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INTRODUCCIÓN 

O ánimo que nos levou a desenvolver este traballo de investiga
ción foi a realización dunha análise sincrónica da dinámica 
normalizadora nos ámbitos socio-económicos e nas comunidades 
locais, e posteriormente realizar un avance dos escenarios futuros a 
medio e longo prazo, propoñendo as imaxes prospectivas máis 
factibles do proceso normalizador. 

Con esa finalidade desenvolvemos este documento co que pre
tendemos presentar un informe de traballo aberto, co dobre obxectivo 
de interpreta-la realidade sociolingüística imbricada nos esforzos de 
promoción e de extensión dos usos sociais da lingua galega. Outro 
obxectivo que perseguíamos con estas páxinas, e que eremos 
cumprido, é o de tratar con profundidade as potencialidades e os 
límites ós que se enfrontan os procesos de normalización do galego 
nos dous contextos nos que centrámo-lo noso labor: o ámbito local 
e o mundo socio-económico. 

Este traballo está dividido en seis partes. Tras un primeiro 
capítulo dedicado en exclusiva á xustificación da elección dos focos 
de interese que deron pé á presente investigación e tras fixar 
algunhas precisións de contido e de metodoloxía, no capítulo segun
do levamos a cabo unha revisión da situación sociolingüística sincró
nica e poñemos de manifesto algunhas das claves que nos permiten 
entende-la evolución recente do contacto galego-castelán. Ademais 
de analiza-la situación sociolingüística, avanzamos algúns puntos 
de reflexión sobre a evolución dos procesos de normalización da 
lingua galega, con especial énfase nos atrancos e nas potencialidades 
que presentan tales procesos na actualidade. 

No capítulo segundo analizamos directamente os procesos 
normalizadores nos ámbitos locais, organizándoos en catro aparta-
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dos: análise da situación actual, op1mons, actitudes e realidades 
sobre os procesos normalizadores locais, un estudio de casos centra
do na experiencia do concello de Moaña (Pontevedra) na normaliza
ción da lingua, e unha recapitulación final. Os temas particulares 
que abrangue este capítulo van desde o funcionamento dos servicios 
de normalización municipais ata o papel e a rendibilidade do labor 
dos seus técnicos, pasando polas opinións e perspectivas dos actores 
sociais implicados directamente na xestión normalizadora local. Por 
outra parte, co estudio específico de Moaña queremos presentar 
unha perspectiva comunitaria de xestión normalizadora que pode 
resultar sen dúbida exemplar e paradigmática para outros casos e 
situacións, ó tempo que nos permite reflexionar sobre algúns dos 
paradoxos e das resistencias ás que aínda se deben enfrontar este 
tipo de procesos. 

O terceiro capítulo está centrado nos ámbitos socio-económicos, 
e ó longo dos catro grandes apartados que configuran o contido 
<leste capítulos levamos a cabo unha análise e unha avaliación das 
actividades e das perspectivas de extensión da lingua galega neses 
ámbitos implicados no mundo socio-económico; por outro lado, 
analizámo-las actitudes e mailas opinións que manifestan os dife
rentes actores sociais sobre as posibilidades de extensión da lingua 
nesas actividades, e finalmente levamos a cabo unha recapitulación 
conclusiva centrada na posta de relevo dos puntos fortes e febles 
detectados nese sector con respecto á promoción da lingua. Dun 
xeito moi especial queremos salientar neste capítulo <lúas partes en 
concreto: a presentación e avaliación que efectuamos das experien
cias de dinamización lingüística realizadas ó abeiro da Fundación 
Galicia-Empresa (cfr. 4.1.2), e, en segundo lugar, os resultados e a 
interpretación correspondente dunha enquisa sobre situación e ex
pectativas de promoción da lingua nunha mostra estratéxica de 
cento dez empresas galegas. 

No capítulo quinto levamos a cabo, en primeiro lugar, unha 
reflexión sobre a perspectiva da realidade sociolingüística que cómpre 
superar á vista, sobre todo, dos datos e das tendencias evolutivas 
que podemos rastrexar no Mapa Socio lingüístico de Galicia (MSG ). De 
seguido presentamos unha reflexión, cun carácter práctico, sobre o 
concepto e os principais elementos constitutivos da dinamización 
sociolingüística da lingua galega. Este capítulo remata coa presenta
ción dos resultados dunha análise prospectiva baseada en dous 
aspectos: unha análise estructural, que nos fornece as variables clave 
dos procesos normalizadores, e unha análise de actores, que nos 
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mostra un escenario futuro de alianzas e conflictos entre as distintas 
partes que interactúan na normalización da lingua galega. 

O traballo remata cun breve capítulo de conclusións, un anexo 
no que reproducímo-la enquisa realizada ás empresas e as referen
cias bibliográficas manexadas ó longo desta investigación. 

No que corresponde ós agradecementos, ternos que facer constar 
expresamente os nosos parabéns a tódolas persoas que directa e 
indirectamente colaboraron, participando nas entrevistas, para a 
recollida dos datos. Dado que a lista sería moi extensa, facemos este 
agradecemento xenérico a tódalas persoas individuais, colectivos, 
entidades civís, sindicatos, partidos políticos, empresarios, 
asociacións empresariais, etc., que aparecen citados nos distintos 
capítulos <leste traballo. Mención á parte merecen Iñaqui Solla 
Covelo, do Instituto Galega de Estudios Comunitarios (rcEsco ), que 
realizou as transcricións das entrevistas en profundidade, e Andrés 
Tarrío Barreiro, licenciado en Filoloxía Galega, que realizou o traballo 
de campo relacionado coa enquisa a unha mostra estratéxica de 
empresas. 

Finalmente, agradecemos á Consellería de Educación e Ordena
ción Universitaria da Xunta de Galicia que, no marco dos proxectos 
anuais de investigación (referencia XucA38201A92), concedeu o 
financiamento necesario para realizarmos este traballo. 

Vigo, marzo de 1997 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLÓXICOS DA 
INVESTIGACIÓN 

1.1 OBXECTIVOS E OBXECTO DE ESTUDIO 

Este traballo de investigación nace polo interese en analizar un 
conxunto de aspectos observables na realidade lingüística complexa 
e ás veces contradictoria que presenta a evolución da situación social 
da lingua galega dos anos noventa. Cando falamos de normalización 
lingüística e de proceso normalizador non estamos negando obvia
mente a presencia ben clara dun proceso de substitución social da 
lingua galega. Por outro lado, o feito de que se poida describir un 
proceso normalizador en marcha non implica necesariamente que se 
poida definir unha política lingüística normalizadora desde as 
institucións públicas galegas, nin, por suposto, implica que exista 
unha programación planificada de actuacións lingüísticas. 

Por outro lado, parece máis razoable falarmos de «procesos» de 
normalización, e non só dun único proceso. O emprego do singular 
pode suxeri-la existencia dun proceso centralizado e organizado na 
xestión das prácticas normalizadoras. Aínda que dubidamos de que 
ese tipo de situacións se produzan no mundo, está claro que iso non 
ocorre coa situación da normalización da lingua galega. Ademais, ó 
usármo-lo pluraJ, centrámo-la atención na tendencia á dispersión e 
ó illamento que presentan boa parte das prácticas normalizadoras, 
trazos que sen dúbida caracterizan a normalización da lingua 
galega. 

Un dos aspectos que latexaba en boa parte dos debates sobre a 
situación sincrónica e sobre a evolución social da lingua galega era 
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a ausencia de fontes empíricas fiables que achegasen unha ollada 
realista e en profundidade sobre o contexto macrosocial do contacto 
entre galego e castelán. A falta de empeño mostrado polas institucións 
correspondentes á hora de acudir a fontes macrosociais que ofrecesen 
unha visión cuantitativa do contacto sempre deu que pensar sobre 
os intereses que habería detrás de tal desleixo metodolóxico. A pesar 
<lesa lagoa investigadora, traballos como o de AYESTARÁN e DE LA CUEVA 

(1974) presentaban unha primeira observación cuantitativa sobre a 
situación social da lingua e, principalmente, sobre as variacións na 
vitalidade e na extensión do galego en función de distintas variables 
sociolóxicas. Tamén podiamos acudir ó máis recente CENSO DE 

POBOACIÓN E VIVENDA realizado no ano 1990 (cfr. IGE, 1991), que a pesar 
de consistir soamente nas respostas ás tres preguntas lingüísticas 
contidas no cuestionario do padrón de habitantes, presentaba un 
resultado global sobre coñecemento e uso da lingua, resultado 
excesivamente orientado cara a unha situación lingüística dabondo 
irreal, froito sen dúbida de deficiencias -metodolóxicas á hora de 
implementa-las preguntas e de recolle-las respostas. Como resultado 
da análise dos resultados do IGE (1991), chegabamos sen dificultade 
á conclusión de que a lingua galega gozaba dunha vitalidade 
demográfica extraordinaria, con variacións pouco salientables. 

Noutros casos, como por exemplo o informe do CENTRO DE 

INVESTIGACIÓNS SOCIOLÓXICAS sobre as linguas do estado (cfr. crs, 1994), 
a relativa amplitude das cuestións analizadas e a posibilidade de 
comparación coa situación das outras linguas nativas dn Estado non 
agachaba unha limitación evidente no universo da mostra. Aínda 
con esas limitacións, tamén podiamos observar unha alta vitalidade 
da lingua galega en determinados parámetros análizados, tanto en 
por si como ó compara-los datos do galego cos das outras linguas 
comunitarias do Estado. 

Todo este material (AYESTARÁN e DE LA CUEVA, 1974; IGE, 1991; crs, 
1994) paliaba moi escasamente o baleiro de datos fiables, e a ausen
cia dun traballo amplo e rigoroso provocaba a carencia dun perfil 
cuantificable e territorialmente definido do coñecemento, uso e 
actitudes sobre a lingua galega. Ademais, a ausencia de concreción 
cuantitativa fornecía o mantemento de intuicións máis ou menos 
compartidas, alentaba a defensa de optimismos rebordantes sobre a 
ampliación da presencia social do galego froito do proceso 
normalizador, e, noutros casos, obrigaba á formulación de pesimis
mos igualmente rebordantes baseados nos lentos avances sociais e 
nas impresións parciais sobre a resistencia lingüística de determina
dos sectores sociais, económicos e políticos. 
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O proxecto de realización do MAPA SocIOLINGüísTICO DE GALICIA 

(MSG) contribuí u poderosamente a resolver boa parte dos problemas 
de cuantificación sinalados. O MSG consta de tres volumes, nos cales 
os autores analizan a lingua inicial e o coñecemento lingüístico 
(volume I), os usos lingüísticos (volume II), e as actitudes e os 
prexuízos lingüísticos (volume III).1 

A situación sociolingüística da lingua galega, á vista dunha 
lectura dos volumes do MSG, presenta unha realidade sincrónica chea 
de contrastes e de matices, propios das situacións de conflicto 
lingüístico.2 Por un lado, témo-la realidade do uso lingüístico efec
tivo, que sitúa o galego como o idioma cooficial do Estado con máis 
falantes habituais porcentuais, por encima do catalán en Cataluña, 
en Valencia e nas Illas Baleares, e do éuscaro no País Vasco. 

Isto non quere dicir, como xa indicamos anteriormente, que 
debamos inferir que non está presente na evolución sociolingüística 
da sociedade galega actual un proceso de substitución da lingua 
galega máis ou menos avanzado. Efectivamente, o proceso 
substitutorio está en marcha e boa proba son as porcentaxes, cada 
vez menores, de novos falantes (producíndose así unha ruptura 
entre as xeracións de avós, pais e fillos ), e o hiato radical que 
podemos observar entre as prácticas lingüísticas dos residentes en 
contornos urbanos e os habitantes de lugares semiurbanos e rurais. 
Por outro lado, e a carón dun uso que, aínda que minguante, se 
mantén en porcentaxes numéricas importantes, podemos observar 
como os trazos sociolóxicos de ruralidade e de atraso cultural 
asociados co galego seguen estando presentes para boa parte da 
sociedade galega, trazos que fan da imaxe dos galego-falantes un 
referente identitario abertamente estigmatizante. 

Pero cabo desta realidade macrosocial que presenta un perfil ben 
coñecido para os que estudian os procesos de cambio e de 
obsolescencia lingüística, podemos rastrexar outras tendencias 
sociolingüísticas que nos chegan a presentar con certo rigor a 
existencia dun proceso de normalización lingüística, e que ten como 
consecuencia que o galego leve xa anos penetrando en ámbitos de 
uso e sendo utilizado con funcións sociais ata agora descoñecidas 
para a lingua. A presencia nas diferentes administracións e 

1 Véxase FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ e R ODRÍGUEZ NEIRA (coords.) (1994), (1995), (1996), 
respectivamente. 
2 Para o concepto de conflicto lingüístico, véxase ARACJL (1982). 
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institucións do estado, na vida académica e no ensino en xeral, e a 
presencia nos medios de comunicación abriron espacios á lingua ata 
agora totalmente inéditos e, o que é máis importante, desde un 
punto de vista cualitativo, mediante o acceso da lingua a eses 
contextos socialmente prestixiados podemos contemplar unha situa
ción nova na cal algúns dos vellos estigmas asociados coa oralidade 
en galego ceden paso a unha visión menos dramática e máis 
funcional baseada na simple instrumentalidade do uso da lingua. 

Un dos elementos que nos levou a principiar unha reflexión en 
profundidade do proceso de normalización lingüística foi precisa
mente a dinámica xerada nos últimos anos pola cal o proceso de 
recuperación lingüística comezou a estar presente no mundo da 
empresa e das relacións económicas. Este tipo de iniciativas, propi
ciadas pola actuación dalgunhas entidades de carácter civil e cidadán 
(como, por exemplo, a actividade da Asociación de Funcionarios pola 
Normalización Lingüística, a creación da fuñdación Galicia-Empresa, a 
creación do centro de estudios Lingua e Empresa en Ferrol, as 
actividades da Mesa pola Normalización Lingüística, organización 
cidadá que leva realizadas, entre outras actividades, diferentes 
campañas de normalización lingüística sectoriais no mundo do 
comercio[ etc.), todo este tipo de actividades e de accións inciden 
sobre un conxunto de ámbitos de uso que consideramos clave no 
proceso de recuperación da lingua galega, na medida en que un dos 
aspectos máis importante e certamen te imprescindible . do proceso 
normalizador é precisamente a presencia normal do galego en 
espacios socialmente prestixiados e recoñecidos, espacios que poidan 
servir de referente simbólico para tódolos sectores sociais. 

A administración autonómica, mediante diferentes tipos de 
accións, dálle pulo ó desenvolvemento dunha serie de materiais, de 
actividades, etc. que inciden na liña normalizadora nestes ámbitos 
laborais. Sen embargo, cómpre sinalar que este tipo de iniciativas 
non están nin enmarcadas nunha programación máis ou menos 
planificada nin tampouco estamos ante accións que presenten unha 
coherencia, sistematicidade e organización mínimas. Trátase na maior 
parte dos casos de iniciativas que, partindo de entidades ou indivi
duos externos á administración, a propia administración recolle e 
canaliza pero sen preocuparse en exceso pola súa coordinación e 
coherencia. 

Neste sentido, as iniciativas e a perspectiva de funcionamento 
desde a administración galega distan anos luz en intensidade, 
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organización e resultados positivos da que se produce, por exemplo, 
en Quebec ou en Cataluña, no marco da política de extensión do 
francés e do catalán no mundo comercial e empresarial, cos resulta
dos en xeral positivos que os diferentes informes indican3

. 

1.2 PARTES DO TRABALLO 

O traballo está centrado nos ámbitos locais e nos ámbitos socio
laborais. Os motivos que nos levaron a esta selección concreta foron 
o convencemento de que os ámbitos locais e socio-económicos 
representan dous sectores decisivos para avalia-las posibilidades 
reais que presenta o galega para se configurar como unha variedade 
lingüística apta para todo tipo de funcións e de usos sociais. Por un 
lado, os ámbitos locais inciden en usos sociais da lingua onde afloran 
referentes de identidade e de proximidade afectiva, e todo tipo de 
valores expresivos e solidarios. Por outro lado, o sector económico 
leva aparellado os referentes de utilidade, de prestixio, de poder e 
mesmo o de mobilidade social. O posicionamento da lingua neses 
contextos implica da-lo salto cara a unha xeira na cal o galega 
abandona os trazos e os referentes de atraso e de marxinalidade. 

Antes de entrarmos na consideración, por separado en capítulos 
independentes, da situación actual e das perspectivas de cada 
ámbito, no capítulo primeiro presentaremos unha análise en 
profundidade do contexto sociolingüístico que serve de pano de 
fondo ó labor normalizador e ás tendencias evolutivas da lingua 
galega. Para fornecer este capítulo interpretamos algúns datos 
contidos no segundo volume do MSG, correspondente ós usos 
lingüísticos por sectores e segundo distintas variables macro
sociolóxicas, e reelaboramos algunhas perspectivas de análise que 
nos van facilita-la tarefa de comprensión e explicación das lóxicas 
subxacentes nos usos de galega e castelán. 

En segundo lugar, presentámo-la análise individualizada do 
proceso normalizador no ámbito socio-empresarial, e no ámbito 
local e comunitario. Tanto nas situacións de contacto lingüístico en 
xeral coma nos procesos de normalización lingüística en particular, 
o ámbito socio-económico representa un espacio cualitativa e 

3 Véxase, por exemplo, BRUCH e PLAZA (1992); PLANELLA. (1994). 
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cuantitativamente central no cal podemos aprecia-la evolución do 
contacto entre os grupos lingüísticos ou, desde o punto de vista da 
normalización, podemos observa-los efectos dunha determinada 
política lingüística. Desde unha perspectiva teórica, o ámbito socio
económico constitúe un ámbito específico de relación no cal os 
individuos desenvolven e poñen en práctica diversos mecanismos 
sociolingüísticos de relación interpersoal, e ademais os ámbitos 
laborais reflicten dunha forma particularmente clara as tendencias 
das sociedades onde están situados. Polo tanto, a través da análise 
dos usos lingüísticos e das actitudes sociolingüísticas detectables 
nos contextos sociolaborais podemos extrapolar certas tendencias 
macro-estructurais que definen a evolución sociolingüística dunha 
sociedade. 

Finalmente, e co fin de completármo-los aspectos tratados neste 
traballo, avanzaremos unha análise de tipo prospectivo a partir dos 
escenarios futuros que se derivan da análise sincrónica realizada nos 
dous ámbitos subliñados en relación co proceso de normalización. 

1.3 METODOLOXfA DE INVESTIGACIÓN 

Tendo en conta que, como xa indicabamos en § 1.1, o obxectivo 
xeral desta investigación é levar a cabo unha reflexión, apoiada na 
análise empírica da nosa realidade sociolingüística, sobre os límites 
e as potencialidades dos procesos normalizadores da lingua galega 
nos contextos locais e no mundo do traballo, · empregamos unha 
metodoloxía de investigación flexible e variada que nos permitise 
acceder á situación e ós universos valorativos sobre a lingua galega. 

Para iso seleccionamos unha mostra representativa de tódolos 
actores implicados tanto nos ámbitos locais coma nos ámbitos socio
económicos e confeccionamos un guión de enquisa amplo, 
diversificado e aberto. A continuación, levamos a cabo entrevistas 
persoais e individuais (agás nalgún caso moi esporádico que 
consistiu nunha entrevista con <lúas persoas) en profundidade, 
entrevistas que foron gravadas na súa integridade e posteriormente 
transcritas. O traballo de campo correspondente ás entrevistas en 
profundidade realizouse entre finais de 1994 e abril de 19954 

. As 
entrevistas estiveron suxeitas a un guión de temas que abranguían 
tódolos aspectos que coidamos interesantes para que actores e 

4 Efectuáronse 60 entrevistas persoais con membros dos seguintes colectivos e entidades: 
administración autonómica, AFNL, MESA, voceiros de empresas que participan na Funda-
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entidades entrevistados emitisen unha opinión sobre a situación da 
lingua no contexto por eles coñecido e as tendencias na promoción 
e na evolución dos usos lingüísticos. 

Co fin de completa-lo apartado dedicado á situación nas empre
sas, efectuamos unha enquisa directa a máis de cen empresas 
galegas co fin de obter unha valoración directa sobre un conxunto 
reducido pero que coidamos estratéxico de indicadores 
sociolingüísticos. No anexo 1 pode revisarse a enquisa efectuada e 
no capítulo 4 poden observarse os resultados e as reflexións e 
interpretacións sobre os mesmos que suscitou tal enquisa directa ás 
empresas galegas. 

Por outro lado, levaremos a cabo no capítulo 5 uns apuntamentos 
para fornecer unha análise prospectiva do proceso de normalización 
da lingua galega. Na perspectiva sobre o futuro do proceso 
normalizador que tamén levamos a cabo nesta investigación, reali
zamos unha análise prospectiva5 que nos permitise coñecer <lúas 
cuestións: en primeiro lugar, os escenarios futuros nos cales, a partir 
da situación actual e das expectativas confrontadas polos expertos e 
os participantes neste ámbito, van estar incluídos os procesos de 
normalización do galego; en segundo lugar, unha análise actorial 
para comprobar cales son os actores principais e cales son as alianzas 
e os conflictos que se poden xerar entre eles. 

A realización dunha análise prospectiva aplicada á realidade 
sociolingüística e normalizadora dos ámbitos laborais presenta va
rios intereses. En primeiro lugar, en investigacións de carácter 
cualitativo permite refinar en gran medida as hipóteses de partida, 
e así lograr conclusións que poidan dar prediccións con visos de 
realidade e de cumprimento das mesmas. En segundo lugar, permite 
imaxina-los escenarios futuros nos que se moverá a normalización e 
a reflexión sobre cales son os retos e as apostas estratéxicas dos 
actores sociaies en relación co futuro da lingua. 

Para desenvolver esta análise prospectiva, realizaremos algunhas 
das ferramentas específicas desenvolvidas para presentar unha análise 
de escenarios, análise fornecida pola formulación das variables inter-

ción Galicia-Empresa, asociacións de empresarios, técnicos de normalización lingüística, 
técnicos de cultura, políticos locais, partidos políticos, intelectuais e persoeiros galeguistas 
e expertos na situación sociolingüística de Galicia. 

5 Podemos citar, por exemplo, as seguintes obras de Michel Godet, traducidas ó castelán: 
GooET (1991), (1993); véxase tamén o ar tigo de GABIÑA (1992); para aplicacións ó caso 
galega, véxase CASTRO RODRÍGUEZ et al. (1993). 
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nas e externas do nos o sistema (a normalización da lingua galega), 
a definición dos actores sociais que interveñen, e finalmente a 
confrontación, en distintos planos, dos obxectivos e dos actores. A 
continuación, a ferramenta prospectiva que empregaremos será 
unha análise do xogo dos actores (Método MACTOR), que permite 
simula-lo xogo de conflictos e de alianzas entre os actores á hora de 
formula-las realidades e mailos obxectivos normalizadores, e permi
te asemade imaxina-los escenarios futuros nos que se vai desenvolve
la actividade sociolingüística, a vitalidade, as expectativas e os retos 
estratéxicos do proceso normalizador. 
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CAPÍTULO 11 

SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA E PROCESOS 
DE NORMALIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Neste apartado levaremos a cabo dúas tarefas, propias dun capítu
lo que ten a vocación de encadrar histórica, demográfica e socialmente 
os procesos de normalización da lingua galega, tal como van ser trata
dos nos capítulos seguintes. En primeiro lugar, mostraremos e 
comentarémo-los datos máis salientables da realidade sociolingüística 
da lingua galega, tal como se desprende dos instrumentos de medida 
máis recentes e amplos. En segundo lugar, levaremos a cabo un 
encadramento sociolóxico e sociolingüístico das claves que rexeron e 
están a rexer no contacto galego-castelán, así como as dificultades e 
paradoxos ós que se enfronta a normalización da lingua galega. O 
obxectivo que perseguimos con este capítulo introductorio é levar a 
cabo unha revisión crítica da realidade social na que se insiren as inicia
tivas normalizadoras. 

