ó seu cliente non lle agradaría, pero a sorpresa é tremenda, porque están totalmente equivocados.
(Grupo Otero Pombo)

Esta última apreciación ten un especial interese porque cremos que resume moi acertadamente a realidade do empresariado
galego, en particular se pensamos nas pequenas empresas de 5 ou
menos empregados, que constitúen o 80% do total5. O pequeno
empresario galego, de fala galega en moitísimas ocasións, e cun marcado carácter conservador, mantén algúns dos prexuízos lingüísticos
que tradicionalmente caracterizaron á sociedade galega. A falta de

5 Segundo datos do IGE, en Galicia o tecido empresarial supera as 160.000
empresas. Nesta cifra inclúense aquelas que non teñen ningún empregado e
que son 6 de cada 10. Do resto, das que si teñen empregados, un 80% teñen
menos de 6 empregados e un 90% teñen 10 ou menos. O que se consideran
medianas e grandes empresas (máis de 100 empregados) tan só supoñen o 0,5%
de tódalas empresas galegas (véxase http://www.xunta.es/auto /ige/Datos/empresas/1999/z_estratos.htm).

142

Fernando Ramallo

iniciativa a prol da lingua e a consideración de que a modernización
do país debía facerse en español, considerada por moitos deles como
a lingua dos negocios, do progreso e en definitiva do ansiado éxito
profesional, fixo deste sector un dos que menos valorou e, sobre
todo, incorporou as innovacións lingüísticas –e tamén sociais e culturais– que acontecen en Galicia desde hai varios lustros.
Sen embargo, o empresariado non é o único responsable
desta situación. Unha boa parte das explicacións á anterior pregunta derivan da análise da estratexia de producción social de
comunicación. Como en todo proceso de comunicación pública,
no caso da producción publicitaria é preciso ter en conta a mediación, entendida como un mecanismo de intercambio de información entre actores destinado a favorece-la consonancia entre os
individuos ó nivel das representacións. É dicir, a comunicación
que recibimos a través dos medios caracterízase por ser seleccionada e preelaborada por outros actores diferentes do usuario
(Martín Serrano 1993). O relato proporcionado pretende o axuste
entre os valores que vehicula o producto e os desexos e principios
do consumidor. No caso que tratamos, a mediación ten dous
niveis: por un lado, as axencias, que sen dúbida constitúen o axente mediador máis importante, e por outro os medios, que na
publicidade son menos intervencionistas6. Neste proceso de
comunicación, o empresario-emisor contrata un servicio global de
producción comunicativa, polo que a súa intervención no producto final hai que minimizala7. Aquí comeza o labor das axencias,
6 A pesar de que na publicidade a mediación fundamental lévase a cabo nas axencias profesionais, non deixa de ser certo que tamén os medios median. Por iso
se explica que o mesmo anuncio apareza en galego nun tipo de medio (por
exemplo, nun cartel publicitario) e en cambio na prensa escrita apareza en español. Moitos bancos, por exemplo, utilizan o galego nos establecementos e o
español nos xornais.
7 Esta afirmación cómpre matizala. Certo é que nas grandes campañas de publicidade o empresario a penas participa na creación e producción do producto
comunicativo pero na mediana e sobre todo na pequena empresa moitas veces é
o mesmo empresario o que está detrás de todo o proceso de comunicación publicitaria.
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que operan nunha dobre dimensión mediacional, isto é, estructural por un lado e cognitiva por outro. Precisamente, polo recurso
á mediación cognitiva o mediador ofrece modelos de representación do mundo, nunha tarefa de mitificación que pretende afectar
ós procesos cognitivos das audiencias (Martín Serrano 1993). Esta
tarefa de mitificación permite concibi-la publicidade como un
exemplo de consumismo sígnico que garante a cohesión grupal.
A elección de galego ou de español debe ser analizada en
termos de mediación cognitiva, por se-la lingua tamén unha representación social que ten claros efectos ideolóxicos e en certa medida serve para vehicular unha determinada visión do mundo, de
maneira especial nunha comunidade de fala bilingüe. Nunha situación sociolingüística como a galega, cada unha das variedades lingüística posibles (sendo o galego e o español tan só as solucións
extremas dun contínuum) constitúe unha forma de interpretación
dos feitos que, cando se institucionalizan polo recurso a un medio
de comunicación de masas, pode resultar un patrón interpretativo
de carácter colectivo cunha nidia, aínda que inconsciente, dimensión configuradora de interpretacións culturais. Neste sentido, é
moi diferente a continuidade da publicidade en español da innovación que supón a incorporación do galego.
Xa que logo, o código, lonxe de ser unicamente un instrumento comunicativo, tamén é mensaxe. As empresas poden incorporar tamén a lingua como un elemento diferenciador, o que, na
nosa opinión, se erixe como estratexia comercial que empresarios,
medios e axencias non deben desprezar. Neste novo ecosistema
humano de principios de século vólvese necesario buscar novas
pautas de diferenciación do mercado, entre as que cómpre destaca-la variedade lingüística utilizada. Isto é, para sobreviviren, os
mercados locais deberán reconsidera-lo seu papel como mercados
diferenciais nos que se mobilice a lóxica dos particularismos, dos
que se debe nutrir toda globalización, cada vez máis necesitada de
innovacións. Ademais de aproveita-los valores identitarios que
vehicula o galego, o máis interesante é beneficiarse do seu valor
comunicativo. Se boa parte de Galicia fala galego, a vantaxe de
“mercantilizar” esta lingua é obvia.
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Sabido é que os publicistas, aínda que inconscientemente,
traballan con modelos culturais nos que a lingua non está ausente. E como os publicistas non son ilusos, traballan cos modelos
culturais máis comúns, é dicir, os que reflicten a estructura social
do medio urbano. Xa que logo, do mesmo modo que practicamente toda a publicidade que recibimos en Galicia (e en calquera
outro lado) utiliza como modelos a beleza, a xuventude, e toda
unha serie de referentes que evocan a urbanidade, o recurso á lingua española pode situarse nese mesmo modelo cultural: nas cidades galegas, a utilización do galego é máis ben cativa, razón pola
que queda fóra da publicidade, que é, como se sabe, un producto
comunicativo propio do medio urbano (polo caso contrario,
enténdese o caso do popular anuncio sobre o “Fertimón”). Se,
desde esta perspectiva, comparámo-la situación de Cataluña co
que acontece en Galicia atoparemos algunhas claves que explican
por que un mesmo anuncio se presenta en catalán en Cataluña e
en español en Galicia: en Cataluña o catalán é tamén unha referencia urbana.
Que os publicistas non sexan ilusos non implica que carezan de prexuízos. Como calquera outro suxeito, o profesional da
publicidade está incapacitado para desprenderse dos seus intereses, apreciacións e necesidades, o que se demostra cando os seus
sentidos permanecen moi atentos a certas percepcións ou se mostran cegos e xordos a outras, ou cando a súa reflexión interpreta
dunha forma ou doutra a realidade sobre a que traballa. Por iso,
moitas veces eses esquemas culturais dos que falamos non son
máis có resultado dunhas ideas preconcibidas que se transforman
en constructos operativos escasamente beneficiosos para a lingua
galega. De feito, as conclusións que se poden extraer de Vender en
galego (Ramallo e Rei Doval 1997) son que malia que a xente nova
urbana non fala galego manifesta un notorio desexo de que os productos publicitarios se elaboren nesa lingua. Isto pode interpretarse como que nos espacios urbanos de Galicia se está construíndo un novo modelo cultural no que o sentimento cara á lingua é
moi forte aínda que o seu uso sexa certamente escaso. E isto cómpre respectalo.
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En ocasións, os empresarios teñen detectado certa reticencia por parte das axencias a usa-lo galego na comunicación publicitaria, utilizando neses casos argumentos que insisten na depreciación do valor comercial do galego e que non se corresponden
coas actitudes dos consumidores:
Nalgún momento, unha axencia de publicidade dicía que o feito de
ir en galego lle podía quitar mercado. Eu, no que a nós respecta, e
falando por estes anos que levamos teño que dicir que iso é absolutamente falso [...] Eu teño a certeza de que a xente prefire que se
publicite en galego. Teño a certeza porque en Galicia hai unha porcentaxe altísima de xente galegofalante que, queirámolo ou non, se
sente moito máis cómoda falando galego ca en castelán, inda que
nas súas manifestacións sociais moitas veces o fagan en castelán [...]
A pesar de que algunhas axencias de publicidade falan en sentido contrario, sen presentaren razóns de peso.
(Adegas das Eiras)
Á hora de captar publicidade atópanse atrancos, porque no
mundo das empresas de comunicación traballar co galego como
instrumento diario ten moitas complicacións.
(O Correo...)
A nosa experiencia con elas [coas axencias de publicidade] foi ó
principio problemática. Sempre que lles fixemos calquera tipo de
comentario sobre o tema, a resposta foi a mesma: iso é unha tolemia,
non hai ninguén que utilice o galego na publicidade, non van recibila mensaxe, hai moito público que desprezades que non sabe galego,
hai xente de fóra. Téñennos contado cen mil argumentos. Cando non
funciona un anuncio, sempre contestan o mesmo, que está en galego
[...] A verdade é que aínda funciona esa teima de que cando unha
cousa non vai ben, como hai que botarlle a culpa a algo ou a alguén,
se está o galego por medio, é o primeiro argumento ó que se recorre.
(San Luis)

Os medios que utilizan o galego como lingua de comunicación son conscientes da disonancia que se produce entre o propio
compromiso empresarial coa lingua e as prácticas publicitarias que
teñen que soportar. Acadar unha maior galeguización da comunicación publicitaria debería ser un dos grandes retos dos medios nos
que o feito diferencial, aquilo que os define, é precisamente a lingua:
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Ós doce anos da posta en marcha da radio e da televisión galegas, o balance amósanos que o 99 por cento dos contidos de expresión destes dous medios son en galego, e que, sen embargo, a publicidade na Televisión de Galicia é aínda en parte en castelán. [...] A
estratexia da CRTVG baséase en demostrar ás grandes e pequenas
marcas comerciais que a publicidade en galego en televisión é máis
rendible ca en castelán noutros soportes. Para entender isto hai que
falar de micromercadotecnia e ve-las grandes posibilidades que presenta a comunicación diferenciada que ofrecen a Radio e a
Televisión de Galicia fronte a outros medios. Estes argumentos queremos que os entendan as axencias de publicidade e outros mediadores que actúen entre a empresa ou o cliente e a CRTVG. [...]
Canto máis fagamos pola publicidade da TVG en galego, máis reforzaremos comercialmente a nosa canle, porque está demostrado que
é eficaz a publicidade neste idioma e hai menos operadores que
compiten nese sector.
(CRTVG)

A propósito da TVG debemos salienta-lo avance producido nos últimos anos. Segundo o “Plan de actuación e liñas xerais
de programación da CRTVG e Sociedades para o ano 1998” a evolución da publicidade en galego foi a seguinte:
Táboa 1. Evolución da publicidade en galego na TVG
Ano

%

1996
1997
1998

22
29
50

En 1996 emitíronse 64 horas en galego e 221 en español,
en 1997 a distribución foi de 104 horas en galego (+ 90 autopromoción) e 258 en español (71%). O obxectivo en 1998 era
acada-lo 50%; en 2001, estimamos que a proporción españolgalego é 40-60 a favor deste último. A Radio Galega, sen embargo, segue unha estratexia operativa diferente. Emite toda a súa
publicidade en galego desde hai algúns anos aínda que non exclúen explicitamente a publicidade en español, por imperativo legal:
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[Na Radio] o que facemos é tratar de convence-los anunciantes
para que se dirixan en galego ó publico nas súas mensaxes publicitarias, facilitándolle-los medios de producción do anuncio para
poñérllelo máis doado. Pero isto só se pode facer con investimentos
publicitarios realmente pequenos. É moi distinto facer unha cuña
para a radio ca un anuncio para televisión. Os custos non teñen
comparación se falamos de anuncios de calidade.
(CRTVG)

A publicidade, por constituí-la principal fonte de ingresos
dos medios, a penas se cuestiona, nin nos seus contidos nin na súa
forma. Desta maneira constrúese como un auténtico obxecto de
desexo que condiciona a estructura e os contidos dos propios
medios, alienándoos ós seus intereses comerciais. Ademais, moitas
das campañas que se emiten en Galicia son realizadas por profesionais de fóra, o cal implica pensar e crear nunha lingua distinta:
As axencias normalmente fan sempre o que lles pide o cliente.
Aínda que hoxe os especialistas en moitos casos non son galegos. E
a creatividade fana en castelán. Con frecuencia sucede que é o especialista o que adapta a publicidade ó galego.
(Área Central)

Hai que ter en conta que a incipiente incorporación dos
novos licenciados en Relacións Públicas e Publicidade, formados
no noso contorno, pode mudar esta situación. Son estudiantes que
reciben clases de galego e, en menor medida, en galego, e dada a
súa idade, se nos fiamos dos datos do MSG, hai que presumirlles
unha actitude moi favorable cara á lingua galega. É dicir, nos seus
modelos culturais a conciencia sociolingüística ten unha presencia
cando menos latente e, ás veces, activa. Creo que para aumenta-la
presencia do galego na publicidade é fundamental que se produza
unha aposta por este profesional emerxente en Galicia que ademais, se cadra, pode funcionar como dinamizador da lingua no
seu contorno laboral, no que, igual cós traballadores de servicios
de normalización, traballan en boa medida coa construcción lingüística. Naturalmente, non debemos descargar todo o peso da
responsabilidade nun licenciado ou licenciada recente, sobre todo
nun mercado tan xerarquizado onde as decisións se toman, con
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frecuencia, a moita distancia de aquí. Pero de algo haberá que responsabilizalos no futuro inmediato, sobre todo na “producción
propia” (a feita en Galicia).
Á parte dos modelos culturais dos publicistas, debemos ter
presente que no mercado estatal da publicidade hai un amplo número de multinacionais, as cales en moitas ocasións mostran unha notoria insensibilidade cara á diversidade sociocultural e sociolingüística
que nos rodea. Así e todo, un repaso á publicidade non institucional
emitida en galego pon en evidencia que son precisamente as multinacionais as que se deciden a incorpora-lo galego nos seus anuncios.
Moitos dos anuncios en galego da TVG son feitos fóra de Galicia. Pero
neste caso a lóxica está clara. Precisamente son as grandes empresas,
que case sempre contan cun departamento de mercadotecnia no que
se toman moitas das decisións sobre a producción publicitaria, as que
en maior medida introducen estratexias de achegamento á clientela
procurando modifica-la súa imaxe de empresa foránea con intereses
alleos a Galicia. E precisamente pola súa evidente ideoloxía de consumo e de rendibilidade económica, saben que en Galicia o galego
vende, e aproveitan a potencialidade comunicativa da nosa lingua
para elabora-la súa producción comunicativa:
Os responsables dos departamentos de publicidade das grandes compañías o que pensan é que ó público que merca O Correo
en teoría gustaralle ver tamén os anuncios en galego.
(O Correo Galego)

Ademais das campañas destinadas á mobilización do
empresariado, cómpren tamén medidas políticas de sensibilización do sector das axencias de publicidade. Non sei se os cursos
de galego serven para moito pero polo menos cumpren unha función de reciclaxe sempre positiva. Ademais, suxerimos unha campaña institucional de fomento da publicidade en galego destinada
exclusivamente ás axencias con promoción, se cabe, das mellores
campañas feitas en galego.
E ¿por que non?, tamén fai falta vontade política para lexislar. A nosa Lei de normalización lingüística xa vai ser maior de idade
e poida que sexa necesario acondicionala a esta nova etapa. Non
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esquezamos que a lexislación sobre a lingua no sector socioeconómico é moi laxa (Decreto 101/1985 sobre utilización do galego na
etiquetaxe e publicidade dos productos que se comercializan en
Galicia). Non podemos máis que volver a vista novamente ó caso de
Cataluña e a súa nova Lei do catalán, que nos parece un referente
cara ó que é preciso camiñar. Nesta Lei (1998) un dos cambios máis
significativos é precisamente o que ten que ver co sector empresarial.
CONCLUSIÓNS

A presencia da lingua galega na publicidade é un reto polo
que debemos esforzarnos, procurando transforma-la pasividade
social que caracteriza a gran maioría da poboación galega cando
de temas de lingua se trata. E, como dixemos, a publicidade máis
importante é a publicidade comercial xa que, fronte ós usos ritualizados e retóricos da propaganda institucional, a publicidade
comercial das empresas constitúe un pulo necesario para dinamiza-la función comunicativa da lingua galega. Non se trata tanto de
aproveita-los valores identitarios que vehicula o galego, sen dúbida importantes, senón que o realmente interesante é aproveita-lo
seu valor comunicativo. De feito, as identidades vense reforzadas
co aumento das posibilidades comunicativas; se en boa parte de
Galicia se fala galego, velaí a vantaxe de usar esta lingua no mercado. Pero non esquezamos tampouco que a publicidade é un
vehículo de transmisión de valores e mitos sobre os que se constitúe unha sociedade industrial e no noso caso sería un perda irreparable desprendernos nesa construcción da lingua.
En definitiva, é necesario entrar a reformula-la visión que
ata hai pouco tempo se viña mantendo sobre a imaxe que, para o
mundo da empresa e da comunicación, supostamente presentaba
a lingua galega. A pesar de que no ámbito da dirección da empresa existen aínda en certos casos inercias que se arrastran de tempos precedentes reticentes á xeneralización da comunicación en
galego, na actualidade estase a iniciar unha revisión de tales criterios. Ademais da constatación empírica, de acordo coas prácticas
dun crecente número de empresas nas que a comunicación comer-
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cial e o deseño da mercadotecnia se encontra en diferentes fases
dun proceso de progresiva galeguización, contamos nestes momentos con datos que desmenten que o galego sexa para o consumidor
símbolo de atraso ou un elemento inaxeitado para a vida moderna.
Tal concepción resulta obsoleta no ámbito da comunicación comercial e da mercadotecnia empresarial.
É certo que na retórica da globalización do mercado poucas linguas sobrevivirán, pero isto non pode significar que teñamos que deixarnos anestesiar por esa globalización que non ten
por que esgotar tódalas prácticas de consumo. Neste novo ecosistema humano de inicios de século, vólvese necesario buscar novas
pautas de diferenciación do mercado, entre as que a lingua debe
ocupar un lugar preponderante. Isto é, para sobrevivir, os mercados locais deberán reconsidera-lo seu papel como mercados diferenciais nos que poidamos seguir levando a nosa lingua á compra
e reclamándoa na comunicación daqueles que queren vendernos
mercadorías, productos, ideas, etc. en vez de deixarse engaiolar
coa perniciosa globalización do código.
Rematemos cuns fragmentos tirados dun recente informe
da Comisión Europea, relativo á sociedade da información multilingüe a propósito da nova economía á que nos teremos que ir
acomodando nas comunidades periféricas8:
A industria deberá de adaptarse para seguir sendo competitiva
nos mercados europeos e mundiais. As empresas deberán prestar
moita atención ós factores lingüísticos e culturais no momento de
abordar a elaboración dos seus productos e as súas estratexias
comerciais. As PEMEs que experimentan dificultades para a adquisición do dito tipo de coñecementos e a adaptación das súas liñas
de productos, así como a comercialización destes, só se beneficiarán
unha vez que comprendan a natureza do problema.
A diversidade lingüística, que durante moito tempo só se considerou un factor de custo, establécese actualmente como unha
oportunidade para a industria, que crea novos tipos de actividade
industrial e permite unha maior diversidade de productos que compracen os desexos particulares dos clientes.
8 http://www.info2000.csic.es/midas-net/mlis/comunica/proteccion.html.

O galego na publicidade: modelos culturais, representacións...

151

Bibliografía

Beck, U. (1998), ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo,
respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós.
Bouzada, X. e A. Lorenzo (1997), O futuro da lingua. Santiago de
Compostela, Consello da Cultura Galega.
Goyanes Vilar, H.; M. C. Núñez Singala; P. Romero Rodríguez e M.
Túñez López (1996), A información en galego, Santiago, Edicións
LEA.
Martín Serrano, M. (1993), La producción social de comunicación.
Madrid, Alianza.
Ramallo, F. e G. Rei Doval (1997), Vender en galego. Santiago de
Compostela, Consello da Cultura Galega.

152

Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística

COLOQUIO

Alberte Ansede (moderador)

Dada a hora deberiamos facer un coloquio moi breve, pero
sería inxusto furtar o debate se é que vostedes o queren formular.
Polo tanto, teñen a palabra.
Antón Porto
Consello de Cultura Galega

Sr. Ramallo, se un empresario vai a unha axencia e pide
que lle fagan unha campaña en galego, ¿na axencia póñenlle problemas? Vostede falou de que nas axencias deciden a lingua en
función dos modelos culturais; pero en caso de que sexa o empresario quen decide facer a campaña en galego, ¿que sucede?
Fernando Ramallo Fernández

Eu creo que nese caso non hai ningún problema, de feito
creo que coñecedes certas iniciativas como a da Fundación Galicia
Empresa que sempre sae á luz neste tipo de contornos, un grupo
empresarial moi poderoso, probablemente o lobby económico
máis importante que hai hoxe en Galicia, factura máis dun billón
de pesetas; son trinta e tantas empresas e son empresas que optan
polo galego. Isto non quere dicir que todo o que estean facendo
sexa en galego, pero a maior parte si. Nese caso que se formula,
cando ao mediador se lle impoñen certos patróns, o mediador non
debería discutilos. O que pasa é que, na maior parte das ocasións,
un entende que o axente publicitario é un profesional, igual que
hai profesionais lingüísticos ou profesionais doutro tipo, e vai a un
profesional que o asesore e que lle diga, “¿Debo poñer unha foto,
o prezo?, ¿que lingua debo poñer?”. Entón aí funcionan os modelos culturais. “Pois mira, como esta é a poboación á que se dirixe
e sabes que aquí en Galicia só se habla español, non hai ningunha
dúbida, e ademais como á poboación lle gusta que saia un rapaz
ou unha rapaza nova, pois tamén lla metemos”. E ese é o sistema.
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Entón aínda que o señor teña unha actitude moi favorable, pensa:
“Ben, pois efectivamente iso, simplemente, vende máis.”
Non hai nada salvo unha lóxica claramente vinculada
con certos modelos culturais, ou certos prexuízos; non ten sentido. É dicir, non hai posibilidades. Neste marco de globalización as linguas deben ter os seus propios mercados. Falaba pola
mañá Siguán, neste sentido. E creo que a lingua é un referente,
é un valor engadido. Nese resumo que tedes todos por aí, digo
que “non é o medio a mensaxe”, é unha frase de MacLuhan moi
mal utilizada e moi discutida, e a miña tamén pode ser moi discutida. Pero creo que o que aquí en Galicia é importante é o
código, ou polo menos pode ser diferenciador. Non quere dicir
que co código, co uso do galego, vendas máis, e que a túa
empresa medre moito; non se trata diso. Trátase de ir pouco a
pouco pero sen desprezar a nosa propia realidade. E os empresarios que se presentan con esa opción creo que son absolutamente respectados.

155

PRESENTACIÓN

Comezamos xa coa que vai ser a última das intervencións
desta primeira xornada dos IV Encontros para a Normalización, e
rematamos falando do mesmo tema co que empezabamos. A primeira hora da mañá, tanto na inauguración destes Encontros,
como na intervención de don Miquel Siguán, falabamos de Europa
e a perspectiva que as linguas menos desenvolvidas teñen no seo
da Unión Europea e temos agora connosco a Alba Nogueira.
A súa intervención vai versar sobre “Perspectivas das linguas minorizadas nas institucións da Unión Europea” e nela vai
intentar, sen querer anticipar nada do que a continuación imos
oír, unha visión global sobre a repercusión que para linguas
como o galego ten a adhesión á Unión Europea e o efecto espello, a repercusión que para a Unión Europea ten o feito de integrar estados plurilingües e a repercusión que isto vai ter non só
no que é o Tratado, senón no que é a circulación de mercadorías
e traballadores.
Alba Nogueira é profesora axudante no Departamento de
Dereito Administrativo da Universidade de Santiago, licenciada en
Dereito tamén por esta Universidade e licenciada en Dereito
Europeo Internacional pola Universidade Católica de Luven, así
como doutora pola Universidade de Santiago desde o ano 1997;
entre as súas publicacións destacan títulos como Participación cidadá e lexislación comunitaria, Réxime xurídico das auditorías ambientais, Auditorías ambientais e intervención pública; e capítulos en
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libros como Estratexias e práctica de educación ambiental, Dereito
Administrativo, e outros títulos que tocan máis directamente o
tema hoxe aquí tratado, por exemplo artigos da súa autoría como
“Galicia e o Tratado de Maastrich”, “A participación de Galicia na
Unión Europea”, “A xurisprudencia do tribunal de xustiza da
Comunidade Económica Europea” ou “A regulación do pluralismo
lingüístico”. E Alba é xa unha clásica nas intervencións nos cursos
que sobre normativa comunitaria ou sobre sociolingüística se
levan dispensado, que, ao noso pesar, tampouco son demasiados,
pero si se vén contando coa súa presencia, porque é xa unha
auténtica experta nesta materia.
Valentín García Gómez

O GALEGO NO SEO DA UE: OFICIALIDADE LINGÜÍSTICA
NA UE E LIBERDADES COMUNITARIAS

Alba Nogueira López
Universidade de Santiago de Compostela

1 O FUNCIONAMENTO DA UE: COMPETENCIAS E PODERES QUE CONDICIONAN A ACTUACIÓN EN MATERIA
LINGÜÍSTICA

Para o exame das perspectivas lingüísticas das linguas
minorizadas na UE cómpre partir da clarificación dalgúns conceptos básicos sobre o propio carácter e competencias da Unión
Europea que facilitará a comprensión da posición das linguas nese
contexto de integración1.
O proceso de construcción europea, aínda inacabado, nace a
mediados do século XX coa vontade de superar fundamentalmente
as barreiras comerciais entre uns poucos países europeos. A
Comunidade Económica Europea tiña unhas competencias netamente económicas por vontade expresa dos estados fundadores
como mostra o fracaso dos intentos paralelos no tempo de crear
unha Comunidade Política Europea. Este dato condicionou radicalmente a asunción de competencias culturais e lingüísticas por parte
das institucións comunitarias. Ata datas ben recentes a Comunidade
Europea carecía de competencias nestas materias e as únicas intervencións que podía realizar ad extra neste campo eran as que se xustificaban pola incidencia destas cuestións sobre dereitos económicos
como podían ser a libre circulación de traballadores e mercadorías e
sempre cun contido parcial. Tamén se produciu unha regulación do
réxime lingüístico ad intra das institucións comunitarias para deter-

1 Algúns estudios sobre a cuestión dos dereitos lingüísticos no ámbito comunitario
son Corretja i Torrens, M. (1995): L’acció europea per a la protecció dels drets lingüístics, Escola d’administració Pública de Catalunya; Cuxart, P. (1990): “Cap a un Dret
lingüístic europeu”, Revista Jurídica de Catalunya, n.º 4; Gasòliba, C. (1990): “El
català a les institucions europees”, Revista de Llengua y Dret, n.º 14.
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minar qué linguas se consideraban oficiais e como se comunicaban
as institucións comunitarias internamente e cos cidadáns ademais
dos efectos xurídicos do uso das diversas linguas. Este réxime xurídico fixado inicialmente permanece substancialmente inalterado despois das sucesivas ampliacións que experimentou a UE
Por outra banda outro dato que é preciso ter en conta para
ver o alcance das competencias comunitarias na materia é que a UE
presenta unha diferencia substancial con outros organismos internacionais. A UE constrúese como un organismo supranacional e non
internacional e iso comporta a cesión de soberanía e de competencias por parte dos estados membros ás institucións comunitarias.
Estas institucións comunitarias poderán actuar nos ámbitos da súa
competencia con total liberdade e as súas decisións terán o mesmo
grao de obrigatoriedade que as dos poderes públicos internos de
cada estado. Esta peculiaridade da UE diferencia de forma radical os
poderes e alcance das decisións comunitarias, tamén en materia lingüística, con respecto á forma de funcionamento doutras organizacións internacionais. De feito permite que as normas comunitarias
prevalezan sobre as normas internas en caso de conflicto, o que pode
conducir a que unha norma estatal ou autonómica sobre lingua sexa
anulada se contradí os principios ou normas comunitarias.
Finalmente unha cuestión que debe ser tomada en consideración para valorar os efectos da integración comunitaria é a súa
incidencia sobre as competencias autonómicas xa que a interpretación da Constitución Española permite deducir que a competencia
en materia de lingua é unha competencia claramente autonómica.
Sen embargo a adhesión do Estado español á Comunidade Europea
é posterior no tempo á aprobación da Constitución e do Estatuto de
Autonomía. O importante transvasamento de competencias que
supuxo a integración nas estructuras comunitarias afectou de cheo
ao marco de distribución competencial que tiñan fixado as dúas normas básicas do noso ordenamento xurídico. Tanto as instancias estatais como as autonómicas viron como as súas competencias minguaban en favor das novas autoridades comunitarias.
Mais a perda de competencias estatais foi compensada co
papel principal que reservan para si os estados membros tanto na
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negociación como na propia toma de decisións comunitarias que
leva a que unha boa parte das decisións e normas comunitarias
pasen polo filtro estatal. Pola contra, a perda de competencias
autonómicas foi dobremente acrecentada pola nula presencia na
toma de decisións e pola “recentralización” de competencias por
parte do Estado que, a través dos mecanismos decisorios conxuntos comunitarios, recupera poder en materias que constitucionalmente tiñan atribuídas as comunidades autónomas.
Estas tres cuestións –primacía do dereito comunitario,
representación exclusiva dos estados e contido económico das
competencias– marcan o perfil das competencias lingüísticas
comunitarias.
2 O STATUS DAS LINGUAS NAS INSTITUCIÓNS DA UE

Unha das primeiras medidas que foi preciso tomar na
Comunidade Europea foi a do réxime lingüístico das institucións
comunitarias. Este réxime comprende tanto a decisión sobre qué
linguas se van utilizar nas relacións internas de traballo dentro das
propias institucións comunitarias como qué linguas se utilizan nas
relacións cos cidadáns comunitarios e cál é a validez xurídica
desas comunicacións.
A valoración do plurilingüismo como un elemento positivo levou ao recoñecemento dunha pluralidade de linguas como
vehículos de relación no ámbito comunitario2. Ademais diso
tamén influíu nesa decisión o progresivo crecemento de membros
da Comunidade. Nun primeiro momento tan só formaban parte

2 O Tratado da Comunidade Europea (versión consolidada tralo Tratado de
Amsterdam do 2.10.97) establece no artigo 290 (antigo art. 217): “O réxime lingüístico das institucións da Comunidade será fixado polo Consello, por unanimidade, sen prexuízo das disposicións previstas no regulamento do Tribunal de
Xustiza”. Este réxime foi inicialmente establecido polo Regulamento N.º 1 do
Consello polo que se fixa o Réxime Lingüístico da CEE (DOCE 17 DE 6.10.58),
modificado polas sucesivas actas de adhesión dos Estados para ampliar o número
de linguas.
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os países do Benelux, Francia, Italia e Alemaña, o que permitía considerar, sen moitos problemas organizativos, todas as súas linguas
como linguas oficiais e de traballo coa inevitable preeminencia do
francés. A posterior adhesión británica e doutros países ata os quince actuais tan só levou a sucesivas ampliacións das linguas consideradas oficiais pola dificultade de facer fronte ás susceptibilidades
estatais –especialmente dos países fundadores, entre os que se falaban linguas de importante presencia internacional como o alemán
e o italiano– excluíndo unhas a favor dunha única ou dúas linguas
oficiais. Hoxe en día todas as linguas oficiais dos Estados teñen a
consideración de linguas comunitarias oficiais coa excepción do
irlandés e o caso particular do luxemburgués, dado que os seus
Estados expresamente desbotaron a posibilidade de que fosen oficiais na UE. Tampouco as tres linguas distintas do castelán oficiais
en partes do Estado español son oficiais na UE3. Existen outros
Estados membros con varias linguas oficiais que ven recoñecido no
plano comunitario o status de todas as súas linguas como é o caso
do flamenco en Bélxica e do sueco en Finlandia aproveitando as
variantes oficiais de Holanda e Suecia respectivamente. Esta podería ser unha boa solución para que o galego gañase recoñecemento
nas institucións comunitarias a través da oficialidade do portugués.
A declaración de oficialidade ten unha serie de repercusións
tanto nese plano de relación interna das institucións comunitarias
como nos efectos xurídicos das decisións e actos europeos. As distintas institucións comunitarias –Comisión, Consello, Parlamento e
Tribunal Superior de Xustiza– favoreceron un réxime plurilingüístico que se traduce en que, sen prexuízo de utilizar internamente nas
relacións orais preferentemente un número reducido de linguas
(francés, inglés e, crecentemente, alemán), na escrita hai un compromiso de traducción a todas as linguas oficiais de todos os textos con
relevancia xurídica xeral. Os textos e actos con efectos puramente
3 Paradoxalmente se se le o texto da Constitución irlandesa pode apreciarse como
aparentemente o irlandés ten unha consideración preferente con respecto ao inglés.
Na práctica Irlanda renunciou a impoñer o irlandés como unha lingua comunitaria
máis.
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persoais así como as comunicacións individualizadas faranse na lingua do Estado desa persoa ou colectivo4.
4 O Regulamento n.º 1 do Consello polo que se fixa o réxime lingüístico da CEE
(DOCE 17 DE 6.10.58) establece:
Art. 2: “Os textos que un Estado membro ou unha persoa sometida á xurisdicción
dun Estado membro envíe ás institucións redactaranse, a elección do remitente,
nunha das linguas oficiais. A resposta redactarase na mesma lingua”.
Art. 3: “Os textos que as institucións envíen a un Estado membro ou a unha persoa sometida á xurisdicción dun Estado membro redactaranse na lingua dese
Estado”.
Art. 4: “Os regulamentos e demais textos de alcance xeral redactaranse nas catro
linguas oficiais” [no momento de creación da CEE estas linguas eran o francés, alemán, italiano e holandés. Coas sucesivas incorporacións foi ampliándose o número de linguas].
Art. 5: “O Diario Oficial da Comunidade publicarase nas catro linguas oficiais”.
Art. 6: “As institucións poderán determinar as modalidades de aplicación deste
réxime lingüístico nos seus regulamentos internos”.
Art. 7: “O réxime lingüístico do procedemento do Tribunal de Xustiza determinarase no regulamento de procedemento deste”.
Art. 8: “Polo que respecta aos Estados membros onde existan varias linguas oficiais,
o uso dunha lingua rexerase, a petición do Estado interesado, polas normas xerais
da lexislación dese Estado”.
Pola súa banda o Regulamento do Parlamento Europeo (19-2-99) indica que:
Art. 117: “1. Todos os documentos do Parlamento deberán estar redactados nas linguas oficiais.
2. As intervencións nunha das linguas oficiais serán obxecto de interpretación
simultánea en cada unha das demais linguas oficiais e en calquera outra que a Mesa
estime necesaria”.
Art. 174: “3. As peticións deberán redactarse nunha das linguas oficiais da Unión
Europea.
As peticións redactadas noutra lingua tramitaranse unicamente se o peticionario
adxuntou unha traducción ou un resumo nunha das linguas oficiais da UE. A traducción ou o resumo constituirán a base do traballo do Parlamento. A correspondencia do Parlamento co peticionario realizarase na lingua oficial en que se teña
redactado a traducción ou o resumo”.
O Regulamento da Comisión (18-9-99) prevé que a Comisión fixará internamente
unhas linguas de traballo e ademais que os actos se adoptarán nas linguas auténticas que se entende que son as oficiais para os actos de alcance xeral e as dos destinatarios nos outros casos.
Finalmente o Regulamento do Consello (5-6-2000) di:
Art. 14: “1. Salvo decisión en contrario adoptada polo Consello por unanimidade e
motivada pola urxencia, o Consello deliberará e decidirá unicamente sobre a base
de documentos e de proxectos establecidos nas linguas previstas polo réxime lingüístico en vigor.
Calquera membro do Consello poderá opoñerse á deliberación se o texto das eventuais emendas non se estableceu naquelas das linguas indicadas no apartado 1 que
el designe.
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En definitiva, a marxe para as linguas non oficiais da UE
pero oficiais nalgún estado membro como é o caso do galego é
escasa mentres o Estado español non asuma o seu carácter plurinacional e defenda a oficialidade ante as institucións comunitarias. Tan só no caso do Parlamento, e aínda así de forma moi parcial, poderá ser utilizada xa que se precisa do consentimento previo da Mesa do Parlamento. Tamén o artigo 8 do Regulamento 1º
do Consello favorecería algo de apertura xa que permite a libre
elección da lingua de relación por parte do estado entre as súas
linguas oficiais internas. Sen embargo, tendo en conta as trabas
que lle pon a Administración central española ás Comunidades
autónomas para calquera tipo de contacto directo coa UE, é fácil
albiscar cal é a actitude fronte ao uso do galego, o catalán ou o
éuscaro na UE.
Como conclusión pode apuntarse pois que as linguas
cooficiais en España non teñen practicamente ningunha posibilidade coa lexislación vixente comunitaria de desempeñar algún
papel no nivel institucional comunitario. Esta situación podería
alterarse tan só se por parte do Estado español houbese unha
vontade decidida de modificar o réxime lingüístico vixente a
favor das linguas cooficiais estatais. Tendo en conta que polo
momento ninguén parece disposto a afrontar a decisión de limitar o número de linguas no seo da Unión, a pesar de que a próxima ampliación complica aínda máis o panorama e encarece o
funcionamento das institucións comunitarias polo aumento dos
custos de traducción e interpretación, non sería tan difícil, de
haber vontade por parte do Estado español, conseguir un certo
recoñecemento ás outras linguas propias do Estado. Pero xa sabemos que se para algo aproveitou Madrid a adhesión á
Comunidade foi para frear o nacente proceso de descentralización interna e coutar as competencias autonómicas negándose a
calquera tipo de relación directa destas con Bruxelas. De feito as
mínimas concesións realizadas neste terreo, no sentido de negociar os asuntos comunitarios que sexan de competencia autonómica coas autonomías con anterioridade á toma de decisións en
Bruxelas ou a forma de aplicar os acordos comunitarios unha vez

O galego no seo da UE: oficialidade lingüística...