2.1 ANOTACIÓNS SOBRE A SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
DE GALICIA 

O presente apartado introductorio resulta obrigado de cara a 
establecermos de partida algúns dos datos básicos que están a definí-la 
situación sociolingüística de Galicia e para iso cómpre recorrermos a 
unha ferramenta de vocación globalizadora como o recentemente pu
blicado Mapa Sociolingüístico de Galicia1 

. Para dar conta <leste cometido 

1 O Mapa Sociolingüístico de Galicia consta de tres volumes. En primeiro lugar, FERNÁNDEZ e 
RODRÍGUEZ NEIRA (coords.) (1994), volume centrado na análise das variacións na lingua inicial 
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referirémonos así mesmo a algunha outra investigación tamén recente 
para mellor completármo-lo enmarque inicial do presente achegamento 
macrosociolóxico. 

Antes de entrarmos xa a debulla-los datos precisos para fundamen
ta-lo achegamento que propoñemos, quixeramos deixar establecidas 
alguhas ideas respecto do perfil que presenta a investigación na que 
nos baseamos e que, como toda recollida de información global de vo
cación exhaustiva2

, evidencia algúns nesgos que cómpre recoñecer xa 
de partida. Un deles, e que sempre é mester recordar cando de estu
dios cuantitativos se trata, é o da condición dos propios datos, que non 
son senón unha hipótese sobre o que realmente acontece na sociedade, · 
sucedendo que non necesariamente o que nós percibimos e entende
mos desde eses datos coincide con aquilo que realmente está a aconte
cer. E se facemos fincapé aquí neste asunto, por outra banda habitual 
sempre que de enquisas cuantitativas se trata, é por mor do feito de 
que na cuestión da conducta lingüístic~ respecto do galego as mixtifica
cións, as acomodacións e as dobres, ambiguas e contradictorias 
vinculacións están á orde do día. É dicir, en moitos aspectos aínda que 
os entrevistados quixesen ser sinceros, esa mesma sinceridade sería 
imposible dado o feito de que a súa conducta non é estable nin 
homoxénea. Segundo quén, cómo e cándo pregunte, a resposta pode 
ter matices diferentes. Recordemos aquí que expresións tan frecuentes 
relativas á valoración social exercida sobre a lingua tales como «el ga
llego me parece una lengua muy bonita, lo malo es que no la sé ha
blar», en realidade ·non fan senón ocultar de xeito máis ou menos in
consciente unha verdade que se substancia exactamente no contrario 
do que se está a dicir. 

Sen dúbida, os meandros polos que flúe a lóxica actorial 
sociolingüística non é nin cómoda nin transparente para aquel investi
gador que toma a decisión de aventurarse no estudio dese fenómeno. 
Non obstante, cómpre tamén indicar que, alomenos a este nivel, a 

e na competencia lingüística; en segundo lugar, FERNÁNDEZ e RODRfGUEZ NEIRA (coords.) (1995), 
centrado nos usos lingüísticos; o terceiro volume, centrado na análise das actitudes lingüísticas, 
publicado no mes de marzo de 1997, FERNÁNDEZ e RODRfGUEZ NEIRA (coords.) (1996). Ó longo 
deste traballo usarémo-la sigla MSG para facer referencia ó volume II, dedicada ós usos 
lingüísticos (cfr. FERNÁNDEZ e RooRfGUEZ N EIRA, 1995). 

2 O MSG (pp. 12-13) realizouse a través dunha selección de 34 sectores nos que foi dividido o 
territorio galega, establecidos para poder así mostra-las peculiaridades de cada tipo de habitat, 
téndose centrado na análise de variables tales como as da lingua habitual da poboación, os 
usos lingüísticos na familia, na escala así como noutras situacións comunicativas habitual
mente relevantes para os membros desta comunidade (tales como a consulta do médico, o 
traballo, as tendas, etc.). 
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avultada mostraxe en base á que se estableceu a enquisa do Msc3 resul
ta aquí un apoio de razoable utilidade de cara a controlar algúns dos 
posibles nesgos. Outras posibles limitacións resultan moito menos con
trolables, como aquelas que afecta, no contexto dunha investigación de 
vocación cuantitativa, a unha variable tan estratéxica como é a do nivel 
socioeconómico dos entrevistados que, tal como se nos indica no 
devandito informe, foi establecéndose in szfu por cada un dos diferen
tes encuestadores e a partir da observación subxectiva do contorno vi
tal dos entrevistados (MSG, p. 58). Algo ten isto de particular fraxilidade 
cando se coñecen feítos tales como o frecuente desfasamento existente 
en moitos ámbitos socioterritoriais entre patrimonio, rendas e xeitos de 
vida4

. Non obstante, e no groso dos datos que se nos achegan, as 
informacións transmitidas resultan significativas e útiles para o 
establecemento dun marco contextual sobre a situación sociolingüística 
do país no seu conxunto. 

2.1.1 UN ACHEGAMENTO ÓS DATOS MACROSOCIÓLOXICOS 
BÁSICOS 

Segundo os datos que nos fornece o MSG (p. 47 e seguintes ), pódese 
afirmar que o galego segue a se-la lingua habitual de gran parte da 
poboación galega e que en 20 dos 34 sectores nos que foi dividida a 
xeografía de Galicia, os suxeitos que falan só ou preferentemente galego 
constitúen, como mínimo, os tres cuartos da poboación, sendo as pro
vincias con maior número de galego-falantes habituais as de Lugo e 
Ourense; pola contra os sectores máis castelanizados sitúanse no con
torno da costa norte da Coruña e no oeste de Pontevedra. Cómpre así 
mesmo apuntar desde xa que se ben o bilingüismo resulta unha prác
tica moi habitual en Galicia, acadando ó 50.7 % da poboación entre-

3 A partir de agora sempre que fagamos referencia ó MSG será, a menos que indiquémo-lo 
contrario, para citar páxinas, reflexións e argumentos contidos no volume dedicado ós usos 
lingüísticos, é dicir, FERNÁNDEZ e RODRÍGUEZ NEIRA (1995). 
4 Neste senso resultan esvaradizas informacións como as que figuran na páxina 61 do MSG nas 
que se ofrecen datos tales como que o 75% dos entrevistados son de clase baixa, mentres que 
os de clase media alta serían os estudiantes, docentes, profesionais liberais, titulados superio
res e medios e empresarios, semellando que a pertenza á clase socio-económica coincide 
excesivamente coa variable de nivel educativo. Nunha dirección complementaria, cumpriría 
coñecer mellar quén son e qué trazos definen a ese 33% de clase media-alta residente no 
medio rural. Neste senso cumpriría que por parte do MSG se tivese procurado unha maior 
claridade taxonómica e tipolóxica respecto dunha variable sociolóxica que resulta tan cardi
nal para dotar de sentido todo o inxente esforzo de laboriosa recollida de datos levado a cabo. 
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vistada, o monolingüismo en galego acada unha frecuencia do 38.7 % 
dos entrevistados, mentres que só un 10.6 % declara ser monolingüe 
en castelán. 

Respecto das tendencias evolutivas dos usos lingüísticos do MSG 

poden extrapolarse algunhas constatacións que evidencian unha re
ducción crecente de persoas que poden ser consideradas como 
galegofalantes habituais. Neste senso, a tendencia á reducción desta 
porcentaxe evidénciase ó comparármo-las frecuencias acadadas pola 
xeración dos avós con aquelas características da xeración dos netos (p. 
48 e p. 63). E se ben entre a xeración dos avós e a dos país os cambios 
foron de pouca incidencia, entre os netos constátanse unhas porcentaxes 
de abandono do uso da lingua galega como lingua habitual de en torno 
a un tercio. 

En todo caso, e en relación cos trazos que definen este proceso, 
cómpre non perder de vista o feíto de que o bilingüismo está a acadar 
unha presencia e un pulo bastante considerable. Un pulo que, segundo 
o MSG, non só se explica polo retroceso do monolingüismo en galego, 
senón tamén pola reducción da porcentaxe dos monolingües en castelán 
(p. 50 e p. 73). No MSG apúntase o feíto de que o bilingüismo con uso 
preferente do castelán ten avanzado de xeito ostensible entre os anos 
1947 e 1974 (p. 54 e 55). Excepto na cidade da Coruña, e mesmo na de 
Pontevedra, os bilingües con uso preferente do castelán son minoría. 
Dentro dun mar de territorios caracterizados polo uso preferencial da 
lingua galega, a cidade da Coruña semella o paradigma dun tipo de 
reacción que busca afirmar por contraste a súa múltiple condición de 
vila urbana e moderna co recurso ó castelán como reforzo desa mesma 
condición. É moi probable, nese senso, que un dos retos ós que se 
enfronta hoxe Galicia sexa o de darlle a volta á lóxica «modernizadora» 
que inspirou a castelanización relativa da Coruña, convertendo para 
iso en reforzo virtual da súa identidade a lingua e cultura propias. 

A tendencia evolutiva cara ó bilingüismo resulta bastante 
xeneralizada mesmo entre os membros dos diferentes niveis culturais. 
Así, constátase (p. 57) que o incremento do monolingüismo en castelán 
no sentido en que o fai o nivel de estudios non é tan destacado coma a 
perda do monolingüismo en galego, posto que canto maior é a forma
ción escolar máis habitual se torna o uso conxunto dos dous códigos 
lingüísticos. Así como que, entre o grupo dos individuos sen estudios, 
se constata un mantemento do monolingüismo en galego entre os avós 
e os pais de máis dun 95 %, o cal descende 21,3 puntos de país a entre
vistados, ó tempo que ascende o bilingüismo con predominio do galego. 
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Evidentemente o proceso relativo de desgaleguización que aquí apun
ta semella cualitativamente distinto daquel que resultaba paradigmáti
co das clases medias modernas das grandes vilas, ó ficaren neste caso 
as claves identitarias e os valores culturais de clase como filtros 
resistenciais tendentes a preservar algo que, como a lingua, tende a 
actuar como código grupal e de clase. 

Se observámo-los datos que nos fornece o estudio realizado 
recentemente polo Centro de Investigaciones Sociológicas sobre o 
coñecemento e uso das linguas en España5

, podemos constatar algúns 
datos comparativos relativos á evolución sociolingüística que resultan 
particularmente reveladores. Dos datos que ó noso ver resultan máis 
indicativos das tendencias recolleriamos de xeito particular tres deles. 
En primeiro lugar, Galicia, entre as comunidades do Estado con lingua 
propia, é aquela que presenta unhas porcentaxes máis avultadas de 
individuos que falan habitualmente na lingua local. O segundo dato é 
o de que Galicia aparece tamén entre elas como aquela máis disposta a 
seguir evolucionando a favor do castelán. E en terceiro lugar, se 
nalgunha comunidade apuntan con razoable forza os fluxos de recu
peración lingüística consecuentes ós esforzos normalizadores é en Ca
taluña. 

Certamente estes datos, aínda asumidos coa prudencia necesaria, 
semellan evidencia-la existencia de dous trazos converxentes que inflúen 
nunha certa tendencia declinante do uso da lingua galega. Referímonos, 
por unha banda, ó que poderiamos denominar como «arcaísmo propio 
á condición galega», e por outra a aquel risco que xa noutra parte de
nominamos como «identidade negativa» 6 

. O peso comparativamente · 
alto que ten aínda hoxe o sector primario en Galicia e o consecuente 
fluxo de transvasamentos demográficos do rural ó urbano, xunta á exis
tencia de culturas urbanas locais que se recrean na súa diferencialidade 
en base á negación identitaria, facilitan o mantemento de rutinas 
funcionais de desapego a unha lingua que aínda segue a ser percibida 
por moitos como un código propio dunha condición rural e popular. 

5 Véxase c1s (1994). Os datos que aquí comentaremos proceden de distintas páxinas e aparta
dos deste opúsculo. Cómpre subliña-la necesaria prudencia na recepción de datos cuantitati
vos como ós que irnos facer referencia tendo en conta que, amais das limitacións que adoecen 
sempre este tipo de hipóteses, cómpre engadirlle o feito de que a presente enquisa do os 
contou a nivel galego cunha submostra bastante reducida, e polo tanto de menor fiabilidade 
cá do MSG . 

6 Sobre a «síndrome de arcaísmo» remitimos ó lector a BouzADA e S ANTOS CASTROVIEJO (1994); 
sobre o concepto de «identidade negativa», véxase BouzADA e LORENZO (1990). 
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O relegamento da lingua a un ámbito expresivo e informal mantense 
tamén entre nós coincidindo co que está a acontecer noutras áreas do 
estado tales como a comunidade valenciana. Nin en Galicia nin en Va
lencia a lingua local acostuma utilizarse na escrita, pola contra, en 
ámbalas comunidades recoñéceselle á lingua local un uso habitual fre
cuente na casa na tenda ou no traballo. Nisto diferéncianse as dúas 
comunidadec ......... ..._ataluña. En Cataluña, a lingua local resulta sempre 

·;rente calquera que sexa o ámbito de utilización. 

Un último comentario sobre o informe do crs, relativo ás tenden
cias nos hábitos sociolingüísticos, sitúanos fronte á necesaria pruden
cia que cómpre dispensarlle á aparente contundencia dos datos cuanti
tativos. Referímonos ós datos que aparecen na páxina 43 do citado in
forme, segundo os cales en Galicia a tendencia resultaría moi favorable 
ó aumento do uso do castelán, o galego evidenciaría unha leve tenden
cia á baixa, mentres que o bilingüismo -é dicir o uso indistinto de 
ámbalas linguas- sería o que experimentase tendencialmente un maior 
declive. De acordo con estes datos en Galicia estaría a acontecer xusto o 
contrario do que se apuntaba con contundencia no MSG e que era preci
samente o da existencia dunha tendencia ó incremento progresivo dos 
hábitos e posicionamentos de tipo bilingüe. Polo tanto, non cabe senón 
recomendar de novo prudencia no manexo e na recepción das hipóteses 
estatísticas. 

Se volvemos agora ós datos fornecidos polo MSG (p. 81 ), comproba
mos cómo malia os apuntamentos explicitados no estudio do crs (1994), 
mesmo en sectores como A Coruña existe de entre aqueles suxeitos 
que se declaran castelán iniciais un 7,7 % que na actualidade fala galego 
ou é bilingüe co galego como lingua dominante. Moi probablemente 
neste dato apunte unha das nacentes forzas da recuperación lingüísti
ca que, aínda sen ter acadado unha consolidación definitiva, están xa a 
actuar sobre os hábitos tendenciais do colectivo social7. 

2.1.2 LINGUA, IDADE E TRABALLO 

Dentro dos ámbitos laborais sabemos (MSG, p. 293-294) que o uso 
habitual da lingua galega diminúe a medida que descendemos na es-

7 Digamos aquí que respecto deste fluxo recuperador e tamén respecto das lóxicas e as tomas 
de decisión que subxacen ós procesos de elasticidade lingüística cumpriría a realización dun 
afondarnento cualitativo de cara a coñecermos mellar os espacios e as condicións nas que se 
negocian as posturas bilingües, así como as motivacións que orientan e os itinerarios 
percorridos por aqueles suxeitos que optaron polo cambio lingüístico a favor do galega. 
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cala de idade, semellando producirse unha lixeira inversión desta ten
dencia nos menores de 26 anos. Non obstante este dato, malia a súa 
aparencia recuperadora, pode ser só un efecto derivado dos trazos que 
definen a submostra á que se lle efectúa esa pregunta, é dicir, os mozos 
de entre dezaseis e vintecinco anos que están a traballar -e non a estu
diar-, os cales pertencen na súa maioría a medios sociais populares 
onde o uso inercial da lingua galega goza dunha posición privilexiada. 
En todo caso, e respecto da relación establecida hoxe entre a mocidade 
e a lingua galega, nun período tan transcendental como é o da adoles
cencia a nivel da socialización secundaria e do desenvolvemento 
estratéxico do modo de entende-la autoinserción identitaria, ó longo 
deste traballo non desaproveitarémo-la oportunidade de establecermos 
algunha cala nesa relevante cuestión. 

A relación establecible entre nivel de estudios, hábitat e uso lin
güístico no mundo laboral non evidencia excesivas sorpresas e así ve
remos aquí cómo se repiten tendencias que nos resultan familiares e 
coñecidas. A porcentaxe dos galego-falantes terá tendencia a reducirse 
a medida que o nivel de estudios se incrementa e a medida que o hábitat 
de residencia ten máis trazos urbanos e canto máis elevada é a clase 
social. 

Cando se observan os datos que relacionan a lingua inicial do indi
viduo coa lingua habitual no ámbito laboral, comprobámo-lo extraor
dinario peso que veu ostentando o proceso de socialización primaria 
que ten lugar na primeira infancia de cara a modela-las futuras prácti
cas lingüísticas das persoas. Neste aspecto, os monolingües iniciais en 
castelán dan unhas porcentaxes claramente favorables ó castelán 
mentres que os galegofalantes iniciais din decantarse a favor do galego. 
Os datos semellan confirma-lo poder de impartición de trazos indele
bles que deriva como un atributo privilexiado característico da sociali
zación primaria. Non obstante, tamén é certo que na recorrente pugna 
entre natureza e cultura, se algo se fai evidente nas modernas socieda
des cada vez máis cultas é o incremento da capacidade dos individuos 
para reformula-lo seu ethos a partir de consideracións valorativas e 
culturais diferentes, introducindo en virtude cliso novas virtualidades 
para a transformación e a reorientación dos hábitos de tipo social e 
cultural. 

No mundo do traballo as mulleres semellan lixeiramente máis 
proclives a rutinas favorables á lingua castelá, e entre ámbolos sexos 
prodúcese un uso lingüístico selectivo que reafirma a condición hori
zontal do galego respecto do castelán, lingua que se evidencia como un 
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código expresivo relativamente preferente nas relacións cos superiores 
ecos clientes. Neste punto podemos lembrar que nunha enquisa reali
zada recentemente8 afirmábase a existencia dun claro predominio da 
opinión pública favorable ó posible uso publicitario da lingua galega. 
Neste traballo, un 90 % dos entrevistados afirmaban que Hes parecía 
ben ou alomenos que non estaban en contra de que a publicidade dos 
establecementos comerciais se fixese en lingua galega, resultando par
ticularmente favorable a opinión dos entrevistados cando estes resi
dían en zonas rurais. Polo tanto, os datos semellan apuntar á existencia 
dunha especie de prudencia paradoxal e obsoleta que, por mor do ve
llo prestixio social superior do castelán, faría que aínda hoxe se 
privilexiase o uso desta lingua ante clientes e descoñecidos, cando en 
realidade a opinión maioritaria dos galegos ó respecto podería terse, a 
teor dos datos, transformado substancialmente. 

Salvo que coidemos que o dato fornecido polos entrevistados re
sulta falacioso, habería que concluír na existencia dunha certa limita
ción racional (no sentido do comportamento do actor racional) por par
te de moitos galegos no relativo á súa-conducta socio-lingüística habi
tual no espacio público. 

Outro dos datos fornecidos polo MSG (p. 298), que nos chama a aten
ción, é o de que se ben a un maior coñecemento oral da lingua galega 
tende a corresponderlle un maior uso da lingua galega no ámbito labo
ral, esa correspondencia sen embargo non se mantén cando se trata 
daqueles que posúen un maior dominio na escrita da lingua galega. 
Este dato pode ser revelador dunha dobre tendencia na que se 
conxuguen simultaneamente o feito evidente de que un maior domi
nio da escrita galega acontece entre persoas dedicadas a profesións 
intelectuais e administrativas, nas cales esta lingua resulta menos habi
tual ca nas de carácter manual, e mesmo tamén polo feito probable de 
que nas profesións administrativas e intelectuais se produce frecuente
mente un achegamento instrumental e esporádico ó galego coa 
finalidade case exclusiva de acadar determinados obxectivos 
profesionais concretos. 

No que se refire á incidencia posible da lingua de traballo sobre a 
lingua habitual, só un 13.7 % coida que a súa lingua habitual se viu 
condicionada por esta. Entre eles un 56.8 % considera que a influencia 
foi favorable ó castelán mentres que un 43 % coida que se produciu a 
favor do galego (MSG, p. 299 e seguintes ). Cómpre indicar ó respecto 
que o sector de idade que máis influído se sentiu a favor do castelán foi 

8 Véxase REI D ovAL e RAMALLO (1995). 
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o das persoas de máis de 65 anos, e os que recoñecen ter sido influídos 
a favor do galego é o grupo de idade de 26 a 40 anos. De acordo coa 
interpretación que nos achegan os autores do MSG, esta diferencia 
deberíase a que as persoas de maior idade, ó contaren entre eles con 
porcentaxes moito maiores de galego-falantes iniciais, veríanse com
pelidas a abrirse ó castelán, mentres que entre os máis novos sucedería 
exactamente o contrario. Esta explicación de carácter funcional resulta 
sen dúbida útil para unha mellor comprensión do fenómeno, pero 
podería obvia-los cambios valorativos acontecidos a nivel do imaxinario 
social ó longo das últimas décadas. Non obstante e na mesma direc
ción, resulta constatable o feito de que os fluxos relacionais que son 
vehiculados a través do traballo tenden entre outras cousas a facilita-lo 
achegamento das <lúas linguas, actuando nunha gran medida como 
unha ponte compensadora favorecedora dos dobres posicionamentos 
lingüísticos. Resulta evidente, polo tanto, que as coaccións respectivas 
a favor dunha e outra lingua prodúcense dun xeito selectivo segundo 
cal sexa a cultura lingüística dominante na zona, así como segundo cal 
sexa a actividade laboral en cuestión, o seu significado social e mesmo 
as características sociolóxicas da súa clientela. 

2.1.3 PRÁCTICAS LINGÜÍSTICAS, REDES .E CULTURAS LOCAIS 

Se dicimos que o galego é unha lingua enraizada no imaxinario 
cultural tradicional e rural do país, estamos a afirmar algo abondo 
coñecido. Se, en relación con este tema, recorremos ó concepto de rede 
social coa arela de mellor confrontar metodoloxicamente a cuestión (Msc, 
p. 59 e seguintes), pode semellar que estamos a arrequecer teoricamente 
o noso achegamento ó asunto. Non obstante e na nosa opinión, o con
cepto de rede evidencia un alcance e unha capacidade interpretativa 
menor que aqueles achegamentos que fan fincapé nunha variable máis 
densa e ampla como é a de cultura, e máis en particular a de culturas 
locais. Evidentemente, tomadas as redes como tales estructuras 
relacionais básicas, poden, de acordo coas clásicas virtualidades expli
cativas do concepto (densidade, conectividade, nós reticulares, etc), 
reforza-la análise dalgunhas situacións concretables en dinámicas 
grupais máis reducidas. Pola contra, e desde a socioloxía, as análises 
dicotómicas que teñen diferenciado as tipoloxías societarias tradicionais 
das modernas tiñan subsumidas habitualmente as virtualidades 
interpretativas inherentes a conceptos tales como o de rede social. Que 
un trazo prototípico da cultura tradicional é (era máis do que é) o da 
densidade interna da rede fronte ás culturas urbanas de clase media, 
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caracterizadas por redes sociais máis amplas e extensas, é algo que non 
- nos axuda a entender por qué Cataluña, aínda senda máis burguesa, 

urbana e cosmopolita, ten un maior pulo de recolocación en prácticas 
favorables á lingua local. 

O concepto de rede, paradoxalmente, pode sernos máis util para 
comprender e explicar algúns procesos recuperadores artellados 
reticularmente ca, quizais, para mellar entendérmo-las claves que orien
tan as prácticas propias ós colectivos inseridos en rutinas culturais 
tradicionais. Non é só unha cuestión formal-funcional de tipo reticular 
a que condiciona o mantemento das prácticas monolingües galegas 
(MSG, p. 68); sen dúbida existen factores culturais que serven de soporte 
ó mantemento das redes. A cultura popular coas súas lóxicas de resis
tencia grupal específica resulta fundamental para entende-lo cemento 
que vincula e regula este tipo de prácticas. Dito con outras palabras, 
poderíase afirmar que na base das culturas locais existen redes densas, 
pero o que explica o feito de que se un descoñecido chega a unha ofici
na bancaria de Celanova, Fonsagrada ou Redondela e se expresa en 
lingua galega teña unha maior probabilidade de recibir unha resposta 
nesa lingua que se esa mesma oficina está situada na cidade da Coru
ña, non é tanto debido a unha cuestión relativa á estructuración reticular 
típica do ámbito senón que máis ben depende das características 
definidoras da cultura local respecto desa mesma lingua local. 

Non obstante, e a certos niveis, resulta innegable o peso e inciden
cia da variable reticular. Do que se trata é de non esquecermos outra de 
maior alcance que non por ter sido máis frecuentemente convocada 
habería de verse relegada. E se incidimos neste feito, colateral ó discur
so do MSG, non é por unha simple vocación de crítica retórica senón 
porque pensamos que, relacionada con ela, podemos atapar hoxe un 
peculiar fluxo emerxente de recuperación socio-lingüística. Neste senso 
coidamos que, a partir dos mesmos datos achegados polo MSG, podería 
ser estimada a hipótese de que o uso frecuente do galega en moitas 
zonas de Galicia podería ser un dos soportes de culturas locais capaces 
de xeraren unha dialéctica específica vencellada a un desenvolvemento 
de recursos propios que permita vincula-lo imaxinario galega tradicio
nal ós actuais procesos de modernización. Ou dito con outras palabras, 
que faga complementaria e non contradictoria a relación susceptible de 
ser establecida entre cultura propia e dinámica modernizadora. 

Datos hai no MSG (por exemplo, p. 91) que apuntan a que, entre os 
monolingües en galega, dous de cada tres menores de vintecinco anos 
escriben sempre en galega, mentres que entre os maiores de corenta 
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esta proporción reducíase a menos de un de cada cinco deles. Obvio 
resulta recordar que entre os maiores de corenta anos no mellor dos 
casos só se deu unha alfabetización en castelán. En todo caso, interesa 
incidir no feíto de que hoxe en Galicia pode estarse a facer posible, por 
mor do esforzo conxugado das dinámicas normalizadoras derivadas 
tanto do ensino coma do labor dalgúns medios de comunicación ou 
por mor do esforzo selectivo de certos sectores culturais e sociopolíticos 
-e de xeito particular naquelas áreas cun maior arraigamento tradicio
nal da lingua galega- , que se empece a facer posible un itinerario cara 
á modernidade que non rexeite a propia lingua e cultura como un las
tre inútil. 

Neste senso, podería resultar albiscable a través dos datos do MSG 

unha dobre tendencia recuperadora e moldeadora da propia identidade 
cultural. Ós fluxos do activismo clásico característico das elites 
intelectuais, políticas e sociais que tiñan militado na lingua estimulan
do un estimable labor de recuperación, teriamos que unirlle hoxe a 
vitalidade emerxente de zonas caracterizadas polo tradicional 
arraigamento da lingua e culturas galegas que, lonxe de manteren ru
tinas de rexeitamento identitario, semellan reorientarse cara a posturas 
de preservación e reformulación activa e consciente do propio. 

Cabo <lestes dous fluxos facilitadores de indubidables virtualidades 
sinérxicas habería que recordar tamén o labor de reconversión e de 
promoción activa realizado por algúns colectivos con vocación de 
traballo coa sociedade civil tales como a Asociación de Funcionarios pola 
Normalización Lingüística ou a Mesa pola Normalización Lingüística, enti
dades que levan realizado un estimable labor de extensión cívica e pro
moción do uso do galego en ámbitos tales como o do funcionariado, a 
xudicatura, a publicidade ou a empresa. Neste terceiro piar apóiase e 
cara a el oriéntase o presente traballo que introducimos e que está 
chamado a afondar nas posibilidades desta liña de recuperación. 

En calquera caso, e ben se mesmo non se pode considerar dun 
xeito estricto que a lingua galega sexa a lingua das clases baixas (Msc, 
p. 63), o certo é que esta resulta dominante en grupos profesionais tales 
como os dos labregos e mariñeiros, tendo aumentado o bilingüismo en 
maior medida entre este último colectivo e iso moi probablemente poida 
ser debido, tal e como se propón no MSG (p. 64), por mor do feíto de que 
a industrialización da pesca iniciouse xa nos anos cincuenta e sesenta 
moito antes de que esta chegase á agricultura, e desde logo nun tempo 
no que os fluxos recuperadores e a vontade de preservación eran moito 
máis febles do que o son na actualidade. 
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Un dato que non podemos obviar, e que vén reforza-la importan
Cia do labor de difusión recuperadora de colectivos como os indicados 
máis arriba, é o de que malia existir un nó activo entre os profesionais 
que lideran o ámbito liberal tradicional e as novas profesións emerxentes 
do terciario, o certo é que neste sector chamado a lidera-la sociedade 
moderna posindustrial, e entre os cales se atopan os profesionais liberais, 
os titulados medios e superiores ou os estudiantes e os docentes (Msc, 
p. 64), é aquel no que o castelán acada un maior protagonismo. 

2.2 ALGUNHAS REFLEXIÓNS SOBRE A ACTUAL CONXUNTURA 
SOCIO-LINGÜÍSTICA 

No momento actual, respecto da cuestión da lingua, podemos de
tecta-la existencia de <lúas formulacións polarizadas que, malia non se 
atopar nunca nun estado puro, si certamente constitúen os referentes 
de posturas que nunha estimable medida resultan orientativas de cara 
a entende-los tipos de posicionamentos máis habituais entre nós. 

A ollada liberal confróntase coa olla da comprometida. O deixar facer 
fronte á aposta voluntarista polo mantemento e recuperación da lingua 
do país. En ocasións ámbalas posturas chegan a asumir carices marca
dos pola súa intensidade. Non sempre a ollada liberal implica necesa
riamente unha desatención absoluta á promoción da lingua, nin no 
extremo contrario a postura comprometida e voluntarista se evidencia 
como un acio sempre compacto de perspectivas teóricas e de prácticas 
coherentemente ideoloxizadas. En todo caso tanto unha posición coma 
a outra non están carentes de racionalidade, e mesÍno aínda de 
virtualidades, favorables dun ou doutro xeito a modos posibles de re
cuperación e mesmo de normalización lingüística. E se ben o 
recoñecemento da existencia de conflictos en torno á lingua tivo a certos 
niveis, e en determinados momentos, efectos de estimulación social 
nada nos impide desbotar hoxe a hipótese inicial de que quizais unha 
polarización como a actual non se atope necesariamente carente da 
potencialidade de xerar a medio prazo efectos emerxentes9 con resul
tados positivos aínda que se puidese acceder a eles por vías en aparen
cia paradoxais. 

Os enfoques liberais contan nas súas alforxas cunha vontade con
sistente en pensa-la realidade desde os actores e os seus intereses e 
aínda que iso resulta incompleto dado o risco de mutilar e ignora-la 

9 Sobre este tipo de efectos sociolóxicos, véxase BouooN (1981, p. 96 e ss). 
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dimensión expresiva dos individuos, reducindo a súa percepción dos 
procesos basicamente a unha dimensión instrumental, non cabe nega
la pertinencia e o alcance de todas aquelas decisións dos actores signadas 
pola rúbrica do seu propio interese. Esta perspectiva axúdanos a 
conxura-los nesgos inherentes a toda formulación voluntarista que 
cunha forte semantización ideolóxica pode chegar a anubrar e a debili
ta-la capacidade de aprehender obxectivamente o feíto lingüístico. A 
un certo nivel a perspectiva liberal permítenos ampliar horizontes eli
minando certas zonas de opacidade. Reducindo o alcance dalgunhas 
rutinas ideolóxicas esta perspectiva pode facilitar unha maior transpa
rencia na percepción da realidade. E esta reducción das zonas de 
opacidade pode levarnos a constatar como as clases populares (e sen 
dúbida en congruencia simbólica coas súas expectativas de promoción 
social) son quen, tamén, de xogaren consciente e racionalmente co ac
ceso ó uso do castelán, tentando, en virtude <liso, controlar e utilizar no 
seu proveito, e sempre de acordo coas súas posibilidades estratéxicas, 
un mecanismo de poder simbólico tan ostensible como é o da lingua, 
chegando a aprender tamén a utiliza-los seus fillos como arietes 
proxectados na construcción e no deseño dunha estratexia de 
mobilidade social futura. Un proceso este que permite en certo modo 
igualarse a unhas clases medias que con excesiva frecuencia ollaran o 
universo popular desde unha dobre sensibilidade oscilante entre a dis
tancia estigmatizante e o paternalismo. 

Se ben o que acabamos de expresar pode ser lido en clave pesimis
ta, dado que nos leva a constatar cómo a nivel da cultura popular se 
produciu un cambio nos códigos valorativos que a conduciron a un 
práctico abandono da rixidez que sancionaba acedamente as desercións 
sociais e culturais dos seus membros, coidamos tamén que isto, á súa 
vez, é susceptible de ser interpretado en clave positiva na medida en 
que os sectores populares poden por esa vía acceder a un novo ethos da 
mobilidade, máis versátil e aberto, que en boa lóxica podería chegar a 
se-la chave para a súa futura reinserción en dinámicas recuperadoras. 
Nada nos impide pensar que a mesma liberdade que hoxe é exercida 
para abandona-lo uso do galego (en virtude, de momento, do aínda 
relativo maior prestixio do castelán) non poida ser mañá utilizada para 
a súa recuperación tal e como ten sido e vén sendo a opción de moitos 
outros galegos. A complexidade das lóxicas do social son tales que per
miten a convivencia simultánea de posicionamentos diverxentes capa
ces de responder a lóxicas aparentemente antagónicas. Para algúns o 
aquí e o agora é o tempo do abandono, para outros hai tempo xa que se 
iniciou a recuperación, para algúns a idea de prestixio achégaos a un 
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primeiro encontro co castelán, para outros a instalación no galego áchase 
intensamente semantizado de positivos aspectos culturais e identitarios, 
configurándose como unha aposta complexa pero satisfactoria, 
prestixiosa e mesmo distinguida. 

Para aqueles que están convencidos de que o tempo da recupera
ción é chegado, un dos motores privilexiados é o do voluntarismo, un 
voluntarismo que xorde dunha constatación que de cada vez se fai máis 
evidente: a convicción de que a actitude forma tamén parte do proceso. 
Neste senso, a postura do axente social é determinante e cando este 
aposta simultaneamente polo compromiso e pola obxectividade, este é 
quen de acadar altos niveis de eficiencia no seu proxecto. E isto é así 
porque de cada vez máis estamos a ser conscientes de que á realidade 
somos nó-los chamados a lle dar forma, a inventala e moldeala, aínda 
que o nivel de logro e o grao de eficacia no empeño vai depender da 
relevancia e pertinencia dos referentes nos que nos inspiremos. En todo 
caso cómpre recordar que a situación da que partimos é moi complexa, 
áchase artellada en vinculacións múltiples e_de aí que, polo tanto, para 
podermos actuar en congruencia con ela nos vexamos na obriga de 
concibir xeitos de intervención asisados así como de experimentar 
estratexias atinadas que dean conta desa polivalencia e dese multi
artellamento do real. 

2.3 DOS NIVEIS MACRO E MICROSOCIOLÓXICOS NA RELA
CIÓN ENTRE LINGUA, CULTURA E IDENTIDADE 

Nestoutro achegamento ós lindeiros da situación socfo-lingüística 
actual irnos constatar en primeiro lugar algúns dos cambios aconteci
dos na perspectiva teórica habitual no relativo ás interpretacións 
macrosociolóxicas que contan con algunha incidencia directa ou indi
recta sobre a relación que se pode establecer entre lingua, cultura e 
identidade. 

Un dos cambios, que se constata nos últimos tempos a nivel de 
usos e de recorrencias teóricas e discursivas é o da crecente proclividade 
a deixar de entende-la sociedade como un couto pechado no que se 
confrontarían dicotomicamente ámbitos e problemáticas xeradoras de 
contradiccións fundamentais 10

, para pasarmos máis ben a entendela 

10 Cómpre indicar aquí que esa «moda» -de carácter crítico- á que facemos referencia, 
consignámola non porque sexa a única tendencia macrosociolóxica dominante ata a 
actualidade, senón, sobre todo, porque veu prevalecendo entre aqueles discursos teóricos 
que inspiraron as hipóteses sociolingüísticas nun tempo no que as formulacións 
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como un gran tapiz sobre o cal estarían hoxe a eclosionar unha 
multiplicidade de tensións e conflictos fragmentados. Este, sempre re
lativo, cambio de perspectiva incide directamente naquelas percepcións 
que entendían a problemática lingüística nos termos exclusivos dunha 
polarización entre clases que só podería verse resalta co cambio parale
lo do tipo de organización social existente. Aquí a interpretación 
fornecida pala perspectiva estructural, a miúdo concibida co poder 
explicativo do inexorable e necesario, prevalecería sobre as vontades 
mesmas dos individuos. O declive parcial desta perspectiva científica 
vai dar lugar á esixencia de que se revisen os posicionamentos que 
viñeron prevalecendo ata agora e que se tenda a favorecer unha maior 
apertura e imaxinatividade no tratamento tanto teórico coma práctico 
da cuestión. 

Os cambios sociais producidos ó longo dos anos máis recentes deron 
lugar a unha serie de feítos que incidiron de xeito acusado na confor
mación da estructura social. En virtude cliso están a acontecer fenóme
nos tales como o da agonía da vella cultura da Galicia labrega a mans 
tanto dos requerimentos impostas pala unidade europea coma pala 
súa baixa productividade, ou como o da paralela emerxencia do sector 
terciario cabo do simultáneo declive das actividades vencelladas ó sec
tor secundario industrial. E neste mesmo contexto estase a producir 
unha creba progresiva do social nunha dualización que, dividindo a 
parados e a activos, se mantén controlada por mor do esforzo conxugado 
dun estado subsidiador, á beira dunha recuperación das virtualidades 
mutuais da familia; unha familia que renace hoxe por mor dunha fun
ción de reasignación de recursos e amparo ós seus membros máis 
carenciais. Fenómenos, en fin, como o do crecente protagonismo das 
culturas xuvenís ou como o do progresivo alongamento simbólico e 
efectivo do que se entende por tal etapa socio-biolóxica. Unha xuventude 
que dura hoxe xa ata os trinta anos e que, por mor do seu privilexio 
cultural diferencial, aparece socialmente atuída nunha encrucillada cega 
na que se mesturan de xeito pouco eficiente unha socialización vivida 
nun contexto de relativa abundancia cun futuro signado palas 
incertezas. Unha mocidade, en fin, que nos seus segmentos adolescen
tes acada un peculiar protagonismo por constituír un continente moi 
semantizado tanto a nivel socio-cultural (cultura e xeitos de consumo 
xuvenís xenuínos, tribos urbanas, etc), como a nivel de problemática 
social (droga e marxinación nuns casos, e sobreformación para un mer
cado laboral anémico, noutros ). 

sociolingüísticas posuían unha abrigada condición crítica por mor da súa vocación 
cuestionadora dunha realidade que aparecía corno un feito imposto. 
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Todos estes fenómenos sociolóxicos teñen unha incidencia máis ou 
menos directa no feito que nos ocupa. A actual fragmentación do social 
ten un efecto obvio na descomposición dun mapa que ata o primeiro 
lustro da década dos setenta estaba definido pola primacía social do 
mundo do traballo e os seus específicos valores ideolóxicos, ós cales se 
tiña achegado a teoría do conflicto lingüístico. A creba dese mapa e a 
desactivación das hipóteses dicotómicas que del derivaban tivo como 
consecuencia automática a atomización da cuestión social da lingua 
nunha dispersa multiplicidade dos espacios de tensión, de retroceso, 
ou de recuperación que nun certo senso chegaban a deixar inoperantes 
os presupostos teóricos e interpretativos ata agora existentes para a 
análise do problema. 

Do declive do mundo rural vai derivar unha tendencia demográfi
ca favorecedora do abandono dun determinado nivel de uso da lingua 
galega. Da tendencia dualizadora emanarán fenómenos de 
estigmatización e de carencialidade obxectiva e simbólica respecto da 
condición de parado que non sempre conxeniarán coas propostas 
recuperadoras. A emerxencia do sector terciario, e mesmo dun 
«cuaternario» vencellado á eclosión mediática e comunicacional, resul
ta ós efectos que nos ocupan sumamente ambiguo dado que esta xeira 
está a potenciar, cabo de valores como a comunicación e a cultura, outros 
como a asunción acrítica da moderna revolución infotrónica e a 
versatilidade fomentada polos requerimentos dunha rápida adapta
ción ó cambio, cabo dunha consciente, selectiva e progresiva acepta
ción das lóxicas competitivas e instrumentais nun xogo de mercado 
que de cada vez se nos revela máis aberto e máis mundiali~ado. 

Coa obvia vontade de máis ben ilustra-la complexidade das pulsións 
sociolóxicas que están a configura-lo actual momento sociohistórico ca 
de introducir factores de dispersión desorientadora, quixeramos tamén 
facer unha referencia ó cambio de valores que se está a prodp.cir no seo 
da sociedade española ó longo dos últimos lustros, cambio este nunha 
gran medida compartido pola Galicia urbana, e que nos evidencia a 
evolución do país no seu conxunto desde unha preeminencia dos valo
res que lNGLEHART cualificou de «materialistas» a outros de tipo máis 
ben «posmaterialista»11

. Sen dúbida este cambio valorativo, nalgúns 
aspectos contradictorio con aqueles que acabamos de anotar, non re
sulta tampouco carente de potencial incidencia sobre os fundamentos 
expresivos nos cales se basea de xeito determinante o proceso de 
reasunción dunha lingua e dunha cultura. 

11 Véxanse lNGLEHART (1991), así como o traballo de ANDRÉS ORIZO (1991). 
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Semella claro que hoxe, a nivel global e dentro do imaxinario de 
amplos sectores das clases populares, medias e altas, os valores 
instrumentais e pragmáticos seguen a pensarse en castelán, e se se quere, 
empezan mesmo a selo en inglés, mentres que a lingua galega remite ó 
berce comunitario, sendo habitualmente defendida con argumentos 
valorativos de condición expresiva. Evidentemente esta tendencia 
tampouco é unidireccional, e tal é así que hoxe podemos albiscar cómo 
en certos ámbitos o modesto nivel de institucionalización acadado pola 
lingua está a ter como efecto o feito de que xa se lle estime tamén a esta 
un crecente valor práctico a nivel social e laboral. Isto é algo, por certo, 
que resultaba inusitado ata hai ben pouco tempo. 

No nivel microsociolóxico podemos observar hoxe tamén o reflexo 
dalgunhas tendencias xerais que evidencian, ó noso ver, algúns trazos 
de mud~a, por exemplo, o recente diagnóstico que estimara en nós 
unha condición paralela á da Alxeria colonizada polo francés e que, en 
analoxía con esta establecera, para o galego, unha xeneralizada condi
ción de «autoodio». Con respecto a este diagnóstico, coidamos que 
implica un ostensible nesgo psicoloxista malia non acharse exento de 
virtualidades explicativas: primeiro, dá conta sobre todo dalgúns efec
tos perversos derivados do proceso de transición dunha cultura rural e 
aldeá a unha cultura de tipo urbano e moderna; e segundo, que este 
concepto está a experimentar hoxe unha certa desactivación por mor 
tanto da consumación do tránsito rural-urbano, coma polos efectos da 
relativa distensión do conflicto cultural emparentada co actual proceso 
democrático e autonómico. 

Por todo isto, a vivencia da lingua propia como un feito exclusiva
mente estigmatizante está a transformarse nunha máis ampla gamma 
de posibles xeitos de percepción subxectiva. Se ben aínda hoxe a lingua 
segue a evocar unha ruralidade ancestral que ó terse visto vencellada a 
unha determinada condición social xeradora de estigma e provocadora 
de actitudes de distancia pola parte quizais tanto daqueles ós que lles 
resultaba totalmente allea como así mesmo por moitos daqueles que se 
atopaban excesivamente próximos, tamén cómpre recoñecer que esa 
mesma condición social, cultural e lingüística compartida como orixe e 
precedente vivencia! común á práctica totalidade dos galegos, pode 
chegar a transformarse nun posible estímulo para unha recuperación, 
ou alomenos, para o establecemento dunha relación desdramatizada 
coa lingua. Resulta non obstante innegable que a relativa estigmatización 
social impresa en certas situacións coas que se confronta o uso da lingua 
galega conduce con frecuencia á aparición de diferentes estratexias de 
maximización. Este tipo de estratexias afecta habitualmente ás 
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inversións afectivas e simbólicas en contextos de interacción social 
tendendo, por vía da neutralización dos riscos no manexo do estigma, 
a favorecer decote diferentes modos de repregamento sobre o castelán 12

, 

na medida en que o seu uso é percibido como unha opción menos in
cruenta. 

Non obstante, o feíto de que teñan remitido nalgunha medida este 
tipo de atrancos ó proceso de normalización non significa que non fosen 
a xurdir outros novos que, aínda que menos dramáticos a nivel simbó
lico e social, poden resultar tanto ou máis determinantes tal e como 
nunha ostensible medida pode estar a acontecer coa secuela favorable 
ó castelán que nos últimos anos se derivou do proceso de universaliza
ción da escolarización, ou mesmo respecto do alcance acadado na se
gunda metade do século vinte polos modernos medios de comunica
ción de masas. E isto só por citarmos algúns dos instrumentos máis 
obvios e habituais do proceso de castelanización. 

Fronte ás rutinas analíticas de carácter teórico que viñeron 
prevalecendo ó longo dos últimos anos, cómpre quizais lembrar hoxe 
respecto da nosa lingua a súa condición sociolóxica de feíto social 
complexo. Difícilmente un esquema simple de tipo bipolar pode resu
mir esa fonda diversidade de estratexias actoriais e grupais. A resolu
ción desa situación labiríntica resulta aínda máis improbable se 
termamos da absoluta imprevisibilidade das reaccións dos actores e 
dos procesos de contaxio social, ou das evolucións das lóxicas 
valorativas de tipo socioculh1ral que prevalecen e orientan o universo 
normativo dunha comunidade. Proceso que, máis alá da aparente 
unidireccionalidade á que apuntaban algunhas das hipóteses ideolóxicas 
prevalecen tes ata hai pouco, está inzado de camiños dobres, de dúbidas, 
de paradoxos, de dilemas, en definitiva de resolucións pendentes das 
decisións actoriais presentes e futuras. 

A longa marcha coa que se iniciaron os cambios valorativos que 
levaron a xeitos diferentes de reavaliación contextual primeiro e de re
cuperación lingüística máis tarde, consumouse na medida na que foi 
agromando unha actitude nova respecto da lingua. En pleno século 
dezanove e nun momento no que a práctica totalidade dos galegas 
falaba a lingua do país por «necesidade», empezou a xurdir, precisa
mente entre aquela minoría ilustrada centrada actitudinal e 
valorativamente no castelán, un xermolo disidente que deu inicio a 
unha lenta recuperación que permitiría irlle abrindo á lingua galega o 
camiño a un novo uso de «liberdade». 

12 Véxase a este respecto os traballos de B ouzADA e LORENZO (1990) e B ouzADA (1993). 
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A cabal comprensión <leste tránsito é o que nos permitirá entender 
algunhas das claves que levan orientado tanto o avance da estratexia 
recuperadora da lingua coma as tácticas de deserción, aínda máis im
portante en volume numérico, de distintos individuos e grupos sociais. 

Se tal como sabemos polas achegas da socioloxía das culturas po
pulares o pragmatismo é, fronte ó maior idealismo dos valores propios 
das clases medias, un dos trazos que mellor caracteriza como actores 
sociais os comportamentos dos sectores populares, non resulta en ab
soluto estraña a actitude expectante e ambigua dunhas clases que se 
expresaban nun galego de «necesidade», cando observaban o carácter 
selectivo e calculado do proceso de achegamento cara á lingua galega 
que ía fraguando entre algúns sectores intelectualizados e politizados 
os cales, en virtude do seu capital cultural, eran quen de poder facer e 
defender un uso lingüístico de «liberdade», consumado máis alá de 
toda sospeita de coacción imposta pola urxencia da necesidade. 

Sen dúbida esta dobre afirmación dos posibles usos da lingua galega 
segue a se manter, achándose vivos aínda os usos de necesidade, o cal 
está a explicar, en virtude do seu declive, as actualmente avultadas 
porcentaxes de abandono lingüístico. Non obstante, cómpre remarcar 
que este abandono xorde dunha decisión actorial esaxerada que non é 
quen de discriminar entre aqueles valores e contidos propios da cultu
ra tradicional susceptibles e mesmo convenientemente relegables 
daqueloutros que, como a lingua, representan un soporte identitario e 
unha riqueza cultural xenuína a conservar. 