163

adoptados, foron realizadas a partir do ano 95, dez anos despois
da nosa adhesión, e tan só mentres os sucesivos gobernos do
PSOE e do PP precisaron o apoio de CiU e PNV para gobernar.
Esta dinámica foi freada coa maioría absoluta do PP e non se produciron novos avances que permitan equiparar as Comunidades
Autónomas aos Länder alemáns e aos Estados belgas, cunha clara
presencia nas institucións comunitarias e participación directa na
toma de decisións sobre os asuntos que lles competen.
3 A ACCIÓN DA UE CON INCIDENCIA NOS DEREITOS
LINGÜÍSTICOS

3.1 As liberdades comunitarias e a súa repercusión nos dereitos
lingüísticos
Como xa se sinalou o principal obxectivo da Comunidade
Económica Europea era eliminar os atrancos aos intercambios económicos polo que nos alicerces mesmos do proceso de construcción europea está o respecto á libre circulación de persoas, mercadorías e capitais como fundamento da súa existencia. A consolidación desas liberdades comunitarias e a eliminación total dos
obstáculos aínda existentes presidiu, como non podía ser doutro
xeito, a creación do chamado mercado único europeo. Pois ben,
estas cuestións aparentemente alleas á dos dereitos lingüísticos
deron pé ás poucas decisións e normas relacionadas co uso da lingua, fóra das referidas a liñas de subvención e apoio.
En concreto, esas contadas ocasións nas que a UE interveu, ben a través das decisións dos seus órganos xurisdiccionais,
ben da aprobación de normativa, preténdese garantir a libre circulación de mercadorías e traballadores de maneira que a obriga
de uso da lingua oficial non supoña unha discriminación encuberta para evitar o acceso de productos ou traballadores doutros
Estados membros ao mercado propio. En definitiva a normativa e
sentencias das institucións comunitarias máis que protexer o uso
das linguas propias pretende protexer empresas e traballadores
que operan nun país distinto ao seu. A economía e non a lingua é
o interese prevalente destas decisións.
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Sen embargo, unha cousa si que é certa, é interesante
coñecer o contido desa xurisprudencia e normativa para ver como
a prevalencia da liberdade de intercambios de persoas e bens atopa
na protección da lingua algunhas limitacións que matizan o carácter absoluto da súa defensa.
a) Libre circulación de traballadores e protección das linguas propias do Estado membro receptor
A liberdade de circulación de persoas dentro do espacio
comunitario ten unha das súas manifestacións máis importantes
na posibilidade de asentarse noutro Estado membro coa finalidade de traballar nese país. É evidente que para o desempeño
dun posto de traballo adoita ser un requisito fundamental a
capacidade para comunicarse cos outros traballadores ou cos
clientes na lingua de relación habitual dese contorno. Neste
punto é onde está a clave do equilibrio que debe acadarse entre
a liberdade de circulación e a protección do idioma. A selección
de traballadores non pode realizarse impoñendo medidas discriminatorias –como sería a radical exclusión de todos os nacionais doutro estado membro– pero si pode implicar a imposición
de esixencias lingüísticas para garantir o adecuado cumprimento das obrigas laborais. Evidentemente o cumprimento destas
esixencias lingüísticas será máis dificultoso para un estranxeiro
que para o cidadán do propio país.
O “Caso 379/87, Groener v. Minister for Education and the
City of Dublin Vocational Education Committee”, que resolveu o
Tribunal Superior de Xustiza das Comunidades Europeas contribuíu a establecer os límites que debían configurar esta cuestión5.
Neste caso unha traballadora doutro Estado membro recorreu
como discriminatoria a decisión de esixir uns determinados coñe5 Para un comentario sobre esta Sentencia vid. McMahon, B. (1990): “Case
379/87, Groener v. Minister for Education and the City of Dublin Vocational
Education Committee”, Common Market Law Review, 27, e Pico Lorenzo, C.
(1989): “La lengua como cuestión de orden público en el ámbito de la libre circulación de trabajadores en la Comunidad Económica Europea”, Revista de
Llengua y Dret, n.º 13.
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cementos de gaélico, acreditándoos cun título oficial irlandés, para
poder obter un posto de traballo fixo nunha institución de ensino
irlandesa. O Tribunal determinou que sempre que non sexan discriminatorias e que a natureza do posto de traballo o esixa poden
fixarse esixencias lingüísticas. A clave está na apreciación do que
pode considerarse “a natureza do posto de traballo” que permite
esixir eses coñecementos da lingua. Exclúese, polo tanto, que todos
os postos de traballo dun país, con independencia das súas funcións e contido, poidan esixir o coñecemento da lingua propia. Tan
só aqueles que polas súas características precisen o uso da lingua
poderán esixilo. De todos os xeitos esta cláusula é o suficientemente xeral como para poder incluír unha ampla maioría dos traballos que impliquen unha relación directa ou indirecta co público, o que, en definitiva, comprendería case calquera ocupación.
Ademais, este pronunciamento indica que a necesidade
de promover o idioma, e máis cando este ten a consideración de
lingua oficial, debe primar sobre outras cuestións como por
exemplo a lingua falada maioritariamente polos alumnos ou a
poboación. É dicir, que incluso en contornos como os que pode
xerar unha inmigración masiva, o Tribunal aprecia a superioridade dun interese público como o de promoción e protección da
lingua, especialmente das oficiais, sobre a liberdade individual
de circulación de traballadores. Esta argumentación é de grande
interese para o caso do galego porque implica que as linguas oficiais, independentemente do seu grao de difusión ou da oficialidade ou non no plano comunitario (lembremos que o gaélico
non é lingua oficial europea e que o seu uso está bastante menos
difundido que o do galego), poden gozar dun apoio oficial reforzado que sobordará os principios xerais de libre circulación
defendidos polo Tratado de Roma.
O principio de non discriminación que rexe toda a política dirixida a protexer as liberdades comunitarias limítase neste
caso a garantir que non se poida esixir que a acreditación do coñecemento da lingua se realice tan só a través de títulos que só se
poidan obter nun sitio (ex. o propio país) salvo que non exista
outro medio de acreditalo. Isto é, non cabe excluír acreditacións
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do coñecemento do idioma obtidas en centros distintos dos oficiais do país a non ser que no estranxeiro, como sucede co gaélico, sexa, na práctica, imposible formarse e examinarse para obter
este tipo de títulos.
Non difire moito do sinalado ata agora o réxime lingüístico dos empregados das Administracións públicas internas. As
especiais características dos postos de traballo públicos en nada
alteran o principio xeral de non discriminación mencionado. As
esixencias lingüísticas deben ser polo tanto iguais para os cidadáns
dese Estado e os dos outros Estados membros que queiran acceder aos postos de traballo ligados á Administración6. A case total
desaparición de limitacións ao acceso á función pública interna de
cidadáns comunitarios comporta que estes deberán demostrar os
mesmos niveis de capacidade, incluída a destreza lingüística, que
os cidadáns nacionais.
Pero isto tamén implica que se non existen probas de
coñecementos lingüísticos para os cidadáns propios tampouco se
lles poderán impoñer aos doutros Estados membros. Neste sentido medidas como suprimir ou non incluír probas lingüísticas nas
oposicións, como acaba de aprobar a Xunta de Galicia, deberían
ser reconsideradas tendo en conta o novo marco no que se debe
mover a función pública no ámbito comunitario. Podería facilmente darse o caso de persoas estranxeiras cun nulo coñecemento do galego (ou cos coñecementos mínimos que dan os cursos
oficiais, que desde logo non permiten a comunicación oral cos
administrados) que accederan á función pública coa conseguinte
lesión dos dereitos lingüísticos dos cidadáns.
b) A etiquetaxe de productos como obstáculo lingüístico á
libre circulación de mercadorías
A libre circulación de mercadorías, outro dos grandes principios comunitarios, tamén deu pé a intervencións puntuais no
terreo lingüístico fundamentalmente a través das esixencias de eti6 Sobre esta cuestión vid. o comentario Nogueira López, A.: “La jurisprudencia del
TJCE en materia de acceso a empleos en la Administración pública de ciudadanos
comunitarios”, Revista Vasca de Administración Pública, n.º 39/1994.
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quetado de productos7. A Unión Europea buscou a harmonización
do contido das etiquetas de todo tipo de productos (perigosos e
tóxicos, alimentos, medicamentos, xoguetes, electrodomésticos) coa
finalidade de facilitar aos consumidores europeos unha información
homoxénea sobre a súa seguridade, calidade, composición ou repercusión enerxético-ambiental. Dentro desta normativa tamén se
regulan os aspectos lingüísticos do etiquetado de productos.
Hai Directivas comunitarias (ex. etiquetado de medicamentos e xoguetes) que aplicaron o principio de “especial protección das
linguas” esixindo o etiquetado nunha ou varias das linguas oficiais
dos países nos que ían ser distribuídos eses productos. Este principio
favorece o uso, e polo tanto a protección, das linguas propias en
detrimento de calquera outra que poida ser comprensible para os
consumidores aínda que non sexa a súa lingua oficial.
Sen embargo en materia de productos alimenticios partiuse do principio de “intelixibilidade” nunha Dir. do ano 79 que foi
parcialmente reformada no 97 para ir cara ao principio de especial
protección8.
Este principio de intelixibilidade permitía a libre circulación de calquera producto alimenticio, e polo tanto impedía que
as autoridades estatais ou rexionais impuxesen normas lingüísticas
de etiquetado diferentes, co simple requisito de que estivese etiquetado nunha lingua facilmente comprensible para os consumidores. Dada a crecente familiaridade dos consumidores coa terminoloxía inglesa (sugar free, light, fat free, no aditives…), unha normativa así concibida poñía en perigo o uso das linguas propias,
especialmente das minorizadas, nun contexto de intercambios
cada vez máis globalizados e cunha forte presencia de empresas
multinacionais. No noso caso favorecería ademais a prevalencia do
castelán xustificando a etiquetaxe só neste idioma e desincenti7 Ver sobre este tema o estudio de Ballbé i Mallol, M. (1999): “ El etiquetaje en la Ley
catalana de Política Lingüística” en VV.AA.: Estudios jurídicos sobre la Ley de Política
Lingüística, Marcial Pons.
8 Directiva publicada no DOCE L 33 de 8.2.1979 e modificada por última vez pola
Directiva 97/4/CE (DOCE L 43 de 14.2.1997).
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vando a aprobación de normativa autonómica destinada a obrigar
a etiquetar tamén en galego.
De feito o art. 30 do Tratado CEE impedía as medidas de
efecto equivalentes ás restriccións cuantitativas aos intercambios
comerciais. Entendíanse como medidas equivalentes ás restriccións cuantitativas calquera actuación dos Estados membros que
buscara protexer as súas mercadorías fronte á libre entrada de productos comunitarios.
Claramente as esixencias lingüísticas podían ter esta consideración xa que se a un producto doutro país comunitario se lle
esixe cambiar a etiquetaxe para poder ser comercializado faise
incorrer á empresa importadora nuns gastos suplementarios que
non teñen as empresas nacionais favorecendo unhas maiores vendas polo encarecemento dos productos estranxeiros. Sen embargo
o art. 36 do tratado permitía por razóns de orde pública establecer algúns límites a esa prohibición de medidas que entorpecesen
o comercio. Dentro desas razóns de orde pública pódese interpretar que entrarían as cuestións lingüísticas sempre que as medidas
de orde pública non fosen discriminatorias e fosen proporcionais
na elección de medios para a consecución dos fins perseguidos.
Aínda así, nunha mostra clara dos efectos negativos que tiña
a regulación da etiquetaxe con base no principio de intelixibilidade,
dúas sentencias do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas
–as denominadas Piageme I e II (18.6.91 e 12.10.95)– estableceron
ao amparo desa Directiva do 79 que non se podía impoñer o uso
exclusivo de ningunha lingua se por outro medio ou lingua o consumidor podía entender o contido da etiquetaxe xa que unha medida nese sentido constituiría unha forma de introducir unha regulación que obstaculizaría a libre circulación de productos. Estas dúas
sentencias producíronse a raíz dunha normativa flamenca que obrigaba a etiquetar en neerlandés os productos destinados ao mercado
de Flandres, que foi recorrida por empresas de augas minerais de fóra
que pretendían comercializalas coa etiquetaxe exclusivamente en
francés ou alemán. A sentencia Goerres de 1998 (as.C-385/96) introduce un novo matiz ao aplicar esta directiva dicindo que os xuíces
internos de cada estado membro son os encargados de facer o test de
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intelixibilidade e verificar se a etiquetaxe é comprensible, e polo
tanto comprobar se non está xustificada a normativa interna de protección da lingua propia, ou se non é comprensible e se permite esa
regulación lingüística suplementaria.
Afortunadamente no ano 2000 produciuse un cambio de
dirección ao aprobarse unha nova directiva9 que definitivamente
senta o principio de especial protección, aínda que aparentemente limitado ás linguas oficiais da UE. Unha interpretación coherente do art. 16 da Directiva en relación co art. 151 do Tratado de
Amsterdam (art. 128 TUE) que preserva a acción cultural dos estados e a pluralidade debería situar a ese mesmo nivel outras linguas
cooficiais dentro dos Estados membros como é o caso do galego.
En todo caso a tendencia parece ser hoxe en día a de considerar
que hai certas cuestións, como a cultura, a protección das linguas…, que están por enriba do mercado e a súa protección
sitúase á marxe da lóxica económica e de librecambio.
3.2 As políticas comunitarias de contido lingüístico: educación,
cultura, sociedade da información
O marco xeral de intervención en materia lingüística
queda limitado polo respecto a esas liberdades básicas que deben
ser observadas para o deseño de calquera política comunitaria.
Partindo deses condicionamentos queremos examinar brevemente algunhas das políticas comunitarias nas que a promoción e
apoio ás linguas teñen máis presencia (lingua, cultura, sociedade
da información) para intentar facer, máis que un exame detallado
das distintas iniciativas que comprenden10, unha análise do seu
contido e forma de funcionamento.

9 Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeo e do Consello relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de etiquetaxe, presentación
e publicidade dos productos alimenticios (DOCE L de 6.5.2000).
10 Franch, V. (1996): “El Tractat de la Unió Europea i els drets lingüistics”, en Drets
lingüístics a la nova Europa, Ciemen-Ed. Mediterranea, cita algunhas destas iniciativas.
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Un elemento que explica, e máis no caso do galego, o
alcance destas políticas é a preeminencia dos Estados membros
no deseño e aplicación das políticas. E cando falamos de
Estados membros estamos a falar do Goberno central como
interlocutor único válido coas autoridades comunitarias. Quen
colabora coa Comisión Europea na definición dos obxectivos,
criterios e fins dos distintos programas de actuación é no noso
caso o Goberno central, por moito que a educación ou a lingua,
por exemplo, sexan constitucionalmente competencias autonómicas.
Tamén se debe ter en conta que son todas elas competencias residuais –con escaso orzamento e poderes– no ámbito comunitario que se recollen nos tratados nun momento moi tardío
como un intento de maquillar o claro escoramento comunitario
cara ás cuestións económicas e intentando darlle á Unión un verniz de comunidade política, cultural e social na que os cidadáns e
os seus dereitos teñan unha maior presencia.
No plano organizativo a Unión Europea é a principal fonte
de financiamento da Oficina Europea das linguas minorizadas con
sede en Dublín e Bruxelas, que non forma parte da estructura institucional comunitaria, senón que ten un status de asociación sen
ánimo de lucro.
No terreo da educación a Unión Europea ten en marcha
o programa Lingua, que, xunto con outros como o Sócrates,
incentivan os contactos lingüísticos. Este programa destinado a
promover un maior coñecemento das linguas comunitarias por
parte dos cidadáns dos outros Estados membros, fundamentalmente a través dos intercambios, está limitado ás linguas oficiais
da UE, e polo tanto quedan excluídas o galego, catalán e éuscaro. Dentro das linguas comunitarias pídese que se preste especial atención ás menos difundidas; pero, en todo caso, mentres
o galego non teña a consideración de lingua oficial europea de
pouco lle vale esta especial consideración.
Outro exemplo recente de actuación en materia lingüística
no terreo da protección cultural é a celebración este ano na Unión
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Europea do Ano Europeo das Linguas11. Por este motivo a UE lanzou dúas convocatorias de accións ligadas a esta celebración.
Unha delas establece que se financiarán tan só actuacións se son
destinadas a linguas oficiais. As outras linguas europeas que non
teñan a consideración de oficiais da Unión deberán pasar o filtro
dos Estados para poder acceder ao financiamento comunitario. O
Estado español neste caso permitiu a presentación de iniciativas
destinadas á promoción das outras linguas oficiais internas pero
non deixa de ser unha decisión unilateral á que non estaba obrigado e que podería ter sido a contraria. A segunda abre, de forma
excepcional, o financiamento a iniciativas de promoción e protección das linguas e culturas rexionais e minoritarias12, permitindo
un amplo abano de propostas de proxectos que afecten a unha ou
máis das máis de corenta linguas históricas que se falan na UE á
parte das oficiais da Unión Europea. De todos os xeitos, sendo
positivo que existan liñas de financiamento ás que poida acceder
o galego, hai que resaltar o paradoxo que é que se confundan certas linguas cun status xurídico singular e privilexiado –o galego, o
catalán, o éuscaro e mesmo o irlandés– con outras moitas linguas
cunha presencia esmorecente e sen o apoio que dá a declaración
de oficialidade. Dificilmente poden ter moito en común os proxectos destinados a unhas e outras ou as accións destinadas á súa
promoción porque a súa situación xurídica é moi diversa13.

11 Decisión 1934/2000/CE do Parlamento Europeo e o Consello de 17 de xullo de
2000 pola que se establece o Ano Europeo das Linguas 2001 (DOCE L 232 de
14.9.2000)
12 Convocatoria publicada no DOCE C 266 de 16.9.2000. Esta convocatoria cunha
partida de 2,5 millóns de euros quere servir como base para avaliar o contido e as
modalidades dun eventual programa específico para as linguas e culturas rexionais
e minoritarias.
13 A UE financiou nos anos 90 un proxecto para estudiar a situación das linguas
minorizadas que se concretou nun informe publicado no ano 1996 denominado
Euromosaic: producción e reproducción dos grupos lingüísticos minoritarios da UE. Un
extracto dese estudio pódese consultar en http://campus.uoc.es/euromosaic. O
Informe está publicado pola Oficina de Publicacións comunitaria.

172

Alba Nogueira López

Finalmente neste breve repaso convén chamar a atención
sobre un ámbito de acción novo e de grande importancia económica e social como é a chamada sociedade da información14. As
medidas de apoio lanzadas polas autoridades comunitarias para o
seu desenvolvemento non limitan inicialmente o abano de linguas que recibirán financiamento para poder promover o plurilingüismo na sociedade da información. A UE só debe intervir
tendo en conta o principio de subsidiariedade e, polo tanto, se se
crea un valor comunitario ou se fomenta a cohesión comunitaria
nos outros casos deben ser os Estados membros os que adopten
as medidas oportunas. Sen embargo, son os propios Estados
membros os que deciden as medidas de aplicación do programa
comunitario a través da participación no Comité de apoio á
Comisión Europea. É dicir, unha vez máis temos que vai ser o
Goberno central o que a través da súa participación en órganos
comunitarios actúe como filtro das peticións internas. Ademais
unha das tres liñas priorizadas busca a creación de ferramentas de
promoción do plurilingüismo para o sector público, en especial,
que faciliten as relacións entre os Estados membros e a UE, e,
como ben sabemos, as relacións da Unión Europea cos Estados
realízanse nas linguas que estes escolleron como lingua oficial, no
noso caso o castelán.
4 A INCIDENCIA DA CARTA DE DEREITOS FUNDAMENTAIS
NO FUTURO DAS LINGÜAS NA UE

O Consello Europeo de xefes de Estado e de Goberno reunido en Colonia en xuño de 1999 decidiu poñer en marcha a
redacción dunha Carta de Dereitos Fundamentais na Unión
Europea. Esa decisión desembocou nun proxecto de Carta en
setembro de 2000 no que figuran tres artigos que fan referencia
aos dereitos lingüísticos. En concreto, estes artigos establecen:
14 Apoiada na Decisión 96/664/CE do Consello que estableceu un programa plurianual destinado a promover a diversidade lingüística das Comunidades na sociedade da información (DOCE L 306 de 28.11.1996).
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Capítulo III, IGUALDADE, art. 21: “Prohíbese a discriminación
en razón, nomeadamente, do sexo, raza, cor ou orixe étnica ou
social, características xenéticas, lingua, relixión ou conviccións, opinións políticas ou outras, pertenza a unha minoría nacional, riqueza, nacemento, deficiencia, idade ou orientación sexual”.
Art. 22: “A Unión respecta a diversidade cultural, relixiosa e
lingüística”.
Capítulo V, CIDADANÍA, art. 41: “4. Todas as persoas teñen a
posibilidade de se dirixir ás Institucións da Unión nunha das linguas oficiais dos Tratados, debendo obter unha resposta na mesma
lingua”.

Como se pode apreciar estes artigos a penas se separan
do contido habitual das declaracións clásicas de dereitos caracterizadas por unha certa vaguidade en canto á fixación dos límites e o contido dos dereitos. Tan só no que se refire ás relacións
coas Institucións comunitarias parecen establecerse unhas obrigas máis concretas no sentido de impedir a discriminación dunhas
linguas a favor doutras pero, iso si, das linguas oficiais dos
Tratados e non, polo tanto, das linguas oficiais dos Estados como
é o caso do galego15.
De todos os xeitos por agora é preciso matizar a importancia do conxunto da Carta de Dereitos Fundamentais pola negativa
do Consello Europeo de Niza de decembro de 2000 de incluír a
Carta nos tratados e, consecuentemente, darlle unha cobertura e
forza legal efectiva. Polo momento trátase dun texto meramente
orientativo da acción comunitaria pero sen forza obrigatoria, aínda
que é previsible que a Comisión Europea, que pulou fortemente
pola súa inclusión nos tratados, e o propio Tribunal de Xustiza das
Comunidades Europeas o tomen como un texto de referencia para
definir o contido dos dereitos fundamentais dos cidadáns comunitarios e doutros cidadáns extracomunitarios que se atopen no terri15 Para coñecer con máis detalle o alcance da Carta pódese consultar: “Afirmar os
Direitos fundamentais na União Europeia. Tempo de agir”, Relatório do grupo de peritos em direitos fundamentais, Bruxelas, febreiro 1999, Comisión Europea. Tamén a propia páxina web das institucións comunitarias (http://europa.eu.int) contén bastante
información sobre o proxecto de Carta, o seu alcance e contido.
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torio comunitario ou teñan relación con este. Neste labor é tamén
de agardar resistencia por parte dos Estados máis contrarios a darlle
forza obrigatoria ao texto da Carta como é o caso de Gran Bretaña.
5 AS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS PARA PROMOVER O
USO DA LINGUA PROPIA NA UE

Ata o de agora fomos examinando que medidas, e con
que condicionamentos, pode adoptar a Unión Europea en relación co galego. Cómpre agora saber qué pode facer Galicia no
ámbito comunitario para conseguir un maior apoio para a nosa
lingua.
Xa se mencionou como a adhesión á Unión Europea
supuxo unha redefinición do marco competencial constitucional e
estatutario que aínda non acabou de callar totalmente en parte por
falta de asentamento definitivo do “Estado autonómico” e en parte
polo carácter evolutivo e cambiante do escenario comunitario16.
No plano interno houbo serias reticencias das instancias centrais a
permitir a relación directa das comunidades autónomas coas autoridades comunitarias e unha vontade evidente de acaparar esas
relacións baseándose na competencia en materia internacional que
lle confería a Constitución ao Estado central. Sen embargo, a evolución dunha, tamén inicialmente contraria, xurisprudencia do
Tribunal Constitucional permite hoxe en día afirmar que a adhesión á Unión Europea non pode supoñer un cambio no marco
competencial preestablecido nin unha perda de competencias
autonómicas a favor do Estado –aínda que si da UE– polo seu
papel de interlocutor da Comunidade Europea.
As comunidades autónomas poderán, así mesmo, montar
oficinas de representación dos seus intereses en Bruxelas integradas na administración autonómica e con carácter público cos úni16 Unha resolución do Parlamento Europeo a iniciativa do eurodeputado do BNG
Camilo Nogueira solicita ter en conta na reforma dos tratados e a normativa da UE
o respecto das competencias dos entes infraestatais: comunidades autónomas,
Estados federados, rexións… Isto podería facilitar a relación das comunidades
autónomas con Bruxelas no futuro.
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cos límites de que a acción exterior das Comunidades Autónomas
non poderá comprometer ao Estado17, o que evidentemente non
faría un labor de promoción exterior do galego.
Sen embargo segue habendo problemas para poder formar
parte das delegacións españolas que interveñen máis directamente na toma de decisións internas comunitarias, como por outra
parte fan os Länder alemáns ou as rexións belgas. De feito tan só
se conseguiron lixeiros avances nos momentos que os gobernos do
PSOE e do PP precisaron do apoio parlamentario do PNV e CiU
por non teren maiorías parlamentarias18.

17 O Tribunal Constitucional fixo na Sentencia 165/1994 unha interpretación restrictiva da competencia estatal en materia de relacións internacionais establecendo
que caben as actuacións autonómicas no exterior que “no impliquen el ejercicio
del ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales”.
18 Estas medidas son: 1. Acordo para a participación interna das Comunidades
Autónomas nos asuntos comunitarios a través das conferencias sectoriais (Resolución
do 10-3-95). Nas competencias compartidas e nas exclusivas das CCAA os acordos que se adopten nas Conferencias Sectoriais nas que participan o Goberno do
Estado e os das Comunidades Autónomas serán decisivos para a fixación da postura do Estado. Deberán ser informadas as CCAA con prontidude das propostas
da Comisión Europea. Establécense canles de información para a participación
descendente (información á Conferencia dos proxectos de normas e das actuacións
administrativas da Unión Europea). 2. Acordo sobre a creación dun conselleiro para
asuntos autonómicos na Representación Permanente de España ante a UE (Resolución
do 5-12-96). Será o encargado de canalizar a información comunitaria ás CCAA.
3. Lei 2/1997, do 13 de marzo, pola que se regula a Conferencia para Asuntos
Relacionados coas Comunidades Europeas –institucionaliza e regula un órgano que xa
viña existindo. 4. Acordo relativo á participación das CCAA nos procedementos ante o
Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (Resolución de 24.3.98). Sobre toda
a cuestión da participación das Comunidades Autónomas na toma de decisións
comunitarias e na aplicación do Dereito e políticas comunitarias existe abondosa
bibliografía; vid. entre outros ARIAS MARTINEZ, M. A.: Comunidades autónomas y
elaboración del derecho comunitario europeo: un estudio sobre el principio de colaboración en este ámbito; Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 1998;
VV.AA.: La participación europea y la acción exterior de las Comunidades Autónomas,
Madrid, Institut d’Estudis Autonòmics/Marcial Pons, Barcelona, 1998.
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Alba Nogueira López

Con todos estes condicionamentos, non parece haber sen
embargo problema para que o goberno autonómico adopte unha
posición máis activa de promoción do galego ante as institucións
comunitarias no marco das competencias autonómicas en materia
de lingua. De feito existen exemplos, nomeadamente o catalán,
dunha actitude moito máis comprometida na promoción exterior
da súa lingua. A recente Lei de política lingüística catalana establece expresamente na disposición adicional terceira, alínea, a
prioridade que constitúe a proxección da lingua e cultura catalanas no ámbito das institucións da Unión Europea e das súas políticas19. Esta declaración lexislativa xa se vira precedida por unha
resolución do Parlamento Europeo do 11 de decembro de 1990,
como consecuencia de dúas peticións dos Parlamentos balear e
catalán, na que se solicitaba ao Consello prestar un recoñecemento particular ao catalán en atención á súa importancia cualitativa e
cuantitativa.
En definitiva, somos o que queremos ser e ninguén vai
recoñecer na Unión Europea a nosa lingua se as nosas institucións
son as primeiras en ser axentes pasivos na súa difusión. Sen
embargo, tamén hai que ser conscientes da dificultade de promover unha lingua de só tres millóns de falantes nun ámbito territorial como o da Unión Europea. Desgraciadamente o proceso de
integración comunitaria vai supoñer un perigo crecente para a lingua. O galego vaise atopar, de feito, nunha situación semellante á
existente cando non tiña a consideración de lingua oficial a nivel
interno por non ter acadado ese rango no plano comunitario. A
confluencia progresiva co portugués (do mesmo modo que sucede coas dúas variedades do neerlandés en Bélxica e Holanda ou do
sueco en Suecia e Finlandia) pode ofrecer esa proxección que doutro modo vai ser imposible de atinxir.