Ante esta situación parece polo tanto formulable unha hipótese 
que, malia o seu optimismo e a súa paralela dependencia de variables 
nunha estimable medida incontrolables e das que polo tanto é imposi
ble cuantifica-la súa futura incidencia, nos permite sospeitar que os 
novos usos «de liberdade», ós que nos estamos a abrir, poden se-lo 
fermento de futuras potencialidades expresivas. Estas potencialidades 
expresivas, ó se abeiraren na condición crecentemente «distinguida» 
deses usos «de liberdade», son susceptibles de se realizar por medio 
dun proceso de imitación que ó cabo culmine nun peculiar «efecto 
emerxente» entronizador de cambios favorecedores para a recupera
ción da nosa lingua 13 

. E aínda máis, e tal como apuntabamos máis 

13 Cómpre, non obstante, insistirmos aquí nas condicións de incerteza e aleatoriedade desde 
as que vai tendo lugar o cambio sociolingüístico e mesmo da multiplicidade de efectos im
previstos e perversos que derivan das tomas de decisión política para tentar comprende-lo 
nivel de dificultade que converte en van empeño todo intento de «profetiza»-lo futuro de 
algo tan vinculado a decisións actoriais imposibles de prever como son os usos lingüísticos. 
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arriba, unha xenuína confluencia de factores que poden ir desde os 
avances da escolarización en zonas tradicionalmente monolingües en 
galego, e de xeito particular da escolarización en lingua galega, ata o 
relativo abeiro social, cultural, mediático e institucional que hoxe atopa 
a lingua propia, poden estar a actuar como soportes identitarios 
amparadores de culturas comunitarias habitualmente promovidas des
de comezos dos anos setenta por elites sociopolíticas locais. Estas cul
turas locais, alí onde chegaron a xerminar, tenden a evidenciar unha 
maior sensibilidade respecto da preservación recuperadora que da ru
tina do abandono como condición inexorable das arelas de mobilidade 
social ascendente. En todo caso non podemos ignorar labores de pro
moción específica da lingua con criterios cívicos e culturais como os 
que agroman nalgunhas iniciativas que reflicten os novos azos da 
sociedade civil galega, como por exemplo aquelas que representa den
tro do sector da empresa que aquí estudiamos unha proposta como a 
que promove a Fundación Galicia-Empresa .. E desde esta múltiple voca
ción elucidadora dos fluxos de preservación e recuperación da lingua 
camiña a proxección metodolóxica_da presente investigación, a cal, tendo 
como eixe a análise das claves que rexen as prácticas lingüísticas den
tro do mundo da empresa, non rexeita a oportunidade de achegarse a 
outras cuestións colateriais tales como a constitución de culturas co
munitarias locais activas na preservación, ou mesmo a reflexión sobre 
algunhas das claves que rexen os posicionamentos dentro da 
comunidade de certos colectivos específicos tal como pode ser, por 
exemplo, o da mocidade. 

Vaian como modesto exemplo orientativo os efectos negativos, subxectivos e obxectivos, que 
derivan da funcionarización de lingüistas como ensinantes e da conseguinte aparición de 
novas capas de profesionais que teñen coa lingua unha relación de dependencia mediatizada 
polo interese instrumental que vincula as persoas ós seus postos de traballo. Este fenómeno 
pode provocar, entre outros efectos, que moitos sectores da sociedade civil opten por delegar 
neses «profesionais» a responsabilidade recuperadora. Mentres que ó mesmo tempo o seu 
«compromiso lingüístico» non sempre é cabalmente interpretado polos seus alumnos adoles
centes, decote prendidos pola prema de se ir configurando como adultos contradicindo sig
nos e discursos. 
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CAPITULO III 

OS PROCESOS DE NORMALIZACIÓN NOS 
ÁMBITOS COMUNITARIOS E LOCAIS 

Este capítulo está dividido en catro partes. Levaremos a cabo en 
primeiro lugar un estado da cuestión sobre os procesos de normaliza
ción nos ámbitos locais desde as distintas perspectivas constitutivas: a 
administración, a sociedade civil e as entidades locais. Dedicaremos un 
espacio importante á situación e ó debate sobre a xestión normalizadora 
nas entidades locais e nese debate ocupará un lugar destacado a 
avaliación da situación e das perspectivas tanto dos técnicos 
normalizadores coma dos servicios lingüísticos municipais e locais. 

A segunda parte <leste capítulo está constituída por unha exposi
ción das opinións, das actitudes e das realidades sobre a extensión da 
lingua galega nos ámbitos locais a partir das interpretacións e das 
argumentacións das distintas partes consultadas, obtendo así unha ra
diografía sobre as limitacións e os retos ós que se están xa a enfrontar 
todos aqueles que interveñen na promoción da lingua neste tipo de 
contextos locais e comunitarios. 

Un terceiro apartado <leste capítulo recollerá, dun xeito 
monográfico, a exposición e análise dun caso particular como é a expe
riencia normalizadora no concello pontevedrés de Moaña, caso que 
complementaremos, naquelas seccións que o precisen, con suxestións 
e opinións de mozos e mozas sobre a posición social da lingua galega. 
Finalmente, no derradeiro apartado <leste capítulo, levaremos a cabo 
unha reflexión sobre os puntos febles e os puntos fortes da perspectiva 
normalizadora local. 

A análise dos procesos de normalización da lingua galega nos ám
bitos locais contará cunha perspectiva que abranga as características 

45 



Capítulo III: Os procesos de normalización nos ámbitos comunitarios e locais 

máis salientables dos espacios de relación social local e os seus elemen
tos constitutivos. Centrarémonos na análise do funcionamento dos ser
vicios lingüísticos dos concellos e no traballo que desenvolven os 
profesionais nas tarefas de normalización nas entidades locais. A xestión 
que se efectúa desde os ámbitos municipais ten como destinatarios ós 
cidadáns en xeral pero concretados nos diferentes niveis do tecido so
cio-cultural dunha entidade de poboación. 

O interese que ofrecen os servicios lingüísticos das entidades locais 
para o desenvolvemento dos procesos normalizadores radica nun dobre 
plano: dunha banda, actúan sobre ámbitos comunitarios nos cales se 
pode incidir na transmisión dos valores identitarios e locais; doutra 
banda, a existencia dun servicio lingüístico como tal pode e debe pro
piciar unha actuación planificada e programada, a través da cal se le
ven a cabo un conxunto de accións organizadas tendentes á consecu
ción dos obxectivos normalizadores deseñados no marco xeral dun pla
no de normalización social, comunitario ou simplemente municipal. 
Polo tanto, o interese teórico que encerra o funcionamento dos servi
cios lingüísticos municipais reside na posibilidade de facer explícito un 
conxunto de accións encamiñadas á recuperación de ámbitos de uso, a 
mellara das actitudes lingüísticas cara ó galego, a consecución de novos 
falantes, etc. 

3.1. ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL 

O contido <leste apartado vaise artellar arredor de dous grandes 
eixes de interese: por un lado, a situación legal de partida das actuacións 
lingüísticas nos ámbitos locais, e as intervencións da administración, 
das entidades locais e doutras entidades civís; por outro lado, desen
volveremos unha análise minuciosa da xestión normalizadora local 
mediante tres apartados: situación dos servicios lingüísticos, o papel e 
maila situación dos técnicos normalizadores, e finalmente unha análise 
das experiencias de extensión do uso do galego desde as entidades locais. 

3.1.1. CONTEXTO LEGAL E ACTUACIÓNS DESDE A ADMINIS
TRACIÓN AUTONÓMICA, AS ENTIDADES LOCAIS E A 
SOCIEDADE CIVIL 

Con respecto ó desenvolvemento lexislativo no tocante ás actuacións 
na materia de normalización lingüística nas entidades locais 1 , convén 

1 Non incidiremos aquí nunha análise do desenvolvemento legal, nin nos debates sobre as 
limitacións e as potencialidades dun ou doutro marco legal que sitúe as actividades de exten-
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lembrar que na Lm DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (LNL), nos Títulos 11 e 
VI, está presente a potenciación do uso do galego nas corporacións 
locais. Ademais do disposto na LNL, unha norma legal específica 
desenvolve a LNL no referente a administracións locais, concretamente 
a Lei 5/1988 do 21 de xuño do Uso do galego como lingua oficial de Galicia 
polas entzdades locais. Esta normativa establece que un conxunto de acti
vidades ordinarias dun concello (como son a redacción das convocato
rias de sesións, ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de 
acordo, dictames das comisións informativas municipais e outros actos 
das entidades locais de Galicia) se redactarán en lingua galega, e sen 
prexuízo do disposto no parágrafo anterior, as entidades locais poden 
facelo, ademais, na outra lingua oficial. 

Ademais, a propia Lei 5/1988 obriga ás administracións locais a 
incorpora-lo galego como lingua normal nos actos escritos nun prazo 
máximo de dous anos a partir da publicación da lei, ó tempo que com
promete á Xunta a elaborar un programa de actuacións para garanti-lo 
seu cumprimento. 

Tocante ás actividades da administración autonómica para incidir 
no cumprimento destas disposicións legais, convén sinalar que segun
do a LNL a admistración autonómica ten algo máis que unha 
responsabilidade moral na xestión dos procesos de normalización nos 
ámbitos locais. Por poñer un exemplo concreto, a LNL (Título VI, artigo 
22) especifica que «O goberno galego asumirá a dirección técnica e o seguimento 
do proceso de normalización da lingua galega/ asesorará á Administración e ós 
particulares e coordinará os servicios encamiñados a consegui-los obxectivos 
da presente Lez>>. 

Tendo en conta esta responsabilidade directa na xestión e organi
zación das actividades tendentes a espalla-lo uso do galego, comezaremos 
por ir definindo o papel da administración autonómica no labor de 
cumprimento das tarefas de dirección técnica e de asesoramento. Para 
comezar, cómpre indicar que as competencias da Xunta sobre as 
cuestións municipais están espalladas por <lúas consellerías: a 
Consellería da Presidencia (no referente a subvencións para a creación 
de servicios municipais de normalización, Dirección Xeral de 
Corporacións Locais) e a Consellería de Educación (cursos de forma
ción e asesoramento por parte da Dirección Xeral de Política Lingüística). 

sión da lingua galega. A este respecto, poden consultarse os traballos de G AReíA RAMOS (1995) 
e de MoNTEAGUDO (1990); para unha interpretación crítica comarco actual, poden consultarse 
GARCÍA NEGRO (1991), (1993); R ODRÍGUEZ SÁNCHEZ (1995). 
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O programa de actuacións da Xunta de Galicia para garanti-lo 
cumprimento da LNL no tocante ás Corporacións Locais circunscribiuse 
fundamentalmente ás seguintes iniciativas: a) convenio co Instituto da 
Lingua Galega para a potenciación da Sección de Linguaxe Adminis
trativa e para a edición do Boletín Informativo da Administración Local; b) 
convocatoria de cursos diversos de Iniciación e de Perfeccionamento 
de lingua galega, organizados pola Dirección Xeral de Política Lingüís
tica; c) convocatoria de subvencións ás corporacións locais para a crea
ción de Servicios Municipais de Normalización Lingüística, compra de 
material bibliográfico, campañas de normalización e rotulación inte
rior e exterior, e para a normalización da documentación administrati
va. 

Xa no ano 1984, antes polo tanto da promulgación da lei antedita, 
asinárase un convenio de colaboración entre a Consellería da Presiden
cia e Administración Pública, varios concellos e maila Universidade de 
Santiago de Compostela a través do Instituto da Lingua Galega, polo 
que esta se comprometía a edita-los Cadernos de Documentación Munici
pal, instrumento necesario para que as autoridades e os funcionarios 
dispuxesen dun material axeitado que facilitase a tarefa de normaliza
ción. Estas publicacións refírense ás áreas da xestión administrativa 
dun concello tipo: Patrimonio e Bens Municipais, Contratación e Urba
nismo, Réxime Xurídico, Persoal e Facenda. 

Con respecto ós servicios de normalización lingüística, enténdese 
que son servicios de apoio e de organización das actividades 
normalizadoras, e créanse co acordo mutuo entre a administración au
tonómica e a local. As funcións que deben cumpri-los servicios son: 

a) velar porque sexa aplicada a LNL no ámbito de actuación do 
concello correspondente, así como a LEIDO Uso DO GALEGO como lingua 
oficial de Galicia polas entidades locais. As accións máis salientables 
serán: a confección en galego de actas, edictos, convocatorias de sesións, 
ordes do día, dictames das comisións informativas, mocións e traduc
ción de tódolos impresos oficiais en lingua galega. 

b) Ofrecer lle ó público asesoramento lingüístico para a corrección 
de textos e para a súa traducción, se fose posible. 

c) Impulsa-la normalización do galego en diferentes ámbitos da 
vida pública. 

En canto ás axudas solicitadas polos Servicios de Normalización 
Lingüística dos concellos, estas foron destinadas para a compra de ma-
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terial bibliográfico, didáctico e/ ou de apoio para o servicio de normali
zación lingüística xa existente ou de nova creacion, para a normaliza
ción lingüística dos rótulos existentes na casa do concello, instalacións 
da policía local e de calquera dos edificios de titularidade municipal 
afectados a un servicio público. Durante estes sete últimos anos 
concedéronse axudas para estes fins a tódolos concellos que o solicitaron. 

Os servicios creados desde o ano 1988 ata 1995 son os seguintes: 

CADRO l. RELACIÓN DE CONCELLOS CON SNL NO PERÍODO 
1988-1995 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

1988 Narón Cervo Moail.a 

Rianxo 

1989 Ordes O Carballiño Cuntis 

Pene AEsh·ada 

Mal pica 

1990 Pene Vil alba Vilar de Santos A Estrada 

Pontedeume Mancomunidade Vilagarcía de Arousa 

Internacional do Ribeiro 

Ribeira Allariz Porcarei 

Corcubión Redondela 

Mal pica 

Car bailo 

1991 Pontedeume Vilalba Vilar de Santos Vilagarcía de Arousa 

Mal pica Allariz A Estrada 

Viai1a do Bolo 

Pene Deputación 

Provincial de Ourense 

1992 Carnota Palas de Rei Allariz Valga 

Mazaricos Taboada Xinzo de Lirnia A Guarda 

Camariñas Chantada O Carballiño Moail.a 

Muxía Cervo A Estrada 

Valdoviño Vil alba Cangas 

Cabana Lugo Vilagarcía de Arousa 

Outes 

Pisterra 

Mal pica 

Pontedeume 

Noia 

Rianxo 

Santa Comba 

Pobra do Caramiñal 

Arteixo 

(Continúa a taooa na páx. 50) 
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

1993 Betanzos Cervo Coles A Estrada 

Boira Chantada Allariz A Guarda 

Camota Láncara Deputación de Cangas 

Ourense 

Corcubión Lugo Vilar de Santos Gondomar 

Fene Monterroso Moafia 

Fisterra Vilalba Pontevedra 

Muxía Valga 

Noia Vilagarcía de Arousa 

Pontedeume 

Santa Comba 

1994 Boira Chantada Allariz Cangas 

Cabana Láncara Vilar de Santos A Estrada 

Carnota Monforte Forcarei 

Cee Monterroso Gondomar 

Corcubión A Guarda 

Fisterra Moafia 

Noia Tui 

Pontedeume Valga 

Santa Comba Vilagarcía de Arousa 

Valdovifio Vigo 

Fonte: Información da Dirección Xeral de Política Lingúlstica e información propia. 

A primeira constatación que é necesario salientar ó respecto dos 
servicios lingüísticos creados no período temporal sinalado é o baixo 
número de concellos que dispoñen ( ou dispuxeron nalgún momento) 
dun servicio lingüístico municipal subvencionado pola administración. 

CADRO 2: EVOLUCIÓN DOS SNL POR PROVINCIAS NO PERÍODO 
1988-1995 

PROVINCIA 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A CORUÑA 2 3 6 3 15 10 10 

LUGO 1 o 1 1 6 6 4 

OURENSE o 1 3 4 3 4 2 

PONTEVEDRA 1 2 4 2 6 8 10 

TOTAIS 4 6 14 10 30 28 26 

Fonte: Información proporcionada pola Dirección Xeral de Política Lingúlstica e e/abo-

ración propia. 
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Na evolución dos SNL por ano, comprobamos un salto cuantitati
vo importante producido no período 1988-1992, período no cal se pasa 
de 4 a 30 servicios creados, para estancarse nos dous anos seguintes, 
mostrando incluso unha tendencia á baixa. Os 30 servicios existentes 
no ano 1992 son ata agora o teito acadado. 

Gráfico 1: Evolución do número de SNL en Galicia 
(período 1988-1994) 

0-t-~~---,,..-~~--+~~~--.,...-~~~~~~~-.-~~---f 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Tocante á distribución provincial, a provincia da Coruña tense re
velado como a máis dinámica á hora de contar con servicios lingüísticos 
de carácter municipal. Resulta moi relevante, ademais, que as provin
cias de Lugo e de Ourense sexan as que contasen con menor demanda 
de SNL constituídos. O feito de que estas dúas provincias manteñan os 
índices máis altos de uso do galega e a percepción de que non son 
necesarios servicios deste tipo poden estar latexando tras esa baixa de
manda. 

Por outro lado, nas provincias de Lugo e Ourense o número de SNL 

está en recesión desde o ano 1992. De feito, mentres que nese período 
aumenta o número de SNL na provincia de Pontevedra (de 8 a 10) e se 
mantén na da Coruña (10), en Lugo baixa de 6 a 4 e en Ourense de 4 a 2. 
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Gráfico 2: Evolución dos SNL por provincia 
(período 1988-1994) 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

1---+--- A Coruña ----- Lugo - Ir - Ourense ----- Pontevedra 1 

Seguindo co cumprimento da lexislación sobre uso do galego nas 
corporacións locais, outras fontes constatan as importantes diferencias 
entre concellos no tocante á asunción da normalización que contempla 
a referida norma legal de cumprimento obrigatorio. Segundo estas 
fontes, 53 concellos cumpren a lexislación, 26 entidades locais usan 
galego e castelán e 36 incumpren a lei ó usaren só o castelán, dun total 
de 115 concellos considerados2 

• Entre os que incumpren totalmente a 
lexislación, atopamos concellos ilustres e importantes como os de 
Ourense, A Coruña, Lugo ou Padrón, entre outros. 

Tocante ás actividades e actuacións desde os concellos, non hai, 
como resulta por outro lado esperable, unha postura unitaria, pero 

2 Ponte: Benegá. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Nº 23 (maio 1994), p. 2-3. 
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podemos actualizar unha serie de aspectos recorrentes. Por un lado, 
con independencia de opcións políticas e lingüísticas, mantense unha 
actitude pasiva en xeral con respecto á inserción da lingua galega nos 
horizontes de traballo municipal, actitude que de pasiva se torna de
fensiva se se formula a cuestión dos servicios lingüísticos municipais. 
O desenvolvemento de servicios lingüísticos nada normalmente entre 
a indiferencia e a desconfianza por parte dos políticos locais. Esta indi
ferencia é notoria tanto no caso de concellos con servicios en 
funcionamento coma naqueloutros que nunca dispuxeron de tal de
partamento. Agora ben, entre a indiferencia, ou mesmo unha certa des
confianza, e a reticencia ou a oposición directa hai unha diferencia de 
actitude e de conducta entre os diversos políticos dos concellos galegos. 

A lingua non é un tema estratéxico para os concellos e para os 
políticos locais. Ademais, e mesmo no caso de políticos comprometi
dos co idioma, non se considera necesaria a creación dunha infraestructu
ra como é un servicio lingüístico para velar pola potenciación do galego. 

Tocante á actividade da sociedade civil, podemos distinguir varios 
planos de análise simultáneos. En primeiro lugar, entidades asociativas 
con carácter xeral a toda a sociedade galega, como a AFNL ou a MESA. En 
segundo lugar, actividades desenvolvidas por entidades de carácter 
local ou sectorial, como centros educativos, asociacións de país de alum
nos, entidades socio-culturais, etc. O ámbito local e comunitario é o 
espacio privilexiado <leste tipo de entidades na procura de determina
dos obxectivos normalizadores, nórmalmente centrados en propósitos 
concretos relacionados coa clientela que teñen. O problema que se pre
senta con este tipo de iniciativa é a falta de obxectivos xerais e progra
mados, o escaso calado que se consegue coas accións e as dificultades 
para manter unha certa periodicidade das mesmas. 

Tocante ás actividades da Asociación de Funcionarios pola Normaliza
ción Lingüística, súas son, desde que botara a andar a principios · dos 
anos oitenta, algunhas das iniciativas de máis calado social dos últi
mos anos3 para a extensión da presencia da lingua galega nas relacións 
coa administración e no seu propio funcionamento interno. Desde esa 
perspectiva tivo unha especial incidencia na reclamación de medios á 
administración autonómica para desenvolve-los servicios lingüísticos 

3 Cómpre salientar, por exemplo, as intervencións na promoción do galego entre os 
traballadores da administración local e nas entidades relacionadas coa administración de 
Xustiza. De persoas directamente vinculadas á AFNL, como Xosé González xorde tarnén a 
iniciativa da Fundación Galiáa-Empresa, que teremos oportunidade de presentar e analizar 
no seguinte capítulo (cfr.§ 4.1.2). 
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municipais e as actividades de formación e de extensión da lingua en
tre os traballadores municipais. As limitacións de infraestructura, de 
presuposto e de obxectivos realistas provocan que o traballo da AFNL 

estea moi pendente de impulsos persoais e de conxunturas particula
res. Fáltalle ás súas actividades, xa que logo, unha continuidade e unha 
regularidade que lle permita incidir con máis forza e profundidade 
naquilo que son os seus obxectivos de traballo. 

Tocante, en particular, ó labor da Mesa pola Normalización Lingüísti
ca, estamos ante unha entidade civil, artellada a mediados dos anos 
oitenta, coa finalidade de aglutinar esforzos e intereses de diversos co
lectivos que tiñan a defensa da legalidade vixente e a promoción dos 
usos colectivos como o seu principal obxectivo. A pesar de que as acti
vidades principais da M ESA están orientadas a denuncia-los 
incumprimentos legais en materia lingüística, durante estes anos 
leváronse a cabo distintas experiencias e intervencións normalizadoras 
nos ámbitos locais. Se cadra a principal actividade, que se repite con 
diferente intensidade ano tras ano e segundo que localidade, é a cam
paña de rebaixas. Tamén levaron a cabo intervencións de extensión da 
lingua no pequeno comercio no marco de acordos con concellos. Por 
outro lado, levan a cabo labores de asesoramento a entidades locais e 
civís en aspectos de lexislación e de asesoramento en extensión do uso. 

3.1.2. ARTELLAMENTO DA XESTIÓN NORMALIZADORA LOCAL 

Ímonos centrar neste apartado na perspectiva da xestión 
normalizadora desde os SNL municipais. Aínda que nos centremos nese 
obxecto de estudio, iremos analizando aspectos sociais e comunitarios 
que se entrecruzan nas problemáticas e nas carencias das accións que 
se implementan e que remiten ó conglomerado de variables, de opinións 
e de actitudes sociais e comunitarias ante os procesos de normalización 
da lingua galega. 

3.1.2.1. OS SERVICIOS LINGÜÍSTICOS MUNICIPAIS 

A pesar de que, tralo visto e analizado en 3.1.1, a escaseza de servi
cios lingüísticos é ben patente, faise necesario mostra-la situación e as 
iniciativas que se desenvolven desde as entidades municipais e faise 
preciso, asemade, distinguir entre dúas situacións cualitativamente di
ferentes: en primeiro lugar, o caso de concellos que teñen un servicio 
que funciona complementariamente ás axudas da administración, pero 
que en todo caso non dependen necesariamente da renovación da sub-
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vención da Xunta para que se realice actividade normalizadora; e en 
segundo lugar, os servicios creados e mantidos mercé á concesión das 
devanditas axudas da administración autonómica. As diferencias en
tre ámbalas situacións son importantes tanto cualitativa coma 
cuantitativamente e afectan ó desenvolvemento e ós obxectivos 
normalizadores. 

Hai situacións fronteirizas entre un tipo e o outro. Por exemplo, no 
concello de Vilagarcía de Arousa un traballador municipal desenvolve 
o labor normalizador polo interese que tiña o anterior equipo de 
goberno. O concello solicitaba subvencións para a realización de activi
dades. Algo semellante ocorre en Allariz, onde unha administrativa 
municipal realizaba as tarefas propias dun normalizador. Noutra 
casuística diferente o concello de Vilar de Santos conta cun profesor de 
secundaria que se encarga, unhas horas á semana, de organiza-lo mu
seo etnográfico e tódalas tarefas relacionadas cos labores de normaliza
ción. Vistos estes exemplos, parece claro que fóra das <lúas situacións 
máis extremas -concello cun servicio lingüístico cunha persoa dedica
da en exclusiva á actividade normalizadora e concello con servicio e 
técnico contratado en función das axudas institucionais-, a casuística 
de situacións é abondo complexa. 

Nos servicios_plenamente formados ou consolidados, a estabilidade 
física e temporal dun servicio lingüístico, a formulación de 
programacións relativamente estables e periódicas, a existencia, aínda 
que relativamente escasa, de recursos económicos para distintas activi
dades e a existencia dunha persoa estable encargada de organiza-lo 
servicio, todas estas son características que definen o labor dun servi
cio cun nivel mínimo de consolidación. Por outro lado, constátase 
facilmente que os servicios que dependen dunha subvención non 
adoitan ter un espacio organizativo claro, aparecen e desaparecen en 
función do apoio institucional, carecen de programación de activida
des minimamente organizadas, os recursos económicos son aínda máis 
escasos e aleatorios e a persoa que organiza o servicio depende dun 
contrato que pode chegar a ser moi breve e azaroso. 

Estes argumentos ahondan para argumenta-la necesidade de se
para-la análise de ámbolos tipos de servicios lingüísticos, alomenos no 
referido á descrición e características de funcionamento. Cómpre indi
car, con todo, que os servicios establecidos son moi escasos, e só afec
tan hoxe en día ós concellos de Redondela (Pontevedra), Vigo, Santia
go, Pene (A Coruña), Pontedeume (A Coruña), Ferrol e, dende hai 
poucos meses, tamén ó concello pontevedrés da Estrada. Así mesmo, 
debemos incluír neste apartado o concello de Moaña (Pontevedra), dado 
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que ten unha tradición de preocupación desde o municipio polo labor 
normalizador a través dun encargado de cuestións culturais con inci
dencia na extensión da lingua galega. No resto dos casos os servicios, 
aínda que xa poidan ter unha certa tradición, funcionan porque a ad
ministración concede unha axuda anual e porque, obviamente, os 
rexedores municipais solicitan a subvención pertinente. 

Irnos analizar unha serie de características funcionais e estructurais 
dos labores normalizadores desde os servicios lingüísticos municipais 
que nos van ir dando pautas sobre como se organizan, desde a pers
pectiva local, os obxectivos normalizadores. 

Son poucos os servicios lingüísticos municipais plenamente esta
blecidos: algúns en cidades grandes como Vigo e Santiago e outros en 
vilas como Redondela, Fene e Pontedeume. Os motivos propicios para 
que estas vilas accedesen á creación deses servicios hai que buscalos 
nunha mestura de gobernos municipais nacionalistas ou vencellados a 
iniciativas progresistas e galeguizadoras, e, ó mesmo tempo, apresen
cia de individuos con iniciativa no _movemento asociativo e cultural 
(incluso político) que abrangueron tamén aspectos lingüísticos, etc. O 
número de concellos con servicios permanentes aumenta moi escasa
mente, xa que nos últimos anos só se incorporou o concello de Ferrol. A 
recesión económica e o intento por reducir traballo municipal foi en 
contra do aumento <leste tipo de servicios. 

O funcionamento <lestes servicios adoita ser unipersoal, aínda que 
hai algunha excepción significativa: os concellos de Vigo e Moaña, que 
dispoñen de persoal de apoio. O caso de Vigo é nestes momentos ex
cepcional xa que conta con tres persoas para os labores do servicio. O 
apoio administrativo adoita ser escaso e os recursos económicos e hu
manos son moi limitados. Con todo, nestes servicios implantados o 
servicio adoita ter unha situación clara no organigrama da xestión mu
nicipal, e é tan coñecido polos traballadores das distintas instancias do 
concello coma pola sociedade en xeral. O espallamento entre a 
comunidade depende en gran medida, sen embargo, da capacidade de 
incidencia das actividades levadas a cabo. 

Polo que respecta á xénese dos servicios non permanentes, o 
nacemento adoita ser moi azaroso e normalmente está vinculado co 
pulo e o interese dun concelleiro municipal que se preocupa de solici
ta-la oportuna axuda da Xunta. Neste aspecto non semella haber dife
rencias relevantes entre a opción política do goberno municipal, toda 
vez que ternos exemplos de concellos con servicios non permanentes 
de tódalas opcións políticas posibles. Quizais si resulta máis relevante 
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e significativo cá opción política do goberno local a combinación de 
opción política e tipo de concello para detectarmos diferencias: os 
concellos conservadores das provincias de Lugo e de Ourense son máis 
remisos a solicitar servicios lingüísticos cós concellos con maioría con
servadoras das provincias da Coruña e Pontevedra. E visto desde outra 
perspectiva: nas provincias de Lugo e de Ourense, os gobernos 
municipais que se interesan pola constitución dun servicio de normali
zación, coa contribución económica da administración, son gobernos 
do PSOE ou do BNG. 

No tocante ós obxectivos normalizadores xerais, habería que aten
der de maneira primordial ás necesidades lingüísticas da organización 
(o concello, os seus traballadores e as actividades que realiza) e de 
maneira secundaria (con diferentes ni veis de prioridade en función do 
concello concreto e da dispoñibilidade dos axentes normalizad ores) ó 
resto da sociedade veciñal. No caso dos servicios non permanentes, o 
normal é que o técnico normalizador, ademais das tarefas propias de 
velar pola presencia da lingua galega na institución municipal, realice 
simultaneamente outros labores noutras áreas do concello (en Cultura, 
Urbanismo, etc.). Noutros casos, o labor normalizador non é a tarefa 
central do técnico (caso de Allariz). 

Para vehicularen eses obxectivos, desenvolven distinto tipo de ac
tividades principais, actividades que varían pero que tamén son moi 
diferentes segundo de que concello se trate. Podemos establecer dous 
niveis que se superpoñen. No nivel A, están as actividades de correc
ción lingüística interna, de asesor amento interno e de formación. No 
nivel B están as actividades externas. Tódolos servicios atenden de for
ma prioritaria o nivel A, e en función da dispoñibilidade de tempo e de 
recursos, entran no nivel B. Tamén hai que destacar que nalgún caso, 
como Moaña, o nivel A está moi ben cuberto e polo tanto é factible 
intentar desenvolver case toda a actividade normalizadora no nivel B. 

Neste punto tamén hai que mostrar que en moitos casos a inciden
cia no nivel B está impelida ou retardada por resistencias da organiza
ción e por problemas derivados da desconexión entre técnico e poder 
político local. Nos servicios mantidos pola axuda institucional, e debi
do sen dúbida á precariedade de horizontes e de obxectivos, a finalidade 
principal adoita se-lo mantemento dunha mínima presencia do galego 
na institución municipal e asesorar ós traballadores e concelleiros 
municipais no bo uso do galego na redacción de convocatorias, de 
publicidade institucional, etc. Ademais, adoita ser tamén función do 
técnico a organización de actividades de formación entre os 
traballadores. 
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Tendo en conta as limitacións temporais, a inestabilidade laboral e 
o obxectivo normalizador das diferentes institucións municipais, 
obxectivo que adoita estar vencellado á casa do concello e ós 
traballadores municipais, os labores fundamentais son os de correc
ción lingüística, traducción de documentación do castelán ó galego, 
asesoramento formal para a elaboración de distintos documentos en 
galego (cartas, bandos, ordes do día de reunións municipais, consultas 
do público que se achega á casa do concello, etc.), e cursos de lingua 
para traballadores municipais. O que normalmente non entra dentro 
do labor <lestes técnicos é o traballo fóra da casa do concello, traballo 
que se centre ou abarque a comunidade local. En segundo lugar, os 
labores de extensión do uso e de sensibilización non se realizan nin 
dentro nin fóra do concello. Unha explicación evidente para esta dobre 
ausencia é, sen dúbida, a falta de tempo, pero na maior parte dos casos 
está motivada pola falta de formación e, ás veces, de capacidade técni
ca e persoal. 

Finalmente, queremos facer mención á perspectiva dos políticos 
locais. O feito de que haxa un servicio permanente, á parte de 
conxunturas concretas nun determinado período político, destaca o 
i~terese da institución municipal pola existencia do <lito servicio. Con 
todo, se muda a cor política as resistencias e as limitacións medran, 
como ocorre en Vigo. Con todo, a sensibilidade do poder político cara 
ás actividades normalizadoras adoita ser ben baixa e limítase a deixar 
facer, pero sen facilita-las tarefas. 

3.1.2.2. OS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Os encargados de organizar e de xestiona-las actividades 
normalizadoras son o que denominaremos «técnicos normalizadores». 
Tendo en conta a diversidade de casuísticas concretas q°il.e tivemos oca
sión de presentar no comezo do epígrafe § 3.1.2.1, os servicios de nor
malización poden ser unipersoais - a situación habitual- ou poden con
tar con máis dunha persoa -a excepción- . Por outro lado, o normalizador 
pode dedicarse en exclusiva a ese labor ou pode compaxina-las tarefas 
propiamente lingüísticas con outras actividades socio-culturais ou ad
ministrativas. Tendo en conta que é posible atoparmos situacións que 
reúnen todas esas características, ilustraremos de seguido o papel e o 
funcionamento dos técnicos normalizadores mostrando os elementos 
máis salientables das tarefas que desempeñan e das incertezas que van 
xerando. 
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A xestión das tarefas de normalización nun concello adoitan estar 
centralizadas nunha persoa. Esta persoa ben está contratada ad hoc, 
ben traballa noutro posto e ademais (ou en exclusiva) desenvolve o 
labor normalizador. É importante salientar esta distinción, polas 
implicacións que ten para o traballo normalizador. Ademais, non po
demos esquecer que se está a producir unha tendencia cara á progresi
va capacitación de funcionarios para que, ademais, desenvolvan labo
res de corrección e de normalización. 

Nos casos analizados <leste tipo, como Allariz, Vilar de Santos ou 
O Carballiño non hai traballadores que fagan labores exclusivamente 
normalizad ores. Ó se tratar de concellos pequenos (e tamén por outros 
motivos) optaron por fórmulas que combinan o traballo lingüístico con 
outras tarefas municipais, ou incluso pola busca de persoas externas ó 
labor no concello e que lle dedican unhas horas semanais a traballos 
normalizadores moi específicos. 

Irnos realizar de seguido unha cuantificación e presenta-los datos 
en forma de cadro con diferentes entradas. Con este cadro avaliativo 
queremos salientar, de forma gráfica, os elementos que perfilan a si
tuación e o labor dos técnicos normalizadores. Os aspectos considera
dos foron encadrados en cinco bloques4 temáticos que tivemos xa oca
sión de ir presentando e discutindo nas páxinas precedentes: forma
ción dos técnicos, capacidade de incidencia social, desenvolvemento 
do labor sociolingüístico na organización, organización dun plano 
normalizador e contexto laboral. Dadas as diferencias cualitativas en
tre o labor dos técnicos en servicios consolidados e en servicios 
dependentes da axuda institucional, coidamos oportuno separar 
ámbalas situacións en técnicos en contextos de Tipo A ( concellos con 
SNL consolidado) e técnicos en situacións de Tipo B ( concellos con SNL 

non consolidado). 

4 Lembraremos aquí que realizamos vinte entrevistas en profundidade con outras tantas 
persoas que podemos considerar técnicos normalizadores, por se dedicaren exclusivamente 
ou preferentemente ós labores de normalización ou por desempeñaren eses labores 
complementariamente a outras actividades de tipo cultural ou administrativo no concello 
corresponden te. 
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CADRO 3. ANÁLISE CUALITATIVA DO TRABALLO DOS TÉCNI
.COS DE NORMALIZACIÓN 

ELEMENTOS DE AVALIACIÓN 

.1. FORMACIÓN DO TÉCNICO 
* formación superior 

* formación psico-social 

* coñecemento do contorno 

* inserción no contorno 

2. CAPACIDADE DE INCIDENCIA 

* incidencia na organización 

* incidencia social 

* incidencia ante o poder político local 

3. DESENVOLVEMENTO NA ORGANIZACIÓN 

* apoio político local 

* apoio técnico interno 

* participación dos .traballadores 

* facilidade de medios materiais 

* facilidade de medios económicos 

TIPO A 

+ 

± 
± 

± 

± 

± 

± 

± 
± 

4. ORGANIZACIÓN DO PLANO NORMALIZADOR 

* busca de recursos humanos 

* busca de recursos económicos 

* recibe asesoramento externo 

* plano de actividades planificado 

* repetición das actividades programadas 

5. CONTEXTO LABORAL 

* comparte actividades 

* estabilidade no posto 

* apoio do poder local para continuar 

± 

± 

+ 

+ 

TIPOB 

± 

± 

:t 

± 

5 Como concellos Tipo A incluímos 6 e neles recollemos información de 8 persoas que traballan 
en labores normalizadores. Como concellos tipo B analizamos 10 e recollemos información 
de 10 persoas que traballan ou traballaron nesas entidades locais. 
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En primeiro lugar, aspectos relacionados coa formación que posúe 
a persoa que desempeña os labores normalizadores. Neste terreo que
remos saber se posúe formación superior, calé a experiencia formativa 
en aspectos psico-sociais (dinámica de grupos, psicoloxía social, ani
mación socio-cultural, etc.), o grao de coñecemento do contorno no que 
desempeña os labores normalizadores, tanto do que é a organización 
municipal e as súas partes constitutivas como a sociedade onde se insire. 
Finalmente, considerámo-la inserción do técnico nese contorno. 

En segundo lugar, a capacidade de incidencia na organización e na 
sociedade. Ademais, cál é o grao de incidencia ante o poder político 
local para levar adiante as propostas de actuación deseñadas con fina
lidades normalizadoras. 

Un terceiro grupo de elementos avaliativos está centrado en as
pectos relacionados co desenvolvemento do técnico na organización. 
Por exemplo, o apoio político local (o concelleiro correspondente é re
ceptivo ás propostas de actuacións, etc.), o apoio técnico interno (admi
nistrativo, etc.), a participación dos traballadores do concello nos 
obxectivos normalizadores, activa ou pasivamente, e as resistencias e 
rexeitamentos obtidos, a facilidade para acceder a medios materiais, 
así como os medios económicos. 

En cuarto lugar, aspectos relacionados coa organización dos traballos 
e as actividades normalizadoras. Por exemplo, a busca de recursos 
humanos, a busca de recursos económicos e a capacidade para procu
rar colaboración, en forma de asesoramento, apoio e axuda, da admi
nistración ou de persoas e entidades externas. Ademais, existencia dun 
plan de actividades planificado e cál é o grao de repetición das activi
dades organizado, sendo este un índice moi interesante para observa
la continuidade e planificación dos obxectivos normalizadores. 

Finalmente, en quinto lugar, incluímos nesta análise cualitativa unha 
referencia ó contexto laboral, facendo fincapé en tres aspectos: a 
estabilidade no posto, o apoio para a continuación por parte do poder 
local, e se comparte ou non tarefas no concello. 

Dos aspectos formativos salientámo-la carencia de formación en 
disciplinas menos lingüísticas e máis psico-sociais e atopamos deficien
cias importantes no coñecemento e inserción no ámbito de traballo, 
sendo todas estas eivas compartidas polos técnicos en situacións de 
Tipo A e de Tipo B. Da capacidade de incidencia, salientamos que son 
máis relevantes as limitacións cas virtualidades no tocante á incidencia 
social e política do labor normalizador, sendo tamén seme lante nos 
dous tipos de servicios considerados. No aspecto que mostra diferen-
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cías é no da incidencia na propia organización, onde os técnicos en 
s~rvicios consolidados poden ter un grao positivo de intervención, 
mentres que nos servicios non consolidados este aspecto é normalmente 
negativo. 

Se pasamos agora a considera-lo desenvolvemento na organiza
ción, tódolos :::ic~e ctos considerados presentan problemas de 
irr 'Jlementac1ón, en maior medida se o labor do técnico se desenvolve 
~1 servicio non consolidado. No tocante á organización dun plano de 

normalización, de novo comprobamos que as limitacións superan en 
moito ás virtualidades que atopamos hoxe no labor dos técnicos, tanto 
nun contexto coma noutro. De entre tódalas limitacións cómpre preci
sar que unha delas é a carencia de apoio por parte da administración 
autonómica (incluída no enunciado «recibe asesoramento externo»). A 
falta de resolución de dúbidas concretas, a falta de material de apoio 
sobre cuestións, por exemplo, legais e formais do labor que realizan, a 
aperiodicidade e o atomismo na recepción de material xa publicado e a 
falta de atención cara ás accións emprendidas, a resolución das mesmas 
e a ausencia de intercambio de información son algúns dos argumen
tos que fornecen a referencia crítica con respecto ó asesoramento que 
presta a administración neste aspecto. 

Tamén debemos salienta-las dificultades importantes atopadas para 
buscar outros apoios e asesoramentos externos. Neste caso, o 
descoñecemento exhaustivo das realidades municipal e asociativa e as 
dificultades para a interacción social son algúns dos motivos que 
subxacen nas limitacións á hora de buscar axuda externa que arrequente 
a proposición e realización de actividades normalizadoras-. 

Finalmente, o contexto laboral relativamente estable dos servicios 
Tipo A contrasta coa inestabilidade azarosa dos do Tipo B, tal como 
mostramos no apartado final do cadro 3. 

Tendo en canta a avaliación efectuada en cada apartado, e coa 
finalidade de termos unha visión de conxunto, presentámos-lo seguinte 
cadro: 
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CADRO 4. ANÁLISE CUALITATIVA GLOBAL DO TRABALLO DOS 
TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN 

ELEMENTOS DE AVALIACIÓN TIPO A TIPOB 

1. FORMACIÓN DO TÉCNICO 50% 37% 

2. CAPACIDADE DE INCIDENCIA 16 % 0% 

3. DESENVOLVEMENTO NA ORGANIZACIÓN 50% 10% 

4. ORGANIZACIÓN DO PLANO NORMALIZADOR 10% 0% 

5. CONTEXTO LABORAL 75 % 0% 

Como podemos observar no cadro A, nos servicios consolidados 
(tipo A) o contexto laboral, a formación do técnico e o desenvolvemento 
na organización son os tres aspectos que presentan un maior 
desenvolvemento, mentres que a capacidade de incidencia e a organi
zación do plano normalizador son os dous epígrafes onde as carencias 
e as limitacións son máis palpables. Nos servicios esporádicos (tipo B) 
non atopamos trazo ningún que presente un desenvolvemento e unha 
vitalidade estimable, agás se cadra no caso da formación do té n.ico. 
No resto dos parámeros considerados os servicios <leste tipo presentan 
lagoas e carencias moi pronunciadas. 

Con respecto ás perspectivas de futuro, a recente creac1ón dunha 
coordinadora de normalizadores lingüísticos, que agrupa ós que 
traballan en labores <lesas características, pode suscitar unha liña de 
actuación que focalice esforzos na dirección dunha maior adecuación 
entre a formación dos técnicos, a información e o seu intercambio, e os 
labores normalizadores máis centrados na dinamización e na exten
sión do uso. Por outro lado, a posta en marcha dunha rede estable e 
aberta permitirá compartir experiencias, resolver problemas de 
asesoramento, etc. Se os obxectivos dese tipo de colectivos van nesa 
dirección, a utilidade e a rendibilidade será ben evidente; se, polo con
trario, os obxectivos van máis ben encamiñados na dirección de agluti
nar intereses corporativos, conformar redes alternativas ás entidades e 
ós persoeiros que traballan a prol da normalización, e mesmo como 
alternativa ó poder político correspondente, ou outros obxectivos <lesa 
natureza, eremos que se estará a perder unha oportunidade de tecer 
unha iniciativa formativa, informativa e aglutinadora moi relevante e 
cunha proxección de futuro ben evidente. 
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3.1.2.3. ANÁLISE DAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DO USO 

- Con respecto á realización de accións encamiñadas a estende-lo 
uso da lingua, convén salientar varios aspectos. Por un lado, dado que 
a actividade principal do labor dun técnico normalizador adoita se-la 
de corrección e traducción, e adoita centrarse no seo da casa do concello 
(nos espacios físicos, nas comunicacións escritas, nas relacións 
interpersoais e nos traballadores municipais), prodúcense poucas acti
vidades e accións normalizadoras que teñen como destinatarios a co
lectivos, entidades e grupos da comunidade. É dicir, o labor dos 
normalizadores presenta hoxe dous trazos funcionais ben evidentes: a) 
as actividades principais céntranse na corrección e na traducción; b) o 
universo de traballo fica centrado no contorno xeográfico da Casa do 
Concello. Mesmo podemos afirmar que para moitos técnicos o feíto de 
afrontaren tarefas de normalización, que supoñan xa que logo a impli
cación participativa de sectores e entidades da vida local, preséntase 
como un reto de díficil asunción técnica e persoal. 

Parece evidente que non hai un único motivo que explique os por
qués <lesa limitación da actividade e do marco socio-xeográfico de 
traballo. En moitas ocasións o propio goberno municipal tende a limi
ta-las posibilidades de realización de actividades fóra do mesmo concello 
como organización, para intentar así non se implicaren nun proceso (o 
de normal_ización) para o cal aínda teñen serios reparos. Obviamente 
falamos neste caso de gobernos municipais de carácter conservador. 
Tamén é certo que gobernos máis abeirados cara a posturas galeguistas 
tampouco mostran unha querencia excesiva polas actividades dos ser
vicios, ben porque lles parece pouco necesario, ben porque lles parece 
que o galega non debe ser tratado como un asunto frío e técnico, ben, 
noutros casos, para evitaren problemas laborais ou persoais cos técnicos 
ós que non se Hes ofrece estabilidade laboral nin expectativas de futuro. 

Un segundo motivo é sen dúbida a precariedade no posto e a falta 
de expectativas do traballo normalizador máis alá dun horizonte tem
poral duns cantos meses. A maior precariedade, menor calado das 
accións normalizadoras. De feito, algunha experiencia de sensibiliza
ción externa estivo desenvolvida desde servicios lingüísticos perma
nentes ou moi consolidados, pero en ningún caso desde servicios non 
permanentes. Tamén a falta de formación específica para levar a cabo 
accións de tipo dinamizador pesa na iniciativa dos técnicos á hora de 
planearen actuacións de normalización. Por outro lado, e tal como vi
mos anteriormente, as carencias na busca de apoios externos e de 
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asesoramento e a carencia dun coñecemento exhaustivo do tecido so
cial e comunitario eivan unhas iniciativas que, para que sexan facti
bles, deben contar cun conxunto de premisas de partida. 

Máis alá de actividades de sensibilización ou campañas moi xerais 
na busca de concienciación lingüística entre a poboación, intervencións 
dinamizadoras, entendidas no sentido de abrangueren dun xeito coor
dinado e organizado as actividades de extensión, de sensibilización e 
de formación, non existen. As limitacións de todo tipo que atopamos 
na xestión normalizadora local son as responsables de que non haxa tal 
tipo de intervencións planificadas e globalizadoras. Neste sentido non 
podemos illar un único motivo, xa que as variables que interveñen son 
moitas e complexas: desconfianza do poder local, falta de recu_rsos por 
parte dos normalizadores, precariedade de medios humanos e materiais 
e falta de asesoramento e/ ou liderato dese tipo de accións por parte da 
administración autonómica. 

A perspectiva da dinamización sociolingüística6
, que supón unha 

organización integradora e completa das intervencións normalizadoras, 
consiste en desenvolver accións ou conxuntos de actividades que teñen 
como finalidade estende-lo uso da lingua galega entre a sociedade en 
xeral. Neste sentido, dinamización oponse a corrección e traducción, 
actividades estas que teñen o obxectivo de afondar na calidade formal 
dos textos escritos e das capacidades orais. 

3.2 OPINIÓNS, REALIDADES E ACTITUDES 

Neste apartado abrangueremos unha mostradas perspectivas que 
políticos locais, técnicos, expertos e axentes socio-culturais teñen sobre 
cinco aspectos da formulación das actividades normalizadoras nos con
textos locais: os obxectivos e horizontes da normalización (incluído o 
futuro dos servicios lingüísticos), o contido das actividades 
normalizadoras, a formación dos técnicos e a organización das accións 
normalizad oras 7. 