19 Sobre isto ver o estudio de Pérez Tremps (1999): “El ámbito lingüístico catalán, la
colaboración entre Comunidades Autónomas y proyección exterior de la lengua
catalana”, en VV.AA.: Estudios jurídicos sobre la Ley de Política Lingüística, Marcial
Pons.
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Valentín García Gómez (moderador)

Agora poderiamos ter un pequeno diálogo entre todos. Se
algún de vós ten algunha pregunta.
Henrique Monteagudo
Consello da Cultura Galega

Gracias a Alba pola exposición tan clara e tan concentrada de
temas. Pero eu creo que aínda quedan temas no tinteiro, non por
culpa súa senón porque son moitas as cousas de que hai que falar no
pouco tempo que temos. Eu vexo dúas, pero podes escoller calquera das dúas para responder; unha é que non mencionaches as axudas específicas para as linguas minoritarias, e iso é unha liña tamén
na Unión Europea que ten un certo interese, e unhas certas potencialidades de futuro. E outra, as perspectivas da ampliación da unión
europea que se van dirixir, sobre todo ou en boa parte, cada vez máis,
a países menores en tamaño e en demografía, pero con linguas propias. É dicir, que aí estamos unha cantidade de países como Chequia,
Eslovaquia, Hungría e moitos máis bálticos, Estonia, Lituania, etc.,
que se van sumar a algúns que xa hai na Unión Europea como
Finlandia e Holanda; en fin, digamos comunidades nacionais menores pero que accederon a esta calidade, que teñen un estado propio
e que, a través desa estatalidade, van integrar nun futuro non moi
distante a Unión Europea. ¿Iso como vai influír? Iso vai ter que modificar naturalmente os criterios de oficialidade das linguas, e incluso
ao aparecer moitas linguas que teñen que ser oficiais porque son de
estados cun número de falantes, en caso como o letón, por exemplo,
inferior ao galego e por suposto ao catalán. ¿Ti non cres que iso pode
modificar as dinámicas de recoñecemento de linguas na Unión
Europea no futuro?
Alba Nogueira

A primeira cousa, non falei das axudas en concreto para
esas linguas minorizadas porque eu creo que no fondo iso non
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conforma o que é a filosofía de fondo da Política Lingüística da
Unión Europea. É dicir, no fondo é a reserva dos indios. Poden ter
unha contía importante pero o que é a filosofía da política da
Unión Europea e o que marca as grandes liñas é o outro, que o que
vale son as linguas oficiais. E o que senta criterio son esas linguas
oficiais, por non dicir inglés e francés, polo de agora.
Iso enlaza co segundo, pois creo que, de feito, non sei
como o van resolver pero o que se está a producir é que si existen
a nivel interno linguas de traballo, que son o inglés e o francés e
en certo modo cada vez máis o alemán. Hoxe en día nos servicios
da Comisión Europea, que é un pouco a administración comunitaria, fálase en inglés, fálase en francés e nos servicios onde o xefe
é alemán fálase en alemán. Esas son as linguas de relación que
existen na Unión Europea, e iso está tendendo tamén a producirse nas actividades externas. Os que teñan pedido axudas á Unión
Europea saben que ás veces hai liñas de axuda onde se di expresamente, “hai que redactar o formulario en francés ou en inglés”;
co cal están limitando ese teórico abano que permite a lexislación
e estase limitando parcialmente o dereito de todas as linguas que
son declaradas oficiais polo Tratado ou polas Actas de Adhesión.
Eu supoño que a solución acabará sendo algo así, que terán unhas
linguas oficiais para os grandes tratados, para publicar a normativa e despois o que vai ser a relación cidadáns-Unión Europea, na
mediada en que ademais se xeneralice o uso do inglés, vaise
empregar o inglés, o francés, ao mellor o alemán, non creo que o
español. E de feito eles teñen estatísticas internas de cáles son os
niveis de coñecemento das distintas linguas por parte dos estranxeiros, é dicir, non dos cidadáns deses países, e todo o mundo
coñece amplamente o inglés, despois o francés, o alemán en bastante medida e o español e o italiano á mesma altura.
H. M.

Nunha parte do teu discurso anterior viamos que esa dinámica da Unión europea de promover as once linguas oficiais era
unha dinámica prexudicial para linguas como o galego; sen
embargo estoutro aspecto pode non ser tan prexudicial. O feito de
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que vaia haber un chanzo no grao de oficialidade, polo menos de
oficialidade práctica das linguas, pode ser beneficioso para o galego. Na medida en que na Unión Europea o castelán acabe contando pouco máis que o galego, xa que na práctica van ser o inglés
ou o francés e ao mellor o alemán as que sexan linguas de traballo e linguas de funcionamento, dalgunha maneira sitúa o galego
nunha posición similar á do castelán. Se a isto se lle engade que
van entrar moitas linguas que teñen un número de falantes pouco
superior, igual, nalgún caso inferior ao galego, especulo –aínda
que non é unha especulación miña pois hai moitos sociolingüistas
que falan disto–: vai haber distintos niveis de oficialidade das linguas europeas e nesa recomposición non sei se o galego non terá
outras oportunidades.
Alberte Montañés
Servicios lingüísticos da Xustiza

Felicito a Alba pola súa exposición e ao fío dela quería
facer unha pequena reflexión e mais unha pregunta.
A reflexión tiña que ver coa “Carta Europea das Linguas
Rexionais e Minoritarias” que foi aprobada polo Consello de
Europa e que vén, malia todas as súas ambigüidades de redacción,
chea de “si pero”, “os estados que asinamos esta carta comprometémonos a isto ou, de ser o caso, a isto outro, ou de ser o caso a
isto outro...”, pero a pesar de todo creo que é unha iniciativa lexislativa afortunada para as linguas como a nosa.
Na medida en que esta carta sexa máis ou menos nun futuro inminente ratificada nos parlamentos dos estados que a asinaron, esa asunción por parte dos parlamentos e, por tanto, por
parte dos estados, ¿podería supoñer algo a efectos prácticos para
as linguas minoritarias no interior de Europa?
A. N.

Eu son bastante escéptica, porque creo realmente que as
posibilidades que ten o galego véñenlle máis dadas polo nivel de
competencias que ten Galicia que por normas dese tipo. É dicir,
no fondo os tratados, as declaracións, os acordos internacionais
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normalmente son declaracións de boa vontade e ademais ese que
agrupa cuestións de linguas tan diversas e con tan poucos elementos en común... No fondo Galicia tendo unha lingua oficial e
coa normativa que pode facer, non que ten, pero que podería facer
coas competencias que ten Galicia, son moito maiores do que lle
pode permitir esa Carta.
No ámbito europeo, entendido como todos os países que
forman parte do Consello de Europa, pode ter un certo valor; no
ámbito da Unión Europea, que é diferente, a Carta non vale nada.
Serve para que o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas,
se quere, o poida valorar algo como os grandes principios que forman o Dereito Internacional nesa materia, pero a penas ten valor.
O que fagan cada un dos estados non ten reflexo no que faga a
Unión.

SESIÓN III
Conferencia: o proceso de normalización
lingüística visto dende o exterior
Henri Boyer
Mesa de traballo: estandardización e calidade lingüística
Carlos Díaz Abraira
Xusto Rodríguez Río
Yolanda Galanes Santos
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Imos comezar esta segunda xornada dos IV Encontros
para a Normalización Lingüística cunha conferencia a cargo do
profesor Henri Boyer, que é catedrático de Ciencias da Linguaxe
da Universidade Paul Valèry de Montpellier.
Seguramente todos os presentes sabedes que a mediados
dos anos sesenta, fundamentalmente nos Estados Unidos co labor
de sociólogos como Fishman e de estudiosos da variación da lingua como Labov, puxéronse as bases do que é a sociolingüística tal
como hoxe a entendemos. A finais deses mesmos anos sesenta e
comezos dos setenta no mundo románico aplicáronse estas ideas
que viñan de Estados Unidos, algunhas delas chegan a Estados
Unidos tamén desde Europa, e aplicáronse fundamentalmente en
dous dominios; no dominio dos países cataláns, tanto en Valencia
como en Cataluña, e no dominio occitano. No caso occitano a
figura mítica dos occitanistas é Lafont, para eles moito máis que
un sociolingüista. Á escola sociolingüística occitana ou á escola de
Montpellier pertence precisamente Henri Boyer, é un dos discípulos de Lafont.
É moito o que vos podería dicir de Henri Boyer pero vou
ser relativamente breve. El nestes momentos é responsable na editorial L’ Harmattan dunha colección de monografías sobre sociolingüística e ademais é tamén hoxe codirector ou corresponsable da
revista Lengas, que é un pouco desde sempre o voceiro desta escola sociolingüística occitana. Por outra parte pertence ao comité
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científico de varias revistas de sociolingüística do Estado español, é
o caso dos Traballes de sociolingüística catalana, ou a recente revista
Estudios sociolingüísticos da Universidade de Vigo. Ten publicadas
diversas monografías; eu só vos vou citar unha poucas que podedes consultar na Facultade.
No ano 90 publicou un libro clave para entender o que
se coñece como francitán, esa variedade do francés moi interferido polo occitano ou occitano moi interferido polo francés pero á
hora da verdade é o que está substituíndo hoxe o que era o occitano na Occitania, o ensaio fundamental sobre qué é o occitano
cómo nace e cómo se desenvolve e as posibles estratexias pedagóxicas do occitano débense a Henri Boyer nunha monografía. O
ano 91 é unha especie de annus mirabilis, se el me permite esta
expresión, da súa producción científica, xa que dá a coñecer tres
obras importantísimas nas que sempre está presente a problemática catalana, a problemática occitana, o tema da diglosia e apreciacións teóricas sobre o que é a diglosia. Un destes libros é
Linguas en conflicto. Estudios sociolingüísticos, outro é Elementos de
sociolingüística e o terceiro, xa máis teórico, máis de sociopragmática, titúlase A lingua como espectáculo. Á parte destas monografías propias del, coordinou diversas monografías con diversos
traballos de sociolingüística; un dos máis interesantes desde a
perspectiva nosa é un volume que se publicou no ano 97 que se
titula Plurilingüismo, contacto e conflicto de linguas. Son cinco
ensaios e o quinto, o derradeiro, está dedicado á problemática
sociolingüística do galego, se hai contacto ou conflicto, e está
escrito por un profesor da Universidade de Vigo.
El non nos vai falar da diglosia occitana, da problemática
sociolingüística do francitán, vainos falar do caso do galego, do
proceso de normalización lingüística do galego visto desde fóra,
desde a súa perspectiva, e contrastando co caso catalán, que el
coñece perfectamente, e tamén co occitano. Algún pode pensar
cómo nos vén falar do galego, qué sabe el do galego; pódovos dicir
que é un home que cada ano peregrina unha ou dúas veces a
Compostela por motivos científicos. Nestes momentos é a segun-
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da vez que peregrina xa que no verán pasado veu á Facultade de
Filoloxía a un curso de plurilingüismo para falar precisamente do
francitán; o ano pasado tamén estivo en Compostela para participar nunha semana do occitano na Facultade de Filoloxía; e á parte
tamén fai outras viaxes porque ten contacto con xente tanto de
Santiago como da Universidade de Vigo e, particularmente, cunha
profesora de occitano da Universidade compostelá, Maricarme
Alén, coa que ten publicado algún traballo en parte sobre o tema
do que vai falar hoxe, sobre o proceso de normalización en
Cataluña e en Galicia.
Ademais témoslle que agradecer o labor que desde hai uns
anos está facendo para difundir a situación social da lingua galega
en Francia. Se no ano 97 nese volume sobre plurilingüismo é un
pouco deprimente ver cómo nos ven ou cómo nos ignoran no
mundo sociolingüístico escrito en inglés, hai algunhas excepcións;
o artigo que redactaron Henrique Monteagudo e Antón
Santamarina no Trencht, que é un artigo completísimo, ou o de
McKency, pero este case é da casa, coñece perfectamente o caso
galego. Pero cando un analiza obras de gran prestixio como é a
Enciclopedia Británica, practicamente non existimos, e se existimos
é igual que hai cen anos, como simple dialecto do portugués e
pouco máis. Nalgunha obra moi recente, Atlas das linguas do
mundo de Moseley e Asher, que é do ano 94, xa non é que nos
poñan como dialecto do portugués, é que nós somos unha variedade lingüística do castelán, ó lado do asturiano, leonés, aragonés
e do valenciano e son obras lingüístico-sociolingüísticas nas que se
trata de poñer ao día a información sobre as linguas minorizadas.
Por iso persoalmente agradézolle moito este labor que leva facendo desde hai uns anos, polo menos no mundo francófono, de
difundir a nosa situación.
Agora ten a palabra Henri Boyer.
Francisco Fernández Rei

O PROCESO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
VISTO DENDE O EXTERIOR

Henry Boyer
Universidade de Montpellier III

Antes de entrar de cheo no tema, quixera achegar algunhas
precisións a propósito da miña “exterioridade”. E antes de nada
quero dicir que, malia que son un sociolingüista francés, vivín na
miña infancia unha situación de diglosia familiar que o descubrimento da Cataluña dos anos 70 me permitiu revisitar e comprender
mellor. En efecto vivín o final da transmisión do occitano pola xeración de meus pais (o meu contacto con esta lingua mantívose durante unha quincena de anos por ter un avó non-francófono, seguramente un dos derradeiros non-francófonos do espacio occitano a
mediados do século XX). A experiencia catalana de resistencia colectiva pola defensa e promoción do catalán foi probablemente o que
determinou o meu futuro como investigador. En Cataluña, durante
os anos que ensinei francés na Universidade Autónoma de Barcelona,
descubrín unha situación lingüística totalmente descoñecida para
min, lingüista acabado de estrear. O contacto coa realidade social
enriqueceuse ao fío dos anos coa lectura de análises consagradas á
configuración sociolingüística específica de Cataluña, e en particular
das dos sociolingüistas do Grup Català de Sociolingüística (Aracil,
Badia, Ninyoles, Vallverdú…). Destas ensinanzas e das dos sociolingüistas occitanos (en primeiro lugar, por suposto, Robert Lafont, o
mestre da Escola de Montpellier) alimentouse durante vintecinco
anos a miña propia reflexión sobre a cuestión dos plurilingüismos e
en particular da coexistencia máis ou menos problemática de dúas
linguas no mesmo territorio. A situación galega e a política lingüística levada a cabo dende os anos 80 coñézoas dende hai menos tempo,
por iso solicito a indulxencia de vostedes xa que non podería ter a
pretensión de producir un diagnóstico irreprochable a partir dun
achegamento tan limitado aos problemas que suscita a coexistencia
do galego e do castelán na súa Comunidade Autónoma. E por outra
parte, a miña calidade de sociolingüista non me sitúa por enriba de
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toda sospeita xa que o cadro metodolóxico de lectura sociolingüística que inspira o meu discurso non é en absoluto neutro: é tributario
desta adhesión teórica, da que falaba, a unha sociolingüística que se
adoita chamar “periférica” (ou dos investigadores nativos).
Propóñolles que observen o esquema que lles foi distribuído e que me vai servir de fío conductor. Este esquema, do que
son autor, é, sen embargo, froito da lectura dos sociolingüistas
“periféricos” (cataláns e occitanos esencialmente) ou máis exactamente dos mestres fundadores desta sociolingüística “crítica e
práctica” segundo a expresión de Robert Lafont.
IDEOLOXIZACIÓN DO CONFLICTO DIGLÓSICO
Representacións sociolingüísticas (fixadas ou en vías de fixación)
Prexuízos, auto-denigración, culpabilidade... / idealización, mitificación...
Lingua dominada
(oral ++ escrita –)

Funcionamentos diglósicos

Lingua dominante
(oral + escrita ++)

(en particular produccións interlectais)

2
complexus diglósico

1
polaridade diglósica

configuración(s) sociolingüística(s) de tipo diglósico (+/- dominancia)

Son consciente de que a teorización que intento representar
aquí é discutida non só fóra de Galicia (no seo da sociolingüística
suíza por exemplo) senón tamén aquí (en particular por un colega da
Universidade de Vigo: Xoán Paulo Rodríguez Yáñez). Voume deter
pois nesta teorización xa que condiciona a miña apreciación (de
alcance forzosamente limitado, insisto) da configuración sociolingüística galega e da normalización lingüística posta en marcha.
Segundo a escola sociolingüística da que formo parte,
cando dúas linguas están en contacto no seo dun mesmo espacio
societal (por razóns históricas de natureza económica, política,
militar, demográfica…) hai necesariamente competencia, normalmente desleal, xa que unha das dúas linguas representa e recibe un
trato privilexiado dun poder político ou dos poderes conxugados

O proceso de normalización lingüística visto dende o exterior

189

(político, económico, relixioso…) e a outra é minorada, é dicir,
diminuída, incluso no caso de que tivera ou teña aínda un uso
cotián e xeneralizado.
Neste caso, non se debe falar de simple contacto senón
máis ben de conflicto xa que a sociedade compórtase, dende un
punto de vista lingüístico, como un “mercado” (Bourdieu) cos seus
valores, os seus “proveitos”, as súas “ganancias”… e os seus atrancos. De aí o feito de que o conflicto sociolingüístico inherente á
dominación en cuestión se traduza por un dilema (Aracil,
Ninyoles…) ou ben hai resistencia e normalización da lingua
dominada (previamente ou ao mesmo tempo estandarizada) ou
senón a substitución en favor da lingua dominante é inexorable.
Vemos pois que, neste cadro teórico, “normalización” é un concepto que resulta pertinente a partir da súa asociación con “substitución” e outros conceptos operatorios.
E vese ben que nesta conceptualización a noción de
“diglosia” promovida por Fishman e Ferguson nos EE.UU. é totalmente revisada e revestida por un sentido máis conforme á súa
primeira posta en circulación (debida ao helenista Psichari): o de
coexistencia problemática de dúas linguas no seo da mesma sociedade
e non dunha distribución estable e equilibrada das funcións das
dúas linguas. O punto de vista da “sociolingüística periférica” é ao
mesmo tempo sincrónico (observa o estado presente dunha configuración sociolingüística) e diacrónico (observa a evolución desta
configuración no pasado e obtén datos para o futuro). Ademais,
esta forma de ver a realidade ten unha finalidade práctica: non só
se trata de describir senón tamén de contribuír a advertir aos usuarios da lingua dominada dos perigos que ameazan a existencia
mesma da súa lingua a fin de incitalos a parar o proceso da dominación. E isto independentemente das maneiras de facer e de sentir deses mesmos usuarios que poden moi ben ir (e que a miúdo
van) no sentido dunha aceptación da situación: a sociolingüística
periférica preconiza ante todo unha aproximación macrosociolingüística denunciando o carácter global e oculto da dominación.
Porque este tratamento da diglosia (como conflicto), a diferencia do dos sociolingüistas estadounidenses, singularízase pola
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atención prestada ás representacións sociolingüísticas, é dicir, ás imaxes, máis ou menos estereotipadas, actitudes, sentimentos… lingüísticos en uso na sociedade e á súa especificidade no marco
dunha sociedade que vive unha situación diglósica. Unha especificidade que fai que se poida falar dunha auténtica ideoloxización
do conflicto diglósico. Hai que insistir con moito rigor neste aspecto
silencioso, discreto e, a fin de contas, pernicioso das representacións
vixentes nunha configuración sociolingüística deste tipo, nas súas
incidencias nos comportamentos e nos usos. De feito, a dinámica do
conflicto diglósico está sometida a un “imaxinario” paradoxal: ao
mesmo tempo que a lingua dominada é víctima de prexuízos (como
lingua rural, rústica, vulgar…, lingua dun modo de vida pasado) e
da culpabilidade dos usuarios que viven un estado de auto-denigración en canto á súa identidade lingüística (que os empuxa a non
transmitir a lingua así estigmatizada aos seus fillos). Esta mesma lingua dominada é obxecto de idealización e de mitificación: é a lingua
dos sentimentos, das raíces, do auténtico, do natural… Pero non ten
ningunha vocación de expresar a modernidade.
Esta é a contradicción (aparente) da que se alimenta o conflicto diglósico e que contribúe a impor unha dinámica glotofáxica en detrimento da lingua dominada. É certo que todas as situacións de conflicto diglósico non son víctimas dunha ideoloxización
semellante: o exemplo do Quebec, e a vixencia das representacións susceptible de alimentar un sentimento de lealdade en favor
do francés (dominado polo inglés) é a proba máis evidente.
No que toca á natureza dos repertorios e dos usos na
sociedade exposta a un conflicto diglósico, propóñolles que consideren que hai dous tipos principais a partir dos cales poden ser
encadrados os casos concretos.
Considero que o primeiro deses tipos principais está constituído pola polaridade diglósica pura e simple: trátase dun conflicto claro e neto (que seguramente os representantes favorables á
lingua dominante ocultan). Observarase entón un bilingüismo
diglósico, incluso se se fala oficialmente de bilingüismo social
onde as funcións sociais antes asumidas pola lingua dominada son
cada vez máis invadidas pola lingua dominante. Incluso no caso
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da reconquista espectacular, como en Cataluña, estes illotes de
dominación poden perdurar, como nos medios de comunicación
por exemplo, ou incluso na xustiza. Ademais, seguindo a
Vallverdú, pódese falar de varios tipos de bilingüismo diglósico. Na
miña opinión penso que pode haber:
a) bilingüismo diglósico parcial dende o punto de vista
das funcións sociais (como aínda é o caso de Cataluña,
que acabo de evocar): o equilibrio entre o dominio das
prácticas orais e o das prácticas de escrita é aquí o principal indicador.
b) bilingüismo diglósico parcial dende o punto de vista
das representacións (as representacións da lingua
dominada, incluso en vías de reconquista sociolingüística, son relegadas con relación ás da lingua dominante: este é, creo, actualmente o caso de Galicia.
c) bilingüismo diglósico á vez dende o punto de vista das
funcións sociais e dende o punto de vista das representacións (é o caso, paréceme, aínda hoxe do País Valenciano).
Pola miña parte, penso que é difícil concibir un bilingüismo funcional neutro, conforme as premisas do tratamento das
situacións diglósicas das que parto.
O segundo tipo principal constitúe o derradeiro estado
antes da substitución: está constituído polo que se pode chamar un
complexus diglósico (Gardy) onde os funcionamentos diglósicos se
xeneralizaron.
Pódese pensar que sen proceso de normalización e sen o traballo dos militantes da lingua e das súas asociacións Galicia corría o
risco de situarse neste tipo principal: un indicio é un fenómeno
como o “castrapo”. A situación sociolingüística do dominio occitano pode ser actualmente enteiramente identificada con este tipo.
Á luz de todo o que acabo de dicir, vou propor unha serie
de observacións (discutibles, volvo dicir) sobre a situación galega,
evocando, de paso e á vista, a situación da Comunidade histórica
de Cataluña (da que sabemos todos que é un tipo de “referencia”
para o conxunto das políticas lingüísticas vixentes actualmente no
Estado español).
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Henri Boyer

Penso que a normalización lingüística en Galicia, posta en
marcha a partir dunha situación vantaxosa dende o punto de vista
dos usos pero moi problemática dende o punto de vista das imaxes do galego (a diferencia do que sucedía en Cataluña a finais do
franquismo), presenta hoxe un balance positivo (a pesar dun conflicto de normas aínda vixente).
É certo que a normalización oficial é quizás aquí menos
enérxica que en Cataluña onde, un gran número de estructuras
institucionais foron postas en marcha, e en particular o Consorci per
a la normalització ou o Consell social de la llengua, e onde existe un
número importante de axentes da normalización, todo isto financiado por un orzamento importante: o nacionalismo no poder non
perdeu a oportunidade de facer da “batalla da lingua” o eixo esencial da reivindicación identitaria, sostida pola militancia asociativa
antifranquista durante varias décadas.
Sen embargo, a iniciativa civil creativa segue a ser en
Galicia un elemento determinante da política lingüística (neste
caso militante) como testemuña a Mesa pola Normalización e as
súas campañas eficaces en materia de toma de conciencia colectiva. Así mesmo, a Asociación Socio-pedagóxica Galega, no sector
do ensino (e da estandarización), soubo levar a cabo un traballo
exemplar de difusión de material pedagóxico nos dominios máis
diversos.
Paréceme pois que en Galicia, a diferencia do que sucede
en Cataluña, onde por razóns de intereses políticos a comunidade
militante foi en certo modo un pouco anestesiada (excepto contra
a política lingüística institucional), a acción asociativa, froito da
sociedade civil, segue a estar moi presente e serve voluntariosamente de atizador da acción política oficial.
No mesmo dominio das representacións (e polo tanto das
imaxes, valores, prexuízos…), o catalán contaba nos inicios da
normalización cunha situación máis que satisfactoria: un prestixio
da “llengua propia” no seo da burguesía catalana e unha lealdade
no conxunto da poboación da Comunidade catalanófona, a pesar
de que, por outra parte, a política lingüística tivo que organizar
campañas de promoción en dirección do conxunto da sociedade
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catalana, da súa parte non catalanófona en particular. Esta é unha
diferencia importante entre a sociedade galega e a sociedade catalana: mentres que a sociedade galega, por razóns históricas de
ausencia de inmigración, constitúe, dende o meu punto de vista,
unha comunidade lingüística soa (no sentido que Labov lle dá a este
termo) hai que preguntarse se a sociedade catalana non está aínda
hoxe composta de dúas comunidades lingüísticas: unha esencialmente catalanófona (evidentemente bilingüe), a outra esencialmente castelanófona, de orixe migratoria (en vías de converterse
en bilingüe). O que fai a comparación entre as dúas situacións
sociolingüísticas particularmente delicada.
No mesmo ámbito das representacións, a estigmatización
negativa que sufriu e sofre aínda o galego é un elemento determinante que cómpre ter en conta en toda avaliación da política lingüística presente. Para a normalización do galego hai un desafío
maior: conseguir neutralizar as actitudes de autodenigración con
respecto á lingua natural dos galegos e promover imaxes positivas
da súa lingua, susceptibles de incitalos a reequilibrar os usos lingüísticos.
Paréceme, finalmente, que hai que ter en conta tamén
algúns puntos negros: en primeiro lugar o ensino, onde o déficit
con relación ao galego me parece evidente (a práctica catalana
neste aspecto paréceme exemplar, incluso aínda que os resultados
non vaian no sentido dunha “prioridade” para o catalán, senón
máis ben dun bilingüismo de feito). Pero tamén os medios de
comunicación en xeral e a publicidade en particular (da que sabemos a importancia en canto ao impacto sobre as representacións
colectivas); unha mellora da oferta televisiva en galego paréceme,
por outra banda, que sería desexable… (véxase a calidade de TV3
en Cataluña no que concirne á información). Finalmente e curiosamente, a relixión, que impregna sen embargo as tradicións deste
país, está lonxe de ser o eixo esperado (cfr. Cataluña e País Vasco)
dunha revalorización do galego.
Dito doutro modo: bos cimentos, logros innegables, pero
canteira aberta que debería mobilizar todas as enerxías normalizadoras, oficiais e militantes.
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COLOQUIOS

Francisco Fernández Rei (moderador)

Gracias a Henri. Agora temos un tempo para preguntar;
procurade ser breves para participar cantos máis mellor.
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo

Quería facer unha pequena reflexión sobre o das representacións. Efectivamente aquí en Galicia algunha destas representacións que ti expós nese gráfico están presentes, e probablemente
estean hai anos na represión lingüística que se viviu aquí, en boa
parte deste século, como ben sabes, e que tiveron un efecto evidente de desprestixio da lingua; as consecuencias finais son as que
temos agora, rómpese drasticamente a transmisión. Sen embargo,
cando se cuantifica na actualidade nesas enquisas das que ti falaches, non saen á luz, aparentemente están desterrados estes prexuízos ou parte deles, o autoodio eu creo que probablemente o
houbo pero que na actualidade nin na poboación reprimida lingüisticamente creo que estea presente, precisamente pola escola,
polos efectos da escola, do prestixio do galego no ensino, do galego nos medios de comunicación. Pero sen embargo cando se fan
estudios expresivos sobre as representacións, estudios discursivos
ou sobre discursos, non cuantificables, senón grupos de discusión,
aí efectivamente seguen a saír cousas.
Estou empezando a estudiar isto desde esta perspectiva máis
cualitativa e aí doume de conta de que esa aparentemente excelente actitude que hai cara ao galego, cando se fala, cando se discute,
saen cousas, incluso en xente nova. Non de rexeitamento da lingua,
nin moito menos, pero sempre con peros; o mito da utilidade do
castelán está aí presente, e sobre todo si que están moitos destes elementos discursivos na xente maior, aí si que saen. Aínda que o efecto positivo da incorporación do galego en moitos ámbitos é notable;
eses efectos cognitivos influíron tamén nesta poboación, pero si é
certo que algo hai nestes ocos de representación.
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Henri Boyer

Se entendo ben, as enquisas cuantitativas que se fan poden
dar unha impresión de que se eliminaron, pero cando fala a xente
o discurso traduce un mantemento... Creo que isto non se pode
facer a curto prazo, porque é tan subterráneo que hai que loitar.
Si, si, estou de acordo.
Xesús Ferro
Instituto Ramón Piñeiro

Teño unha perspectiva completamente distinta de todo
isto. Agradézolle ao profesor Boyer a súa dedicación e o interese,
a súa preocupación por estudiar o caso galego, e comparto con el
a simpatía polo caso occitano. Gustaríame que o occitano chegase
a vivir unha situación moito mellor que a que ten.
Falando do caso da lingua galega a min paréceme que
estamos demasiado mediatizados por tratar de interpretar o caso
galego no espello do caso catalán. Creo que o caso galego e o caso
catalán son completamente distintos na súa orixe, na súa composición sociolóxica e na súa propia dinámica interna. Cataluña é
unha sociedade heteroxénea e Galicia é unha sociedade homoxénea, Cataluña é unha sociedade que non tivo Séculos Escuros e
Galicia tívoos, Cataluña tivo unha serie de elementos que axudaron na burguesía e na xerarquía eclesiástica e Galicia tivo algo distinto. Pero á parte disto Galicia ten dinámicas propias. Por exemplo, teño entendido que Galicia vai moi por diante de Cataluña na
actividade xurídica en galego: hai dous anos levábanse emitidas
doce mil sentencias en galego; nada disto hai en Cataluña e iso ten
que ver co feito de que os cataláns que pasan pola universidade
pensan en montar unha empresa, non pensan en ser funcionarios,
e hai poucos funcionarios da Administración de xustiza cataláns.
Incluso a primeira sentencia que se deu en catalán deuna un xuíz
galego de Barcelona. É unha situación completamente distinta.
Logo está outra cousa distinta, non sei o que se falou onte
da publicidade, pero creo que aquí hai un elemento que ninguén
se atreve a tocar en público en todas estas xornadas de sociolingüística e que me parece que é decisivo –xa o dixen outra vez que
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me deron o micrófono– e é o seguinte: a universidade, é dicir, a
clase social que fabrica a universidade –non digo a facultade de
filoloxía, senón todas as facultades de todas as universidades– é,
na súa práctica profesional, antigalega. E iso aínda que tamén da
universidade veñen os mellores valedores, pero como colectivo as
persoas, os profesionais que se crearon na universidade, son colectivamente os freos máis grandes.
E hai outro elemento que aquí ninguén tocou, que ninguén se atreve a tocar, e que creo que é a verdadeira igrexa da
actualidade: o poder dos medios, todos os días pola mañá cando
lemos a prensa, oímos a radio ou a televisión mirámonos no espello, e ¿qué nos di ese espello? Ese espello di que o 97% dos galegos falamos en castelán porque unicamente o 3% da prensa está
en galego. E hai que dicir máis, ese 3% hoxe é practicamente de
pago, porque é subvencionado polo goberno galego, e diso ninguén se atreve a falar porque na actualidade falar en público da
prensa é extremadamente arriscado, pero é unha realidade.
Unicamente o 3%, se quitamos o caso do influxo que O Correo
Galego ten nesa porcentaxe, unicamente o 3% da prensa galega
está en galego. E ese é un espello no que todos os días os galegos
se están a mirar, e iso é o que crea a representación mental. A
representación mental é que o galego non existe, porque nesta
sociedade mediática na que vivimos unicamente existe aquelo que
sae na prensa, aquelo que os medios de comunicación reproducen. Polo tanto creo que habería que revisar certas cousas.
Temos a idea de que o gran valedor da lingua é a militancia nacionalista; eu pregunto, ¿aos nacionalistas nunca lles morren
parentes?, porque non vexo necrolóxicas en galego, as notas de
prensa dunha morte, a morte do pai, a morte da nai na prensa; iso
en galego segue tendo unha proporción mínima. E sen embargo a
Praza da Quintana énchese o 25 de xullo.
Os contratos de aluguer dos pisos, a compra-venda do
coche, ... aí é onde se ve o movemento social, e hai un dato do
mapa sociolingüístico que non se publicou. Déixeme dicir que
poucos países no mundo poderán ofrecer un mapa sociolingüístico do volume, da calidade e da precisión do Mapa sociolingüís-
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tico galego, o que revela que aquí temos unha dinámica sociolingüística orixinal e que polo tanto os espellos exteriores non nos
din gran cousa.
Remato xa, o que quixera é que, por unha vez, empezasemos a pensar que non nos valen moito modelos exteriores para
interpretar a nosa realidade actual e que, en cambio, teriamos
que estar máis atentos a certos procesos dos que non se fala. Isto
é, o que hoxe significa a Fundación Galicia Empresa, unha asociación de empresas de moito nivel que neste momento superan
en facturación o billón de pesetas e que teñen compromisos formais de funcionamento progresivo en galego. Ese é un proceso
que está indo adiante en silencio promovido por un grupo
minúsculo de persoas das que nunca se fala, pero que son grandes motores de normalización, e das que procede tamén todo o
que hai na Administración de xustiza. Entón eu o que quixera
sería que tivesemos un pouco de atención especial ás peculiaridades do galego e ás propias responsabilidades; non estamos
exentos, como clase social universitaria, de responsabilidades
negativas na marcha da lingua.
H. B.