6 Todo o referente á dinamización pode consultarse no capítulo V <leste volume. 
7 
Dada a cantidade de información recollida sobre cada un dos cinco aspectos enumerados, e 

para non adiar en exceso este apartado, que sen dúbida requeriría un espacio e unha atención 
afoda máis preferente, comentaremos de seguido os argumentos e as liñas de discusión que 
consideramos máis salientables e relevantes para o obxectivo <leste capítulo sobre as activi
dades normalizadoras nos ámbitos locais. 
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Con respecto, en primeiro lugar, ós obxectivos e horizontes da nor
malización nos ámbitos locais, pesan dun xeito específico as diferentes 
asuncións e aspiracións coas que se encara a cuestión da lingua galega. 
Neste sentido, desde o obxectivo da administración autonómica de fo
mentar un «bilingüismo equilibrado» e de levar a cabo accións que non 
provoquen conflictos sociais, ata os obxectivos dos concelleiros nacio
nalistas que apostan abertamente pola extensión social do galego, 
preséntanse outras perspectivas intermedias. 

Por un lado, constatamos que os sectores menos comprometidos 
coa lingua (políticos dos partidos conservadores) argumentan que as 
actividades normalizadoras deben estar centradas no asesoramento, 
información e corrección lingüística e, como moito, en «conciencia-la 
xente», para que usen o galego con naturalidade, tendo en con ta que 
hai xente que sempre utiliza o castelán e que non ten costume ou non 
quere falar galego. Por outro lado, arguméntase, desde opcións máis 
galeguistas, que o obxectivo principal, aínd? que non único, consistiría 
na dignificación da lingua e o seu uso habitual. 

Un aspecto imbricado no horízonte da normalización é a ollada 
sobre o futuro dos servicios lingüísticos. A este respecto detectamos 
unha unanimidade entre os políticos locais, con independencia da op
ción política, baseada no difícil papel que van xogar no futuro. Para 
uns, os servicios están destinados a desaparecer nunhas circunstancias 
sociais «normais». O argumento de que o funcionamento dos servicios 
é dificilmente defendible desde unha óptica económica, xa que non 
xeran ingresos e polo tanto non son rendibles, supón que se avalíen 
como un servicio prescindible á comunidade. Por outro lado, non se 
sente a necesidade de que un servicio lingüístico teña continuidade, 
esa necesidade non está asumida a non ser por unha cuestión de 
militancia lingüística. Por outro lado, o feito de que desde a adminis
tración autonómica se estean a dar pasos de cara.a promocionar fun
cionarios que realizan os cursos de linguaxe administrativa da Escola 
Galega de Administración Pública, confírelle á cuestión un matiz espe
cial. Estes funcionarios, que carecen de formación dinamizadora espe
cífica, terían que completa-la súa formación con ese tipo de aspectos 
formativos para poder actuar cara a fóra. · 

O terceiro aspecto analizado sobre o contido das actividades 
normalizadoras é o que se corresponde coas distintas opinións sobre a 
formación en lingua galega que se vehicula nos cursos implementados 
desde os servicios lingüísticos. En primeiro lugar, prodúcense críticas á 
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orientación gramaticalista dos cursos de lingua galega, en detrimento 
de cursos máis vencellados a contidos culturais de distinto tipo. Esta 
cuestión, desde a nosa perspectiva, hai que inserila nunha problemáti
ca máis ampla, como é a necesidade de ir deseñando cursos que teñan 
en conta, de maneira prioritaria e primordial, o público ó que van 
dirixidos. En todo caso, ademais cliso, é certo que a formación en lingua 
galega debe estar máis ligada á potenciación do coñecemento do con
torno comunitario que ó predominio do simple coñecemento gramati
cal e normativo. 

Pero non podemos obviar outras resistencias procedentes dos téc
nicos e dos profesores de lingua galega, afeitos con excesiva frecuencia 
ó rutinarismo duns cursos de lingua repetidos moitas veces e a uns 
contidos reproducidos acriticamente e sen realizaren avaliacións en 
profundidade do aproveitamento académico e da-rendibilidade lingüís
tica sobre os alumnos aprendices. Este feito tamén está relacionado 
poderosamente coa mesma formación dos profesores de lingua, moi 
centrados na súa formación filolóxica pero pouco proclives a afondar 
en aspectos formativos de carácter cultural e local. 

Unha segunda crítica é a que formula as limitacións do contido 
dos cursos de lingua, apostando por cursos de formación que presen
ten contidos enfocados cara á recuperación da cultura e da memoria 
local, desenvolv~ndo aspectos como a recuperación da toponimia lo
cal, de cuestións salientables da historia local, aspectos da realidade 
socio-económica e etnográfica do contorno, aspectos máis xerais pero 
igualmente relevantes de historia de Galicia e contidos de cultura xeral, 
entre outros. Finalmente, tódalas fontes consultadas especifican que o 
contido da formación dos técnicos vai depender poderosamente das 
funcións que desempeñe. As limitacións propias dun licenciado en 
filoloxía poden non ser tales se as únicas actividades implementadas 
son as de corrección, asesoramento, traducción e formación. A posta en 
práctica de actividades de extensión do uso e de sensibilización impli
ca inevitablemente unha formación específica, formación que debería 
contemplar campos como a psicoloxía social, as relacións humanas, etc. 

Un cuarto tema é o que concerne á organización dos servicios de 
normalización, con dous aspectos que irnos tratar por separado: por 
un lado, a delimitación dos obxectivos principais das prácticas 
normalizadoras; e por outro, a propia organización dos servicios. 

Con respecto ós obxectivos principais, os expertos coinciden en 
que deben cohabita-los obxectivos xerais e mailos específicos, sendo 
estes últimos os relacionados coa extensión social da lingua e coa sen-
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sibilización e dinamización. Para levar adiante estes obxectivos 
normalizadores específicos, é primordial coñece-lo medio socio-comu
nitario e, sobre todo, coñecer cales son os alicerces intermedios entre os 
diferentes referentes de poder e a base social: é dicir, líderes de opinión, 
persoeiros locais, etc. E ademais de coñecer este tipo de elementos cla
ve da comunidade, é necesario que a organización das actividades 
normalizadoras teñan en conta a utilización <leste tipo de mediadores 
sociais para que as actividades planificadas se poidan levar adiante. 
Para que esas actividades sexan rendibles socialmente, tódolos secto
res consultados coinciden na necesidade de que o normalizador sexa 
quen de ter en conta a busca de recursos económicos e de recursos 
humanos, de ter en conta elementos prácticos de negociación e que 
reciba asesoramento e información desde a administración autonómica. 

Polo que respecta, en segundo lugar, á organización dos servicios, 
as opinións diverxen en moitos puntos, pero podemos resumir aquí as 
posturas manifestadas tendo en conta tres opinións equidistantes. 

En primeiro lugar, unha perspectiva que denominamos 
reduccionista-. formar traductores e correctores lingüísticos mediante a 
habilitación de funcionarios que realizan os cursos de linguaxe admi
nistrativa da Escola Galega de Administración Pública. O problema 
principal desta perspectiva é que reduce o problema normalizador a 
un problema de carácter corrector e gramatical, obviando totalmente o 
campo social e comunitario. 

En segundo lugar, unha perspectiva ampla: cada concello debe 
dispoñer dun técnico ou persoa encargada da xestión normalizadora. 
O problema principal é que hai concellos que polo tamaño e polas pro
pias necesidades lingüísticas non sente ou non pode dispoñer desa 
persoa e desa infraestructura. Ou pode ocorrer que en épocas de peor 
situación económica o concello se vexa compelido a prescindir do téc
nico e do traballo que re~liza. 

E en terceiro lugar, unha perspectíva funcional: definir un modelo 
de xestión normalizadora que atenda necesidades concretas co hori
zonte de analizar carencias locais ou comarcais e actuar en consecuen
cia. Unha forma de actuar sería unha organización fixa nas grandes 
cidades, que teñen problemas sociolingüísticos relevantes, e unha or
ganización máis flexible e centralizada por comarcas no resto dos ca
sos. Unha vantaxe <leste modelo sería a posibilidade de integrar activi
dades e programas normalizadores, centralizar recursos e actuar 
flexiblemente en función das demandas e das carencias detectadas. Un 
problema <leste modelo é que hai que realizar un traballo previo moi 
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importante de información e de documentación sobre a situación 
sociolingüística das cidades, vilas e comarcas. Con todo, esta non sería 
a chata máis importante, xa que os datos dos tres volumes do Mapa 
Sociolingüístico de Galicia ofrécennos unha información moi valiosa so
bre o perfil de uso, competencia, etc., de todo territorio. O maior pro
blema, tendo en conta a situación actual, sería a formación profesional 
dun conxunto de técnicos e afrontar unha organización normalizadora 
estable e con futuro. 

Finalmente, e polo que respecta á intervención en política lingüís
tica desde a administración autonómica de cara ás entidades locais, a 
administración autonómica considera cumprido o seu labor de direc
ción técnica ó se-la responsable de convocar subvencións ás entidades 
locais, para a creación ou o mantemento dun servicio lingüístico, 
subvencións que adoita conceder automaticamente, e de remesa-loma
terial de asesoramento que xa ten. Concretamente, a Dirección Xeral de 
Política Lingüística considera que xa realiza un esforzo considerable 
neste terreo e concédelle importancia á descentralización que realiza a 
través dos departamentos de normalización das delegacións provinciais 
da Consellería de Educación. As críticas neste terreo encamíñanse en 
dúas direccións: a) falta de vontade na administración, en xeral, de 
liderar un proxecto normalizador amplo, e b) falta de planificación e de 
organización nas actividades que se levan a cabo, incluíndo, de maneira 
significativa, a falta de seguimento das actividades e a falta de labores 
de asesoramento. 

3.3. UN ESTUDIO DE CASOS: LINGUA E COMUNIDADE NO 
CONCELLO DE MOAÑA (PONTEVEDRA) 

Na introducción ó presente traballo, establecemos a xeito de avan
ce a hipótese de que a existencia do que denominamos culturas locais 
podía en moitos casos configurarse como unha forza particularmente 
activa para promove-la normalización lingüístico-cultural en determi
nadas colectividades do noso país. Estas culturas locais facilitarían a 
emerxencia en certas comunidades de valores e usos positivos de cara 
ó mantemento e á recuperación de prácticas lingüísticas na propia lingua 
do país. No caso concreto que propoñemos, resultará observable algo 
que podería ser definido como un proceso de planeamento empático: a 
converxencia entre iniciativas positivizadoras que nacen de propostas 
en maior ou menor medida planeadas, con outras iniciativas que deri
van fundamentalmente das rutinas recuperadoras espontáneas 
instauradas tanto polo devir cotián do mesmo colectivo como pola 
capacidade moldeadora das prácticas e os hábitos inherentes a toda 
cultura comunitaria local. 
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Estas potencialidades resultarán particularmente ostensibles cando 
comprobemos como os efectos normalizadores inducidos por este tipo 
de situacións culturais non se reducen soamente ós ámbitos 
socioculturais -tradicionalmente máis receptivos cara a esta orde de 
requerimentos- senón que tenden a estenderse por tódolos ámbitos da 
sociedade civil. Cabo dos movementos asociativos culturais, os depor
h vos e cabo do concello ou a escola, sectores do comercio e o 
empresariado poden evidenciar unha sensibilidade socio-lingüística 
inusitada noutros contextos semellantes. 

Este xénero de consideracións, a través das cales tentamos poñer 
de relevo a capacidade de certos contextos e procesos de carácter socio
cultural para impregnar a toda a comunidade dunha certa vontade 
normalizadora, foron as que nos levaron a incluír nesta investigación 
este «estudio de caso» cualitativo sobre a comunidade de Moaña, cons
cientes de que o seu coñecemento nos pode poñer no camiño de mellor 
entender a nivel microsociolóxico algunhas das claves metodolóxicas 
que poden favorece-la transmisión da vontade normalizadora entre 
sectores tradicionalmente activos como os asociativo-culturais, máis 
ligados ós valores expresivos, con outros en aparencia menos recepti
vos como o ámbito económico e comercial habitualmente afecto a valo
res e horizontes de carácter pragmático-instrumental. No seo da 
comunidade este diálogo e esta mutua influencia rematan- por devir 
algo posible e eficaz. 

Mediante esta cala cualitativa no obxecto central da nosa investi
gación, poderemos comprobar como o artellamento dos nexos así como 
a difusión reticular das posturas normalizadoras van configurándose 
como dinámicas sociais amplificadas capaces de pro.ducir neste eido 
uns valores comunitarios novos, os cales en virtude <liso transcenderán 
a simple xeometría parcial do intercambio reticular. 

Ó fío do presente traballo tentaremos así mesmo evidenciar algunhas 
das claves que orientan a acción colectiva respecto da lingua. Conscientes 
de que os feitos sociais derivan e flúen pola canle dun complexo no 
que verten tanto as augas das culturas comunitarias como as formas 
de acción duns suxeitos que aspiran a comportarse de xeito racional, 
vehiculando reticularmente moitas das súas arelas, ó tempo que con
formando un xeito de acción común segundo as lóxicas respectivas 
que representan ós distintos grupos sociais. E será en virtude <liso que 
ó longo do presente achegamento tentaremos ir facendo fincapé naqueles 
datos e ideas que remitan a estes posibles marcos teóricos orientadores. 

Esta inflexión no caso moañés presenta tamén outros aspectos re
levantes e extrapolables que derivan da súa condición paradigmática 
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de vila mixta confortes contidos rurais e mariñeiros, pola súa condi
ción de enclave situado na área de influencia do Vigo industrial, así 
como tamén pola súa estimable vitalidade económico-comercial e 
mesmo turística8

. 

Para a realización <leste estudio de caso levamos a cabo unha serie 
de entrevistas en profundidade (seis en total) a «testemuñas 
privilexiadas», entre as cales se incluíron o técnico de cultura do concello, 
os directivos de dúas asociacións culturais, un responsable da asocia
ción de comerciantes local, o presidente da asociación de naseiros así 
como a presidenta da asociación de mariscadoras9

. 

3.3.1 AS ORIXES: ACCIÓN CULTURAL E LINGUA 

As orixes do recente proceso de normalización lingüística 
remóntanse en Moaña ós comezos dos anos setenta, nos cales foron 
dándose uns primeiros pasos nos que se mesturaba recuperación cul
tural con recuperación lingüística e ámbalas dúas coa loita pola cons
trucción dunha expresión política propia. 

«No ano 72 a única asociación cultural que había en Moaña legalmente 
constituída -era- o Ateneo de Moaña ( ... ) houbo un grupo de xente que nos 
presentamos ás elección e ganámolas, e dentro dese programa incluíase como 
idioma oficial o galego para tódolos actos do Ateneo, sexa presentación de con-
ferenciantes, escritos internos e externos, pasar ó galego os propios estatutos e 
dotará propia entzdade dun zdioma oficial de comunicación que sería o galego. 
Empeza así, e logo tódalas actividades que se van desenvolvendo, ata o peche 
do Ateneo por orde gubernamental no 75-76, estiveron vinculadas directa ou 
indirectamente coa normalización lingüística ( ... ) Un grupo procedente de aí 
será o que decida logo forma-la Agrupación Cultural Nós, a cal na súa pre
sentación no cine Prado de Moaña, poñía nos seus estatutos no punto primeiro 
e fundamental, aínda que hai varios, o da normalización lingüística, defensa e 

8 Cómpre lembrar aquí que o concello de Moaña canta cunha poboación en torno ós dezasete 
mil habitantes e que posúe unha mesta rede asociativa na que destaca o sector cultural e 
sociocultural que canta con máis de vinte entidades, con catro grupos dedicados ó teatro, 
once de carácter deportivo, tres asociacións ecoloxistas, oito veciñais, dúas de mulleres, catro 
xw1tas de montes, catro entidades de autoaxuda e solidarias así como tamén nove asociacións 
de tipo socioprofesional. 
9 Debemos deixar dita que a selección das «testemuñas privilexiadas» a entrevistar 
establecémola cun criterio estratéxico seleccionando de entre os posibles a aqueles que mos
trasen un maior arraigamento e un maior coñecemento dos procesos comunitarios locais sen 
deixar nunca de respectar unha distribución equilibrada entre os diferentes sectores sociais e 
asociativos. 
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difusión da lingua e en torno a isto xiraron moitas actividades da Nós/ unhas 
directamente e outras indirectamente/ utilizando sempre a lingua galega e 
abranguendo ás catro parroquias» (Inf-1 ). 

«A Cultural Nós foi a base para impregnar este movemento asociativo 
que haz~ porque ó principio non había nada/ dende que empezou co Ateneo nos 
anos setenta e de alí empezou a saír xente que despois foi levando outra xente 
e fóronse creando asociacións de todo tipo/ hoxe en Moaña haz~ non che digo en 
cada barrio/ pero en cada parroquia/ asociacións de veciños/ folclóricas/ culturais/ 
xuvenís/ o labor importantísimo do Ateneo e a Nós foi o motor de todo isto 
que aparece hoxe/ iso hai que reconocer/lelo tamén» (Inf-3). 

Respecto do papel xogado polo concello como institución que 
nalgunhas comunidades de Galicia ten xogado un papel determinante 
na promoción da normalización, pódese dicir que no caso de Moaña 
pasou por diferentes etapas, aínda que en ningún momento foi un atran
co, senón que se situou a carón do mesmo proceso comunitario no que 
semella ter levado o protagonismo á sociedade civil mediante as súas 
asociacións culturais. Fronte ó poder político local, semellan actuar como 
elementos protagónicos do proceso no~malizador os grupos formais 
conformados polas elites intelectuais locais mobilizando cabo deles nese 
obxectivo a sectores importantes das clases populares e contando para 
iso, no peor dos casos, co apoio simbólico do poder local. 

En virtude <liso, a situación que se instaura achégase ó que pode 
ser entendido como un proceso de acción colectiva comunitaria e 
cidadanista que, sen dúbida, resulta favorable como soporte do proce
so. «0 primeiro que habería que comentaré que este é un concello que dende 
a democracia para aquí estivo gobernado ozfo anos polo nacionalismo e/ curio
samente/ cando despois de ozfo anos chega outro grupo de goóerno atópaste con 
que aquí practicamente/ á parte dos actos que se fixeran que si eran todos en 
galego/ o único que había/ por exemplo normalizado/ dixeramos dentro do que 
é o papeleo administrativo/ era unha declaración de intencións na Semana das 
Letras Galegas con moita retórica/ pero non moito máis. Entón o que se fáo no 
servicio de normalización foi ir empezando dun xeito organizado (. . .)/ aquí ós 
servicios de normalización municipais non se lle puxeron pegas nin houbo 
afán restrictivo como ten pasado noutros sitios (. .. )» (Inf-2). 

3.3.2 O SERVICIO MUNICIPAL DE NORMALIZACIÓN 

Respecto dos servicios de normalización municipal existe noutra 
parte desta investigación unha referencia avaliadora específica (cfr. 
3.1.2.1 ). Non obstante, aquí, dentro do marco des te achegamento 
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monográfico, faremos algunha referencia ó carácter do papel xogado 
por este dentro da comunidade moañesa. N este caso concreto tende a 
reproducirse o que xa sinalamos sobre a receptividade razoable da ins
titución municipal que, sen erixirse en motor do proceso, vai 
acompasando o seu ritmo ó da mesma comunidade no que fai referen
cia ó labor normalizador. «Inicialmente/ esta función recaía no técnico de 
cultura o cal lle asignaba unha parte do seu tempo a esta activzdade. Agora sz~ 
hai unha rapaza con emprego temporal a ver como se resolve no futuro/ que 
está dedicada exclusivamente á normalización lingüística como servicio á 
poboación. Ca/quera persoa que queira normativizar un texto por non coñece
la normativa/ ten o servicio no concello. Is to é relativamente recente>> (Inf-1 ). 
«Fóronse facendo campañas/ pero a un nivel moi elemental. Conseguiuse des
de o ano 1992 ter persoal de apoio/ e isto foi importante para a cuestión admi
nistrativa do concello. A Xunta manda certo diñeiro para unhg. persoa/ e entón 
si podes axeitar unha programación de normalización dunha maneira moito 
máis organizada>> (Inf-2). 

Respecto das características das persoas que desenvolven estas 
funcións contamos tamén con algúns datos: «Son xente licenciada que 
está aquí de paso. A primeira/ que valía bastante/ marchouse/ fixo substitucións 
e agora xa está nun instituto de BU~ e a segunda que substituíu a aquela aquí 
está dende febreiro (. .. )/ normalmente xente que está en paro e que soen se-los 
mesmos que dan os cursos de galego/ dependendo de se están polo labor ou 
non/ danse jeito cousas (. . .). Esa persoa fai un pouquiño de todo/ especialmente 
moito trabal/o administrativo». 

Cabo disto o mesmo informador fai referencia á condición inesta
ble e pouco definida do apoio que achega a Xunta ós servicios de nor
malización lingüística municipais: « Concederon o persoal de apoio e primeiro 
aportaron 800.000/ logo un mzllón/ e este ano volven ás 800.000/ unha política 
errática ... Por exemplo/ os servicios de normalización están oficialmente crea
dos por eles/ déronlle ó concello o diñeiro e organicamente non se sabe de quen 
depende (. .. )» (Inf-2). 

Respecto do nivel de actividade do servicio de normalización, 
cómpre lembrar aquí que este veu desenvolvendo en Moaña unha 
actividade razoablemente estable dende o ano 1988, ano en que se cele
braron dous cursos, un de iniciación con diversas actividades comple
mentarias e outro de perfeccionamento. No ano 1989, estes 
convertéronse en dous de iniciación e dous de perfeccionamento; en 
1991 foron xa dous cursos de iniciación para a poboación en xeral, un 
de p erfeccionamento, un de iniciación e outros dous de 
perfeccionamento para funcionarios. A partir dese ano as actividades 
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promovidas desde o concello e desde o servicio van ir ampliando o seu 
alcance e así nese período, ó lado da realización dun curso de 

_ perfeccionamento para a poboación en xeral, prodúcese a adhesión do 
concello á campaña Mzl festas máis para a lingua galega. No 1993, e cabo 
de dous cursos de iniciación e perfeccionamento, o servicio viña elabo
rando un vocabulario administrativo que se iría ampliando paulatina
mente. Tamén nesas mesmas datas xestionouse e fíxose o primeiro 
proxecto de campaña de galeguización do comercio. Chegados ó ano 
1994, as actividades realizadas serán un curso de iniciación e outro de 
perfeccionamento, ademais da campaña En galego/ responsabiltdade de 
todos, que incluía a edición dun mapa-cómic cunha localización 
parroquial e coa toponimia elemental do concello, xunto coa publica
ción dunhas tiras de cómic de Xaquín Marín e a edición dunha pegatina. 
Ó longo do ano 1995 o labor do servicio de normalización abrangueu a 
traducción á lingua galega das Normas Subsidiarias e, ademais de diver
sos traballos de traducción e corrección, o servicio realizou dous léxi
cos orientativos, un para controla-los erros máis frecuentes e outro es
pecífico para a policía. Nese mesmo ano realizáronse dous cursos de 
inciación e outros dous de perfeccionamento, así como un importante 
labor de asesoramento lingüístico ás asociacións. No ano 1996 
desenvólvense seis cursos de galego ó tempo que se realiza un traballo 
ling:üístico sobre a toponimia do municipio. 

Respecto do xeito de desenvolver estas actividades é mester indi
ca-la existencia de criterios selectivos orientadores. Nese senso: 
«Procúrase facer un pouco neses cursos que o galego ensinado/ organizar un 
curso de galego non fose o mesmo que un curso de taekondo»/ e isto foi así 
malia o feíto constatable de que as características do alumnado que 
asiste a este tipo de cursos experimentou así mesmo cambios estima
bles: «0 alumnado deses cursos cambiou moito. Ó principio si era aquela 
xente que tiña certa inquedanza polo tema do galego/ alomenos mesturaoase/ e 
agora maioritariamente é polo tema de que faifa/ta o título/ entó_n agora seguen 
estando masificados/ pero xa recibes as chamadas //si yo no voy tal día me 
puedes dar el título porque ... /~ (. .. )jalan normalmente castelán e veñen por 
saca-lo diploma. Agora creo que en canto chegan a algún tipo de asociacionismo/ 
posiciónanse ante a lingua doutro xeito» (Inf-2). 

Os labores realizados desde o servicio municipal de normalización 
caracterízanse nunha estimable medida pola realización dun certo 
esforzo dirixido a transcender un simple labor de corrección e traduc
ción, o cal resulta frecuentemente habitual en case tódolos servicios 
instaurados dentro do país: «Nalgunhas ocasións temos preferido facer pro
gramas moito máis concretos nos que estean comprometidos unha asistenta 
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social un equipo dun colexio, un colexio determinado (. . .). O ano pasado fixemos 
unha campaña en colaboración con eles, que era esta de difundir mensaxes 
elementais: un mapiña cos topónimos, unha campaña con debuxos reproducindo 
a vida colectiva (. . .). No concello si~ aquí resólvense moitas máis dúbidas, os 
propios colectivos do concello implicáronse, fíxose un léxico especifico para a 
Policía Local» (Inf-2). 