Só dúas cousas, no resto estou totalmente de acordo. Este
modelo é unha modelización teórica que parece pertinente para o
occitano, para o catalán e para outras situacións. É un modelo de
recepción, non é mecánico, o que intentei foi demostrar que pode
abarcar varias situacións. pero por suposto que a situación galega
é peculiar, a occitana é peculiar, por suposto. E o modelo é unha
especie de marco para informarse, observar correctamente pero
non prescinde realmente dunha observación moi específica.
Pero o problema é que Galicia está en España, Cataluña
está en España, hai segundo parece un plurilingüismo español,
pero é un plurilingüismo non estatal, por suposto. E eu observo
que non só ocorre no Estado español, con Estatutos de Autonomía
moi semellantes, cunha Lei de normalización lingüística moi
semellante; os cataláns traballaron moito para a Lei do 83 sobre o
caso quebecois, traballaron sobre a Lei 101. Pero creo que outras
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comunidades traballaron coa lei catalana. Tamén a normalización
é moi semellante, é unha invitación á comparación, pero isto por
suposto que non quere dicir que haxa que observar de xeito moi
concreto e sen demasiadas proxeccións.
En canto aos medios de comunicación, por suposto que a
prensa é fundamental. Hai só tres anos que Cataluña ten o Avui; as
institucións comprábano por compromiso militante. Pero o xornal
El Periódico de Catalunya agora está medrando; globalmente, a
venda da edición castelá baixou, pero a venda da edición catalana
subiu, ten un nivel moi alto. E estou convencido de que isto é un
indicador moi forte. Se a xente non le na súa lingua propia segue
o desprestixio. E a televisión é moi importante, espero que non
haxa técnicos da Televisión Galega pero aquí si que creo que a
comparación pódese facer. El Periódico, que ten novas sobre a televisión de Cataluña, mírao a gran maioría da xente de Cataluña,
non só cataláns senón non cataláns; é o mellor xornal. A calidade
da televisión, o feito de que a xente vexa a televisión, é fundamental. E eu creo que o papel que desenvolveu a Televisión de Cataluña
no avance da normalización é fundamental, e o feito de ter unha
televisión autónoma por suposto. A Televisión de Galicia, moi ben,
pero ou se mete a cambiar as representacións ou segue coas representacións. Creo, polo que vin, que a Televisión de Galicia non vai
cambiar moito as representacións negativas, aínda que non paso o
tempo vendo a televisión. Pero o poder dos media, nisto do cambio de representacións concretamente, é fundamental.
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PRESENTACIÓN

Imos comezar esta sesión que ten o título Estandardización
e calidade lingüística. Van intervir, Carlos Díaz Abraira co relatorio
sobre A caracterización da linguaxe administrativa galega; Xusto
Rodríguez Río sobre A calidade lingüística nas tarefas de corrección e
Iolanda Galanes Santos sobre O galego como linguaxe de especialidade.
Brevemente fago a presentación de cada unha das persoas
que van intervir. Carlos Díaz Abraira é licenciado en Filoloxía
Hispánica, traductor e corrector do Parlamento desde 1981, profesor colaborador da EGAP en materia de linguaxe administrativa,
coautor do Manual de linguaxe administrativa publicado tamén por
esta Escola Galega de Administración Pública. Ten experiencia na
corrección, na redacción, na traducción de textos de diferentes
administracións públicas e é polo tanto unha persoa especializada
na materia que aquí se vai tratar.
Xusto Rodríguez Río é licenciado en Filoloxía GalegoPortuguesa, ten o grao de licenciado coa memoria O empréstito no
galego actual, análise de diversas obras lexicográficas, e ten como
investigador en preparación unha tese de doutoramento sobre A
terminoloxía galega, estudio e propostas; á parte de ser tamén autor
de diferentes artigos, coautor do Léxico da arqueoloxía e coautor do
Léxico de xeografía e tamén ter realizado traballos de asesoramento lingüístico que están recollidos nos volumes da campaña
Mellorando os servicios.

200

Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística

Iolanda Galanes Santos é doutora en Filoloxía Galega e
desenvolve o seu labor profesional na Sección de Lingua no
Consello da Cultura Galega e mais no departamento de
Traducción da Universidade de Vigo. Ten experiencia en planificación lingüística, tanto polo seu traballo en diferentes servicios
de normalización, como polo coñecemento directo das realidades
catalana e quebequesa. A súa experiencia investigadora nos últimos tempos céntrase en dúas áreas de coñecemento que son as
linguas de especialidade e a terminoloxía na súa aplicación á realidade galega.
Todos tres, como vemos, son persoas moi relevantes no
campo da normalización lingüística e tamén no proceso de fixación dun modelo visible e culto de lingua. Por tanto o interese das
súas intervencións está garantido. Eu como moderador, polo tema
que se vai tocar, atreveríame a mencionar a necesidade de que
sigamos traballando para mellorar o proceso de estandardización
e fixación dun modelo de lingua culta no ámbito da administración. Non quero desaproveitar a ocasión, dado que hai persoas
moi especializadas e que teñen unha función moi importante
neste sentido, de facer tamén unha chamada de atención para
aquelas cuestións hoxe tal vez un pouco máis descoidadas, á hora
de realizar labores de asesoramento, de corrección lingüística, alén
dos moi necesarios aspectos ortográficos e morfolóxicos que evidentemente temos que coidar e cada vez máis. Eu quería facer
referencia aos aspectos morfosintácticos, ás veces un pouco descoidados sobre todo en correctores e asesores en determinados
ámbitos. Por exemplo, o uso do infinitivo conxugado, o uso do
futuro de subxuntivo, a ausencia da preposición “a” co complemento directo; unha serie de aspectos tamén morfosintácticos que
é necesario coidar para termos ese modelo de lingua en que estamos traballando moitos de nós.
Xa sen máis, pásolle a palabra á primeira das persoas que
vai intervir, Carlos Díaz Abraira.
Xosé Ramón Freixeiro Mato

CARACTERIZACIÓN DA LINGUAXE
ADMINISTRATIVA GALEGA

Carlos Díaz Abraira
Escola Galega de Administración Pública

ANTECEDENTES

A década dos 80 trouxo consigo un proceso xeneralizado
e paulatino, que hoxe prosegue, de incorporación do galego ó
ámbito administrativo. O establecemento do marco de cooficialidade lingüística, independentemente da súa valoración e dos xuízos sobre o seu devir, levou a que as distintas administracións, en
maior ou menor medida e a diferentes ritmos, empregasen a lingua galega nas súas actuacións e relacións.
Esta situación, que non é nova –o galego xa coñecera
usos oficiais e institucionais hai séculos–, ten lugar nunhas coordenadas específicas, nunha determinada situación sociolingüística e dentro dun proceso concreto de normalización lingüística.
De xeito brevísimo, pódese enumerar, sen afán de exhaustividade, unha serie de factores externos de diverso tipo que condicionan a constitución da linguaxe administrativa ou que inflúen
no seu desenvolvemento: as características dos propios servicios
lingüísticos, o forte mimetismo dos mecanismos normativos, a
pouca tradición galega no ámbito administrativo –cos seus
aspectos negativos pero tamén positivos–, a endémica desconexión entre lingüistas e persoal administrativo, as lagoas na formación dos redactores, a ausencia de directrices na materia, a
escaseza de medios estructurais e materiais –hoxe, evidentemente, menor–... O propio mundo da administración, por outra
parte, no que tanto pesan as inercias, acentúa algunha destas
tendencias.
De tódalas maneiras, as necesidades hóuboas e hainas
que ir satisfacendo e, a pesar desas eivas apuntadas, cantidade e
calidade de lingua no conxunto das administracións van en
aumento.

Carlos Díaz Abraira
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PUNTOS LINGÜÍSTICOS DE ATENCIÓN DA LINGUAXE
ADMINISTRATIVA GALEGA

Neste sentido, nos últimos anos, e con moito de autodidactismo, intuición e improvisación, froito da experiencia do traballo cotián en distintos puntos, das achegas de contribucións ó
estudio neste campo e mais da experiencia de países con procesos
similares ó noso, foise consolidando un modelo de linguaxe que
fai fincapé sobre todo en tres grandes cuestións: A) estilísticas ou
de redacción; B) gramaticais, e C) léxico-terminolóxicas, cunha
certa tendencia a procurar un relativo diferencialismo e unha
potenciación de recursos lingüísticos propios, dentro da escasa
marxe de orixinalidade posible.
A) Cuestións estilísticas ou de redacción

Neste punto, no que desde un principio operou o criterio de
contraste co tradicional modelo administrativo castelán, propúgnase
a necesidade de simplificar e clarifica-la prosa administrativa na
busca de maior transparencia, accesibilidade e lexibilidade posibles.
Para isto poténcianse unha serie de trazos que eliminen posibles factores distorsionadores ou escurecedores: preferi-las oracións
e os parágrafos curtos, evita-la excesiva subordinación, ordenar loxicamente os elementos da frase, potencia-la voz activa e as estructuras positivas, evita-la impersonalidade inmotivada, emprega-la 1.ª
persoa cando sexa posible... A outro nivel, evítase a proliferación de
tratamentos honoríficos e de tons afagadores e procúrase seguir
algunhas recomendacións sobre usos non-sexistas. A nivel de tipoloxía documental e de formularios búscase presentar unha estructura
visualmente clara e ordenada, con especial atención á distribución da
información e á uniformidade nas indicacións de tempo e lugar
–expresión de horas, datacións...–. Igualmente, téñense en conta
algunhas normas sobre técnica normativa e redacción e confección
de documentos dictadas en distintos ámbitos.
B) Cuestións gramaticais

Co horizonte dalgúns principios básicos comentados anteriormente:
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No plano ortográfico, mírase especialmente de coida-los signos gráficos e a puntuación –tradicionalmente descoidada na aprendizaxe–, ser coherente no campo ortotipográfico, racionaliza-lo uso
de maiúsculas e minúsculas –moi vacilante e subxectivo– ou empregar racional e correctamente os diversos tipos de abreviacións.
No plano morfosintáctico, evítanse as nominalizacións a
prol das formas verbais, foméntase o uso da voz activa, rexéitase a
pasiva con se e suxeito expreso, repárase na gradación e matices
das perífrases, evítanse os xerundios de posterioridade e especificativo, ó igual có ‘dequeísmo’ e ‘queísmo’, suprímense as formas
expletivas e redundantes e esquemas perifrásticos do tipo ‘verbo
baleiro + substantivo’, e poténcianse construccións diferenciais:
‘estar + a + infinitivo’ como equivalente ó xerundio, colocación do
pronome nas perífrases, uso do lle pleonástico ou de reforzo,
emprego do presente no canto doutras formas, etc.
C) Cuestións léxico-terminolóxicas

Neste epígrafe semella que tamén hai certas liñas de intervención básicas:
Óptase por formas e termos máis comúns da lingua no
canto dos máis especializados ou formais (rematar, terminar / expirar; conceder, outorgar / conferir).
Evítanse as contaminacións e os calcos do castelán en termos comúns ou equivalentes que teñen diferente réxime ou significado (adoecer, aportar, celebrar, cesar, contemplar, emprazamento,
evacuar, informar, mesmo, paraxe, ostentar, recorrer...).
Poténcianse formas diferenciais no caso de parellas de termos: atopar /encontrar, pagamento / pago, rexeitar / rechazar, a seguir
/ a continuación, por proposta de / a proposta de, incluídos mesmo
sufixos: financiamento / financiación, e preposicións, adverbios ou
locucións; perante, axiña, de contado, abondo, asemade, agás, xa que
logo, ó abeiro de, a prol de...
Evítanse neoloxismos abusivos, como as pretendidas formas
técnicas aperturar, provistar, recepcionar (no canto de abrir, prover,
recibir), e os estranxeirismos no posible: máster, leasing, clúster...
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NECESIDADES BÁSICAS E CAMPOS DE ACTUACIÓN

Neste terreo do léxico e da terminoloxía, no que ás veces
se actuou con urxencia –véxanse algúns vocabularios ou diccionarios sectoriais– e con certa “alegría” ou improvisación –valija non
pode ser traducida por correo ou carteira–, é imprescindible dar
pasos adiante e non só no ámbito administrativo.
Nos últimos anos aumentaron considerablemente, en cantidade e calidade e fiabilidade, os repertorios lexicográficos. A través deles, á parte do uso cotián, iranse fixando e consolidando os
avinza, danos e perdas, orzamento, pedimento, portelo, poxa, para os
efectos, se é o caso... De tódalas maneiras, convén estar atentos e
seguir con esta tendencia de incluír termos e mais usos e acepcións propios do código administrativo (por exemplo, orde pode
aparecer nalgún diccionario ata como ‘instrucción que marca unha
operación determinada no ordenador’ pero non como determinado tipo de disposición administrativa).
Desde o punto de vista estrictamente terminolóxico, hai
que acelerar. O primeiro vocabulario xurídico publícase no ano
97, cando xa figuraba como un dos obxectivos do convenio polo
que no ano 84 se creara a Sección de Linguaxe Administrativa no
Instituto da Lingua Galega. ¿Cal é ou cales son as solucións, contextualizadas, para os termos casteláns manzana (de casas), fallo ou
pagaré? A falta de asentamento de propostas e a súa fluctuación e
non-univocidade non axudan a sistematizar e consolida-las nacentes linguaxes de especialidade. Por riba, produce imprecisión e
inseguridade técnica, que se suma ás xeneralizadas reticencias
–cando non franca belixerancia– de técnicos e especialistas.
Para rematar, polo tanto, avancemos xa, decididamente,
na práctica, nalgunhas frontes que levan anos apuntándose:
1) Desde o punto de vista do corpus:
1.1) Análise das colectáneas documentais medievais, para
saírmos da dúbida do seu virtual aproveitamento,
sexa léxico –termos, fórmulas e frases feitas, mecanismos lingüísticos…– sexa estructural –tipoloxía
documental–.
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1.2) Análise da enorme riqueza dialectal, para que obriga
e avinza ou a pedimento de ou por maior abastanza non
queden como únicas mostras da recuperación do
noso léxico patrimonial e para evita-la acelerada
perda e empobrecemento léxicos.
1.3) Análise e contraste doutras linguaxes administrativas
veciñas, especialmente da portuguesa.
1.4) Análise da documentación administrativa producida,
na liña de marcar criterios e directrices uniformes
que perfeccionen e melloren o modelo de linguaxe
administrativa e a calidade da lingua.
1.5) Posta en común e difusión coherente e coordinada
deses criterios lingüísticos nos distintos sectores de
fixación do modelo lingüístico: recursos de aprendizaxe, obras lexicográficas, formularios documentais
–cunha clara política de fomento e divulgación real e
efectiva–.
2) Desde o punto de vista organizativo, sería ben dispoñer
dunha operativa coordinadora de linguaxe administrativa, como
elemento que axude a supera-la atomización e a descoordinación
presentes e a consolida-lo feble modelo ou estándar de linguaxe
administrativa actual.

A CALIDADE NAS TAREFAS
DE CORRECCIÓN

Xusto Rodríguez Río
SNL da Universidade de Santiago de Compostela

CUESTIÓN PREVIA

Esta exposición céntrase unicamente no labor de corrección de documentos escritos, deixando de lado a corrección da
lingua oral por
- ser moi pouco frecuente no conxunto dos SS. LL.; aínda
que nalgúns deles, como por exemplo nos medios audiovisuais, teña gran relevancia, e aínda que sexa, en xeral,
a menos estudiada;
- non formar parte do traballo cotián do Servicio de
Normalización Lingüística da Universidade de Santiago
de Compostela.
1 A VISIÓN PURAMENTE LINGÜÍSTICA DA CALIDADE NO
ASESORAMENTO

1.1 Características
Moitas veces, cando falamos do traballo de corrección
atendemos exclusivamente a un plano lingüístico ou, no peor dos
casos, gramatical. Así, pártese do suposto de que o fin absoluto
deste tipo de labor é detectar e corrixir todos os erros existentes
nun documento determinado. Polo tanto, segundo esta perspectiva, o grao de calidade da revisión será maior canto máis se achegue o texto final ó estado ideal de documento perfecto; é dicir, aquel
en que non existe ningún erro, nin gramatical nin textual.
1.2 A conveniencia dun enfoque alternativo
Sen embargo –polo menos para un servicio de normalización lingüística (SNL)– o traballo de asesoramento nunca debe
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considerarse como un fin en si mesmo1, pois nel a razón última
das iniciativas neste campo non é tanto asegurar sen máis a calidade lingüística das comunicacións dunha entidade calquera
como contribuír a través dese aseguramento a fomentar e potenciar o proceso de cambio lingüístico nesa organización.
Tendo en conta esto, cremos que nun SNL a calidade dos
traballos de asesoramento (ben sexa corrección, traducción ou
asesoramento puntual) debe avaliarse partindo dunha visión máis
complexa que teña en conta o plano lingüístico, pero tamén outros
factores como:
1 a súa rendibilidade dentro do SNL segundo a relación
“tempo investido” / “importancia do traballo para o proceso de regaleguización”;
2 a súa contribución á mellora da competencia lingüística
dos usuarios;
3 grao en que fomente ou non entre os usuarios unha visión
positiva da calidade lingüística do galego que usan.
2 A VISIÓN GLOBAL DA CALIDADE NO LABOR DE ASESORAMENTO

A partir de aquí estudiaremos a cuestión da calidade nos
traballos de corrección desde o punto de vista amplo (ou global,
como se di no epígrafe desta parte) que defendemos en 1.2. Para
eso, iremos vendo unha serie de particularidades que a condicionan en cada unha das catro vertentes desde as que propuxemos que se analizase a cuestión. Ademais, presentaremos tamén
algunhas estratexias sinxelas, fundamentalmente baseadas no
aproveitamento de ferramentas informáticas de uso xeral, que
cremos que poden contribuír a elevar o nivel medio de calidade
na corrección.

1 No caso doutro tipo de servicios lingüísticos, definidos como “servicios de traducción” ou “servicios de asesoramento”, esta afirmación sería matizable, na medida en
que o garantimento da calidade lingüística da documentación que manexan é o seu
obxectivo prioritario.

A calidade nas tarefas de corrección

209

2.1 Desde a vertente da xestión dun SNL
2.1.1 Características

Xa indicamos con anterioridade que nun SNL este tipo de
labor non é un fin en si mesmo, senón un importante instrumento para facilitar a consecución doutros obxectivos. Polo tanto, os
traballos de corrección deberían entenderse como unha especie de
“rede de seguridade” que garante temporalmente a calidade das
comunicacións da entidade mentres o grao de competencia dos
seus membros non lles conceda a autonomía suficiente para prescindir dela.
É importante salientar a conveniencia de enfocar a oferta
de corrección íntegra de documentos como un servicio con vocación de caducidade que, a medida que a autonomía lingüística dos
usuarios vaia medrando, irá sendo cada vez máis innecesario para
ser substituído por un traballo de asesoramento lingüístico puntual e especializado.
Sen embargo, na práctica diaria de moitos SNL, o alto
volume de traballo relacionado con esta área absorbe unha gran
porcentaxe dos esforzos e distorsiona o desenvolvemento normal
doutras áreas de traballo, que ven como se adían iniciativas máis
rendibles no medio prazo tendo en conta o obxectivo xeral do
SNL, pero menos urxentes nun momento concreto.
Ademais, tampouco é raro que ese enfoque de caducidade
que antes citabamos non se poida poñer en práctica (normalmente por falta de iniciativa política da entidade na que se integra o
servicio). Esto provoca que os técnicos do SNL acaben percibindo
a corrección como unha actividade pouco útil (pois non se traduce nunha mellora apreciable da calidade lingüística da documentación que producen os membros da entidade) e que non consegue fomentar a autonomía lingüística destes.
2.1.2 Obxectivos de mellora e vías para acadalos

Tendo en conta o devandito, parece evidente que para un
SNL terán máis calidade os traballos de corrección que, sen afectar a calidade lingüística do resultado:
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•Poidan realizarse en menos tempo, o que permitirá desenvolver de xeito máis intenso iniciativas de formación, de
dinamización ou doutras vertentes do asesoramento (terminoloxía, por exemplo).
•Aproveiten todas as estratexias que permitan potenciar a
súa utilidade formativa e aumentar deste modo a autonomía lingüística dos usuarios.
Á segunda destas vías dedicarémoslle en exclusiva o epígrafe 2.3, pero para acadar a primeira, creo que poden ser
de utilidade iniciativas como:
•Apoiar todo o posible a corrección en ferramentas informáticas.
Independentemente das súas limitacións e dos diversos
graos de calidade de cada producto, hai que recorrer sempre que sexa posible tanto a materiais especificamente lingüísticos (programas de traducción automática, correctores ortográficos, diccionarios en CD-ROM, diccionarios ou
bancos de datos en Internet...)2 coma a outros que, sen
selo, poden ser de grande axuda á hora de axilizar o traballo (memorias de traducción, procesadores de textos...).
Do que se acaba de dicir e do que se irá vendo máis adiante dedúcese que, na nosa opinión, a corrección da documentación en soporte informático é unha práctica que
pode achegar melloras moi interesantes á calidade xeral

2 Na páxina web da organización galego21 (http://www.galego21.org) pódese acceder a información sobre traductores e correctores deseñados especificamente para
a lingua galega, recursos que ademais se poden obter gratuitamente desde esa
mesma páxina.
Por outro lado, o Diccionario Cumio da lingua galega ofrece tamén unha versión en
CD-ROM que axiliza as consultas se o comparamos coa versión en papel. Pero ademais, o inmenso volume de información lexicográfica e terminográfica multilingüe
accesible a través de Internet pode ser moi útil. En galego existe un corpus moi
pequeno de fontes, de entre as que destacan os repertorios editados polo SNL da
Universidade de Santiago de Compostela (http://www.usc.es/snlus/vocab.htm#Léxicos
e vocabularios publicados) e os ofrecidos na parte rexistrada de Galego.org.
(http://www.galego.org/).
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deste traballo en practicamente todas as súas vertentes,
pero especialmente no que se refire á rapidez e á capacidade de manexo e recuperación de información.
•Aplicar distintas intensidades de corrección segundo a relevancia do documento.
Para eso sería preciso abordar previamente a sistematización
dunha tipoloxía de documentos da organización, estructurada en función da súa difusión, da súa durabilidade, do
soporte sobre o que se van difundir, do peso do autor na
entidade, etc. Con cada un dos tipos asociaríase unha
modalidade específica de corrección, previamente definida
segundo criterios como o número de persoas que interveñen na revisión, o número de relecturas que recibe o documento, o soporte sobre o que se traballa ou o peso que os
medios humanos e os automáticos asumen no traballo.
Propoñemos esta nova mecánica de traballo porque non
parece razoable outorgarlle a mesma relevancia e dedicarlle o mesmo esforzo a traballos que van ter repercusións
moi distintas na entidade e no seu contorno3.
2.2 Desde a vertente lingüística da corrección
2.2.1 Características

Mirado por este lado, o labor de asesoramento ten como
obxectivo garantir que as comunicacións externas e internas da
entidade empreguen correctamente o código lingüístico, na súa
compoñente gramatical e na textual; e iso tanto por razóns comunicativas (as mensaxes con deficiencias lingüísticas poden provocar importantes interferencias na transmisión de información)
como por unha cuestión de imaxe externa da entidade.

3 Por exemplo, dentro do ámbito dos SNL universitarios, parece razoable dedicar
esforzos distintos a documentos tales como a rotulación dunha dependencia pública, os programas de materias dunha titulación, un proxecto de fin de carreira dun
alumno ou un volume de divulgación científica que se publica por primeira vez en
galego, por poñer só uns exemplos.
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Polo tanto, para falar de correccións de calidade estas
deben atender a todas as dimensións do código: por suposto, á
ortográfica e á gramatical, pero tamén á textual (sobre todo no
referente á organización e plasmación das ideas). Nalgúns casos,
o labor de asesoramento esténdese ata o nivel documental, ofrecendo suxestións sobre a presentación do texto no seu soporte
definitivo.
Nembargantes, son frecuentes os traballos de corrección
que restrinxen os ámbitos sobre os que actúan, o que supón, evidentemente, unha mingua da súa calidade, pois deixan sen atención aspectos moi relevantes para a eficacia comunicativa das
mensaxes:
• Algúns atenden unicamente a cuestións ortográficas, morfolóxicas e sintácticas, e ignoran o resto das dimensións do
código. Probablemente non é alleo a esta práctica o feito
de que sexan, especialmente os dous primeiros, os máis
estudiados desde o punto de vista normativo, e aqueles
nos que máis sinxelo é aplicar a dicotomía correcto/incorrecto.
• Noutros realízase unha “corrección” no sentido estricto da
palabra (sinálanse como erros os cambios que o autor debe
realizar no documento, e indícase a solución “correcta”), o
que ocasiona un empobrecemento da calidade do traballo,
pois preséntanse
- da mesma maneira erros de distinta gravidade p. ex.
cuestións ortográficas (*boda, *hombro, *obxeto...) e
cuestións morfosintácticas (*estos homes; *me dixo que
non...)
- da mesma maneira erros e problemas de inadecuación ó
contexto p. ex. castelanismos (*estos homes, *castaño,
*habíades visto...) e dialectalismos morfolóxicos léxicos
ou morfolóxicos –que non son erros– (istes homes, castiro, vírais...)
- como correccións o que en realidade son suxestións estilísticas p. ex. recomendacións sobre o uso de maiúsculas
(en nomes de cargos, de textos legais, de nomes de enti-
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dades...), de recursos tipográficos (usos da cursiva, presentación de referencias bibliográficas...), novas propostas
de redacción, etc.
2.2.2 Obxectivos de mellora e vías para acadalos

Evidentemente, os obxectivos de mellora pasan por evitar
calquera das dúas restriccións que acabamos de apuntar, convertendo un traballo de corrección (entendendo por tal un no que só
se “corrixe”) nun de asesoramento no cal, ademais de marcar os
erros se comenten outras cuestións que, sen selo, son mellorables
no documento (novas propostas de redacción, comentarios sobre
a inadecuación de determinadas formas en certas tipoloxías de
textos...)4.
Á hora de intentar levar eses obxectivos á práctica, atopámonos con varios problemas. Destacariamos entre eles, a necesidade de elaborar un sistema de marcas que distinga os distintos
tipos de anotacións que facemos nun documento (como mínimo,
habería que separar claramente as correccións das suxestións); as
carencias de espacio físico no soporte (sobre todo se é papel) para
incluír os comentarios que a aclaración de certos problemas require e o tempo que a elaboración destes comentarios implica.
O traballo co documento en soporte informático vén solucionar boa parte destas dificultades, xa que:
1 Permite dispoñer dun espacio ilimitado para engadir
comentarios.
O programa de procesamento de textos de uso máis xeneralizado na actualidade (Microsoft Word) permite a posibilidade
de incluír comentarios visibles na pantalla pero que non aparecen
á hora de imprimir o documento. Accédese a esa posibilidade a

4 O dito non impide que recoñezamos a dificultade de abordar desde a área de
asesoramento problemas relacionados co deficiente dominio de habilidades textuais (adecuación, coherencia ou cohesión...), xa que en moitas ocasións implicarían case realizar segundas redaccións dos documentos. Xa que logo, cremos
que é a área de formación o lugar indicado para intentar resolver carencias dese
tipo.
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través da opción “Inserir comentario” do menú Inserir, ou a través
do primeiro dos botóns da barra de ferramentas Revisión (Ver >
Barras de ferramentas > Revisión).
Os catro botóns seguintes permiten moverse entre os
comentarios e eliminar aqueles que se considere oportuno.
2 Permite automatizar o proceso de inclusión de comentarios para aqueles problemas máis frecuentes, creando macros personalizadas que fagan por nós ese labor.
Unha vez determinado o problema e decidido o texto que
queremos incluír como comentario, abonda con nomear unha
macro (Ferramentas > Macro > Gravar nova macro), gardala en
Normal.dot para poder acceder sempre a ela e gravar a serie de
secuencias que queremos automatizar. Despois de rematar a gravación, poderemos reproducir automaticamente esa secuencia de
accións executándoa desde o cadro Macros... (Ferramentas >
Macro > Macros...).

3 Permite establecer un sistema de marcaxe e gradación de
problemas.
A posibilidade de traballar con distintas cores no texto
permitiríanos establecer unha tipoloxía de problemas en función
da súa gravidade e asociar cada un dos niveis a unha cor determinada.
Outra posibilidade –que permite un grao de variedade
menor, pero que facilita o labor de corrección e a revisión final por
parte do autor do documento– sería traballar co sistema de marcas que se establecese na ficha Control de cambios (Ferramentas >

A calidade nas tarefas de corrección

215

Opcións > Control de cambios). Esta ficha permítenos elixir a
tipografía coa que queremos que o sistema destaque automaticamente o texto inserido e o texto eliminado con respecto a unha
versión determinada dun documento.

Polo tanto, despois de configurar esa ficha segundo as
nosas preferencias, ó activar o botón Control de cambios na barra
Revisión, o sistema incluiría el mesmo as marcas elixidas.

Ademais, as suxestións ou anotacións que caiba facer (e
que non queiramos mesturar cos erros) poden incluírse por medio
da opción Inserir comentario, xa explicada máis arriba.
2.3 Desde a vertente formativa da corrección
2.3.1 Características

Despois do visto en 2.1, onde se puxo de relevo a conveniencia de aproveitar as potencialidades da corrección como vía de
formación lingüística, parece evidente que este debe ser un aspecto avaliado á hora de determinar a calidade dunha actividade de
asesoramento concreta.
Unha das vías máis básicas de conectar ambas as perspectivas (asesoramento e formación) consiste en aproveitar o traballo de
inclusión de erros e propostas que o autor debe facer sobre o docu-
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mento orixinal. Con todo, a potencialidade formativa deste labor
enriquécese grandemente se se engaden no texto explicacións que
xustifiquen as correccións e suxestións máis complexas, as cales,
simplemente sinaladas, poderían non ser entendidas polos autores.
Os documentos orixinais que o SNL recibe para corrixir
poden ser tamén unha importante fonte para comprobar cáles
son os problemas de expresión escrita que máis afectan ó persoal da entidade en cuestión, o que permitiría elaborar medidas
máis axustadas de formación ou de dotación de materiais de
apoio.
2.3.2 Obxectivos de mellora e vías para acadalos

Desde esta vertente, a corrección debe intentar aproveitar
toda a súa capacidade como instrumento formativo, pero sen que
eso prexudique a súa calidade nas outras vertentes; é dicir, sen que
supoña un gasto de tempo significativamente maior e sen que
mingüe a calidade lingüística do resultado final.
Nese sentido, creo que parte das estratexias que mencionamos en 2.2, como o uso dos comentarios ou a súa inclusión
semiautomática a través de macros, contribúen a incrementa, á par
que a calidade lingüística, o valor formativo da corrección.
A conservación en soporte informático dos documentos
orixinais e da súa versión corrixida, completada co seu almacenamento nun banco de datos propio, permitiría recuperar rapidamente os materiais elaborados por unha persoa ou unidade de traballo determinada. A súa consulta e a análise das correccións e dos
comentarios incluídos neles facilitaría a detección de necesidades
formativas específicas en función do tema tratado, da unidade de
procedencia do documento, etc.
Tamén pode ser interesante ter en conta as conclusións de
estudios realizados sobre a didáctica da corrección no contexto
educativo5, pero partindo da base de que se trata de ámbitos afas5 Citamos só unha referencia (D. Cassany; M. Luna e G. Sanz (1994): Enseñar lengua,
Barcelona, Graó) que ofrece unha panorámica xeral desta cuestión, ampla de máis
para ser tratada aquí e agora.
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tados e nos que o labor corrector ten implicacións moi distintas, o
que vai provocar que as medidas aplicadas nun deles non poidan
extrapolarse sen máis ó outro. Con todo, cabería estudiar a posible adaptación dalgunhas estratexias que intentan fomentar a participación do autor no proceso de corrección, como a que consiste en só marcar a secuencia problemática sen incluír a solución, ou
en facer correccións selectivas6.
2.4 Desde a vertente dinamizadora da corrección
2.4.1 Características

Se o obxectivo último do traballo dun SNL é fomentar que
os membros da entidade asuman e se impliquen nun proceso de
cambio lingüístico, resulta evidente que desenvolver accións que
produzan motivacións positivas con respecto ás consecuencias
dese cambio faise imprescindible.
Agora ben, esa tal motivación non se acada exclusivamente con medidas de dinamización, senón que actividades de formación ou de elaboración de materiais poden contribuír a ela.
Por poñer un exemplo do mundo universitario, a asistencia a un curso de técnicas de redacción ou a participación na elaboración dun repertorio terminográfico poden proporcionarlles ás
persoas implicadas o ánimo e a decisión necesarios para comezar
a empregar o galego na redacción de documentos técnicos ou na
práctica docente.
Da mesma maneira, os traballos de corrección poden
achegarlles ós autores dos documentos sensacións positivas ou
negativas sobre a calidade da lingua que utilizan e, indirectamente, motivalos ou desmotivalos con respecto a continuar empregándoa. Pero ademais, tamén poden animalos (ou desanimalos) a
6 Esta segunda práctica parte do convencemento de que a corrección simultánea de
todos os aspectos problemáticos dun documento é, desde o punto de vista didáctico, inútil xa que o autor non vai ter capacidade para asimilar ó mesmo tempo un
número moi amplo e diverso de normas de uso. Xa que logo, óptase por revisar en
cada documento só determinados aspectos, para favorecer a aprehensión das pautas que os rexen e permitir unha progresión didáctica.
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volver recorrer ó SNL en caso de querer asegurar a calidade lingüística do seu documento.
Por este motivo, entendemos que a presentación do traballo é un elemento que inflúe na calidade do traballo de asesoramento: os documentos totalmente cubertos de correccións, ou que
sinalan os erros e os comentarios con cores moi charramangueiras,
son moi agresivos visualmente e provocan no autor unha consideración negativa do seu traballo que pode ser desmotivadora.
Ademais, o SNL debe ter tamén en conta o que poderiamos denominar “atención ó cliente”, e adoptar medidas que
permitan que o usuario non vexa o proceso de revisión que no
SNL se faga do documento como unha pexa ou unha ralentización grave do seu traballo. Así, cómpre anotar os textos que se
corrixen de modo que o autor poida entender –e aceptar ou
desbotar– de maneira doada as nosas correccións e suxestións7;
e tamén intentar axustarse na medida do posible ós seus intereses en canto a prazos, soporte ou formatos de entrega do documento.
2.4.2. Obxectivos de mellora e vías para acadalos

Despois do que acabamos de dicir é doado deducir que
defendemos que os traballos de asesoramento presten maior atención á presentación do documento corrixido, evitando os casos en
que o orixinal aparece case agachado detrás das correccións e as
anotacións, e tamén que intenten facer livián para o “cliente” o
proceso de revisión do seu documento.
Se o traballo se realiza en soporte informático, a barra de
ferramentas Revisión ofrécenos de novo unha utilidade moi interesante para facilitarlle ó autor o traballo de incluír no documento as emendas propostas.
7 Desde o punto de vista didáctico non é bo entregar documentos corrixidos, xa que
o proceso de corrección perde toda a súa potencialidade formativa –o autor non
pode revisar os erros que cometeu–, e, ademais, adxudícaselle ó técnico a responsabilidade do resultado final do documento, e non ó seu propio autor, que é quen
debe asumila.
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Se no momento de corrixir marcamos os cambios propostos a través da opción Control de cambios, agora o autor pode desprazarse dun a outro e escoller se acepta a nosa suxestión ou se
prefire o texto orixinal, usando os catro botóns centrais da barra.

Botóns de revisión de cambios

3 CONCLUSIÓN

Nas páxinas precedentes intentamos deixar ben claro que,
desde o noso punto de vista, o traballo de corrección non debe
enfocarse desde unha perspectiva unicamente lingüística, senón
que outras implicacións del como a rendibilidade formativa, a utilidade dinamizadora ou o peso que acada dentro do conxunto de
actividades dun SNL deben terse en conta. Por eso mesmo, se falamos da calidade dunha corrección temos que mirar e analizar o
labor desde esas catro vertentes.
Ademais da compoñente teórica, ofrecemos tamén algunhas
estratexias (todas elas vinculadas á automatización do traballo e
realizables cun equipamento informático estándar) que permiten,
segundo o noso criterio, mellorar a calidade dos traballos de asesoramento nas catro vertentes arriba indicadas.

O GALEGO COMO LINGUA
DE ESPECIALIDADE (I)

Iolanda Galanes Santos
Consello da Cultura Galega

INTRODUCCIÓN

O traballo que presentamos nestes Encontros foi realizado
a partir da investigación en curso da Sección de Lingua do
Consello da Cultura Galega que ten como título Informe de Política
Lingüística e Normalización, trátase dun traballo de equipo onde se
avanzan uns primeiros resultados parciais. No marco do Informe
abriuse unha liña de investigación na área de “Difusión da lingua”,
co obxectivo de medir o grao de desenvolvemento da lingua e a
súa difusión dende o ano 1980 ata a actualidade, a través da avaliación da efectividade das políticas lingüísticas postas en marcha
para a elaboración do corpus da lingua, a didáctica e a extensión
de ámbitos de uso.
Unha parte deste traballo refírese á elaboración e á
implantación da lingua en medio especializado; así pois, analizamos a elaboración das variedades especializadas do galego en
todas as áreas de coñecemento. Para realizar este estudio escollemos tres tipos de indicadores: o desenvolvemento terminolóxico, o uso da lingua no ámbito da investigación (teses e memorias de licenciatura redactadas en galego) e a producción ensaística en lingua galega. A escolla destes tres planos de análise responde á medición da elaboración do corpus da lingua, do seu
uso e da súa difusión.
Nesta comunicación comezaremos expondo o noso concepto de lingua de especialidade, así como a importancia do
desenvolvemento das variedades especializadas en todas as linguas
e, en concreto, nas linguas minorizadas, para logo analizar a elaboración, uso e difusión da lingua galega como lingua de especialidade na investigación do Informe.
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1 ¿QUE É UNHA LINGUA DE ESPECIALIDADE?

Entendemos a lingua de especialidade como unha variedade da lingua destinada á expresión de contidos especializados,
para o que esta articula uns determinados recursos lingüísticos
específicos.
Non entraremos aquí na diversidade de denominacións
que recibe o fenómeno da especialización no ámbito lingüístico,
nin na discusión sobre qué elementos son os definitorios dunha
variedade especializada. Limitámonos a expor cal é a concepción
que temos de variedade especializada de acordo coa visión globalizante enunciada por Kocourek (1991), así como a maioría dos
investigadores da Lingüística de especialidade. Así pois, entendemos que unha variedade especializada vehicula a transmisión de
contidos especializados nunha materia determinada, o que supón
a creación dunha terminoloxía específica, así como a posta en funcionamento de recursos morfolóxicos, gramaticais, sintácticos,
enunciativos, textuais, etc. no seo da lingua articulados para a
expresión deses contidos específicos. Polo tanto, a nosa concepción vai máis aló do reduccionismo ó que se someteron tradicionalmente estas variedades no ámbito filolóxico, ó identificalas
exclusivamente coa terminoloxía (ou cun vocabulario) que é só
unha parte, aínda que a máis definitoria.
Como ilustración recollemos as palabras de Spillner
(1981:101-102):
il n´est pas permis de nier que les langues de spécialité disposent, au moins partiellement, de leur propre syntaxe, d´une
morphologie et d´une formation de mots distinctes de la langue
commune. On peut même relever des différences phonostylistiques
et prosodiques d´une part et graphostylistiques d´autre part, des
diversités de rhétorique et de procédés d´argumentation qui vont
jusqu´à une structuration différente du texte.

Así pois, a natureza dos seus recursos en todos os planos de
expresión non difire, salvando a terminoloxía, dos recursos utilizados pola lingua común. A súa especificidade lingüística reside na
discriminación a favor deses determinados recursos e non outros.
Doutra banda, a súa especificidade extralingüística derívase do
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ámbito especializado que condiciona moitos dos elementos da
comunicación, alén da súa función comunicativa predominante.
En canto á variedade de linguas especializadas, podemos
dicir que existen tantas variedades especializadas como especializacións se vehiculan a través da lingua e, aínda máis, no interior
de cada variedade especializada existen tantas subvariedades
como graos de abstracción esixidos polos elementos da situación
comunicativa.
En definitiva, queda definido neste primeiro apartado qué
entendemos por lingua de especialidade e porqué realizamos a
avaliación do seu grao de desenvolvemento a través do desenvolvemento da súa terminoloxía, pero tamén do seu discurso (neste
caso en dúas vertentes: investigación e ensaio.
2 O DESENVOLVEMENTO DAS LINGUAS DE ESPECIALIDADE NA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA OU O PORQUÉ
DESTE ESTUDIO

Seguindo o esquema clásico de Haugen (1966)1 o desenvolvemento das linguas de especialidade fai parte da fase da elaboración do corpus, entendida esta como a ampliación do espacio
funcional da lingua e o seu uso en xéneros comunicativos e tipos
de texto novos, o que implica a adquisición de recursos léxicos
e estilísticos específicos (Lamuela e Monteagudo, 1996:281).
Haugen entende que esta fase de elaboración está constituída por
dúas etapas: a modernización terminolóxica e o desenvolvemento
estilístico. O que conecta coa nosa perspectiva das linguas de
especialidade e determina a escolla dos nosos indicadores.
Así pois, cando falamos de variedades especializadas teremos en conta a terminoloxía como elemento constitutivo principal, pero tamén consideramos os elementos sintácticos, morfolóxicos, textuais e outros; así como a súa combinación para a consecución de enunciados adecuados á expresión da materia que
vehiculan en tanto que precisos, definidos, e con capacidade de
1 Citamos por Lamuela e Monteagudo (1996:258).
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expresión de contidos complexos e abstractos, é dicir, o que
Havranek chamou intelectualización2. Por iso neste traballo imos
tomar varios indicadores de ambas as etapas, dunha banda o
desenvolvemento (ou modernización) da terminoloxía e, doutra,
o desenvolvemento do discurso investigador das diferentes materias temáticas e o desenvolvemento do xénero ensaístico na nosa
lingua.
3 A MEDICIÓN DA ELABORACIÓN DO CORPUS DA LINGUA
NO MARCO DO IPLN

Xa indicamos que este traballo é un avance de resultados
da avaliación que se fai no marco do IPLN no que tomamos como
modelo a retícula de Kloss, aínda que con algunhas variacións.
Así pois, consignamos o grao de elaboración do galego
conforme a dúas coordenadas: 1) unha temática na que distinguimos, non xa os tres tipos de temas propostos por Kloss (temas
nacionais, temas humanísticos e temas científicos e técnicos),
senón que tomamos como eixe temático a clasificación en materias realizada pola Unesco no seu Thesaurus. Definimos a nosa
clasificación nun total de 415 materias agrupadas en: xeneralidades, ciencia e tecnoloxía, ciencias e tecnoloxía interdisciplinares,
ciencias sociais e cultura e humanidades. No que respecta á outra
coordenada; 2) a relativa ó grao de abstracción distinguimos; máis
niveis cós primitivos (escritos elementais, divulgativos e académicos orixinais), establecendo dúas retículas: unha primeira na que
analizamos o desenvolvemento de recursos didácticos, no que
establecemos tantos niveis de abstracción como niveis educativos
temos no noso sistema. Ademais na segunda analizamos a producción bibliográfica galega nos niveis elemental, difusión, investigación e ensaio.
Outro dos indicadores do grao de elaboración da lingua é
a análise dos recursos lingüísticos creados coa finalidade da adaptación da lingua ós contidos especializados, calquera que sexa o
2 Tomamos a cita de Kocourek (1991:38).
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seu soporte ou función. Aquí analizamos os recursos lingüísticos
referidos á terminoloxía galega e a producción especializada.
4 AS VARIEDADES ESPECIALIZADAS DO GALEGO

Antes de analizar o desenvolvemento recente do galego,
esbozamos unhas notas históricas que serven para introducción á
situación actual desta lingua en contexto especializado e á nosa
investigación.
4.1 Tradición do galego como lingua de especialidade no contexto románico
O latín foi durante un período moi prolongado da nosa
historia da civilización occidental a lingua de comunicación para
usos especializados por excelencia. A prolongación nese uso débese, entre outras razóns, á súa ambivalencia nos diferentes territorios de Europa occidental, así como ó feito de ser o estamento
monacal (maioritariamente de ámbito europeo e non só local) o
detentor da cultura da época medieval no que se refire ó ensino e
á investigación.
O primeiro campo de especialización no que se documenta
a introducción das linguas romances é no eido xurídico. A razón é o
acceso público inherente á materia xurídica. De feito as primeiras
manifestacións especializadas de moitas linguas son textos desta área
de coñecemento (pénsese nos textos administrativos sumerios do
século XXX a. de C., no código Hammurabi ou no contexto occidental dos Serments de Strasbourg). No caso do galego as primeiras
manifestacións especializadas que conservamos son xurídicas3 e
introdúcense non só pola producción propia de textos xurídicos en
galego (o que só aconteceu cos documentos de carácter privado)
senón a través da traducción dende o castelán ou o latín doutros textos xurídicos como acontecera no caso portugués4.
3 Como se pode ver entre outras fontes en Monteagudo (1985) ou Filgueira
(1993).
4 Como vemos en Verdelho (1998:105).
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Excepción feita do eido xurídico que presenta características de seu, a emancipación das linguas romances con respecto ó
latín no plano especializado produciuse a comezos da época
moderna, existindo prosa especializada de maneira estable en castelán, francés, portugués ou italiano a partir do século XVI5, proceso do que queda fóra o galego, pois Galicia vive precisamente
nese momento o comezo dunha das épocas máis escuras da súa
historia e non só no plano lingüístico.
A producción científica e técnica localízase nos lugares
máis avanzados e circula por un espacio plurilingüe. A intercomunicación plurilingüe está favorecida pola etapa anterior na que
a lingua de comunicación científica era o latín (lingua dos primeiros textos de tipo enciclopédico), ademais outro elo de unión é a
lingua grega que, funcionando na cultura occidental como lingua
de expresión das primeiros coñecementos escritos, revitalizouse
xunto co latín no renacemento e en épocas posteriores como fonte
de neoloxismos. A resultas desta comunicación xorden neste espacio común achegas lexicográficas en varias linguas romances que
inclúen coñecementos especializados coma o diccionario inglés de
John Minsheu, editado en 16176 que inclúe máis de 11 linguas, e
outros. Este proceso acrecentouse a partir do século XVII coa escolarización nas linguas modernas estranxeiras.
Outras vías de creación e fixación das linguas de especialidade en Europa foron, dunha banda, a elaboración de enciclopedias ou cando menos de obras pluridisciplinares próximas ó xénero enciclopédico e, doutra, a creación de academias pluridisciplinares ou de academias especializadas na normalización das linguas. O comezo do cultivo do xénero enciclopedístico pódese
cifrar no contexto europeo a partir do século XVI nas civilizacións
máis avanzadas e no século XVIII noutras. No que se refire ás aca-

5 Sobre este punto resulta especialmente interesante consultar entre outros Marquet
i Ferigle (1993) no seu capítulo 6 referido ó catalán e Haßler (1998:67-87).
6 Sobre o particular referido á presencia da lingua portuguesa vid. Verdelho
(1998:91-93).
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demias estas son as entidades que, nalgúns casos como o francés
con Corneille e o seu diccionario das ciencias e das artes de 1694,
contribuíron á fixación da lingua científica vernácula coa elaboración directa ou coa promoción para que se elaborasen repertorios
léxicos especializados.
Nunha historia do galego especializado paralela ó resumido percorrido que esbozamos para as linguas europeas, temos que
consignar que na época medieval, alén dunha limitada producción
de textos especializados galegos, principalmente no eido xurídico
e en certa medida pola vía da traducción, non existe producción
científica propia nesta época. As circunstancias sociopolíticas nas
que se desenvolveu a nosa lingua en épocas posteriores non propiciaron a entrada do galego no conxunto de linguas de cultura
europea, polo que ficou practicamente fóra do proceso de escolarización e, xa que logo, do fluxo europeo de cultivo lexicográfico
especializado monolingüe ou plurilingüe (con escasas excepcións)
determinado por esta; así como da creación enciclopédica. Estas
mesmas circunstancias condicionaron a “agrafización” do galego
especializado durante un período crucial no desenvolvemento das
variedades especializadas das outras linguas do contorno e a inexistencia de institucións que favorecesen o seu cultivo nestas funcións, sendo o castelán a lingua de expresión da intelectualidade
galega da época.
4.2 O desenvolvemento moderno do galego como lingua de
especialidade
4.2.1 Situación actual

Así as cousas, chegamos a este século cun desenvolvemento
escaso das variedades especializadas. A única tradición de textos
especializados refírese a documentos xurídicos, mais cunha tradición
bastante afastada. Nas restantes áreas son moi escasas as achegas que,
aínda estando expresadas noutras linguas, inclúan o galego por razón
de proximidade co contorno que describe (botánica, zooloxía, etc.).
Esta situación supuxo un lastre importante para a difusión da lingua
a ámbitos de expresión ata o momento ignotos.
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A elaboración das variedades especializadas está condicionada polo seu uso e tamén pola súa promoción. Sobre o uso analizamos o ritmo de producción ensaística e investigadora do galego por áreas de coñecemento agrupadas segundo o criterio do
Thesaurus da Unesco e a súa producción terminolóxica. Non
entraremos neste traballo a valorar as medidas de promoción á elaboración especializada do galego.
4.2.2 Desenvolvemento terminolóxico

Para a análise do desenvolvemento terminolóxico galego
realizamos unha busca exhaustiva na base de datos do BILEGA de
todos os materiais terminolóxicos ou paraterminolóxicos que
inclúen o galego como lingua de traballo calquera que sexa a lingua na que se produciron.
Localizamos un total de 201 repertorios terminolóxicos ou
que conteñan información terminolóxica no período 1765-2000.
Establecemos unha relación de áreas de coñecemento, a partir do
Thesaurus da Unesco, e fomos consignando a primeira obra producida en cada unha das áreas. Esta primeira obra significa a inauguración de elaboración de materiais para o galego. Ilustramos
esta clasificación nos cadro I e II do anexo.
Á vista da clasificación temática podemos distinguir dous
períodos na producción terminolóxica galega: un primeiro que vai
dende o século XVIII ata 1975 e un segundo que se abre en 1975
coa oficialidade ou paraoficialidade do galego e no que se recolle
a maior parte da producción e das áreas de coñecemento como
ben se ve nos citados cadros.
1ª etapa: As primeiras obras lexicográficas son apéndices
de textos escritos en castelán que recollen denominacións galegas.
En concreto, o primeiro dos traballos é do Padre Sarmiento e versa
sobre botánica. Os outros temas tratados antes de 1975 son filoloxía, dereito, antropoloxía, referidos a oficios e nomes de plantas
ou animais, recollendo as denominacións medievais e populares
do galego oral da época.
2ª etapa: que comeza arredor da data de oficialización da
lingua galega, que datamos en 1975 e que vai ata os nosos días.
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Neste período prodúcese unha grande eclosión na producción
deste tipo de materiais en paralelo á elaboración de textos ensaísticos e de investigación. A oferta nestes últimos tempos diversifícase e alén do tratamento de temas humanísticos ou antropolóxicos desenvólvense repertorios referidos ás ciencias (matemática,
química...), á tecnoloxía (arquitectura, urbanismo, informática...)
así como ás ciencias sociais (economía, etc.).
O desenvolvemento nesta última época é espectacular con
respecto a outras épocas, mais non podemos dicir que estean
cubertas as necesidades terminolóxicas do galego, pois percíbense
algunhas lagoas que se refiren tanto ó feito de non cubrir a totalidade das áreas de coñecemento, como á concepción e calidade dos
productos ofertados. Así pois, non atopamos productos terminolóxicos útiles para o desenvolvemento dalgunhas linguas de especialidade técnicas, como as ciencias do espacio, calquera das enxeñerías, mesmo sendo materias de estudio universitario e de traballo en Galicia; así como das linguas de especialidade das ciencias
sociais como política, psicoloxía, socioloxía. Ademais, daquelas
áreas nas que existe algún producto terminolóxico, este non cobre
o total da área de coñecemento, pois en moitos casos é a única
obra que existe nesa materia. Noutros casos, trátase de obras
desactualizadas en canto a contidos (especialmente no caso das
ciencias e da tecnoloxía), e, por último, a súa concepción de lista
de termos nunha lingua (normalmente en castelán) e unha equivalencia (en galego), sen incluíren ningún tipo de definición, indicación de uso, exemplos etc. limitan a súa utilidade.
4.2.3 Panorámica da investigación

Para o estudio do uso do galego na investigación acoutamos a avaliación ó uso da lingua das teses de doutoramento nas
nosas universidades. O período de producción destes traballos en
lingua galega circunscríbese ás tres últimas décadas, sendo a primeira tese de 1978.
Como fonte de información cuantitativa tomamos a base
de datos TESEO do Ministerio de Cultura que, aínda que non
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recolle todas as teses publicadas en galego, pois a inclusión de
cada tese é decisión do autor, é a mostra máis completa que existe en canto a que ofrece datos de todas as universidades galegas e
permite a elaboración dunha porcentaxe con respecto á cantidade
total de teses defendidas en cada universidade, así podemos adiantar no cadro 3 que:

U. da Coruña
U. de Vigo
USC
Total univ.

Número de teses

Teses en galego

Porcentaxe

180
185
2.434
2.799

11
7
141
159

6,11
3,78
5,79
5,67

O uso da lingua na elaboración de teses é bastante escasa,
aínda que nestes datos temos que ter en conta que a porcentaxe se
establece tendo en conta a longa tradición de investigación (exclusivamente en castelán) da U. de Santiago, o que tamén condiciona
a porcentaxe desa universidade. En cambio, si é pertinente a comparación entre as universidades de Vigo e da Coruña pois as condicións son idénticas en canto ó período estudiado, o marco legal da
lingua, dotación do servicio lingüístico e as medidas de promoción
do uso da lingua neste tipo de traballos de investigación.
No cadro 4 do anexo podemos ver por áreas de coñecemento o proceso progresivo de introducción do galego na investigación,
proceso no que foron pioneiras as ciencias humanas. Da análise do
uso do galego por áreas de coñecemento deducimos que existe unha
descompensación no caso das ciencias sociais con respecto ás experimentais ou as humanidades. Este é un proceso aberto pois hai
aínda algunhas áreas nas que non existen teses en galego.
Dunha análise máis detallada, pódese dicir por subáreas
que no caso do grupo das ciencias e da tecnoloxía non existen
teses en galego nas áreas de ciencias do espacio e na de ciencias da
terra (meteoroloxía, paleontoloxía...), ciencias da vida (botánica,
zooloxía, veterinaria, anatomía, patoloxía clínica...), o que se xustifica pola inexistencia de titulacións específicas relacionadas con
estas materias nas universidades galegas. Ademais pódese afirmar
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que ten unha escasa presencia en áreas interdisciplinares como a
informática, a industria, etc., así como nas áreas emerxentes como
o medio natural.
No que respecta ás ciencias sociais, a maior parte das teses
en galego pertencen ás ciencias económicas, rexistrándose un
escaso uso da lingua en áreas como políticas, socioloxía ou dereito e administración. Verbo das ciencias humanas, as dúas áreas nas
que a producción é maioritaria coinciden coas áreas pioneiras, é
dicir, Filoloxía e Historia, rexistrándose un uso menor noutras
áreas como Filosofía ou Artes.
4.2.4 Panorámica do ensaio

Para a cuantificación da producción ensaística galega
tomamos como fonte de información o catálogo bibliográfico elaborado polo Secretariado de Publicacións da Universidade de
Santiago de Compostela e mais pola Federación de Libreiros de
Galicia titulado O libro galego onte e hoxe, que recolle nos seus tres
volumes a producción bibliográfica galega ata o ano 1993. Dende
ese ano ata os nosos días tomamos como fonte os catálogos de
publicacións das principais editoras públicas e privadas de ensaio
en Galicia.
Do estudio da producción ensaística feita para o IPLN
seleccionamos seis áreas de coñecemento para amosar aquí, dado
que o volume de datos de todas as áreas consignadas seguindo o
Thesaurus da Unesco non é manexable para este tipo de presentación. A selección das áreas fíxose de xeito proporcional tomando
como referencia a producción de dúas materias da área de tecnoloxía e ciencias: as ciencias matemáticas e a tecnoloxía; dúas de
ciencias sociais: economía e dereito; e, por último, dúas de ciencias humanas: historia e filosofía.
Con respecto á cronoloxía de introducción nas diferentes
áreas cómpre indicar, á vista do cadro IV do anexo, que a xeneralización do uso da lingua en medio especializado non se produciu,
salvo excepcións ata o século XX e a ritmos distintos. No uso da
lingua volve ser unha área pioneira o cultivo da producción
humanística, desenvolvense algo máis tarde a producción nas
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ciencias sociais é moito máis tardía a producción nas áreas científicas e tecnolóxicas, que non se desenvolven ata o comezo dos
anos 80, é dicir, na 2ª etapa de cultivo das variedades especializadas en Galicia. A traxectoria do galego no que se refire á producción da primeira obra ensaística coincide coa concepción de Kloss
cando estableceu a súa retícula segundo o tipo de temas que se
desenvolven en cada etapa.
4.3 Cuestións cuantitativas
Ata o momento viñemos consignando as épocas de aparición da primeira obra terminolóxica, científica ou ensaística en
galego, o que nos serviu para reflectir algunhas tendencias de
ampliación de uso da lingua ás diferentes áreas de coñecemento.
Para completar esta cala, pareceunos interesante consignar tamén
o volume de producción destes tres elementos agrupados en
macrosubáreas, para o que incluímos os gráficos seguintes:
Gráfico 1:
producción terminolóxica galega por áreas de coñecemento
20%

66%

Ciencia e tecnoloxía
Ciencias sociais

14%

Cultura e humanidades

Gráfico 2:
teses en galego segundo áreas de coñecemento
48%

40%

Ciencia e tecnoloxía
Ciencias sociais
Cultura e humanidades

12%
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Gráfico 3:
producción ensaística por áreas de coñecemento
13%
20%

Ciencia e tecnoloxía
Ciencias sociais
Cultura e humanidades

67%

Neles fomos agrupando o total da producción destes tres
elementos segundo a área de ciencia e tecnoloxía, as ciencias
sociais e, por último, a cultura e humanidades. Nesta interrelación
entre áreas e tipo de producción diremos que destaca un maior
cultivo terminolóxico (66%) das ciencias e da tecnoloxía fronte ás
outras áreas (ciencias sociais e humanidades) que non se ve amparado por unha maior producción investigadora (48%) ou ensaística (13%). Así mesmo, as ciencias sociais presentan un equilibrio
entre producción terminolóxica (14%) e investigación ou ensaio
(12%-20%). Pola súa banda, as ciencias humanas presentan altas
porcentaxes de producción textual pero unha escasa producción
de terminoloxía.
5 CONCLUSIÓNS

O galego goza dende este século dunha dinamización
notable no ámbito de expresión especializado; con todo, non se
pode afirmar que goce dun desenvolvemento pleno como o
amosa a inexistencia de producción terminolóxica ou documental en boa parte dos 414 descritores da nosa clasificación
bibliográfica. A situación de anormalidade fronte ás linguas
románicas do seu contorno hai que buscala principalmente na
inexistencia dunha tradición de expresión especializada en lingua galega e tamén na ausencia de traducción ó galego de obras
de especialidade fronte a outros xéneros.
De establecermos unha cronoloxía do desenvolvemento
do galego especializado, diremos que a maior parte do cultivo do
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galego especializado se produciu a partir da oficialización da lingua, sendo marxinal o desenvolvemento terminolóxico anterior,
inexistente a investigación académica e máis progresivo no caso do
ensaio, que viviu a revitalización da lingua a partir da segunda
década do século XX.
Nunha análise cronolóxica por áreas destaca o cultivo máis
temperán das ciencias humanas nos eidos da investigación e do
ensaio. No caso da terminoloxía son os elementos da cultura
popular os primeiros en codificarse (botánica, oficios, arquitectura...). Non será ata finais do século XX cando se incorporan a ciencia e as tecnoloxías ó uso da lingua.
Relacionando as datas de comezo de cultivo co volume de
producción, hai que sinalar que son as áreas máis serodias na súa
incorporación ó uso da lingua, a ciencia e tecnoloxía, as que experimentaron un maior desenvolvemento terminolóxico e científico
mesmo cando a producción ensaística é bastante menor ca nas
outras áreas. De modo paralelo, as áreas onde o uso da lingua está
asentado dende máis vello (a cultura e as humanidades) son as
que menos producción terminolóxica rexistran e máis producción
ensaística. Á vista destas tendencias entendemos que a normalización do galego nestas áreas debera articularse arredor de medidas
de promoción orientadas a incentivar a investigación nas ciencias
e na tecnoloxía, a promover a investigación e a terminoloxía nas
ciencias sociais e o desenvolvemento da terminoloxía no caso das
ciencias humanas. Estas medidas de incentivación na producción
poden verse complementadas cunha política de traducción que a
achegue a áreas nas que non produce materiais.
A modo de colofón, incluímos unha diagnose sobre o estado do galego e as súas vías de cultivo, afirmando que o galego
viviu nestas últimas décadas un aumento espectacular no eido da
producción especializada, no que o proceso de escolarización da
lingua foi decisivo principalmente en eido universitario. Tamén
tomou importancia a comunicación interlingüística, como o
demostra a creación de productos terminolóxicos plurilingües
(aínda que as máis das veces bilingües), ou a oficialización da lin-
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gua e a súa institucionalización. Con todo, aínda quedan algunhas
áreas que cubrir e moito por andar ata conseguir a normalización
do galego como lingua de expresión científica.
Cadro 1
producción terminolóxica galega por áreas (I)
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Cadro 2
producción terminolóxica por áreas (II)
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Cadro 3
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Cadro 4
teses en galego por áreas de coñecemento
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Cadro 5
inicio do ensaio en galego por áreas
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COLOQUIO
Xosé Ramón Freixeiro Mato (moderador)

Todas aquelas persoas que queiran facer algunha pregunta
ou algunha intervención teñen agora a oportunidade.
Carlos Díaz Abraira

Gustaríame preguntarlle a Xusto se no campo das novas tecnoloxías, no desenvolvemento informático de programas en galego, á
parte das suxestións –moi interesantes– para traballar con Word, se
nos fai algunha recomendación para os que somos leigos na materia,
no sentido de proxectos de traducción que hai, ou de bases de datos...
Xusto Rodríguez Río

A nivel de software especificamente pensado para o galego, supoño que aquí haberá na sala xente que sabe tanto ou máis
ca min; eu máis alá dos correctores ortográficos e dalgúns traductores automáticos, que están en fase de proxecto pero que xa teñen
versións funcionando, non coñezo demasiado.
O que si sei é que, especialmente para servicios de traducción, hai programas como poden ser memorias de traducción,
programas que arquivan unha versión do documento orixinal do
documento traducido, e cando un mes, un ano despois volves traducir unha secuencia semellante, o propio sistema diche, “isto xa
o traduciches hai un ano, aquí tes a frase orixinal e a versión que
traduciches, ¿acéptala ou non?”. Son programas que non están
pensados para o galego. É simplemente un sistema, actúan ou funcionan en principio con calquera idioma. Porque o que son é
bases de datos que fan buscas continuadas. Probablemente para o
que é corrección sirvan menos, pero para o que é un traballo de
traducción poden ser ferramentas útiles para axilizar traballos,
como por exemplo no ámbito lexislativo, no que se cadra hai moitos parágrafos que son moi semellantes.
Despois, polo que eu sei, non hai nada máis alá de correctores e algunhas versións de traductores automáticos, feitos, todo
hai que dicilo, gratis, por xente que inviste tempo, diñeiro e esforzos en facelos.
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Presentación

PRESENTACIÓN

Nestes Encontros, na derradeira sesión desenvólvense
unha mesa de Traballo sobre a Normalización Lingüística na
Onomástica. Nesta mesa van intervir, Xermán García Cancela,
Antón Santamarina e Gonzalo Navaza.
Xermán García Cancela é licenciado en Filoloxía Románica
pola Universidade de Santiago, funcionario do corpo superior da
Administración da Xunta de Galicia e actualmente é xefe do
Servicio de Traducción e secretario da Comisión de Toponimia.
Gonzalo Navaza Blanco é doutor en Filoloxía –a súa tese
versa sobre fitotoponimia galega–, membro tamén da Comisión de
Toponimia, profesor titular da Facultade de Filoloxía, membro da
Asociación Galega de Onomástica e, ademais, autor dunha chea de
estudios sobre toponimia e antroponimia en publicacións científicas. Tamén é traductor, narrador e poeta.
Antón Santamarina Fernández ten unha traxectoria ben
coñecida entre o público e daquela directamente cédolle a palabra
a Xermán García Cancela; a súa colaboración versa sobre a
Comisión de Toponimia Galega.
Iolanda Galanes Santos