3.3.3 A FUNCIÓN NORMALIZADORA DO MOVEMENTO ASO
CIATIVO 

Cando nos achegamos a analiza-lo percorrido sociolingüístico desta 
colectividade cara á normalización, se algo resulta evidente no caso 
moañés é o feito do constatable protagonismo exercido polo movemento 
asociativo. Este feito, que como xa vimos máis arriba bota as súas 
raiceiras nos movementos socio-políticos iniciados a comezos dos anos 
setenta, non fai senón ir tomando corpo e diversificándose ó longo dos 
seguintes anos. «Date conta de que a asociación, pouco ou moito, foi a que 
recuperou todas esas historias locais cunhas publicacións que, practicamente 
con periodicidade anual van facendo unhas entregas, e é curioso como unha 
cousa que nos contaron a todos, en canto se edita nun libro de Zendas, créase 
un pouco o mito» (Inf-2). «Nós de cara á normalización temos organizado 
algún que outro cursiño de iniciación e de peifeccionamento como Plataforma 
Cultural para toda a xente en xeral e logo despois xa dentro do que é a miña 
asociación cultural en concreto, a Cultural Miramar Axóuxeres, Jalamos en 
galego sempre, festivais, presentacións, o relacionado cos outros grupos en 
galego (. . .)en xeral a Plataforma que inclúe, amais de Axóuxeres, á Asociación 
Cultural Santa Eulalia, á Festa Popular de Brandío e ó club de remo de Meira · 
(. .. ) tiña xa nas súas bases o compromiso de programar actividades de cara a 
difundir e dar a coñecer e recuperar aquelas cuestións da nosa cultura e decla
ramos como idioma oficial a empregar en tódolos eidos o galego» (Inf-3 ). 
«Despois están os sectores que agrupan rapaces mozos e nenos que se dedican 
ó folclore. Tódalas directivas están a favor da promoción do galego e non saben 
como atacar o problema da !in gua vehicular dos rapaces (. . .) pero todos estes 
grupos, polo menos a instancias da [Agrupación Cultural} Nós, están absolu
tamente abertos a buscar solución a esto, están sensibilizados e queren que os 
seus rapaces Jalen en galeg0>> (Inf-1). 

Respecto do labor de promoción e de dinamización sociolingüística 
desde o movemento asociativo, tal como xa ternos apuntado, este contou 
en Moaña cun piar particularmente activo na Agrupación Cultural Nós, 
entidade que ten levado e segue a levar a cabo un traballo continuado 
de achegamento, paciente e laborioso, a todo tipo de entidades do 
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concello na procura de integralas nunha común asunción dos retos 
lingüísticos e identitarios: «Entón/ a Nós/ paralelamente ós trabal/os e ás 
actividades que directamente ou indirectamente tiñan que ver coa promoción 
do uso do galego e coa normalización lingüística/ empeza a facer trabal/os que 
seguimos facendo naque/es eidos asociativos como son os grupos folclóricos/ 
un trabal/o directo con estas asociacións a través dos seus líderes/ por suposto/ 
e ofertando a posibiltdade de introduci-lo galego COJJJO lingua oficial da súa 
asociación/ introducir prácticas para dalgunha maneira potenciar dentro do 
mundo infantzl o coñecemento do uso do galego» (Inf-1 ). 

E noutras ocasións foron as mesmas entidades as que se achegaron 
á Asociación Cultural Nós na procura de orientación: «A Confraría de Pes
cadores hai catro anos firmou un protocolo de adhesión á !in gua galega (. .. l 
pero houbo un tempo no que se seguían escribindo as actas en castelán porque 
o secretario/ que non tiña nada en contra do galego/ dicía que non sabía escri
bir en galego/ e falou con nós para eso/ pois lle propuxemos que escribira a acta 
nun papel en castelán para que logo !lo traducise o servicio -de normalización 
do Concel/0>>. 

O labor de dinamización por parte da agrupación segue a manterse 
activo na actualidade, achegándose ata sectores bastante pasivos ó res
pecto tales como a banca ou a igrexa: «Pero nós imos trabal/ar paralela
mente/ sempre co coñecemento do presidente Cancelas/ a tratar de incidir di
rectamente no empresariado de Moaña cara á normalización lingüística. Esto 
é un trabal/o que xa iniciamos. lmos empezar polo sector da banca (. .. ). Neste 
momento/ igual ca antes/ en tódalas igrexas de Moaña/ incluso hai cregos 
oriúndos de Moaña en parroquias de Moaña/ fálase o castelán (. . .). Recen temen te 
empezaron unhas conversas da Agrupación Nós co cura máis novo de Moaña 
que está chamado a substituír ó máis antigo/ que está moi vello/ onde empeza
mos a falarlle diso. E xa chegamos a un primeiro acordo: este home di que el 
non pode (palabras súas) poñe-lo galego de repente/ porque está aí don Donato/ 
a tradición/ pero que pode empezar paulatinamente (. .. )/ vai empeza-lo próxi
mo domingo, vai a repartir unhas follas na misa dos rapaces co Painoso en 
galego (. . .). A estratexia del é /pouquiño a pouco '~ e comprometeuse na próxi
ma misa de San Martiño a face-la homilía en galego/ aínda que a liturxia en 
castelán. A súa estratexia é feita por el, o que fixen eu como presidente da Nós 
é empezar a abrir este camp0>> (Inf-1). 

Se ben é certo que as asociacións socio-culturais foron as primeiras 
en estimular un proceso como o de normalización de carácter funda
mentalmente cultural e ideolóxico, tamén é certo que ó longo dos últi
mos anos ésta dinámica foi impregnando tamén a novos sectores e co
lectivos de tipo social e profesional: 
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«Os mariscadores e mariñeiros teñen a súa propia institución corporati
va/ que é a Confraría de pescadores. Hai catro anos firmou un protocolo de 
adhesión á lingua galega nunha irmandade cultural coa Nós/ na cal se com
prometía a utiliza-lo galego como lingua vehicular (. .. ). Engadiríache un co
lectivo máis que é moi importante en Moaña: o deportivo. No etdo deportivo/ o 
remo con dous clubes teñen normalizada a !in gua a tódolos niveis/ jalada e por 
escrito. A asociación deportiva Para/ata/ que se dedica á promoción do deporte 
en Moaña/ jutbito/ fútbol baloncesto/ balonmán ... todo esto está absolutamen
te normalizado/ escrito e oral. E logo o fútbol acaoase de normalizar porque vén 
de col/e-la presidencia Xtl Ríos e empezan a aparecer por primeira vez carteis 
en galego anunciando partidos de fútbol en Moaña/ cando o C. F. Moaña con 
respecto á normalización sifoi sempre belixerante (. .. ). Na comumdade de 
montes de Moaña a lingua habitual é o galego e está trabal/ando a favor da 
normalización creando un premio a nivel infantil de redacción polos colexios 
en lingua galega/ fan as actas en galego e promocionan o galego de maneira 
activa/ aínda que eles só dan o diñeiro para que ti o fagas/ e logo facémolo 
mestres ou a Nós (. .. ). A de Metra paréceme que non/ porque para cambiar de 
directiva nalgún momento uttlizouse o galego como arma arreboladiza» (Inf-1). 

«Nós/ cando empezamos realmente a funcionar coa Asociación/ foi a par
tir de 86-88/ e xa dende o principio non escribimos nada en castelán (. . .). Na 
Asociación de Nasetros non houbo problema sobre tso. Pero onde había real
mente problema era na Confradía. Entón nós/ como formabamos parte da 
Confraría/ fa/amos cos compañetros e dixemos: ¿como é posible que esteamos 
nunha reunión do Cabildo ou nunha asemblea xeral e esteamos fa/ando en 
galego/ e ó tr firmar a acta se nos escriba en castelán?» (Inf-4). «[Desde a 
Asociación de Mariscadoras} Tódolos papets/ o que mandamos a tódolos orga
nismos ofiá'ats todo é en galego (. .. ) xa se facía en galego/ pero éranos difícil 
eu/ que son mariscadora/ non teño estudios nin nada/ todo o papeleo lévao a 
Confradía/ a enttdade onde estamos/ e mats estamos dentro dunha Organiza
ción de Productores da Ría de Vtgo/ que precisamente esta xente todo o fai en 
galego». 

Chegados a este punto cómpre tamén recoller algunhas das pru
dentes chamadas de atención referidas por algún dos nosos entrevista
dos no senso de que non tódolos problemas están resoltos, e que seguen 
a ficar moitos nichos de resistencia ou de indiferencia fronte á vontade 
de xeneraliza-lo uso da lingua galega: «Os únicos pasos adtante deóense á 
apertura do concello/ á Asociación Cultural Nós/ que está a trabal/ar dende hai 
moito en normaliza-lo galego/ pero a nivel do que é o pobo/ as capas baixas da 
sociedade/ non corren igual que os/ imos chamar/les //intelectuats// (. .. )/a xente 
intelectual que ten estudios superiores/ sifalan galeg0>> (Inf-4). 
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Así mesmo, de acordo con algún dos opinantes, o proceso de im
pregnación de novas sectores dependería tamén, nunha medida deter
minante, tanto dos actores sociais concretos coma da súa conxuntural 
capacidade para promover un fluxo recuperador nunha determinada 
estructura. Neste senso, as capacidades individuais e o prestixio social 
de certos individuos pode ter unha capacidade determinante para orien
ta-lo cambio cara a actitudes de recuperación e preservación da lingua. 
Desta maneira, nas asociacións, ese xenuíno espacio de encontro do 
individual e o social, neses peculiares espacios de mediación, poden 
xerarse moitas das claves explicitadoras dos procesos de cambio 
sociolingüístico. Ademais, tal como xa apuntaramos máis arriba, o 
ámbito asociativo atópase tamén investido da aura expresiva que 
envolve a aquelas iniciativas sociais exentas da prema instrumental 
que orienta por exemplo, e entre outras, ás organizacións empresariais 
clásicas. A forza que poden chegar a acadar este tipo de dinámicas 
asociativas pode ser quen de promover fluxos de cambio sociolingüístico 
mesmo entre as organizacións e entidades máis remisas e refractarias a 
veleidades expresivas tales como as CC?mportadas palas propostas de 
normalización. «Un papel clave na cuestión do idioma xógano certas 
individualzdades/ que no clube de remo tal está un home que é proclive ó galego/ 
que nunca tivo problemas co idioma/ ou se cadra que ata é algo favorable (.. J 
eu vexo que depende moito de quen estea nas direccións das asociacións» 
(Inf-5). 

Non quedaría completa esta ollada sobre a capacidade 
dinamizadora das asociacións se non fixesemos mención explícita a 
outra das iniciativas vehiculadas desde a Agrupación Cultural Nós como 
veu senda, ó longo dos últimos anos, a cea de irmandade que ten lugar 
no mes das Letras Galegas, e na cal se xuntan, en torno a un acto de 
gran prestixio simbólico e comunitario, os sectores sociais máis vivos e 
activos do pobo moañés en torno a algún persoeiro relevante da cultu
ra galega, coa finalidade de realizar un acto de reafirmación galeguista 
aberto a toda a comunidade. A cea de irmandade <<foi un pouco buscar 
ese punto de confluencia nun momento determinado(. . .) aínda que quizais 
está un pouco disparatado/ un pouco laudatorio de máis/ pero efectivamente 
ese carácter de punto de encontro non hai quen cho negue/ alí ti podes jalar 
tranquilamente con ca/quera/ sexa do parftdo que sexa (.. J a xente vai alí 
sabendo que é unha vez ó ano ese discurso galeguista (. . .)/ parece que é unha 
cea que estás coa xente/ que hai un recital poético/ báilase/ tócase (. . .)/ pero con 
aquela case ceriinonia anual do galeguismo de Moaña/ porque sen dúbida ten 
un carácter galeguista/ á parte de que participa a comumdade (. .. ) a quen 
dámo-lo premio este ano/ pois a aquel que fixo non sei que (.. J o tema do 
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galego está moi presente/ é o discurso reivindicativo de al( e eso paréceme que 
é unha historia de pouca dimensión pero que creo que foi unha tdea efortuna
da/ e a Asociación ten moita máis vzda» (Inf-2). 

3.3.4 O SECTOR COMERCIAL: A EXPERIENCIA NORMALI
ZADORA DA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

En Moaña, os posicionamentos favorables á normalización e os 
xeitos de actuar que deles derivan chegaron tamén ata o ámbito asocia
tivo comercial. No ámbito da asociación de comerciantes, pódense 
albiscar tanto os trazos xerais que definen a percepción comunitaria 
que Moaña ten respecto da lingua galega, como as rutinas asociativas 
hoxe civicamente favorables a un uso fluído do idioma, ou mesmo a 
presencia de individualidades que a miúdo serven de soporte e difu
sión deste tipo de dinámicas. «A Asociación de Comerciantes sacou unha 
campaña por primeira vez o ano pasado acolléndose a unha orde da Xunta que 
destinaba fondos para facer campañas a pro! do galego. De Jeito desde que está 
Xan Cancelas na preszdencia/ e !amén anteriormente/ era a lingua habitual. .. » 
(Inf-1 ). «Nós/ o que si estamos aproveitando son esas subvencións que saca a 
X unta de cara á galeguización das relacións comerciais/ para dalgunha maneira 
tratar de instzfucionalizar algo que en nós é normaltdade/ practicamente den
de que a asociación funciona tódalas nosas campañas que fixemos sempre foron 
realizadas en lingua galega/ entón o que nos abriu esta subvención da Xunta 
foi a poszbzlzdade de seguir facendo estas campañas no noso zdioma ( . .).¿Con 
is to que conseguimos?/ pois facer unhas campañas moito máis dignas e con 
moitos máis medios dos que estabamos facendo antes e dende logo tratar de 
levar/le á xente esa zdea de que é normal levar adiante as nosas relacións 
comerciais en zdioma galego» (Inf-5). 

O dinamismo que caracteriza a Asociación de Comerciantes de Moaña 
foise espallando e impregnando as zonas lindantes. «Acadaron !amén 
esta szfuación por exemplo en Bueu/ hai !amén unha Asociación de Comer
ciantes/ en Cangas/ e este ano xa ampliaron a campaña ó ámbito do Morraz0>> 
(lnf-2). «A primeira campaña que fixemos coa subvención da Xunta de Galicia 
foi desde finais do 93 ó 94/ e !amén se fixera un folleto de prestixio de Moaña/ 
un folleto bastante ben jeito/ con bastante literatura/ tanto da situación 
xeognfjica coma da historia/ comunicacións/ propostas de ocio dentro do 
Concello/ etc. Aí foi incluído !amén o da rotulación de finais do 93 a mediados 
do 94. Este ano o que fixemos foi unha campaña a nivel de Federación do 
Morrazo». «Dende o ano 82-83 que naceu a Asociación. Dende aquela 
empezárase cunha situación a nivel interno de bzlingüismo ( .. ) Máis ou me
nos a partir do ano 85-8~ un pouco/ se queres/ por deixadez/ empezouse a 
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producir toda a documentación interna en galego (. . .)/ tense dado o caso de 
secretarios que fan actas en galego e ter outros de non facelo/ pero non por 

- posicionamento contrario senón por descoñecemento do idioma. De cara ó ex
terior practicamente dende sempre a nosa propaganda foi en galego» (Inf-5). 

Probablemente un dos aspectos máis relevantes que poden ser 
subliñados desta experiencia é a do pragmatismo dobre que subxace 
neste tipo de iniciativas e campañas. Por unha banda, deriva dunha 
actitude de pragmatismo evidente a vontade maioritaria dos pequenos 
comerciantes de sintonizar cunha sensibilidade comunitaria manifesta 
favorable a unha asunción fluída e normal do propio idioma. Por outra 
banda, resulta sensata sen dúbida para unha Asociación de Comercian
tes, nestas circunstancias, aquela medida que consiste en aproveitar 
unhas subvencións públicas de apoio a campañas de promoción feitas 
en lingua galega. «Beneficiáronse tamén deso/ fixéronse as boLc;as/ os calen
darios/ as rifas/· é dar/le un pouco unha dimensión ó tema do galego de utzlzdade 
e de práctica». 

Establecidas estas consideracións e de cara a triangula-las opinións 
sobre as cales tecémo-lo noso achegamento á experiencia normalizadora 
da Asociación de Comerciantes de Moaña, cómpre establecer un par de 
precisións respecto dos seus límites e características que a definen. A 
primeira consideración referente ó alcance interno do seu labor fáinola 
o terceiro dos nosos informantes, quen pertence tamén a unha asocia
ción de tipo profesional: «Non son tódolos comerciantes que se reparten as 
bolsas da propaganda esta da campaña en galego/ porque !lelas dan (.. J 
tampouco que sexan belixerantes con eso/ pero non ... para faceren ca/quera 
tipo de propaganda e tal -moitos- pensan que leñen que facelo en castelán. Ese 
problema o haz~ sobre todo no sector do pequeno empresario/ ·hostelería ... ». A 
outra opinión que recollemos matiza algo ó que xa fixeramos referen
cia: «Na Asociación de Comerciantes tamén se dá a casua!zdade de que hai 
unha persoa que foi mzlzfante nacionalista (.. J e unha persoa inquieta que 
quere moderniza-lo seu sector; dende unha visión puramente sindical o compro
miso co 1d1oma del e a directiva nunca dixo que non/ deixáronse arrastrar» 
(Inf-6). 

Un necesario afondamento nos límites da experiencia concreta á 
que nos ternos referido vainos evocar dous trazos útiles para unha 
mellor comprensión da cuestión tratada. En primeiro lugar, unha esti
mación en profundidade da cuestión saca a reluci-la evidencia de que o 
sector do comercio ten como obxectivo fundamental o da súa 
viabilización económica, a cal resulta algo previo e prioritario a calquera 
potencial papel a desempeñar como posible axente de normalización 
lingüística. E, nun segundo lugar, e a xeito de corolario do antedito, 
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emerxe a constatación de que para un eficiente desenvolvemento de 
calquera colaboración de tipo normalizador cómpre que a administra
ción con responsabilidades neste eido exerza de xeito rigoroso e efi
ciente as súas competencias. En relación con esa primeira constatación 
ternos recollido algunhas opinións: «Moi posiblemente nesta asociación/ e 
quizais en modas outras e empresas/ se se desen esas subvencións por face-la 
campaña en castelán/ acolleríaste a e/as/ e con independencia de que algún de 
nós pozda ter un posicionamento claro respecto do idioma/ (.. J pero na empre
sa/ asociacións empresariais (. .. )o que buscas son cousas que pozdan rendzbzlizar 
ou axuda-lo teu negocio» (Inf-5). E respecto da política de subvencións á 
iniciativa lingüística no sector, cóidase que ten moi pouca efectividade 
para a normalización no eido comercial, aínda que serve para reforzar, 
dar máis argumentos, valor ou apoio a aquel que xa o viña facendo. 

A constatación de que o protagonismo das institucións, como 
axentes chamados a enmarcar e darlles coherencia ás iniciativas, segue 
a ser necesaria actúa como corolario do que ata aquí levamos di to: «Ten 
que haber un apoio de parte da administración/ non simplemente darche cartos 
que nós os empregaremos en seguir facendo - mellor- o que xa faciamos»; «Non 
podemos extrae-lo proceso de normalización(. .. / se non hai este proceso a nivel 
social para que o queremos a nivel comercial»; «Si poderiamos entra0 polo 
menos na actual situación/ coa actual xunta directiva/ non descartaría que 
puzdesemos entrar nun plano de normalización lingüística no comercio co apoio e 
colaboración da Xunta de Galicia. Se a Dirección Xeral de Política Lingüísti
ca/ ou quen fase/ quixese fa/ar con nós en ca/quera momento/ de cara a levar 
unha actuación determinada e concreta sobre o tema/ pois non habería proble
ma>> . A vontade, xa que logo, é clara, e o que se lle critica á administra
ción é o seu nivel de compromiso institucional: «Amino que me rebenta 
da administración é que/ dalgunha maneira/ sedean sempre os pasos unicamente 
no sentzdo gasto/ aí vos vai diñeiro e veña a facer. Eu penso que hai que dar 
outros pasos (. .. / a nivel lingüístico neste momento é necesario máis esforzo e 
máis determinación institucional pola situación que todos sabemos» (Inf-5). 

3.3.5 A PERCEPCION SOCIOLINGÜfSTICA DA COMUNIDADE 

Xa desde o comezo destaparte do traballo expuxémo-la idea de 
que a nosa hipótese sobre a potencialidade normalizadora de certas 
culturas locais derivaba de que resultaban xeneralizados certos valores 
respecto da lingua que favorecían o fluxo continuado de iniciativas e 
dinámicas conducentes a unha reconceptualización do seu prestixio e 
da súa función social. De cara a perfila-lo que queremos expresar en 
base a estes enunciados, tentaremos ir extraendo de entre as declaracións 
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dos nosos entrevistados aquelas referencias explícitas realizadas por 
eles respecto da potencial existencia <leste tipo de valores lingüísticos 
-c:omunitarios. «En Moaña hai un convencemento por parte de todos de que 
hai que jalar en galego/ e despois miras por aí como xente que é castelán-
falante á hora de subir ó escenario e presentar esfórzanse por jalar en galego 
(.J eu noto como a mazaría da xente mira moi natural que todo o que se fai se 
faga en galeg0>> (Inf-3); «Quizais !amén pola zona que é; Moaña e as súas 
características/ para nós é unha cuestión de normalzdade/ non hai un obxectivo 
de ( . .) galego sz~ galego non/· nós temos normalzdade/ o zdzoma no que normal
mente nos expresamos e no que témo-la mazor parte das nosas relacións cos 
clientes» (Inf-5). 

Quizais é por mor <leste tipo de cuestións que o galego tende a 
constituírse para sectores moi amplos na lingua comunitaria por exce
lencia: «Eu diría que si Se ti vas jalar co constructor máis importante de 
Moaña e jalas en galego/ fálache en galego. E se empeza jalando el tamén 
galego ( .. ) e de existir algunha postura agresiva contra o galego en Moaña/ 
será zllada» (Inf-1 ); «Eu penso que hai unha gran cantzdade de xente que dá 
unha gran importancia ó tema do zdzoma/ eso-é o que eu percibo e que haxa 
menos prexuízos respecto ó uso do zdzoma galego do que puzdese habelos anos 
atrás» (Inf-5); «A min paréceme que o autoodzo reduciuse grandemente. Non 
desapareceu/ pero reduciuse>> (Inf-1); «Penso que Moaña é un pouco caso á 
parte dentro do que é o resto do país. Vas por aí arriba e a cousa é bastante ( .. l 
casualmente haipouco saíu unha noticia na TVG na que dicían que por primeira 
vez o concello da Coruña citou hoxe ós concelleiros para o pleno en galego. 
Que eso sexa noticia (.J aquí en Moaña sóanos a unha cousa rarísima/ por
que aquí estamos efeitos a facer todo en galego/ aquí o miras como unha cousa 
tan normal que é como se miras en primeira páxina que en Ca!icia chove ... » 

(Inf-3 ); «[En Moa1ia existe unha coordenadora na que} hai sesenta clubes 
xogando/ organiza todos os trefeos de futbito/ balonmán e baloncesto/ e mándac/1e 
este papel de xogados/ ganados/ perdidos/ etc. E está todo en galego/ o cartel 
está en galego/ as asembleas fanas en galego/ os clubes de remo dentro do ám
bito privado/ mandan as cartas ós soczos en galego/ as confrarías leñen dúas 
asociacións que se moven habitualmente en galego/ a Asociación de Comer
ciantes/ en galego»/. «Incluso che digo a reacción da sociedade ante/ por exemplo/ 
que a comisión de festas deste ano fixera os carteis en castelán/ pois hai notas 
de prensa ¿e déulle-lo diñeiro o concello para isto?» (Inf-2); «Agora non deixa 
de ser ó mellor unha rareza dentro do que é o conxunto/ porque é unha sociedade 
bastante máis galeguizada ca outras/ hai unha incidencia naczonalista directa 
ou indirecta/ de xente que é ou que foz~ e iso reflíctese en que os líderes da 
comunzdade leñen unha certa extracción/ o presidente dos comerciantes tamén 
procede de aÍ>> (Inf-5). 
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Mesmo se pode constatar cómo a propia autopercepción dunha 
comunidade periférica dunha gran vila, como é Moaña, e tecida na súa 
condición popular rural-mariñeira, non deixa asemade de ser sensible 
á percepción que dela ten o mundo urbano e do xeito no que esta mesma 
vai evolucionando: «Antes chegabas alí [a Vigo] e poñíaste a jalar en castelán 
e ríanse de ti porque non sabías jalar. E agora cando vas e se jala en castelán e 
tifa/as en galego/ ou fálanclze dunha maneira ou doutra pero xa creo que hai 
mazor respecto ... » (Inf-4). 