A COMISIÓN DE TOPONIMIA GALEGA

Xermán García Cancela
Comisión de Toponimia Galega

1 MARCO NORMATIVO

1.1 Artigo 10 da Lei de normalización lingüística
Os principais contidos deste precepto son:
A) Que a forma galega é a única oficial. Como logo veremos,
noutras comunidades con dúas linguas oficiais, concretamente
Euskadi e Valencia, optouse por sistemas mixtos, onde nalgúns
casos as formas oficiais só teñen a forma da lingua propia, noutros
a castelá ou ben as dúas.
O precepto encaixa ademais nas recomendacións das
Nacións Unidas, en varios sentidos:
a) As distintas conferencias das Nacións Unidas sobre a
normalización dos nomes xeográficos consideran que a normalización toponímica a nivel internacional debe apoiarse en primeiro lugar na normalización a nivel nacional, tendo en conta certos
principios fundamentais: respecto polo uso, unicidade do nome
de lugar, respecto pola vontade das poboacións afectadas, non traducción dos nomes propios, respecto polos nomes autóctonos.
b) No que respecta á reducción máxima dos exónimos (V
Conferencia sobre normalización dos nomes xeográficos), recomenda “[...] que os países intensifiquen os seus esforzos para convencer os organismos privados e públicos como as institucións de
ensino, as sociedades de transporte e os medios de comunicación,
para reducir nas súas publicacións o uso dos exónimos ou polo
menos utilizar preferentemente os nomes xeográficos na súa forma
local estandarizada (é dicir, os endónimos)”.
c) En canto á normalización dos nomes xeográficos en países multilingües, na I Conferencia recoméndase ó organismo
nacional responsable que “determine os nomes xeográficos en
cada unha das linguas oficiais, e nas outras linguas segundo conveña”, que “Indique claramente se os nomes oficialmente recoñe-
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cidos son todos equivalentes ou se tal ou tal nome ten preferencia
sobre os outros” e “publique estes nomes oficialmente recoñecidos
nos mapas e nas nomenclaturas”.
En relación con isto último, a Xunta de Galicia comunica
regularmente á Administración central do Estado as nomenclaturas
segundo se van aprobando, que son ademais publicadas no BOE.
No ámbito estatal a Lei 7/1986, do 24 de xaneiro, de
ordenación da cartografía, establece que “No Rexistro Xeral de
Cartografía inscribiranse, igualmente, as delimitacións territoriais establecidas e as súas variacións, acordadas polas administracións competentes. Corresponde así mesmo ó Rexistro Central
de Cartografía a formación e conservación do Nomenclátor
Xeográfico Nacional, no que se rexistrarán as denominacións oficiais das Comunidades Autónomas, as provincias, as illas, os
municipios, as entidades de poboación e formacións xeográficas,
así como as súas variacións, debidamente aprobadas.”
B) A competencia sobre determinación de nomes oficiais é
dobre: a Xunta de Galicia para municipios e núcleos de poboación;
os concellos para as vías urbanas. Esta competencia tamén difire
da doutras comunidades.
Verbo disto, vista a casuística que presenta a política municipal en materia de toponimia, non estaría de máis, á luz das competencias municipais na materia e sen vulneralas, unha normativa
autonómica que esixise a conformidade da Comisión de
Toponimia da Xunta para as solucións que achegan os concellos
na rotulación de rúas, urbanizacións e outras vías urbanas. De
feito, é unha proposta que ten xurdido no seo da Comisión e que
pode que se aborde proximamente.
1.2 Decreto 43/1984, do 23 de marzo, polo que se regulan as
funcións e a composición da Comisión de Toponimia (modificado polo
Decreto 174/1998, do 5 de xuño)
Na súa configuración actual, a Comisión de Toponimia
componse de representantes de distintos ámbitos administrativos
(Presidencia, Política Lingüística, urbanismo, Administración
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local, desenvolvemento comarcal, estatística, Instituto Xeográfico
Nacional) e de expertos na materia procedentes do campo da filoloxía, da historia e da xeografía.
1.3 Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o
procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia
Este Decreto é o sustento de toda a actividade desenvolvida ata a data. Desenvolve polo miúdo o precepto contido na LNL
e incide en aspectos como:
a) Trátase dun procedemento encamiñado á recuperación,
fixación e conservación da toponimia galega, non ós cambios de
denominación que prevé a lexislación de réxime local. Polo tanto,
a competencia que a este nivel lle compete á Xunta de Galicia non
interfire nas competencias municipais.
b) Para a determinación dos nomes oficiais dos concellos
e das parroquias cómpre decreto do Consello da Xunta.
c) Para o resto dos topónimos abonda cunha orde da
Consellería da Presidencia.
d) É preciso dictame da Comisión de Toponimia.
1.4 Semellanzas e diferencias cos ordenamentos doutras comunidades lingüísticas do Estado español (Cataluña, Euskadi, Valencia...)
A regulación que en Galicia se fixo da materia coincide a
grandes trazos coa catalana, onde se recoñece como única forma
oficial a catalana, con excepción do Vall de Arán, onde a forma oficial é a aranesa. En Cataluña, sen embargo, os concellos teñen
unha competencia en canto á determinación dos nomes das vías
urbanas, como en Galicia, pero tamén dos núcleos de poboación
de todo tipo, que en Galicia se reserva á Xunta de Galicia.
En Euskadi a LNL establece que “a nomenclatura oficial
dos territorios, municipios, entidades de poboación, accidentes
xeográficos, vías urbanas e, en xeral, os topónimos da Comunidade
Autónoma Vasca, será establecida polo Goberno, os órganos forais
dos Territorios Históricos ou as corporacións locais no ámbito das
súas respectivas competencias, respectando en todo caso a orixi-
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nalidade euskaldún, romance ou castelá coa grafía académica propia de cada lingua.” Segundo os casos, en Euskadi a fixación da
toponimia oficial fíxose ou en éuscaro (Gipuzkoa, Bizkaia) ou en
castelán (Baños de Ebro, Lapuebla de Labarca, Peñacerrada,
Ribera Alta,...) ou nos dous idiomas (Álava/Araba; Donostia/San
Sebastián; Vitoria/Gasteiz...).
Un caso similar é o de Valencia, onde se aprobaron formas
bilingües (Alacant/Alicante; Alcoi/Alcoy; Alqueria de la Comtessa/
Alquería de la Condesa; Almassora/Almazora,...) formas catalanas
(Alaquàs, Albalat del Sorells, Alfarrasí, Santa Pola, Llombai,....),
formas castelás (Alquerías del Niño Perdido; Ares del Maestre;
Castillo de Villamalefa; Cortes de Arenoso; San Rafael del Río...) e
mesmo formas híbridas (Lugar Nuevo de Fenollet; Olocau del
Rey; San Vicente del Raspeig...).
2 REALIZACIÓNS DA COMISIÓN DE TOPONIMIA:

2.1 Revisión do nomenclátor de entidades de poboación
Desde a promulgación da norma pola que se fixan as bases
para a fixación ou recuperación da toponimia, o procedemento
seguido de revisión deu como resultado que, a día de hoxe, teñamos os seguintes datos:
PROVINCIA DE OURENSE: rematada. Publicado o nomenclátor (Decreto 332/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o
nomenclátor correspondente ás entidades de poboación desta provincia; DOG do 29 de agosto de 1996).
Total de topónimos fixados: 5.328 (920 parroquias; 92
concellos).
PROVINCIA DE PONTEVEDRA: rematada. Publicado o nomenclátor (Decreto 219/1998, do 2 de xullo, polo que se aproba o
nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da provincia de Pontevedra; DOG do 28 de xullo de 1998).
Total de topónimos fixados: 8.336 (662 parroquias; 62
concellos).
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PROVINCIA DE LUGO: Rematada. Publicado o nomenclátor
(Decreto 6/2000, do 7 de xaneiro; DOG do 25 de xaneiro).
Total de topónimos fixados: 12.919 (1.258 parroquias; 67
concellos).
PROVINCIA DA CORUÑA:
Total de topónimos fixados ata a data: 12.058
CONCELLOS FEITOS E PUBLICADOS: 78
CONCELLOS PENDIENTES: 16
TOTAL (GALICIA)

DE TOPÓNIMOS DICTAMINADOS ATA A DATA:

38.641
2.2 Método de traballo
Para a determinación das denominacións oficiais combinamos a recolleita oral coa confrontación con fontes escritas de
distinta procedencia.
O punto de arrinque constitúeo o nomenclátor do INE,
que recolle concello a concello as entidades de poboación, con
datos de padrón de habitantes, distancia á capital municipal, altitude, etc.
A revisión do nomenclátor leva a distintos resultados:
a) revisión do topónimo (ortografía, presencia de artigo,...);
b) incorporación de topónimos non recolleitos no nomenclátor do INE. Dependendo de en qué concellos, nas revisións que
se van facendo cada cinco anos, elimínanse topónimos, agrupando os datos de poboación baixo unha denominación, cando a realidade segue a dar conta de núcleos diversos.
Os datos do INE son contrastados no campo por persoas
que fan enquisas á poboación. Posteriormente, no traballo de
gabinete acódese a documentación cartográfica (mapas do IXN e
cartografía do SITGA, fundamentalmente), histórica (basicamente,
o Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, do ano 1845) e doutro tipo (as
guías diocesanas, por exemplo). O Madoz tennos alertado ás veces

Xermán García Cancela

250

sobre a existencia de núcleos ou lugares que o nomenclátor actual
non recolle, ou sobre denominacións históricas que nalgúns casos
aínda se manteñen na memoria das persoas de máis idade. Cando
estas denominacións aínda se manteñen é criterio da Comisión
incorporalas á forma que se vai normalizar.
A información pode completarse aínda con consultas telefónicas a párrocos, veciños do lugar, etc., en casos onde a determinación se fai especialmente dificultosa.
O dictame final da Comisión é transmitido ós órganos
competentes da Xunta, e, unha vez aprobado, publícase no Diario
Oficial de Galicia, o que garante o principio de publicidade.
Na xa longa historia da Comisión de Toponimia, non
foron frecuentes os casos en que o dictame da Comisión fose cuestionado ou sometido a un criterio diferente por parte do poder
político. Salvando os moi nomeados casos da Coruña ou das
Pobras, son contados os “conflictos” suscitados por un dictame da
Comisión de Toponimia, máis se temos en conta a cantidade tan
enorme de denominacións sometidas a dictame.
Algúns casos: O Grove (controversia sobre a grafía, pois
hai quen propugnaba Ogrobe/O Grobe); Ribas de Sil (o Concello
defende a forma, non histórica, Ribas do Sil); Ribeira (o Concello
segue instalado na grafía Riveira); Curtis; Santa Trega; A Laracha
(o Concello maniféstase contrario á presencia do artigo), etc.
3. PROXECTOS

3.1 O Proxecto Toponimia de Galicia, de recuperación da
microtoponimia
É un ambicioso plan, en colaboración co SITGA, servicio de
cartografía da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal, que pretende unha recolleita exhaustiva de toda a toponimia galega, coa súa
localización xeográfica e a súa aplicación á cartografía dixitalizada.
Transcendencia do proxecto:
a) establecemento dun Thesaurus filolóxico de primeira
magnitude, que sirva de base para investigacións lingüísticas e
para facer estudios diacrónicos;
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b) facilitar a distintos axentes unha toponimia normalizada, que sirva de base para un correcto intercambio de información: concentración parcelaria, notarías, concellos, cartografía,
guías...
O método de traballo:
a) enquisa oral sobre a base de fotos aéreas a escala
1:5.000 que permiten unha localización case perfecta de todos os
accidentes do territorio, completada co percorrido sobre o terreo,
para contrastar a información;
b) contraste coas informacións contidas no catastro, concentración parcelaria, etc.;
c) elaboración dunha gran base de datos e transvasamento
destes a un sistema dixitalizado, con coordenadas que permiten a
localización exacta dos topónimos.
3.2 “Vixilancia” da aplicación dos nomes normalizados (rotulación oficial, cartografía, guías...): revisión do mapa 1:25.000; posta
en marcha dunha páxina web que permita información facilitada
por persoas interesadas en “denunciar” incumprimentos da materia, supervisión de materiais cartográficos, guías, etc.
3.3 Implicar as distintas administracións na conservación do
patrimonio toponímico. Un dos últimos acordos da Comisión de
Toponimia foi o de dirixirse a todas as administracións en demanda dun esforzo encamiñado ó respecto e conservación da toponimia tradicional nas rotulacións de rúas, urbanizacións, etc.

A RECUPERACIÓN E SALVAGARDA
DA TOPONIMIA GALEGA

Antón Santamarina Fernández
Instituto da Lingua Galega

O meu tema é a recuperación da toponimia. Pero vou
ampliar un pouquiño o título e engadir tamén un ítem para a “salvagarda” da toponimia (pois non é o mesmo recupera-lo que estaba estragado ca salva-lo que está a piques de se perder).
I
Cando promovemos un proxecto de toponimia e acudimos ante as autoridades para que colaboren ou petamos ás portas
de organismos que teñen repertorios toponímicos, con vistas a que
nos financien ou presten as súas bases de datos para explotalos,
sempre adornámo-la petición con preámbulos cheos de argumentos que tódolos presentes teñen oído e que non vou senón enumerar de maneira sucinta:
1. A toponimia é unha parcela da lingua. Se nos apuran un
pouco é mesmo a parcela máis emblemática da lingua. De feito,
cando se quere reivindicar unha identidade previamente asoballada ou simplemente desdeñada, o primeiro que se reivindica é o
nome. Ou visto ó revés: cando se lle quere usurpa-la personalidade a alguén o primeiro que se lle fai é privalo do nome. Na Italia
fascista, onde houbo unha política lingüística asimiladora con leis
explícitas, fíxose isto cos eslovenos e mesmo cos ladinos; entre nós
a política lingüística do estado non se exerceu normalmente por
decretos ou por pragmáticas mesmo na época da dictadura; a
hexemonía da outra lingua (na escola e en tódalas esferas) exerceuse de seu sen necesidade de decretos; pero aínda así para os
nomes de persoa e nomes de establecementos houbo decretos que
prohibían a imposición de nomes “estranxeiros” (é dicir, nas linguas rexionais; ¿que lle importaba ó réxime que algunha fonda
que outra se chamase Gasthaus?). Por iso cando un individuo ou
un pobo reclaman a devolución dos dereitos o primeiro que recla-
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man é o nome. Os letreiros corrixidos con spray son un síntoma
que non é só noso. No Oriente Medio ata o ano 1948 os nomes
das rúas de Jaffa estaban rotulados en inglés (ou mellor dito con
transliteración á inglesa), con rótulos en árabe e en hebreo inmediatamente por baixo; cando nese ano estas terras pasaron a soberanía xordana, o letreiro de por riba foi o árabe; hoxe os letreiros
de por riba están en hebreo, coas outras dúas linguas por debaixo,
as máis das veces borrados (ou mellor dito esboucelados, porque
son azulexos ós que lles quitaron o esmalte a marteladas). Pero
non fai falla ir tan lonxe: as últimas normas da RAE traen un apéndice sobre cómo se deben escribi-los nomes dunha ducia de lugares de Galicia e alí recomendan que se escriba Arteijo, Puenteareas
ou Carballino e non porque ó Sr. Gregorio Salvador lle importen
nada eses topónimos (¿quén fala de Arteixo na Patagonia e mesmo
en Madrid?); o que importa é deixar sentado que hai unha hexemonía lingüística que se manifesta mesmo pola existencia dun
topónimo castelán diferente, aínda que sexa fabricado.
2. A toponimia é unha parcela da nosa historia. Igual que
os depósitos xeolóxicos tamén na toponimia hai unha estratigrafía
que vén desde o paleolítico ata hoxe. A ciencia lingüística actual
non ten instrumentos aínda para profundar máis aló das capas
indoeuropeas do primeiro milenio antes de Cristo; en cambio nas
capas posteriores pódense establecer graos de maneira bastante
aproximada (mellor canto máis recentes). Certamente, ningún historiador ou lingüista pode facer historia só co testemuño da toponimia pero, por ex., non deixa de ser chocante que a totalidade
dos nomes “xermánicos” sexan de posesor; que a densidade de
topónimos árabes sexa de menos do un por mil; ou que os lugares que levan nomes de San Fulano ou Santa Fulana cheguen case
a 1000; centenares e centenares de topónimos “falan” da explotación da terra e doutras mil cousas. Dentro da lingüística aínda non
se fixo máis que dunha maneira fragmentaria e a grandes trazos,
pero na toponimia hai tema de sobra para unha tese que se podería titular “Historia sociolingüística de Galicia á luz da toponimia”.
3. Outra cousa que alegamos nos nosos preámbulos ós
proxectos de toponimia é a riqueza que ten de nomes de lugar o
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noso país. Fixéronse sobre isto moitos cálculos que van desde os
“cien mil nombres geográficos, separados, aunque no distintos”
que dicía Sarmiento, ós “treinta millones de fincas, cada una con
su nombre” que calculaba Filgueira. Seguramente non hai tan
poucos (que a el lle parecían moitos) como dicía Sarmiento, nin
tantos como dicía Filgueira. Hai uns días mostráronnos no SITGA
un mapa toponímico dunha parroquia (Buxantes, Dumbría), feito
por un afeccionado nativo; non contámo-los topónimos que había
pero seguramente baixaban pouco de mil; é unha parroquia “tipo”
que se pode extrapolar; daquela, se multiplicamos ese número
polas cerca de 3700 parroquias que hai en Galicia o número de
topónimos é probable que se achegue ós 3,5 millóns.
4. Outro razoamento que esgrimimos para motivar a quen
lle corresponda a recolleita da toponimia é que estamos empezando unha época mala para a toponimia. Polos anos cincuenta veulle a Cabanillas unha urxencia grande pola recolla do vocabulario
galego nun diccionario galego-galego; mantén correspondencia
sobre isto con Paz Andrade, Piñeiro e outros. A razón era que a
riqueza léxica do galego ía desaparecendo. A todos eles lles recorda un encontro con García de Diego (que fora profesor de latín en
Pontevedra na primeira década do XX e despois foi estudioso da
gramática histórica e da dialectoloxía) en que lle encarecía esta
empresa do diccionario porque con cada vello galego que morría
era unha palabra galega que desaparecía [Non era para tanto porque xa van mortos desde aquela máis dun millón de galegos e se
fose como dicía García de Diego xa estariamos en números vermellos]. Bromas á parte, o que dicía o vello latinista era bastante
verdade e máis o é se o que contemplamos é a toponimia. O cambio social que se está a dar na nosa terra, que está pasando de ser
eminentemente rural a eminentemente urbana, está provocando
que a toponimia menor (nomes de ríos, accidentes topográficos e
mesmo terras de cultivo) estea desaparecendo ou xa desaparecida.
Só se salvan desta queima (ou perda de nomes) as entidades de
poboación (e xa non todas porque desde o nomenclátor do 73 a
hoxe hai bastantes sitios desaparecidos ou nomes que os informantes xa non saben a qué corresponden) e os ríos ou accidentes
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topográficos maiores. Quen faga enquisas toponímicas escusa buscar bos informantes nacidos despois dos 50.
Aínda hai máis argumentos para xustificar que témo-lo
deber de salvar este patrimonio recolléndoo da maneira máis
correcta e máis exhaustiva posible; de momento imos deixalo aí.
II
Deixando logo sentado que a toponimia hai que recuperala e salvala imos ver que problemas se presentan e que tarefas hai
feitas e cales outras están por facer.
Na miña opinión hai que separar eses dous grandes bloques
toponímicos que mencionamos: o das entidades de poboación e os
outros. En primeiro lugar polo xa dito (os nomes de entidades de
poboación son máis estables: desde o séc. XVIII para acó case non
hai fundacións novas e case non hai tampouco desaparicións; mesmo
para unha gran porcentaxe deses nomes hai documentación antiga,
nos cartularios latinos e galegos medievais); non quere isto dicir que
os outros nomes non poidan ser antigos; certamente hainos que o
son (Miño, Sar, Sil, Courel, Barbanza e moitos outros, se cadra miles);
pero a inmensa maioría deles son posteriores ó ano 1000, cando se
gañou para o cultivo moita terra que antes era ermo (Baliñas mostra
como por esta época un labrego chamado Pompeiano, e sen dúbida
moitos outros, estaban domesticando a terra). E en segundo lugar
porque a castelanización afectou moito máis os nomes de asentamentos humanos cós nomes xeográficos; é explicable isto: os nomes
dos lugares figuraban nos censos, nos rexistros civís e eclesiásticos,
nas notarías e no cabo de tódolos brazos, grandes e pequenos, do
aparato do estado e dos señoríos; iso garantía unha circulación grande dos nomes de localidades habitadas por pequenas que fosen. Así
se explica que a maioría dos nomes de lugares habitados susceptibles
de seren castelanizados o fosen de maneira desapiadada mentres que
os outros nomes, nos que interviñan só os xeógrafos ou os que facían unha descrición do reino, se mantivesen moito mellor; a pesar
dalgún río Allones ou Jallas ou dalgunha sierra Segundera o normal é
que nestas fontes se rexistren correctamente Testeiro, Martiñá,
Gañidoira, Xistral, Capelada ou Queixa (cos xes e cos ei e cos oi e cos
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-á) porque eran nomes que non lles interesaban nin a curas nin a
notarios.
Vindo xa a cada un dos puntos:
1. Entidades de poboación. Temos xa tratado noutras ocasións a maneira como actuou a castelanización dos topónimos e
non imos pormenorizalo aquí porque daría iso só para encher esta
mesa redonda. En xeral prodúcese mediante traduccións (Vila,
Ponte, Outeiro etc. pasan a Villa, Puente Otero). Ou mediante adaptacións: os x pásanse a j, os ei a e, os ou a o, os –áns a –anes e así
por diante (Arteijo, Vivero, Lózara, Gulanes). Todo isto deu lugar a
unha casuística moi complicada e a maior parte das veces a resultados arbitrarios; por ex. no nomenclátor de 1973 (o último sen
revisar) hai 69 Ponte(s) e 182 Puente(s); a proporción Porto/Puerto
era 112/10 e a de Pena/Peña é 302/8. Nalgúns casos hai hibridacións: Puenteareas, Fuenteculler. Como os que facían todas estas
traduccións e adaptacións eran bastante analfabetos ás veces tropezaban con falsos amigos e de aí resultaban perlas do disparate
como Juan Rozo (Xanroso < Generosu) ou Juanceda (Xanceda <
Saliceta). Na maioría dos casos a forma galega mantense ben viva
na fala popular ó lado da oficial; outras veces aínda a recordan os
vellos: meu avó ía ó muíño á Proba de Burón e cando eu nacín meu
pai foille buscar un pelexo de viño a miña nai cerca da Proba de
Navia, cando había centos de anos que as formas escritas destas
Probas eran Puebla. Pero por algunhas razóns que non están aínda
claras hai ocasións en que o nome “oficial” varreu completamente
o nome popular. Nas enquisas para a Comisión rexístranse moitos
lugares que se chaman Iglesia e que nalgún tempo foran Eirexa,
Eirexe, Irixe, Grixa ou cousas parecidas e que nin os centenarios do
lugar recordan.
Así, máis ou menos é como están as cousas (ou estaban).
É ben sabido que a presencia do castelán en Galicia para a prosa
administrativa é case tan antiga coma a galega; a partir de 1260 ata
1550 hai moita documentación en galego, pero tamén a hai en
castelán; no XIV e no XV abunda máis a galega pero finalmente
queda só a castelá. Pois ben, as castelanizacións son tan antigas
coma esta prosa: nos séc. XIV e XV aparecen cada vez con máis
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frecuencia: Vivero, Valle d’Oro, Riberas de Minno, Cellero, Orense,
Mellid, La Franquera, Rubianes, Lorido, Morente, Olivera, Santa
Comba del Oro ó lado das formas galegas correspondentes Viveiro,
Vale d’Ouro, Ribeiras de Minno, Celeiro, Ouréns, Melide, A
Franqueira, Rubiáns, Lourido, Mourente, Olveira, Santa Comba de
Louro. Nalgúns casos mesmo se ensayaron formas que despois se
abortaron como ese Cellero, ou Buero (Boiro) que aparece en 1601
no Arz. Jerónimo del Hoyo; nas escrituras do XVIII e XIX que hai
na miña casa fálase da “villa de la Fuensagrada”.
Non só hai problemas pola interferencia co castelán; á
parte das castelanizacións hai tamén bastantes problemas por falta
dunha scripta galega estable. Cando as grafías son arbitrarias como
b/v h/0 a aparición dunha ou outra é imprevisible; mesmo ás veces
aparece a que é sistematicamente contraria á etimolóxica. Acebo,
Olbeira, Vieite, Viduído, Valdomar, Hervedelo, Hervellal, Orjal, Oeste.
O seseo e a gheada dan tamén lugar a non poucas vacilación,
mesmo ultracorreccións (Reguengos que pasan a Rexenxos ou
Regovide a Rexovide), algunhas xa asumidas como definitivas:
Xemaré [por Guemaré] e Rexuvide [por Regovide] son as únicas que
se rexistran hoxe.
2. Pois ben, o que fai a Comisión de toponimia nestes
casos é desanda-lo camiño andado polas “deturpacións”. Só vou
enumera-los principios, que son os que están na introducción do
novo nomenclátor:
a. Respéctase o uso vivo na variante dialectal de cada
lugar; non se “normaliza”. Así, segundo as áreas pode aparecer
Laxe/Laxa, As Meás/As Meáns.
b. Cando un mesmo lugar ten dous nomes que son variantes fonéticas dunha mesma base optouse pola que coincide co
galego estándar: entre Covelo, Cobelo, Cuvelo, Cubelo déuselle preferencia á primeira.
c. Non se reproduce na grafía nin a gheada nin tampouco
o seseo (Cruceiro, Cruz) a non ser en topónimos opacos (Sanfoga,
Arís).
d. Cando a forma viva é castelanismo xa inveterado tratouse de recupera-la forma histórica.
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e. Mantense congruencia cos criterios das NOMIG de aterse a grafías etimolóxicas especialmente no caso de topónimos que
coinciden ou son da familia de apelativos correntes; por iso pasámo-los Acebo a Acevo. Nalgúns casos, especialmente cando a grafía non foi forzada polo castelán, mantense a forma tradicional
aínda que teña grafía antietimolóxica (Trives e non *Tribes, O Grove
e no *O Grobe); no que respecta á grafía de topónimos compostos
a tendencia da Comisión é mante-la grafía tradicional aínda que
dea lugar a diverxencias (Cima de Vila e Cimadevila); pero aquí a
casuística é complexa (e mesmo a actuación da Comisión non
sempre consistente).
f. No caso de castelanismos que substituíron formas que
xa non documentamos (Iglesia, Castillo, Carretera), traducímolas á
forma común (Igrexa, Castelo, Estrada). [Non está isto exento de
problemas. Por ex. hai veces que nunha mesma parroquia hai un
Castelo e un Castillo, e isto bloqueáno-la posibilidade de pasar
aquel Castillo a Castelo].
Isto é a pauta xeral. Despois hai os casos menores, que non
faltan en cada concello. Ou aqueles en que a aplicación dun criterio contradí o outro. Como se ve operamos cuns criterios bastante conservadores. E aínda así ás veces temos “intifadas” alentadas
por algúns alcaldes.
Teño que advertir que o traballo de revisión leva agora 21
anos (algúns de vós nin nacera cando comezou). E a razón de que
vaia tan a modo é que a Comisión se reúne unha vez cada semana (non de maneira continua porque houbo algúns anos que estivo paralizada por falta de presuposto) e o volume de nomes que
hai que revisar é enorme. Nos nomenclátores rexístranse uns
32.000 e na nosa versión revisada vai haber uns 38.000. Non
quero desculparme pero teñen que entender que a nosa demora
está xustificada polo noso pluri-emprego: a comisión está constituída por xente que só pode facer toponimia a maiores das súas
ocupacións profesionais. (Isto non é Québec).
3. Aínda unha nota máis sobre o Nomenclátor. A pesar de
que adoitamos toma-lo noso traballo de maneira escrupulosa, á
fin, as nosas decisións baséanse nos datos que nos proporcionan
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os que fan o traballo de campo e o traballo de arquivo que nós
mesmos facemos; iso, mesturado coa nosa “cualificación como
expertos”, dá os resultados que dá. Por iso non consideramos que
os nomenclátores que resulten sexan “definitivos”. Non poucas
veces aparecen datos novos que nos obrigan a rectificar dictames.
Así é que durante unha temporadiña vai haber que seguir considerando as nosas resolucións como provisionais. Pero non se asusten: en ningún caso chega sequera ó 1% (e son cousas moi secundarias, un artigo de menos aquí ou outro de sobra acolá).
4. E agora só unhas palabras sobre a outra toponimia: a
dos ríos e accidentes topográficos (e mesmo propiedades). Esta
parcela en xeral está moito mellor conservada, entre outras razóns,
como dixemos antes, porque non se rotula. Só modernamente nas
autoestradas para facer menos monótona a viaxe (e ás veces tamén
en estradas) se di qué río atravesamos ou en qué área de servicio
estamos. Así é que nos mapas e nas descricións do reino os nomes
dos montes están tal e como os recolleron os cartógrafos ou os
xeógrafos. En xeral aquí a deturpación (castelanización) é moito
menor. En xeral castelanizan os xenéricos: arroyo de..., cañada de...,
valle de..., tierra de... pero o específico adoitan mantelo ben. O
único que ocorre aquí é que ás veces o cartógrafo non entende o
xenérico e dáo como específico (poden aparecer casos como
Arroyo de la Corga de X por ignorancia de que arroyo e corga son a
mesma cousa). E a outra cousa que adoita ocorrer é que os cartógrafos as máis das veces non son galegos ou aínda séndoo son
analfabetos en galego. De aí (máis ca dun afán de castelanizar)
veñen erros, incongruencias, e ás veces disparates tamén (Lama
Má transcríbese como La Mamá).
Hai moita cartografía de Galicia, histórica e recente. Ata
hai moi pouco cada unha delas usaba criterios propios. Tomando
só en consideración mapas detallados (o 1:50.000 do Exército ou
o 1:25.000 do IGN), cada un deles usa unha toponimia diferente.
Agora na Comunidade Autónoma hai tamén varios organismos
que fan mapas (en xeral encargados a empresas privadas). Con
todo, parece que está tacitamente consensuado que a máis “oficial”
de todas é a do IGN. O director rexional nunha época era galego
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e estaba interesado pola toponimia (tamén o actual); aquel director rexional (R. Lorenzo Martínez) foi director do IGN mesmo e
mentres el estivo nos dous sitios a toponimia do 1:25.000 (polo
tanto só unhas poucas das 200 follas) pasábase pola comisión.
Despois o IGN tivo un “lingüista” en Madrid que facía correccións
de vulto, pero desde o gabinete (sen traballo filolóxico de campo).
Pero aínda así o IGN (que é moi respectuoso coa legalidade lingüística vixente) dista moito de ser unha referencia segura e dista
tamén moito de ser seguido polos outros.
Daquela, temos aí unha cantidade enorme de toponimia
que está moi lonxe de ter un tratamento adecuado na cartografía.
É unha tarefa pendente que hai que abordar porque non ten sentido que un mesmo lugar reciba un nome nos mapas do Ministerio
de Fomento, outro na guía de Repsol, outro no Atlas de Oxford e
outro no de Planeta Agostini. Os nomes propios (neste caso os
xeográficos) pertencen á lingua galega igual cós que figuran no
diccionario da RAG e polo tanto teñen que estar normalizados.
Pola nosa parte (con Navaza e Palacio) xa lle fixemos propostas abondas ó conselleiro (entre elas a da recolleita da toponimia menor, da que non vale a pena falar aquí porque vai máis alá
do que é a temática deste coloquio: a normalización de nomes
propios); propostas que neste momento están sendo oídas no que
se refire a unha recolla sistemática dos topónimos menores. Agora
que estamos coas mans na masa podemos dicir que se trata dun
traballo que vai ser longo, laborioso e caro (pero non tan caro que
non mereza a pena: cando llelo argumentamos primeiro ó conselleiro D. Rodríguez e despois a X. Pita e o seu director xeral P.
Figueroa diciámoslles que ía ser bastante máis barato do que fora
o pavillón galego na Expo de Sevilla e que en cambio ía ser dun
proveito bastante maior e permanente).
Como o están financiando, non sabemos se será o momento de presentarlles outra proposta (en parte porque este traballo
está comprendido no de recolleita de toponimia menor).
Trataríase dunha tarefa para realizar en menos dun par de anos
consistente en construír unha base de datos con tódolos topónimos que deban figurar nos mapas 1:25.000. Hai que ter en conta
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que cada un deses mapas ten 10x13 km2 e que revisar unha folla
coa densidade toponímica desexable nunha carta desa pode levar
tres ou catro días; que son unhas 200 follas. Calculando un custo
de 50.000 ptas. por folla podían ser uns 10 millóns de pesetas.
Esta base de datos toponímica podería pórse (por Internet ou a
través doutros soportes) ó dispor de tódalas editoriais ou organismos que fan atlas e inclúen Galicia.
Hai que advertir que en xeral, mesmo fóra de Galicia,
todos están predispostos a acoller esta toponimia. E se non a acollen polas boas o goberno galego está en condicións de que a acollan estimulados por outros procedementos. O goberno de
Québec, que é moi escrupuloso nestas cousas, impediu que un
diccionario da casa Robert ou Larousse se distribuíse nas súas
escolas porque non tiña a toponimia de acordo coa legalidade.
Para os topónimos que non son entidades de poboación nós non
podemos esixir esta legalidade mentres non teñamos previamente
establecido cal é a forma lexítima única.

A GALEGUIZACIÓN DE NOMES E APELIDOS.
ESTADO DA CUESTIÓN

Gonzalo Navaza Blanco
Universidade de Vigo

O patrimonio onomástico galego está constituído fundamentalmente pola toponimia ou onomástica xeográfica e mais pola
antroponimia ou onomástica persoal. Os topónimos, polo feito de
estaren estreitamente vinculados ó espacio físico e seren compartidos
pola comunidade, conserváronse mellor ó longo do tempo e resistiron máis firmemente a presión da lingua castelá. Nos máis dos casos,
a nova situación legal derivada do Estatuto de Autonomía unicamente veu conceder vixencia de dereito ás formas toponímicas tradicionais que xa estaban vixentes de feito na fala da xente.
A onomástica persoal ou antroponimia, en cambio, viuse
máis seriamente afectada pola presión da lingua oficial. No que se
refire á antroponimia familiar, é dicir, ós apelidos, unha parte
importante deles foron obxecto de deturpacións castelanizantes
ou desgaleguizadoras. Igual que sucedeu na toponimia, ó comezo
esas formas deturpadas moi probablemente só tiñan presencia nos
escritos de carácter máis ou menos oficial, mentres que na fala e
na vida diaria mantíñanse as formas patrimoniais. Así, por exemplo, no Catastro do Marqués da Ensenada, de mediados do século XVIII, onde xa se aprecia unha tendencia á castelanización sistemática, individuos que no censo da veciñanza aparecen co nome
“oficial” de Pedro de Otero, Sebastián de La Fuente, Gregorio
Martínez ou Adolfo Mosquera poden reaparecer despois, mencionados nos lindes de herdades, noutra parte do mesmo catastro,
cos seus nomes auténticos de Pedro do Outeiro, Sebastián da
Fonte, Gregorio Martiz ou Martíns e Adolfo Mosqueira. Ó longo
do século XIX, e xa no XX, coa progresiva urbanización, foron
esmorecendo as formas orais, mentres que a forma oficial do apelido foi impoñéndose ata facerse exclusiva.
Se os apelidos se transmiten directamente de pais a
fillos dun xeito máis ou menos continuo a través das xeracións,
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os nomes de pía transmítense en cambio de xeito discreto ou
descontinuo, e polo tanto están máis suxeitos a variación
dependendo das modas, os gustos ou as mentalidades de cada
xeración. Moitos apelidos galegos presentan hoxe formas
deturpadas ou castelanizadas, pero moitos outros non se viron
afectados por esas alteracións; na antroponimia persoal, en
cambio, o repertorio onomástico galego foi substituído por
completo polo castelán, e dos nomes tradicionais unicamente
sobreviviron aqueles que coincidían coa forma castelá correspondente.
Desde a Lei do 4/1/1977, que permitía o uso de nomes
“en calquera das linguas españolas” e o cambio do nome polo
seu equivalente nelas mediante un trámite gratuíto, as sucesivas modificacións do Código Civil e da Lei do Rexistro Civil
permitiron abrir unha porta legal para a recuperación do patrimonio antroponímico galego. Pero en calquera caso, o alcance
efectivo desta nova legalidade é moi inferior e desde logo significativamente máis lento ca no caso da toponimia. En primeiro lugar, porque mentres que o topónimo galego é unha
obrigación legal derivada dun dereito colectivo, dar un nome
galego a un fillo, galeguizar o propio nome ou restaurar un
apelido deturpado depende da vontade do interesado: é un
dereito individual.
Respecto da galeguización dos nomes de pía, é dicir, o
cambio dun nome castelán pola forma galega, dispomos de
datos pertencentes a varias catas que corresponden a diferentes
momentos das últimas décadas. Os máis antigos, expostos en
traballos de Ferro Ruibal1 e de Dieter Kremer2 elaborados sobre
o censo electoral de 1980 (é dicir, a só tres anos da entrada en
vigor da Lei e que conteñen nomes pertencentes a individuos

1 Ferro Ruibal, Xesús (dir.) (1992): Diccionario dos nomes galegos. Vigo: Ir Indo.
2 Kremer, Dieter (1994): “Galegisch: Interne Sprachgeschichte III. Onomastik”. In G.
Holtus, M. Metzeltin e Ch. Schmit (eds.): Lexikon der Romanistischen Linguishkv vol.
VI.2, Tübingen: Max Niemeyer: 34-46.
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nacidos con anterioridade ó ano 1962), ofrécennos as seguintes
proporcións:
No nome de varón máis común difundido, José
(211.382 ocorrencias para un total de 1.800.000 persoas), só 1
de cada 800 presentaba oficialmente a forma galega Xosé.
Noutro nome masculino moi común, Juan (o 5º, 40.355 ocorrencias), só 1 de cada 1000 presenta forma galega (Xan, Xoán,
Xuán). E nos nomes femininos as proporcións das formas galegas ou galeguizadas era aínda menor; do nome Carmen
(105.184 ocorrencias), só 1 de cada 1.380 tiña forma galega
(Carmela, Carme ou Carmo).
Desde aquela ata hoxe a proporción de persoas que galeguizaron o seu nome seguiu avanzando máis ou menos co
mesmo ritmo lento dos primeiros anos de vigor da lei. Onde se
experimentou un cambio máis significativo foi na utilización de
nomes galegos para a xente nacida xa na nova situación legal.
En 1997, os profesores Fernando Tato e Ana Isabel Boullón3, a
partir dun corpus de algo máis de 11.000 estudiantes matriculados nas Probas de Acceso á Universidade dese ano (é dicir,
nacidos arredor de 1980) extraeron algúns datos que permiten
falar dunha progresiva, aínda que lenta, galeguización do repertorio onomástico, e malia que a proporción de nomes galegos
fronte ós casteláns seguía sendo moi reducida, chamaba a atención a presencia de formas exclusivas galegas ou consideradas
galegas entre os nomes máis comúns. Os casos máis significativos eran os de Iria, que se situaba no lugar décimo noveno dos
nomes femininos, e de Iago, escrito con I latino, que ocupaba o
vixésimo quinto entre os masculinos:
Tamén resultaba significativa a maior presencia das formas
galegas fronte ás correspondentes castelás en nomes menos frecuentes, como Brais / Blas (15/1), Iago / Yago (3/1), Xiana / Juliana

3 Boullón Agrelo, A. I. e Tato Plaza, F. R. (1998): “Os nomes persoais en Galicia como
sinal de identificación cultural: perspectiva histórica e situación actual”, Louvain,
Onoma, n.º 34 (1998/1999): 15-45.
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Femininos

Total

Masculinos

Total

1 María

304

David

183

2 Ana (María)

231

Pablo / Paulo

158 / 2

3 Patricia

207

Javier / Xabier-Xavier

135 / 7+1

4 Marta

195

Manuel

123

5 Cristina

171

Carlos

115

6 Vanes(s)a

171

Alberto / Alberte

105 / 4

7 Paula

159

Óscar

92

8 Laura

153

Diego

91

9 Beatriz

147

Jorge / Xurxo

90 / 3

10 (María) Carmen / Carme 131 / 1

Rubén

90

11 Eva (María)

128

Miguel

89

12 Silvia

123

Alejandro / Alexandre

86 / 17

13 (María) Isabel / Sabela

113 / 27 Iván

80

14 Raquel

112

José Manuel / Xosé Manuel

80 / 3

15 (María) Elena

106

Marcos

77

16 Mónica

104

Fernando

74

17 María José (María Xosé) 97 / Ø

José / Xosé

73 / 4

18 Sonia

Daniel

65

87

19 Iria

86

Antonio

59

20 Susana

86

Roberto

58

21 Verónica

86

José Luis / Xosé Luís

50 / 1

22 Lucía

83

Santiago

48

23 Lorena

79

Miguel Ángel / Miguel Anxo 47 / 1

24 Sandra

78

Francisco Javier / F. Xabier

46 / Ø

25 Natalia

72

Iago / Yago

43 / 13

26 (María) Teresa / Tareixa

71 / Ø

Luis

42

27 Ana Belén

70

Jesús / Xesús

38 / Ø

28 Rocío

70

José Antonio / Xosé Antonio 38 / Ø

29 Noelia

62

Juan / Xoán

36 / 1

30 Nuria

62

Francisco

35
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(4/1), Antía / Antonia 17/1 (aínda que Antía non é forma galega
correspondente ó castelán Antonia, na opinión popular identificábase como tal); Catarina, Caterina e Catuxa rexistran o dobre de
ocorrencias ca Catalina; e Olalla, Olaia e Aia obteñen unha proporción de 60 a 1 fronte a Eulalia... Finalmente, tamén resulta significativo o uso de nomes exclusivos galegos dos que non se rexistra a forma castelá correspondente (Cibrán 3 / Cipriano Ø; Xenxo
3 / Ginés Ø; Breixo 2 / Verísimo Ø; Roi 18 / Rui Ø). Xunto con
estes, outros nomes, algúns deles novos na tradición onomástica,
que non teñen equivalente español e nos cales resulta evidente a
intención galeguizadora; os autores destacan Breogán, Zeltia,
Noela, Brétema, Lúa, Antela, Saínza, Aldán, Aloia, Noalla, Antela,
etc. É salientable tamén que esta ampliación do elenco onomástico galego “é especialmente rendible no terreo da nominación das
mulleres, que se manifesta como máis aberto a innovacións e flexible na aceptación de novas denominacións”.
Os mencionados autores identificaban tres correntes principais: en primeiro lugar, a que mantén a tradición dominante ata
o momento, baseada fundamentalmente no santoral católico, lingüisticamente allea ó galego; en segundo lugar, a aparición de
nomes exóticos ou procedentes doutras áreas culturais, espalladas
pola cultura mediática (Jonathan, Christian, Jessica, ou Vanessa...;
nótese que este último chega a ocupar o quinto lugar entre os
nomes femininos do corpus manexado polos autores); e en terceiro lugar, a emerxente presencia de formas galegas, tanto as que
teñen correspondencia en castelán coma as exclusivas. As dúas
primeiras tendencias coinciden en liñas xerais coas do conxunto
do estado, en tanto que a terceira é propia do noso territorio.
Máis recentemente, nun traballo de Luz Méndez aínda
inédito, feito a partir dun corpus dos máis de máis de 80.000
membros do club televisivo Xabarín, nacidos principalmente na
segunda metade da década de 1980 e comezos da de 1990,
corrobora as mesmas tendencias; os nomes galegos experimentan un notable ascenso, aínda que seguen a ser minoritarios.
Entre os nomes exóticos ou de moda desaparece a concentra-
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ción que se observaba na década anterior (Vanessa, Jessica e
Jonathan por exemplo, aínda que seguen presentes, caen dun
xeito drástico nas súas proporcións de uso) e resulta salientable
a proliferación de nomes insólitos, dos que hai unha soa ocorrencia nos 80000 rexistros. Os nomes exclusivamente galegos
case acadan o 5% do total, e se consideramos os comúns ó galego e ó castelán poderiamos dicir que cerca do 40% teñen un
nome galego.
Entre os nomes exclusivos do galego sobresaen Iago, Brais,
Xavier/Xabier, Anxo, Alexandre e Xurxo entre os masculinos, e
Iria, Antía, Sabela (superior a Isabel en frecuencia; aínda que propiamente Sabela non é a forma galega de Isabel, senón un dos seus
hipocorísticos), Uxía, Xiana, Mariña, etc., entre os femininos. Nas
comparación de formas galegas e castelás dun mesmo nome,
resulta significativo que a proporción de Xosé / José chega a 1 por
4, e a de Xesús / Jesús a 1 por 5 (sempre a favor da forma castelá),
o que contrasta abertamente coas proporcións que se rexistraban
na cata anterior. Temos que considerar que este notable avance das
formas galegas tamén se ve favorecido pola caída do uso dalgúns
destes nomes tradicionais, que xa non ofrecen na actualidade as
proporcións amplamente maioritarias que rexistraban. Por outra
banda, os nomes exóticos ou de moda ampliaron o seu repertorio
e a súa presencia.
OS APELIDOS

Polo que se refire ós apelidos, a situación legal experimentou un cambio substancial a raíz da Lei 40/1999 sobre nomes e
apelidos e a orde destes. Por primeira vez existe a posibilidade de
que quen ten un apelido castelanizado ou deturpado poida recuperar legalmente a forma galega correspondente mediante un trámite sinxelo e gratuíto no rexistro civil. As deturpacións ou irregularidades dos apelidos galegos podemos agrupalas nos seguintes epígrafes:
1. As dos que presentan simplemente unha cuestión gráfica, derivada de escribir co sistema gráfico do castelán formas gale-
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gas. Isto afecta principalmente á representación do fonema prepalatal fricativo en apelidos como Teixeiro, Janeiro, Xesteira,
Sanxurxo, Seixo, Seixas, etc. Nalgúns destes a castelanización
podería identificarse coa conservación de grafías medievais, aínda
que conviría matizar moito esta afirmación. O mesmo se podería
dicir de grafías con LL en apelidos coma Vila, Vilar e os seus derivados e compostos ou a presencia do Y grego en apelidos que conteñen un ditongo decrecente (o máis frecuente dos cales é Rei).
2. Os que presentan desgaleguizacións que afectan á
reducción de ditongos, alteración de sufixos e casos semellantes
(Montoto por Montouto, Figueroa por Figueiroa, Soto por Souto,
Sotelo por Soutelo, Otero por Outeiro, Villarino por Vilariño,
Oterino por Outeiriño, Ribero ou Rivero por Ribeiro, etc.).
3. Os que foron afectados por unha traducción ó castelán
ou foron substituídos pola forma castelá correspondente (Peña por
Pena, Martínez por Martiz ou Martíns, Yañez por Eanes ou Anes,
Núñez por Núnez ou Nunes, etc.).
4. Os que presentan algunha irregularidade exclusivamente etimolóxica (os Viéitez, Vieites, patronímicos de Bieito, escritos
con V en lugar do B etimolóxico; os Hermida escritos con H, etc.),
que non conteñen propiamente unha deturpación pero que, ó
abeiro da nova lexislación, poderían recuperar unha grafía máis
acorde coa súa etimoloxía.
5. Os apelidos que naceron en época recente xa coa forma
castelá (Iglesias, un apelido “administrativo”, que non se rexistra
no Catastro de Ensenada, a mediados do XVIII, e que na actualidade ocupa o lugar duodécimo por orde de frecuencias).
6. Nun último epígrafe poderiamos considerar diversas
cuestións relativas ás preposicións cos apelidos toponímicos (en
orixe todos as tiñan).
Nalgúns casos a regaleguización dos apelidos obrigará a
escoller entre diferentes solucións. Pensemos, por exemplo, nos
apelidos toponímicos que presentan variantes xeográficas. Cada
caso concreto require un tratamento especial, porque a deturpación non operou dun xeito sistemático. Así, por exemplo, o apelido Louzán, Louzao, que presenta esta dobre forma segundo unha
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distribución xeográfica, foi traducido ó castelán Lozano na Galicia
occidental (a base de datos que manexamos non rexistra ningún
Louzán), mentres que a forma correspondente ó galego central e
oriental Louzao sobreviviu con certa vitalidade.
Noutros exemplos concretos non se produciu propiamente unha deturpación castelanizante senón unha deficiencia na
transmisión do apelido. Nóvoa, por exemplo, que é un apelido
topónimo que ten a súa orixe na antiga Terra de Nóvoa ourensá,
veciña do Ribeiro de Avia, mantense coa forma esdrúxula xenuína
nos arredores do seu foco orixinario, mentres que a medida que
nos afastamos dese foco podemos atopar formas anormais con
alteración acentual en Novoa. O antigamente Miguez, patronímico de Miguel (forma aguda, coma no caso de Celso Emilio Ferreiro
Miguez, con acento no E, pois así se conservaba na tradición da
súa familia materna, segundo comentaba o propio poeta), tamén
se alterou en Míguez, con til no I, cun desprazamento acentual
favorecido sen dúbida pola analoxía doutros patronímicos como
Domínguez, Rodríguez, etc., pero esta alteración non se produciu
na solución mais occidental Miguéns.
Non imos entrar aquí nos innumerables pormenores da
casuística das deturpacións e os criterios de recuperación dos apelidos galegos, e se ó final temos un coloquio poderemos ocuparnos dalgúns casos concretos. Interésanos especialmente, para finalizar, facer referencia a unha das consecuencias da nova lexislación
e que está presente no propio título da Lei 40/1999. É a cuestión
relativa á orde dos apelidos na súa transmisión, que desde a entrada en vigor desta lei pode ser alterada mediante un trámite igualmente sinxelo e gratuíto. A transmisión tradicional, que tomaba
como primeiro apelido o primeiro do pai e como segundo o primeiro da nai, atentaba contra a riqueza patrimonial porque polas
propias leis da combinatoria os apelidos máis frecuentes ían facéndose cada vez máis frecuentes, en tanto que os infrecuentes tendían a desaparecer. Os apelidos máis frecuentes no Catastro de
Ensenada eran practicamente os mesmos ca na actualidade, pero
en proporcións significativamente menores. Segundo esta tendencia, a variedade de apelidos iría empobrecéndose progresivamen-
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te. No Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas celebrado
aquí en Santiago o ano pasado, o profesor Santamarina facía ironicamente o cálculo matemático de cantos séculos farían falta (e
non eran demasiados) para que todos os galegos se apelidasen
Rodríguez, Fernández, González, López ou García, que son na
actualidade os cinco apelidos máis comúns.
Pola información de que dispomos, a só uns meses da
entrada en vigor da lei sobre apelidos e orde destes, as tramitacións de restauración das formas galegas dos apelidos son aínda
relativamente escasas, e seguen un ritmo inferior ó das galeguizacións dos nomes de pía nas décadas precedentes. Ó escaso coñecemento das novas disposicións legais por parte da cidadanía hai
que engadir a falta de información de carácter lingüístico, polo
que parece urxente a publicación de textos de referencia (un diccionario etimolóxico dos apelidos galegos, por exemplo) ou se
cadra a constitución dunha comisión semellante á comisión de
toponimia, que fixe uns criterios de recuperación e ó mesmo
tempo divulgue a importancia da onomástica como patrimonio
cultural da comunidade.

272

Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística

COLOQUIO

Carlos Pena Caamaño

Quería saber se respectando as grafías medievais ou o
seseo, se realmente o “z”, a interdental, é unha contaminación do
español e se non se evitarían moitos casos de confusión dos que se
comentaron, como por exemplo o caso de Zas, que realmente tería
que ser Sas e por desprestixio do seseo pasou a dicirse Zas. Hoxe
en día os mesmos habitantes de Zas non entran por poñer Sas.
Entón querería saber se non cren que se poderían evitar confusións como as que se comentaron.
Gonzalo Navaza Blanco

Con respecto do grafema “z” hai que distinguir o que é a
cuestión gráfica e outra cousa é a súa realización. A grafía “z” non
procede, non é consecuencia da presión castelanizante. Nos apelidos patronímicos comúns, Rodríguez, Fernández, ese “z” é tamén
medieval, outra cousa é cómo despois se poida realizar, pero...
Carlos

A realización, si. Pero como só hai o español e o galego que
teñen ese fonema, digo en linguas románicas. Curiosamente o castelán exerce tanta presión sobre o galego, que non sei... É unha
opinión bastante persoal.
G.N.B.

Se me preguntas dun individuo chamado Fernández, ¿a
grafía Fernández é lexitimamente galega? Eu creo que si, porque é
histórica, igual que os portugueses regularizaron o “s” neste sufixo patronímico na reforma de 1913, e basta visitar un cemiterio
portugués para ver os Antunes escritos con “z”, o avó e o pai e o
fillo, posterior á reforma Antunes, con “s”.
Na cuestión da realización eu non teño nada que comentar. A xente que pronuncie como lle pareza. Agora, que o castelán
condicionou esa grafía e esa articulación, supoño que si. Pero,
desde logo eu non me atrevería a recomendarlle á xente que pro-
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nunciaba Fernández que comece a pronunciar Fernandes; se tradicionalmente pronunciou así que siga.
Antón Santamarina Fernández

Eu non sei se a intervención é polos apelidos Fernández,
Soares ou só referida ao nome Sas.
Carlos

Referíame un pouco en xeral, se ao falaren de toponimia
podían falar un pouco tamén do caso de Zas.
A. S. F.

Aquí dixemos que operabamos cuns criterios relativamente conservadores, e moitas veces os criterios son contradictorios
uns cos outros. Por exemplo nese caso, moi posiblemente non
influíse para nada a pronuncia castelá do topónimo, en cambio si,
seguramente, unha pronunciación ultracorrecta polo feito de
pasar a fronteira do seseo moi próxima ao lugar, igual que pasa
con algúns outros. Pero nese caso non se lle pode achacar a unha
presión do castelán porque é un topónimo absolutamente opaco,
ninguén sabe que iso vén de “Salas”, se o castelanizaran castelanizarían en “Salas”, que é a etimoloxía da palabra. Entón nese caso
a grafía é a tradicional, de séculos xa, e pareceunos oportuno manter a grafía “Zas”. E nun caso moi parecido está a palabra Cee, ou
as Illas Cíes; son casos nos que, cando non operou a presión do
castelán, normalmente mantemos a grafía que vén sendo tradicional nos nomenclátores e nas cartas xeográficas.
Moisés Barreiro
Consello da Cultura Galega

Queríalle preguntar ao señor García Cancela se non é moi
optimista a temporalización que deu para o traballo da toponimia.
Porque vendo o mapa da parroquia que pasou por aquí, parece
que se necesitarían moitos anos e un equipo moi amplo de xente
traballando. E logo, quería saber se ten previsto ampliar o equipo
que se está dedicando a iso.
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Xermán García Cancela

Aquí, como en case todos os proxectos, hai por medio o
problema de sempre. Un problema de cartos e un problema de
medios, e un vai ligado a outro. Tamén pode ser que agora, de
repente, por un sistema que non sabemos como podería ser, de
colaboración con entidades que están polo país adiante, atoparamos
que o traballo que se fixo desta parroquia se pode facer simultaneamente respecto de moitas outras. Pensamos a maiores en crear equipos propios que fagan o labor de recolleita ou de coordinación, pois
por qué non aproveitar certas redes como as de centros escolares,
centros de ensino que contan con seminarios de galego, que teñen
nos rapaces e rapazas informantes potenciais que poidan servir de
recolledores desa información. Estamos a deseñar estratexias.
Sabemos que co sistema que estamos a traballar actualmente, que non deixa de ser unha proba, posiblemente en cinco
ou seis anos quedariamos moi desbordados. Pero podemos ser
quen de idear outro tipo de iniciativas, mesmo estamos a pensar
na creación dunha páxina web que poida servir de alimentación
permanente da información por parte do que nos parece que pode
ser centos de persoas interesadas nesta cuestión; estamos seguros.
Polo momento estamos a ver se damos co sistema de recolleita o
máis sistematizado posible, de maneira que a información que nos
chegue, veña de onde veña, a poidamos despois traballar desde o
inicio da forma máis sistemática posible.
A. S. F.

Eu quería completar un pouco, no sentido no que fala
Xermán; hai moita xente e moitos organismos e moitas institucións que están interesadas neste traballo. Por exemplo, a Real
Academia Galega o ano pasado promoveu un concurso toponímico ideado por Ferro que supoño que se vai resolver agora. Igual
que se fixo un ano, pódense seguir facendo varios anos consecutivos. Normalmente os candidatos que participan nestes concursos
son centros de ensino básico ou ensino medio. O único que temos
que facer é que este tipo de recolleita sexa homologable; é dicir,
que nos valla para incorporar no noso proxecto. Polo tanto no
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sucesivo temos que pensar en ampliar tamén por aquí. E logo o
que pensabamos facer é un chamamento xeral ao profesorado de
ensino básico e medio, xente coma vós que estades nalgún sitio
nun servicio de normalización lingüística, ou servicios comarcais,
etc., que queira achegar algo neste traballo. E de feito están aparecendo moitos espontáneos; nós estamos pedindo bastantes mapas,
bastantes follas destas, fotografías aéreas para a xente que queira
prestar a súa colaboración. Xa están aparecendo tamén espontaneamente algúns profesores de instituto: unha profesora de
Vilagarcía vai facer unha parroquia de por alí, e supoño que no
futuro van ir aparecendo. Unha vez que teñamos a presencia en
Internet, e creo que hai que tela, vai aparecer moita xente espontánea que achegue os topónimos da súa respectiva parroquia.
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo

Queríalle facer unha pregunta ao señor García Cancela.
Falou na súa exposición –de paso– sobre unha asociación cultural
da Guarda, supoño; quería saber qué argumentos achegou esa asociación cultural para cambiar de Tegra a Trega.
G. N. B.

O único que se cambiou foi o nome dese monte, porque
se volveu facer un estudio máis detallado e chegouse á conclusión
de que efectivamente a forma maioritaria na fala e a forma documentada do topónimo era Trega. O estudio levounos a cambiar a
nosa opinión, que era defender o Tegra actual, e a propia asociación tamén achegou documentación onde a forma Tegra era esporádica. A metátese do “r” nesa zona rexístrase noutros exemplos,
non nos pareceu estraño.
X. G. C.

Os veciños dunha parroquia dun concello de Ourense,
Veiro, reclamaban un Santa Olaia de Veiro, pero déuselles a negativa xa que está documentado Santa Baia.
No caso de Trega, creo recordar que se analizou a petición,
que se fixo un estudio documental e que se accedeu a esta.
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G. N. B.

Claro, porque o primeiro dictame era Tegra.
X. G. C.

O primeiro dictame era Tegra e despois houbo unha solicitude formal deles de cambio de dictame. Aínda así hai que dicir
que o Nomenclátor está aberto, tan aberto como que é posible que
ás veces nos cheguen informacións contradictorias.
G. N. B.

En principio se hai dúas formas e unha das que nos
chega é a común noutros lugares, preferimos esa. Entón se nese
caso se fixo o cambio foi porque a documentación foi suficientemente clara.
Xesús Ferro Ruibal
Centro Ramón Piñeiro

Hai un regulamento dunha Confraría de Santa Trega que
vén desde a Idade Media e a min paréceme que aí aparece sempre Trega, e curiosamente trátase dunha confraría que subía
todos os anos ao monte e pasaba tres días a pan e auga. Era o
único lugar de Galicia onde sempre se rezou en galego, porque
había unha ladaíñas que dicían, “Deus ouvide a nós, Deus axuda
a nós” ou algo así. E aí, nese regulamento da Idade Media, aparece sempre Trega.
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PRESENTACIÓN

Boas tardes. Imos presentar o último acto destes IV Encontros
para a Normalización Lingüística.
Escoitaremos a Toni Mataix co seu relatorio sobre a xestión
lingüística. Toni é un vello coñecido por estes lares xa que nos
acompañou en varias ocasións aquí en Santiago e en Vigo, ilustrándonos co seu coñecemento sobre os procesos de normalización lingüística; en concreto sobre o modelo de servicios de normalización lingüística a nivel local, nos concellos, pois a súa actividade está vinculada coa actividade do Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona.
Sen me estender máis no desenvolvemento do seu currículo, por ser coñecido, e para termos máis tempo para o escoitar,
ten a palabra Toni Mataix.
Anxo Lorenzo Suárez

A XESTIÓN LINGÜÍSTICA

Toni Mataix
Consoci per a la Normalització Lingüística

INTRODUCCIÓN

En primeiro lugar quérolle agradecer á organización o feito
de me ofrecer a posibilidade de participar nesta nova edición dos
Encontros para a Normalización Lingüística.
En segundo lugar quero advertirlles a aquelas persoas que
xa asistiron outros anos a unha das miñas exposicións que tomen
a conferencia de hoxe como unha avaliación do que presentara
anos anteriores.
1 PRESENTACIÓN

1.1 O Consorci per a la Normalització Lingüística é o resultado dun pacto político e institucional e constituíuse como un
ente público creado pola Generalitat de Cataluña, os concellos, os
consellos comarcais e algunhas deputacións. Constitúe unha
auténtica rede territorial con 22 centros de normalización lingüística e 130 puntos descentralizados en Cataluña.
1.2 O Centre de Normalització Lingüística de Barcelona executa os proxectos de NL na cidade mediante as 9 delegacións nas
que se estructura. Ten un cadro de persoal estable de 100 persoas
e un flotante de entre 10 e 15 persoas máis, con contratos específicos para os cursos nas empresas.
Ámbitos de traballo do Centre de Normalització lingüística de Barcelona.
a) Extensión do coñecemento. Cursos presenciais e a distancia.
b) Difusión do estándar lingüístico. Servicio de asesoramento lingüístico.
c) Extensión do uso social. Dinamización lingüística.
A nivel técnico o Consorci supuxo dúas grandes vantaxes:
a) Integra todo o territorio.
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b) É competente en todos os ámbitos da normalización lingüística.
Estas dúas características confírennos unha gran capacidade de traballo, aínda que non sempre a soubemos aproveitar ao
cen por cen.
2 A XESTIÓN LINGÜÍSTICA

En primeiro lugar hai que desvincular os usos lingüísticos
sociais do que son os usos institucionais ou os usos lingüísticos
privados. O fomento dos usos lingüísticos institucionais inténtase
abordar desde o ámbito da regulación e da regulamentación e os
privados forman parte da vida privada dos cidadáns. Así que a
metodoloxía da xestión lingüística centrámola nos usos lingüísticos sociais das organizacións e das empresas nas que hai que abordar cambios desde o convencemento e a voluntariedade dos responsables de cada organización.
2.1 Concepto
A xestión lingüística é unha oferta flexible de servicios
adaptada á vontade e ás necesidades de cada organización para o
tratamento planificado dos seus usos lingüísticos.
A xestión lingüística no seu momento foi unha proposta
innovadora, non tanto polo seu contido como pola súa forma e
presentación.
2.2 Servicios
Política de recursos humanos.
• Formación presencial.
• Formación a distancia.
• Asesoramento técnico en procesos de selección.
• Sesións puntuais.
Política de comunicación.
• Asesoramento lingüístico personalizado.
• Recursos terminolóxicos
• Análise e adaptación de modelos de documentos.
• Orientacións lingüísticas para mellorar a imaxe corporativa.
2.3 Metodoloxía. Aplicación da xestión lingüística a unha organización
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2.3.1 Análise e diagnóstico (Indexplà)

Análise lingüística de todas as comunicacións orais e escritas así como do nivel de competencia do persoal da organización.
Indexplà

• Aplicación informática para a análise lingüística das organizacións.
• Permite facer un diagnóstico e avaliar a evolución dos cambios
lingüísticos.
• Baséase na observación de 34 indicadores de NL que se agrupan
en 6 factores diferentes.
• Calcula o Índice Xeral de Normalización Lingüística a partir
dunha ponderación segundo o peso de cada indicador no seu
factor.
• Permite avaliacións sucesivas e compáraas automaticamente
coas anteriores.
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Representación gráfica do Indexplà

Indexplà presenta o diagnóstico dunha organización nun
gráfico no que quedan representados os índices de normalización
lingüística en cada un dos seis factores nos que se estructura a
información:
• Imaxe e rotulación
• Adecuación lingüística do persoal
• Criterios de usos lingüísticos
• Documentación de uso externo
• Comunicacións exteriores
• Documentación e comunicacións internas
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Tamén facilita unha media ponderada que se considera o
“Índice de Normalización Lingüística” (INL) da organización.
Presentado así o diagnóstico, á parte de aumentar a credibilidade da metodoloxía, permítelle á organización fixar os seus
obxectivos, segundo os índices de cada factor.
En posteriores observacións na mesma organización
Indexplà comparará automaticamente os índices das diferentes
observacións así como o INL global de cada observación tal e
como se pode apreciar no gráfico do exemplo.
É polo tanto un instrumento útil para a análise, para a planificación e tamén para a avaliación.
Indexplà: composición do sistema de indicadores

Imaxe e
rotulación

1.1 nome da organización no papel de carta.
1.2 rótulo principal da sede da organización.
1.3 rótulo do horario ou equivalente.
1.4 rótulos interiores formais e non formais.
1.5 publicidade (TV, prensa, radio, cartel, díptico, folleto...)
1.6 bolsa embalaxe etiqueta ou equivalente.

Adecuación
lingüística
do persoal

2.1% de adecuación do persoal que non atende o público nin redacta.
2.2% de adecuación do persoal que atende o público.
2.3% de adecuación do persoal que redacta ou transcribe documentos.

Criterios
de usos
lingüísticos

3.1 Valoración do catalán no acceso á organización (mérito ou requisito)
3.2a persoal con falta de adecuación que asiste a formación de catalán.
3.2b incentivación para a formación lingüística de catalán ó persoal.
3.3 formación do persoal en catalán.
3.4 criterios lingüísticos na atención oral ó público.
3.5 criterios lingüísticos nas comunicacións escritas.
3.6 utilización dun servicio interno ou externo de asesoramento lingüístico.
3.7 promoción da autonomía lingüística do persoal.

4.1 papel de carta co nome.
Documentación 4.2 selos indentificativos ou estándares.
de uso externo 4.3 manual de uso ou de instruccións de maior difusión externa.
4.4 factura recibo ou equivalente.
5.1 lingua de inicio da atención telefónica.
5.2 lingua de inicio dunha conversa oral.
Comunicacións 5.3 lingua da actividade regular e das de máis repercusión.
exteriores
5.4 comunicacións con institucións públicas e privadas.

A xestión lingüística

283

5.5 comunicacións con clientes, usuarios ou asociados.
5.6 comunicacións con provedores.
5.7 publicacións.
6.1 circulares e directrices.
6.2 ordes do día e actas de reunión.
Documentación 6.3 formularios e impresos internos.
e comunicacións 6.4 lingua de apertura das reunións.
internas
6.5 estatutos, proxectos, memorias, balances, presupostos...
6.6 programas informáticos e outras máquinas que emitan mensaxes
2.3.2 O plan lingüístico

• É un instrumento técnico que reflicte e prioriza os obxectivos de
cada organización.
• Organiza e estructura a xestión das actuacións (planificación,
execución e evolución)
• Estructura do plan lingüístico:
• Ficha técnica da organización
• Indexplà. Análise e diagnóstico lingüístico
• Definición de obxectivos (por factores)
• Deseño das actuacións e das accións previstas
• Secuencialización e temporalización das actuacións
• Indicadores e métodos de avaliación (producto, resultados e
impacto)
2.3.3 Execución do plan e prestación de servicios

Realización e seguimento de todas as actuacións planificadas.
a) Actuacións de sensibilización
Durante todo o período de execución do plan lingüístico na organización un dos obxectivos prioritarios dos técnicos
de NL é sensibilizar ao máximo as distintas persoas da organización sobre as vantaxes e as posibilidades do proceso de normalización lingüística, que a organización impulsou, e por isto
é imprescindible despregar os argumentos en todos os contactos que mantemos tanto nas reunións cos responsables coma en
todas as informacións que se lle poidan dar a todo o persoal da
organización.
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b) Actuacións de xestión
A xestión administrativa e contable é imprescindible no
desenvolvemento de calquera proxecto, e, polo tanto, unha xestión
eficaz de todos os recursos contribuirá a unha maior rendibilidade.
É tamén imprescindible establecer e seguir con rigorosidade os mecanismos que permiten unha xestión efectiva de todo o
proceso: planificación, calendario de reunións, convocatorias,
resumo e traslado dos acordos a todos os órganos e sectores da
organización, seguimento dos servicios que se prestan e dos cambios que se van introducindo, etc.
Moitas das actuacións correspóndenlle máis á organización ca aos técnicos e hai que procurar que sexan os interlocutores da organización os que as executen.
c) Prestación de servicios
Un dos aspectos esenciais da execución do plan lingüístico é a prestación de servicios por parte dos técnicos de normalización lingüística. Son as achegas técnicas e didácticas previstas
que han de dotar o persoal da organización de maior competencia
lingüística e maior capacidade para mellorar as comunicacións nos
distintos ámbitos da organización.
d) Avaliación do proceso
Unha boa xestión do plan lingüístico só será posible cunha
avaliación constante das actuacións realizadas, analizando permanentemente os resultados e o calendario e comparándoos coas previsións.
Esta avaliación do proceso permitirá reorientar a execución para que se axuste o máximo posible ás previsións establecidas no plan lingüístico.
2.3.4 Avaliación

Os obxectivos do plan lingüístico establecéronse a partir
do diagnóstico do Indexplà.
Despois da execución unha nova observación do Indexplà
comparará os resultados das dúas observacións e permitiranos
avaliar os efectos do plan lingüístico e tomar novas decisións sobre
o proceso de normalización da organización e establecer, se é
necesario, uns novos obxectivos e un novo plan.
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2.4 A xestión lingüística en Barcelona
Tres anos foron suficientes para poder facer unha primeira avaliación da aplicación práctica da metodoloxía da xestión lingüística en Barcelona.
Este é un dos tres programas de extensión do uso social en
Barcelona.
Os outros dous, administración e sociocultural, trabállanse con outras estratexias.
A metodoloxía da xestión lingüística aplícase exclusivamente a empresas e organizacións do sector socioeconómico e,
polo tanto, todos os datos que se analizan a partir de agora refírense unicamente a este programa e a este sector.
2.4.1 Sistema de indicadores do programa

Consensuar os indicadores que se utilizan para medir globalmente o programa da xestión lingüística na cidade foi unha das
decisións máis importantes e complexas e o seu resultado foi froito dun proceso de evolución constante.
O sistema de indicadores formulouse en dous niveis:
• Unha parte xeral (Difusión xeral) que intenta medir o esforzo
que se fai no sector en promoción e difusión xeral e polo tanto
mide as actuacións feitas neste sentido.
• Unha parte concreta (Execución de plans lingüísticos) que fai
referencia aos resultados e ao traballo concreto que se realiza nas
organizacións que impulsan plans lingüísticos.
É interesante ilustrar a evolución que se seguiu na definición do sistema de indicadores.
Evolución do sistema de indicadores
• Nun principio contabilizábanse case exclusivamente os convenios asinados e isto era interpretado como “resultado” do esforzo de difusión.
• Nos dous últimos anos foron adquirindo importancia os convenios que se cancelaban pola consecución de obxectivos. Unha
cousa era asinar convenios e outra moi distinta era cancelalos
pola consecución de obxectivos.
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• Outra das grandes preocupacións nesta evolución foi medir o contido dos convenios. É dicir, expresar numericamente o esforzo e os
resultados destes convenios. Neste sentido incluíronse os 10 últimos indicadores da táboa que cuantifican o que entendemos como
“resultados” ou contidos dos convenios. Así pois o sistema de indicadores consensuado é o seguinte e a cantidade asociada a cada
indicador expresa os resultados obtidos en Barcelona en 1999.
1. Difusión xeral
• Actuacións de sensibilización ...............................................55
• Envíos de materiais con contido lingüístico .........................26
• Sesións de presentación de materiais....................................55
2. Execución de plans
• Sinatura de novos convenios................................................27
• Renovación de convenios anteriores.....................................16
• Documentos de compromiso (sen convenios) ........................8
• Finalización por consecución de obxectivos.........................11
• Observacións do Indexplà.....................................................30
• Persoas inscritas en cursos .................................................857
• Cursos realizados en organizacións ......................................53
• Persoas que participan en sistemas de autoformación ........158
• Colaboracións en procesos de selección de persoal ................2
• Sesións puntuais de asesoramento lingüístico e recursos......51
• Usuarios con seguimiento personalizado de asesoramento...33
• Informes de usuarios............................................................43
• Consultas breves ................................................................240
• Páxinas revisadas.............................................................2.188
Para garantir unha maior eficacia hai que vincular os
indicadores dos distintos programas. Por exemplo, no programa
xeral de asesoramento hai dous indicadores vinculados a outros
programas:
• Usuarios que pasan a facer un plan lingüístico para a súa organización.
• Usuarios que se inscriben en cursos de formación.
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Estes dous indicadores presentados como obxectivos
melloran o rendemento do programa de xestión lingüística ou o
de formación.
Tres anos de aplicación do programa de xestión lingüística
A comparación dalgúns dos indicadores ao longo dos tres
anos de experimentación da metodoloxía dános unha idea das
posibilidades do proxecto a medio e longo prazo.
2.4.2.1 Convenios con organizacións e empresas
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Constátase unha evolución crecente do número de organizacións que se comprometen a iniciar e manter un proceso de normalización lingüística.
2.4.2.2 Observacións de Indexplà (Evolución cuantitativa)

Non todos os convenios levan asociada a aplicación do
Indexplà. Algúns son para un plan de formación e non esixen o
Indexplà. Con todo, o número de observacións de Indexplà que
anualmente se fan é tamén indicativo.
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2.4.2.3 Indicadores de formación

A maioría dos convenios levan implícita a formación a persoal da empresa. É imprescindible, polo tanto, analizar o incremento na cantidade de cursos que organizaron nas empresas, así
como o aumento das inscricións nos cursos.
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No 1999 máis de 1000 persoas de empresas inscribíronse
en cursos.
É significativo tamén o aumento na demanda de formación non presencial (cursos a distancia e con CD-rom).
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2.4.2.4 Indicadores de asesoramento lingüístico

Nos gráficos queda patente a reorientación do asesoramento lingüístico.
A posta en marcha no 98 do seguimento personalizado
do usuario para dotalo de recursos para a producción de documentos provocou no ano seguinte unha diminución das páxinas
corrixidas.
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A evolución dos indicadores confirma a reorientación dos
obxectivos de CNLB no asesoramento ás empresas.
2.4.2.5 Observacións do Indexplà (evolución cualitativa)

As observacións do Indexplà son a base para unha auténtica evolución de resultados.
Nos gráficos presentamos o diagnóstico e a avaliación
(INL), en distintas fases, de numerosas organizacións que iniciaron un proceso de normalización lingüística.
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Índice de normalización lingüística inicial nalgunhas organizacións
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Estes dous gráficos representan o diagnóstico inicial (INL)
de 23 organizacións que iniciaron un proceso de normalización
lingüística.
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Comparación do índice de normalización lingüística en dúas observacións

Este segundo gráfico representa o progreso do INL en 15
organizacións que xa executaran algunhas das actuacións previstas nos seus plans lingüísticos.
Aquí entramos na auténtica avaliación de resultados e
apréciase que todas as organizacións aumentaron considerablemente os seus índices.
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Comparación do índice de normalización lingüística en tres e catro
observacións

As sucesivas observacións do Indexplà nas empresas representadas no gráfico reflicten progresivos aumentos nos seus índices de normalización lingüística, o que avala cada unha das actuacións que se foron realizando na estructura destas empresas: cursos, sesións puntuais, asesoramento, etc.
2.4.2.6 A xestión lingüística. Estratexias de comunicación

O éxito da aplicación dun programa non só depende da
metodoloxía, da execución ou do sistema de indicadores elixido
para a súa avaliación. As estratexias de comunicación tamén condicionan os resultados. A planificación destas estratexias é fundamental na presentación global do proxecto.
a) Argumentario. Dispor dun amplo e estructurado argumentario reportaranos maior eficacia en todas as actuacións de
sensibilización, ben sexa nas primeiras de difusión xeral e primeiros contactos, ben sexa nas de execución.
O argumentario estructúrase en dous grandes bloques:
- Un argumentario xeral referido ao proceso de normalización e a necesidade xenérica das organizacións de non quedar
atrás neste proceso.
- Un argumentario específico referido ao sector de actividade ao que pertence a empresa. Análise de realidades, estudios sociolingüísticos, tendencias do sector ou de empresas concretas, etc.
Ambos os argumentarios teñen que avalar e xustificar as
actitudes favorables das organizacións e dos seus interlocutores.
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Toni Mataix

b) Elementos de comunicación. Tan importante como dispor
dun bo argumentario é presentalo e facérllelo chegar aos destinatarios e polo tanto hai que planificar os elementos de comunicación.
Para isto é imprescindible establecer previamente os canais
que se van utilizar (correo, internet, teleconcertación…) e, por
suposto, o soporte máis axeitado para cada elemento (cartas, papel
impreso, multimedia…).
Todo isto condiciona, sen dúbida, as estratexias de comunicación.
c) Perfil do promotor. Como a maioría das cousas, as actuacións execútanas as persoas, e o seu perfil, a súa formación e as
súas actitudes son básicos para o convencemento de terceiras persoas. A cotío formulamos dúbidas sobre o perfil ideal das persoas
que teñen que impulsar e xestionar a metodoloxía da xestión lingüística.
Hai que estar atentos á súa formación básica así como á
reciclaxe permanente que necesitan (posta ao día de argumentos,
xerais e sectoriais, posta ao día dos recursos que constantemente
van aparecendo, innovacións tecnolóxicas, análise e seguimento
de tendencias xerais, etc.).
O Centre de Normalizació Lingüística, por outra parte, ten
que deixar ben claras as conductas e os comportamentos que os
visitadores ou promotores teñen que manter ante os interlocutores das organizacións.
Aquí encontrámonos con dous tipos de comportamento.
• Xerais (boa presencia, escoitar o interlocutor, evitar o enfrontamento dialéctico, introducir os nosos argumentos a partir dos
seus e reconducir, etc.)
• Específicos (non vendemos política, só ofrecemos servicio. A planificación lingüística é unha opción voluntaria, hai que facer as
mínimas referencias á lei. Non catalanizamos nin normalizamos.
As empresas de aquí xa son catalanas, etc.).
d) Selección de destinatarios. Unha selección adecuada dos
destinatarios das nosas actuacións pode multiplicar a súa eficien-
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cia. Así, pois, debemos tamén planificar os criterios utilizados para
seleccionar as organizacións que han de ser obxecto das nosas
actuacións.
Para isto teremos en conta as prioridades políticas establecidas, as agrupacións naturais das organizacións na rede socioeconómica e a transcendencia e o impacto das comunicacións destas
organizacións.
2.4.2.7 Valoración da xestión lingüística

Despois de tres anos de aplicación, desde o Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona facemos unha valoración
altamente positiva da experiencia e baseámola en catro características esenciais do proxecto:
a) Proxecto global. A longo prazo marca tendencias xerais.
b) Proxecto integrador. Aborda a planificación dos usos
lingüísticos no seu sentido máis amplo pero trata todas as súas
especificidades.
c) Proxecto técnico. É unha oferta de servicios técnicos
para mellorar a competitividade das empresas. É concreto –obxectivos, actuacións e avaliación– e execútase con medios técnicos e
tecnolóxicos. É unha proposta desprovista de ideoloxía.
d) Proxecto avaliable. É cuantificable e permite incorporar
os conceptos de eficacia e de eficiencia. Permite controlar a execución e tomar decisións na planificación.
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COLOQUIO

Anxo Lorenzo Suárez (moderador)

Despois de lle agradecer a súa intervención a Toni Mataix,
queda aberta esta nova quenda de intervencións, preguntas ou
comentarios.
Isabel Vaquero Quintela
Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago

Os que xa te coñeciamos doutras ocasións temos hoxe
unha visión máis global da túa experiencia. A túa presencia na
Universidade de Vigo no ano 95 e no ano 98 na CTNL coa presentación do Indexplà efectivamente deunos unha perspectiva que
nos permite tomar o relatorio de hoxe como unha avaliación un
pouco máis cuantitativa destes tres últimos anos de traballo.
Vou propor varias consideracións. A primeira é se notaches algunha diferencia de interese polo Centro desde o momento do anuncio da nova Lei de normalización lingüística do catalán
ou non. Isto é, saber se a dinamización e a normalización son
complementarias e en qué medida.
Outra consideración é sobre o índice de éxito ou fracaso
desde o momento de atacar as diferentes empresas.
Toni Mataix

Con respecto da primeira pregunta, si houbo fluctuacións
co tema das empresas ao se presentar a nova Lei. Comezamos o
noso proxecto do Indexplà xa coas indicacións da nova Lei presentes, polo tanto non nos podemos comparar coa situación anterior. Pero si inflúen moito as decisións políticas no noso traballo.
Estamos nun momento duro, moi duro, o índice de éxito
baixou de forma significativa, tanto que tivemos incluso que readaptar o noso cadro de persoal mediante a procura dunha persoa
adecuada para poder chegar aos nosos obxectivos. Este índice de
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éxito coas empresas é, efectivamente, moi baixo. De 1.500 empresas, pódese falar, despois de mandar as cartas pertinentes, con persoal con capacidade de decisión nunhas 150; desas conséguense
unhas 50 entrevistas e uns 15 compromisos de plans lingüísticos.
Non teño os datos anotados, pero van por aquí, tendo en conta
ademais que a sensibilidade si afecta de maneira importante na
decisión de adoptar o plan ou non.
I. V. Q.

A miña pregunta non ía encamiñada a unha demostración
do índice de fracaso senón que pretendía que nos expuxeses claramente que estamos a traballar nun campo moi difícil, que aínda
nas mellores condicións se trata dun campo moi difícil e de éxito
relativo. Que nolo fixeras ver claramente.
Henrique Monteagudo
Consello da Cultura Galega

Matinando nas precondicións sociais desde Galicia, querería saber se este tipo de proxectos por escala e metodoloxía se ten
que centrar no macrourbano, como é o caso de Barcelona, ou se
pola contra existen adaptacións posibles a comarcas, por exemplo.
T. M.

O proxecto aplicado no contorno urbano é máis fácil. Pero
noutros medios dependerá da existencia ou non existencia de
organizacións con estructura estable, empresarial ou asociativa,
colexios profesionais, asociacións de empresas, coordinadoras,
etc.; é preciso un mínimo de estructura, que nós poñemos nun
cadro de persoal de cinco membro como mínimo, para poder aplicar o Indexplà.
O plan vai axudar os usos lingüísticos da estructura. Pero
se a estructura non existe é difícil podelo facer. Se na comarca se
traballa cun grupo de asociacións, cinco ou seis organizacións,
non haberá ningún problema. O traballo é bastante individualizado, coa entidade ou organización que se compromete a levar
adiante o plan lingüístico.
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Socorro García Conde
Departamento de Lingua do Concello de Santiago

Teño algunhas preguntas concretas.
Gustaríame saber se por parte das empresas só se presenta a oferta, se delas mesmas non sae a demanda; así mesmo coñecedora como son de que este plan ten un custo para as empresas,
cál é este custo e qué tipo de compensación ou axuda poden recibir ao solicitar o plan de normalización; sei que a Dirección Xeral
de Política Lingüística está a tratar un sistema de análise semellante ao Indexplà, ¿como está o seu desenvolvemento neste
momento?, ¿están a utilizar o voso programa?; e, por último, coñezo un programa para analizar a situación dun territorio que desenvolveu un dos centros de normalización do Consorci, o de Santa
Coloma de Gramanet.
T. M.

Son moitas preguntas.
Nas empresas si hai unha demanda concreta, si veñen a
nós porque o director xeral ou o xerente oíu falar do proxecto, por
presión sindical ou por outras razóns, porque queren pedir unha
subvención... Si é certo que algunhas empresas chaman sen necesidade de que as vaiamos buscar.
Basicamente o que si ten un custo e é inapelable son os
servicios de formación, ben sexan autoformación ou ben sexan
cursos. Hai que pagar o 100% do custo. Sen embargo as memorias de proxectos concretos, e todo tipo de correccións, depende
do volume do que se trate e da capacidade de recepción. Se se
trata dun uso do servicio de asesoramento non se lle dá prezo, e
isto é así porque na finalidade do plan está o seguimento do usuario. Este seguimento personalizado non se factura, por dicilo dalgunha maneira. Si se facturarán documentos concretos que se nos
entreguen en gran volume e sen unha intervención previa do
usuario do noso plan. A persoa tense que comprometer a mellorar
a súa competencia lingüística e polo tanto a traballar a lingua.
A análise da organización tampouco ten un custo, como
tampouco o ten a sensibilización co persoal; só terán un custo

Coloquio

297

engadido, polo tanto, os labores de asesoramento, se son fóra do
plan, e os cursos de formación.
Con respecto a outro programa, Ofercat, elaborado no
Centro de Normalización Lingüística de Santa Coloma, intenta
medir cómo está toda a oferta lingüística, tanto pública como privada; índices, medias, ponderacións. Hai un comité de expertos
que estivo a validar a proposta inicial de Ofercat. Propuxeron moi
poucos cambios e a partir de xaneiro comézase a experimentar en
cinco territorios concretos, un deles tamén é Barcelona, neste caso
será Ciutat Vella, un territorio moi acoutado, e outros cinco municipios xunto con Santa Coloma, que foi o centro normalizador
promotor e creador deste proxecto.
E finalmente a outra pregunta que fixeches. A Dirección
Xeral está a traballar nun proxecto para facer análise lingüística,
para definir perfís lingüísticos. É diferente do Indexplà, os perfís lingüísticos que saca tamén son diferentes. Hai dez días presentáronnolo e parece difícil compatibilizar os dous métodos.
Quedamos en que xa falariamos se seguiamos o seu método ou o
noso porque a gran vantaxe que temos nós na oferta de servicios
nas empresas é que, feita a análise e a proba de nivel, a formación
que cada traballador necesita, na cidade hai douscentos cursos e
podemos dirixir en diferentes horarios e niveis a estes cursos ao
persoal. Hai moitos que en lugar de facer un curso propio envían
o traballador ao curso, a matrícula vai incluída en todo o que é o
paquete que nós pactamos coa empresa e facemos un acceso directo desta persoa ou destas persoas nos cursos. Co sistema que a
Dirección Xeral de Política Lingüística ofrece marca uns perfís
diferentes, marca uns programas de formación diferentes, que en
principio non son compatibles co sistema que nós seguimos nos
cursos, nin no Indexplà nos perfís lingüísticos, nin nada. Polo
tanto xa veremos como acaba. Son cousas que pasan.

CLAUSURA
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CLAUSURA

Cando inauguramos estes Encontros pretendiamos ofrecer
por unha parte elementos de reflexión, informacións de relevancia
e coñecementos útiles para as persoas interesadas pola normalización lingüística do galego. Ampliamos o abano de temas con respecto a outros anos, para diversificalos, para atraer tamén a un
público máis variado e se isto é a satisfacción dos presentes, como
de momento se me vén transmitindo, seguiremos nesta liña.
Os nosos obxectivos de facer unha cita anual vanse cumprindo e para nós é realmente moi motivador ter a resposta que
temos nos Encontros, é dicir, a vosa presencia e a vosa participación. Son elementos, estes, fundamentais para organizar isto, que
é algo que dá bastante traballo, e no que o índice de éxito, do que
se falou antes, é observar que á xente lle agrada, que está presente e que participa e queda satisfeita co programa que se lle presenta.
Este foi un programa do que estou particularmente satisfeito polo nivel das intervencións que se fixeron, e espero que vós
teñades tamén esta sensación.
Simplemente quero agradecer á xente, sobre todo á que
veu de fóra de Santiago, tanto falar como sentar nas bancadas do
público, polo esforzo especial que tiveron que facer para estar
aquí. Tamén me permito pedirvos un aplauso para as persoas que
tecnicamente fixeron isto posible, que traballaron para facernos
isto máis doado e levadeiro, que son: Alicia Padín, Victoria
Cerviño, Olga Fernández, Sonia Del Oro, Beatriz Pérez e os bolseiros do Arquivo de Planificación Lingüística e do Informe de
Política Lingüística e de Normalización do Consello da Cultura
Galega.
Moitas gracias a vós e ata o próximo ano.
Henrique Monteagudo Romero
Consello da Cultura Galega

PROGRAMA E FICHA TÉCNICA
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IV ENCONTROS PARA
A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
PROGRAMA

DATAS DE CELEBRACIÓN

9 e 10 de novembro no Hotel San Francisco.

OBXECTIVOS

a) Constituír o punto de encontro, reflexión, análise e debate das
persoas que desenvolven o seu labor profesional nos diferentes
servicios lingüísticos.
b) Abrir novos campos de traballo nos labores de planificación e
dinamización lingüística.
c) Institucionalizar os Encontros como punto de encontro, debate e reflexión dos profesionais.

BLOQUES TEMÁTICOS

1. Novas experiencias de planificación lingüística en Galicia.
2. A fixación do estándar nos distintos ámbitos profesionais.
3. As políticas lingüísticas na Administración de xustiza.
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Programa

XOVES 9
09:00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:30

INAUGURACIÓN DOS ENCONTROS

SESIÓN 1
10:30

CONFERENCIA: A configuración sociolingüística da Europa unida.
MIQUEL SIGUÁN

11:30

COLOQUIO

12:00

PAUSA-CAFÉ

12:30

MESA DE TRABALLO: A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
NO ÁMBITO DA XUSTIZA
– A normalización lingüística no ámbito da xustiza: propostas de
intervención. VENTURA GUDE AYUSO/ROCÍO LÓPEZ
HUETE
– A normalización lingüística desde a perspectiva da xudicatura.
BENITO MONTERO PREGO
– A normalización lingüística no exercicio xurídico privado. LUÍS
RODRÍGUEZ ENNES

13:30

COLOQUIO

14:00

XANTAR

SESIÓN 2
16:30

MESA DE TRABALLO: A NORMALIZACIÓN DO GALEGO EN
DIVERSOS ÁMBITOS SOCIAIS
– O galego na igrexa. DANIEL LÓPEZ MUÑOZ
– O galego na sanidade. FRANCISCO VÁZQUEZ VIZOSO
– O galego na publicidade. FERNANDO RAMALLO FERNÁNDEZ
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17:30

COLOQUIO

18:00

PAUSA-CAFÉ

18:30

CONFERENCIA: Perspectivas das linguas minorizadas nas institucións da Unión Europea. ALBA NOGUEIRA LÓPEZ

19:30

COLOQUIO

VENRES 10
SESIÓN 3
10:30 CONFERENCIA: O proceso de normalización lingüística en Galicia
visto desde o exterior. HENRI BOYER
11:30

COLOQUIO

12:00

PAUSA-CAFÉ

12:30

MESA DE TRABALLO: A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
NA ONOMÁSTICA
– Galeguización de nomes e apelidos: estado da cuestión. GONZALO NAVAZA BLANCO
– A recuperación da toponimia galega. ANTÓN SANTAMARINA
FERNÁNDEZ
– A Comisión de Toponimia Galega. XERMÁN GARCÍA CANCELA

13:30

COLOQUIO

14:00

XANTAR

SESIÓN 4
16:30: MESA DE TRABALLO: ESTANDARDIZACIÓN E CALIDADE
LINGÜÍSTICA
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Programa

– Caracterización da linguaxe administrativa galega. CARLOS
DÍAZ ABRAIRA
– A calidade lingüística nas tarefas de corrección. XUSTO
RODRÍGUEZ RÍO
– O galego como lingua de especialidade. IOLANDA GALANES
SANTOS
17:30 COLOQUIO
18:00 PAUSA-CAFÉ
18:30 CONFERENCIA: A xestión lingüística. TONI MATAIX UBACH
19:30 COLOQUIO
20:00 ACTO DE CLAUSURA DOS ENCONTROS
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Ficha técnica

FICHA TÉCNICA
Consello da Cultura Galega
9 e 10 de novembro de 2000
Santiago de Compostela
ORGANIZA

Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística
COLABORAN

Escola Galega de Administración Pública
Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua
Dirección Xeral de Política Lingüística
Dirección Xeral de Xustiza
Dirección Xeral de Administración Local
Federación Galega de Municipios e Provincias
Santiago de Compostela Cidade Europea da Cultura do Ano 2000
APOIAN

A Nosa Terra
Edicións Sotelo Blanco
Ir Indo Edicións
Editorial Galaxia
Edicións Xerais de Galicia
COORDINACIÓN

Susana Mayo Redondo
ASESORAMENTO CIENTÍFICO

Henrique Monteagudo Romero
Anxo Lorenzo Suárez
SECRETARIA TÉCNICA

Elisa González Rosendo
EQUIPO TÉCNICO

Alicia Padín Otero
Victoria Cerviño Ferrín
Olga Fernández Nogueira
GABINETE DE PRENSA

Salomé Sotelo Vázquez
LUGAR

Hotel San Francisco
Campo de San Francisco, 3
15705 Santiago de Compostela

PARTICIPANTES
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Participantes

Abuín Ces, M.ª Dorinda

Cochón Rodríguez, Concepción

ARQO Arquitectura e Urbanismo, SL

SNL, Concello de Pontevedra

Aira González, Raquel

Comas García, Ramiro

CPI Camiño de Santiago

Alcalde Riveiro, Berta
Alonso Alonso, Alexandre
Escola Galega de Administración Pública

Cora Fernández, Natalia
Davila Ventura, Montserrat
Díaz Abraira, Carlos
Parlamento de Galicia

Alonso Figueroa, Sonia
Escola Galega de Administración Pública

Díaz Moscoso, Carmen
APNL-CDSG

Alonso Vázquez, Roberto
Colexio Mendiño

Díaz Muñiz, Salomé
Concello de Viveiro

Álvarez Docampo, Xulio César
SNL, Concello de Lugo

Diéguez Álvarez, Concepción
Centro Comarcal de Terra de Trives

Álvarez Pousa, M.ª Concepción
Amieiro Teixeira, Fabiana
Barreiro Comedeiro, Moisés

Domínguez Alberte, Xoán Carlos
Servicio Lingüístico Comarcal
Terra de Celanova

IPLN-CDSG

Domínguez Portela, M.ª Soraya

Bermúdez Blanco, Manuel

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Domínguez Salgado, Ana Belén
Consello da Cultura Galega

Blanco Diéguez, Susana
Braña Gutiérrez, Manuel

Dopico Orjales, Xan Manuel
Concello da Illa de Arousa

Escola Galega de Administración Pública

Búa Pintos, Alicia
SNL, Concello do Grove

Burés Miguéns, Ana Rosa

Espiñeira González, Eva
Feixoo Ares, Vicente
Fernández Crespo, Arantxa
SNL, Comisións Obreiras de Galicia

Calo García, M.ª Dolores
Camoira Vega, César

Fernández Fdez., M.ª Inmaculada
El Progreso de Lugo

Campos Villar, Xabier

Fernández Nogueira, Olga

USC, Facultade de Filoloxía

APNL-CDSG

Carpente Leira, Flora

Fernández Piñeiro, Blanca
Escola Galega de Administración Pública

Cerviño Ferrín, Victoria
APNL-CDSG

Fernández Rei, María
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Ferreiro Rodríguez, M.ª Isabel

González Solla, Elvira

Asociación Provincial de
Empresarios da Construcción

IPLN-Consello da Cultura Galega

Formoso Gosende, Valentina

Iglesias González, Carmen

IES Valga

Lado Lago, Antón

Fraga Vaamonde, Ana

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Servicio de Traducción da Consellería
de Presidencia

Lavandeira Salido, David

Galanes Santos, Iolanda

Leira Penabad, Esther

IPLN-Consello da Cultura Galega

Concello de Pontedeume

García Cancela, Xermán

López Boullón, Xosé Ramón

Servicio de Traducción da Consellería
de Presidencia

Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia

García Conde, Socorro
Departamento de Lingua Galega-Concello
de Santiago de Compostela

López Casas, Manuel
Parlamento de Galicia

López López, Olga
IES Coroso

García Freire, Celsa
Concello de Arzúa

López Suárez, María Pilar

García García, Susana

López Vázquez, Carmen

García Gómez, Valentín

Luna Alonso, Ana

Concello da Estrada

Facultade de Filoloxía e Traducción

García Lueiro, María do Pilar

Manteiga Barragáns, Elena

Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Marín Oliva, Alexandre

IES Politécnico e Universidade de Vigo

Gómez Méixome, Antón

Martínez Baleirón, Mónica
Instituto da Lingua Galega

Consello da Avogacía Galega

Gomis Parada, Cristina

Martínez Fernández, Ana Isabel
IPLN-Consello da Cultura Galega

Gomis Parada, Iolanda

Martínez Rodríguez, Isabel

Asociación Socio-Pedagóxica Galega

IES Camilo José Cela

González Blanco, Beatriz

Mayo Redondo, Susana
APNL-CDSG

González López, Ana María
González Montañés, Alberte

Méndez Vázquez, Begoña
SNL, Comisións Obreiras de Galicia

Audiencia Provincial de Ourense

González Rosendo, Elisa
APNL-CDSG

Miramontes Castro, María
Servicio de Traducción da Consellería
de Presidencia
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Participantes

Mosquera Carregal, Xesús Manuel

Pino Ramos, Sara

Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Negro Romero, Marta

Portas Rodiño, Maria del Carmen
Concello da Illa de Arousa

Neira Rodríguez, Marta
Nogueira Blanco, Carmen

Porto Sánchez, Antón
IPLN-CDSG

O Correo Galego

Novo Díaz, Benito

Prieto Rodríguez, Pilar

Concello de Lugo

Servicio de Traducción
da Consellería de Presidencia

Núñez Singala, Manuel

Pulleiro Liste, Natividad

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Rivas Cid, Xoán

Olmo Casalderrey, Luísa del

Servicio de Traducción
da Consellería de Presidencia

Colexio Mendiño

Otero Fernández, Xosé Manuel
APNL-CDSG

Otero Magdalena, Pilar
Padín Otero, Alicia

Rivas Rodríguez, Aitor
Rodríguez Caldas, Begoña
Servicio de Traducción de Telefónica

Rodríguez Matanza, Rosa

APNL-CDSG

Rodríguez Parada, Raquel

Paños Rodríguez, Isabel

SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Academia St. Patricks

Pazos García, Fernando

Rodríguez Rodríguez, Ánxela

Servicio Lingüístico Comarcal do Salnés

Servicio de Traducción
da Consellería de Presidencia

Penoucos Castiñeiras, Mercedes

Rodríguez Yáñez, Ricardo

Servicio de Traducción
da Consellería de Presidencia

Román Alonso, Jesús Fernando

Pereira Fernández, Miguel
Servicio Lingüístico Comarcal do Deza

Pereira Maceda, María
Pérez Magdalena, Rosario

Concello de Ourense

Romero Rodríguez, Daniel
Concello de Fene

Rosales Rodríguez, Begoña

APNL-CDSG

Sánchez López, Jaime

Pérez Picallo, M.ª Carmen

Santos Ferreiros, Sonia

O Correo Galego

Pichel Calo, Avelina

Sarmento Rodríguez, Neves
Audiencia Provincial de Lugo
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Silva Domínguez, Carme

Tajes Marcote, Begoña

Facultade de Humanidades de Lugo

Consello da Cultura Galega

Sobrino Pérez, María dos Anxos

Tarrío Barreiro, Andrés

Instituto da Lingua Galega

Sotelo Vázquez, Salomé
APNL-CDSG

Soto Andión, Xosé
ASG-Consello da Cultura Galega

Soto Viñas, Paula
Concello de Moaña

Souto González, Marta
Concello de Vigo

O Correo Galego

Vaquero Quintela, Isabel
SNL, Universidade de Santiago
de Compostela

Varela Pombo, Sonia
Varela Varela, Xosé Manuel
Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños

Vázquez Rodríguez, Xoaquín
Concello de Melide

Vidal Meixón, Ana

Souto Sieiro, Sonia

Instituto da Lingua Galega

Subiela Pérez, Xaime

Vidueiros Sánchez, M.ª Jesús

COLECCIÓN B A S E
COLECCIÓN B A S E

CONSELLO
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COLECCIÓN B A S E

Nas portas do Ano Europeo das
Linguas cómpre reflexionarmos
sobre a estructuración desta diversa
realidade lingüística, así como do
lugar que o galego ocupa na súa
construcción.
Os
IV
Encontros
para
a
Normalización Lingüística ofrécennos, a través das achegas de recoñecidos investigadores, unha nova
aproximación á situación sociolingüística de Europa.
Ó mesmo tempo, respondendo á
crecente demanda de formación nas
áreas académica e profesional, afondamos tamén na situación do idioma en diversos ámbitos sociais,
como a xustiza, a igrexa, a sanidade
ou a publicidade.
O tratamento doutras cuestións,
como a onomástica, a estandardización ou a calidade e xestión lingüísticas, pechan estes IV Encontros,
constituídos xa como foro anual de
exposición e debate para os axentes
normalizadores da nosa lingua.

ACTAS DOS IV ENCONTROS PARA A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

ACTAS DOS IV
ENCONTROS
PARA A
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE GALICIA
ARQUIVO DE PLANIFICACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