Non obstante, non forneceriamos unha ollada satisfactoria da si
tuación real que analizamos se eludisemos aqueles aspectos e niveis 
nos cales tenden a evidenciarse os puntos febles e o relegamento da 
lingua. Cómpre coñecer esas feblezas para mellor entendérmo-lo sig
nificado da hipótese relativa a un potencial papel normalizador a ser 
xogado por parte de certas culturas comunitarias locais. Cómpre lembrar 
a este respecto que as aparencias recuperadoras poden moitas veces 
estar a ocultar diferentes formas de estratexias adaptativas e mesmo 
fórmulas de dobre moral. «Dalgunha maneira semella que en Moaña hai 
un algo por aí que di que os carteis mellor que sexan en galego/ aínda que 
despois dentro( .. )/ interiormente/ todo o desenvolvemento sexa en castelán ... » 
(Inf-5); «Pero hoxe en día aínda hai esas persoas en Moaña/ hai xente aínda 
desas que din que antes de que aprenda o galego/ que aprenda o inglés ou o 
francés» (Inf-6); «Nas APAS dáse tamén a tentación do castelán/ ou ese diálo
go/ eu falo en galego/ tifa/as en castelán ... » (Inf-2). 

Cando se formula a cuestión de qué sectores serían os máis refrac
tarios de cara á normalización do galego, xorden respostas do tipo das 
seguintes: «[Eses sectores] son reducidos/ o que pasa [é] que arrastran á xente 
que fa/a galego/ pero que( . .) o mal endémico ese de antigo de que os ricos 
leñen o poder e entón ( .. )» (Inf-4); «Eu penso que segue sendo a dereita amáis 
reacia ( . .) na miña opinión/ ou ben novos ricos ou xente que sen se/o queren 
da-la impresión» (Inf-5). Unha veta forte de preocupación xorde nos nosos 
informantes ó se achegaren ós posicionamentos dos máis mozos: «Eu 
percibo un retroceso entre a xente nova, eu non sei cal pode se-la ra
zón .. . » (Inf-5); «En zdade os mozos/ xente que está en BU~ COU e tal que o 
fa/a se !lelo pzdes/ pero non é que se acostume/ a relación normal entre eles é en 
castelán» (Inf-3). 

Cómpre indicar que o nivel das resistencias se exerce tamén dun 
xeito aleatorio e individual para o cal non sempre resultan necesaria
mente explícitos os marcos sociais ou ideolóxicos desde os cales actúan 
os individuos: «Aquí en Moaña non podes definir dicindo que é esta clase ou 
aquela/ hai anécdotas: son dous rapaces mozos/ moi boa xente/ el é colocador de 
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mobles -veu de fóra de Galicia-/ leva catro ou cinco anos casado ac¡uí e é un 
tipo c¡ue che jala galego de marabilla con todo o mundo/ aínda c¡ue con acento 
castelán/ e sen embargo a mu/fer/ c¡ue é de ac¡uí; de Abelendo/ non che solfa 
unha palabra en galego». 

3.3.6 NENOS, MOZOS E FAMILIAS FRONTE Ó USO DO GALEGO 

Unha comunidade, tal como acontece en calquera outra 
colectividade, está a simultanear dous momentos, un estático ou sin
crónico e outro dinámico, diacrónico ou de cambio. Neste senso, a ni
vel sociolingüístico, na comunidade de Moaña podemos entender que 
existen, fronte a prácticas e sectores que representan o momento pre
sente, outras e outros que nos informan sobre algunhas tendencias que 
se abren ó futuro. Semella claro que se ben as estructuras de represen
tación social de carácter tanto político-administrativo coma profesional 
ou asociativo, nas cales prevalece a xeración que rolda os corenta anos 
de idade e viviu os últimos anos do franquismo, evidencian unha 
sensibilidade e unha instalación sintomatic~mente favorable ó apoio á 
lingua galega, pola contra nos ámbitos familiares así como entre a in
fancia e a adolescencia podería pensarse que está a apuntar unha certa 
creba ou alomenos un certo enfriamento das posturas máis favorables 
ó galego. Semella coma se, por unha banda, os máis novos, ó non teren 
vivido as intensas sacudidas político-culturais do tardo franquismo, 
que conduciron á reformulación de tantos criterios establecidos, actua
sen cun certo distanciamento de problemas tales como o indicado. Así 
mesmo, o relativo desapego familiar da cuestión lingüística e o seu 
relativo relegamento como compromiso xenuíno do espacio público, 
podería explicar unha lóxica de dobre vínculo explicable nos seguintes 
termos: apoiemos a nivel social, político e cultural a futura consolida
ción da lingua, pero, entre tanto, preservemos de xeito defensivo a 
posibilidade de que os fillos coñezan ben o castelán. 

Desde logo, para entendermos toda a bagaxe de dúbidas e 
indecisións que atinxen socialmente ó nivel de achegamento e uso da 
lingua propia, cómpre sen dúbida levantar acta do peculiar momento 
que a ese nivel estamos a vivir, e que se concreta na simultánea perma
nencia de prexuízos estigmatizantes e discriminantes ó lado dunha certa 
prestixiación social e institucional da propia lingua e cultura: 

«[A nivel injanftl e da preadolescencia] hai unha actitude con respecto ó 
galego non cualificada/ os rapaces non o ven claro (. .. ) temos unha poboación 
nese arco de 3 a 14 ou 16 anos onde a maioría da poboación jala no intercambio 
espontáneo e no uso do ocio/ etc./ jala castelán» (Inf-1 ). 
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«O que si vexo entre os rapaces (. . .) percibo un paso atrás. Utzlizan o 
galego como idioma da casa/ pero despois cos seus amigos e tal é o castelán 
100 %» (Inf-5). 

«[Na parroquia de Abelendo] de 50 nenos de 3-5 anos escolarizados só 
usan o galego nas súas relacións coa profesora de maneira espontánea catro 
(../ conforme vai subindo a zdade vai aumentando o número de galego-falantes 
de tal mandra que ó chegar a oitavo/ 14-16 anos/ fálase máis galego/ e ós 
mestres que jalamos exclusivamente galego nos jalan máis galego que a nin
gún outro mestre. De tal mandra que a algúns mestres/ que jalan sempre en 
castelán/ fálanlles en castelán/ e a algúns que jalamos galego en galego/ e algúns 
tamén nos jalan en castelán. Pero aí dáse un movemento que eu non sabería 
difimí; pero vou utzliza-la palabra ambigüzdade>> (Inf-1 ). 

«Entre xente da miña zdade/ de corenta anos/ de trinta (. .. l o cambio que 
hai é dos fil/os con respecto a eles(. .. ). Entón si hai nenos que jalan galego na 
casa/ pero realmente cos compañeiros e tal jalan castelán. E mesmo os pais 
/álanlles en castelán/ porque afnda son xente que teñen a mentalzdade de que 
quen jala en castelán é superior (. .. ). Entre os da pesca/ os fil/os jalaban galego/ 
comían en galego/ ían ó mar en galego/ agora pois os rapaces ó paifálanlle en 
castelan» (Inf-4). 

«Aínda hai pais que non queren que os fil/os jalen galego/ aínda hai pais 
que din si a unha materia de galego/ pero non» (Inf-6). 

Calquera síntese excesiva sobre a práctica dos colectivos ou entida
des sociais pode sen dúbida resultar reductora. Non obstante existe 
evidencia e consenso suficiente de que, alomenos en Moaña, na instan
cia de socialización máis importante despois da familia, a escola, o 
traballo normalizador desenvolto por ela é comparativamente intenso. 
Así vanse debullando afirmacións tales como que «practicamente o 90 % 
dos mes tres apostan polo galego/ ou a de que na escola si se está a facer un labor 
paulatino/ o cal podía ser aínda máis intenso se non fose o problema de que 
temen a unha reacción dos rapaces que o viran como unha imposición» (Inf-1 ). 

Respecto do que levamos <lito, pódese subliñar que se ben a escola, 
como primeira instancia de socialización secundaria, xoga un papel 
activo, aínda que perfectible, o certo é que a familia, a grandes liñas, 
semella que opta por unha actitude menos clara e máis ambigua. Da 
constatación <leste feito naceu, por certo, unha iniciativa relevante no 
seo da comunidade: «[No Colexio Público de Abelendo] estamos tendo un 
trabal/o sistemático auspiciado dende a Agrupación Nós/ que ten que ver cun 
proxecto a longo prazo cara á normalización lingüística e pensamos que o 
núcleo directo de trabal/o é por familias/ onde se vehiculiza unha situación 
diglósica (.. .)». 

85 



Capítulo III: Os procesos de normalización nos ámbitos comunitarios e locais 

A mocidade moañesa, como en xeral a mocidade galega, evidencia 
certos trazos de atonía con respecto á cuestión lingüística, aínda que 
non se poida xeneralizar, tal como veremos, esta valoración. A postura 
habitual da mocidade galega fronte á lingua10 é hoxe sumamente 
complexa, ó se atapar nunha encrucillada de procesos. Esa postura pode 
quizais ser mellar entendida como unha potencial implicación progre
siva no tema, implicación establecida dun xeito culturalista e non dog
mático e tras superar algúns prexuízos e estereotipos tanto pasivos coma 
activos que dificultan o seu achegamento á decisión do compromiso 
coa lingua. 

Resulta case universal entre os mozos o mantemento dun determi
nado nivel de prexuízo polos estigmas dos que aínda adoece a lingua 
galega como variedade inferior, pero tamén resulta universal unha de
terminada sensibilidade pola significación cultural e identitaria do idio
ma, unha sensibilidade, por certo, que semella progresar tanto co nivel 
cultural dos individuos coma en función da súa capacidade de 
afondamento na reflexión racional. Cando enxuizan a postura dos res
pectivos pais ó respecto resulta así mesmo xeral a constatación de que 
os pais tenderon a socializalos en castelán coa mesma evidencia que 
non reprimían o seu galega «cando se enfadaban». Outra constatación 
r 1 vante é a de que practicamente sempre os mozos defenden a libre 
opción lingüística das persoas rexeitando calquera imposición no sen
tido que sexa. Podemos percibir, en todo caso, un gran potencial para 
un posible achegamento á lingua e á cultura propia aínda que se 
manifestan críticos co oportunismo de certos políticos na utilización 
que fan do galega e mesmo ironizan sobre o «snobismo» dalgúns 
compañeiros que optan por falar nesa lingua. 

Percíbese, en todo caso, que cando a reflexión vai afondando e libe
rándose de estereotipos, o acordo e as actitudes favorables cara á lingua 
fanse cada vez máis evidentes, o cal semella estarnos a mostrar que as 
posibilidades dun traballo de dinamización nesa dirección poderían 
resultar hoxe moi efectivas. 

Volvendo de novo á situación moañesa, as opinións recollidas inci
den nese relativo «enfriamento» da postura dos mozos ó respecto: « liés 
que a x uventude non é que reivindique jalar en galego/ pasa un pouco 
politicamente de todo/ se ten que jalar en galego pois jala/ aínda que habitual-

10 As valoracións que aquí extrapolamos proceden da análise dos datos dunha serie de sete 
grupos de discusión realizados en diferentes zonas urbanas e rurais de Galicia no marco 
dunha investigación específica levada a cabo no ano 1995. 
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mente non o Jale/ pero tampouco é que estea en contra [pero} se saes aí ó insti
tuto/ ves que entre eles todo o Jalan en español» (Inf-3); «Despois hai outro 
pengo: penso eu que os nenos ou a xuventude non Jala tanto a lingua galega 
coma antes/ é diciJ; ó contrario/ por exemplo/ xente que antes Jalaba o castelán 
e mentalizouse/ agora sifalan o galego/ e e1le normal sen embargo mesmo na 
escola/ en EXB/ BUP ou F~ a mataría da xente Jala en castelán» (Inf-4); 
«Todos eses son /dios daqueles que estaban a face-la revolución nos anos seten
ta e agora nin sequera son galego-falantes como os seus pat's» (Inf-5); «[Mesmo} 
a maior parte dos fil/os dos/ chamémoslles/ galegu1stas históricos de Moaña/ 
cos seus amigos Jalan castelán» (Inf-1 ). Tamén en Moaña, e como norma 
xeral, «[os mozos} non se opoñen a Jala-lo galego/ se !les tratan de impo-lo 
galego reclaman o dereito a Jala-lo que !les dea a gana/ e neste dereito non 
detecto eu unha situación dura dtglósica/ non están defendendo o castelán/ 
senón o dereito a Jalar como queiran (. )». 

Ata aquí os paralelismos da situación moañesa con outras situacións 
habituais do país. Mais se nos detemos a observar cun pouco máis de 
vagar comprobamos que o significativo pode atoparse nas diferencias. 
E diferencias hainas. «Se vas mirando/ por exemplo/ as asociacións onde está 
a xuventude (. .. l por exemplo Paralaia/ que son a mataría rapazotes/ e o labor 
é importante, autonomizan eles todo/ xesftonan practicamente o pav1llón. Hai 
un tipo que varre/ e eles horarios/ eles calendarios/ eles todo (.. J á parte do 
haotfo socializador alí fálase todo en galego ( .. l pero é un pouco un grupo no 
que hai xuventude que está compromeftda co tema galego» (Inf-2). Fronte ó 
desinterese, algunhas asociacións procuran vías imaxinativas «Aí atrás 
mandamos ós gaiteiros da nosa asociación unha notiña ( . .)que dicía: ''quen 
toca ben a gaita é bo músico/ pero se ademais pensa/ soña e Jala en galego/ é bo 
gatfeiro /~ Gustoulles ós rapaces (.. J sempre estamos pinchando». 

3.3.7 O IMPERIO DOS MEDIA OU A COMUNIDADE FRONTE ÁS 
SÚAS LIMITACIÓNS 

Se ben dentro das instancias e institucións que non dependen da 
sociedade civil directamente, tales como a administración local, o ensino 
público ou mesmo a nivel dos medios de comunicación que dependen 
da administración autonómica, podemos observar un relativo pero real 
avance da normalización da lingua, o certo é que nos restantes medios, 
e feita a homosa e selectiva excepción dos libros editados en Galicia, a 
presencia da lingua e cultura galega é nula entre as nulas. Evidente
mente este problema non é xenuíno da lingua e cultura galegas, nin 
pode selo nun contexto de cultura global e mundializada crecente como 
o que actualmente se nos impón a nivel cultural-mediático. Non obs-
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tante, esta dificultade emerxe cunha forza dobremente erosionadora 
en situacións de fraxilidade sociolingüística tales como a nosa. A po
teñcia uniformizadora das culturas globais pode converterse a medio 
prazo nun factor imposible de conxurar co simple esforzo dunha 
sociedade civil actuante desde a comunidade local. Existen sectores tales 
como o da mocidade que resultan particularmente vulnerables e 
seducibles polos modos, modas e valores culturais difundidos desde 
estas instancias mediáticas que xa públicas, xa privadas, militan de 
xeito case exclusivo nesa cultura dominante en castelán e de frecuente 
factura anglosaxona. O poder impregnador da televisión e da música 
popular evidénciase determinante: «Sobre todo televisión/ a prensa en 
Moaña !ese moi pouco (. . .) e a que se le/ practicamente toda en castelán» (Inf-
1 ); «Porque ¿onde está o cine en galego/ a miísica en galego (. .. )?» (Inf-2); 
«Efectivamente/ hai un factor externo que son os medios de comunicación/ nos 
que se dan unha serie de valores/ ti miras que na televisión/ as modas e todo iso 
van potencia-lo español» (Inf-3); «Pero a xuventude non acostuma ve-la TVG, 
ve máis a de /óra ... » (Inf-1 ); «Todos pensamos que no momento no que na T V 
se jalara galego/ pois que ía ser unha marabzlla/_ porque os rapaces ían jalar 
máis en galego/ unha serie de cuestións que no seu día pensamos que ían 
resultar favorables de cara ó idioma/ se cadra non resultaron tanto como modos 
de nós criamoS>> (Inf-5). 

3.3.8 A XEITO DE EPÍLOGO: A POSIBILIDADE PROSPECTIVA 

Na nosa opinión, este «estudio de caso» sobre a experiencia con
creta do concello de Moaña pon en evidencia o nivel de pertinencia da 
nosa hipótese de partida respecto da existencia dunha serie de expe
riencias normalizadoras a nivel de «culturas locais» que poden estar a 
explica-la presencia de certos niveis comparativamente altos de prácti
ca lingüística en galego. Certamente, este tipo de casos non poden en
tenderse dun xeito maximalista no sentido de que certas comunidades 
locais desen acadado unha especie de Arcadia no que á recuperación 
da lingua se refire. Máis ben do que se trata, e o que ata aquí tratamos 
de demostrar, é a existencia dun potencial de dinamización recuperadora 
que cobra forma na medida na que tenta diagnosticar e actuar sobre 
-alomenos- algunhas das eivas sociolingüísticas que se presentan no 
nivel local. Non cabe dúbida de que se unha comunidade fai un esforzo, 
compartido pola súa sociedade civil e mesmo por unha parte impor
tante das institucións políticas, as posibilidades simultáneas de resis
tencia e de avance sociolingüístico pódense ver ostensiblemente po
tenciadas. Con todo o <lito non quixemos tampouco agacha-los límites 
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deste tipo de procesos que hoxe en día semellan bastante definidos nas 
actitudes aparentes dalgunhas familias, de sectores de mozos, ou dese 
peculiar punto feble que, tamén no nivel das pequenas comunidades, 
representa o gran poder duns medios de comunicación na súa maioría 
alleos á lingua galega. 

Os atrancos e dificultades que para algúns presenta a situación 
actual dá lugar mesmo a que se recorden -ou imaxinen- tempos pasa
dos mellores: «E dáse un paradoxo: cando o medio socio-político era hostzl 
contra o galego, foise avanzando máis que agora que a nivel institucional o 
galego está na escola (. . .), o galego está nas institucións políticas» (Inf-1 ). 
Non se deixa, en todo caso, de recoñecer que no momento actual se 
deron avances institucionais tanto no recoñecemento da lingua coma 
na promoción de diferentes medidas de apoio: «Por exemplo, a nivel 
comercial eu penso que o que é bastante positivo é que a Xunta estabTeza esas 
subvencións e a xente dea o paso de poñe-la propaganda en galego no periódico». 

De tódolos xeitos reclámaselle á Administración unha maior deci
sión e coherencia na súas posturas ó respecto: «A esas cousas hai que 
dar/le unha solución desde a Administración. Eu penso que o que falta é un 
proxecto, que eu saiba non o haz~ e ten que habelo. O noso idioma foi maltrata
do, castigado e iso non o solucionas cun tratamento sintomático, tes que abrir 
e hai que operar» (Inf-5). Outros máis maximalistas coidan que o tema 
non terá solución sen que o país se teña dotado de «forzas políticas 
propias»: «Se aquí se empeza a coller conciencia de que necesitamos forzas 
políticas propias, iso tamén irá ó mesmo tempo (. .. ), o tema do galego irá 
conxuntamente con 1s0>> (Inf-3). «Estímase asemade a conveniencia de que as 
institucións asuman ... un trabal/o mázs de saír á rúa ... que sexa dinamizador. 
A nivel socio-cultural tense que incidir mázs na animación que estar nunha 
oficina, nun reduct0>> (lnf-5). 

En calquera caso, ventármo-lo futuro non é <loado e as incertezas 
son, sen dúbida, moitas: «Non está tan claro que o galego vaia se-la lingua 
vehicular, digo non está tan claro, que a nosa xeración de trinta anos para 
arriba falámo-lo galego nun 95% en Moaña, e non sei o que pasará cando teña 
corenta anos a poboación que ten hoxe vinte» (Inf-1 ). Tampouco están au
sentes certos alustres de optimismo que ventan un futuro posible para 
a lingua: «Se non veñen persoas que pozdan dar/le marcha atrás, non vai o 
apurado que debía de ir, pero si lentamente>> (Inf-6); «Cando os intelectuazs, as 
empresas, os concellos, as entidades públicas empecen a Jalar galego, entón 
tardará moito tempo, pero volverase outra vez a Jalar en galego, pens0>> (Inf-
4); «Que igual a próxima xeración (. . .) pozda establece-lo galego, pero necesita 
moita potenciación (...)» (Inf-3). 
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Certamente, a única prospectiva posible a nivel comunitario é aquela 
que remite os seus diagnósticos tanto ás incertezas do devir político 
supra-comunitario coma ás mesmas vontades e capacidades 
potenciadoras de tódolos actores e membros do colectivo social. Non 
obstante, e tal como se indicou máis arriba, en Moaña existe entre moitos 
sectores sociais a vontade de afronta-los retos sucesivos que a normali
zación da lingua galega, no nivel comunitario, vai impoñendo. 

3.4. RECAPITULACIÓN: PUNTOS FORTES E FEBLES DOS PRO
CESOS NORMALIZADORES LOCAIS 

Tendo en conta todo o que vimos neste capítulo, podemos rematalo 
cunha recapitulación na cal reconsideremos, cunha visión final de 
conxunto, os elementos que favorecen e que retardan a extensión dos 
procesos normalizadores nos espacios locais. Para iso irnos presentar e 
discuti-los distintos enunciados en forma de cadro .e a continuación 
discutirémo-los elementos máis salientables. 

CADRO 5. PUNTOS FORTES E FEBLES PARA OS PROCESOS DE 
NORMALIZACIÓN NOS ESPACIOS LOCAIS 

1. 

2. 

3. 
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PUNTOS FORTES 

+ Entre os políticos locais, o tema 
lingüístico non suscita, ·en xeral, 
actitudes hostís . 
+ Perspectiva positiva entre polí
ticos locais e concelleiros gale
guistas e nacionalistas. 

+ Papel activo da administración 
autonómica na xestión normali
zadora. 

+ Recursos económicos para a 
normalización lingüística. 
+ Esforzo investidor desde a DXPL. 

PUNTOS FEBLES 

* A lingua como arma política. 
* Incumprimento dos «mínimos» 
legais en materia lingüística. 
* A lingua non constitúe nin un reto 
estratéxico nin un obxectivo prio
ritario. 

* Ausencia de priorizacións. 
* Ausencia da administración na plani
ficación e na organización do proceso. 
*Falta de labores de asesoramento e de 
control da eficacia a da calidade das 
accións normalizadoras. 

* Recursos insuficientes en xeral. 
* Recursos mínimos desde a adminis
tración local. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

+ Acollida positiva na sociedade 
das iniciativas normalizadoras. 
+ Posibilidade de organización de 
actividades normalizadoras a 
nivel local. 

+ Interese pola organización de 
actividades formativas entre os 
traballadores municipais. 

+ Existencia de servicios lingüís
ticos municipais consolidados e 
non consolidados. 
+ Os servicios consolidados 
comezan a ter unha tradición e 
unha periodicidade no seu 
funcionamento. 

+ Presencia de técnicos normali
zadores. 
+ Presencia de traballadores mu
nicipais con responsabilidades en 
aspectos lingüísticos e socio
lingüísticos. 

+ Existencia de entidades civís que 
dinamizan o panorama sociolin
güístico 

* Falta de organización. 
* Falta de planificación, dificultades 
na posta en práctica, e aperiodicidade. 
* Poucos resultados prácticos en 
termos de extensión do uso. 

* Ausencia de perspectiva 
dinamizadora. 

*Diferencias cualitativas e cuantitativas 
entre os dous tipos de servicio lingüís
tico. 
* Estancamento na creación de 
servicios permanentes. 
* Indefinición e incerteza sobre o mo
delo de servicio lingüístico que se debe 
poñer en marcha no futuro . 
*Ausencia dunha perspectiva de 
traballo centrada dun xeito prioritario 
na extensión do uso da lingua. 
* Ausencia de perspectiva 
dinamizad ora. 
* Excesiva énfase no traballo interno na 
casa do concello e entre os traballadores 
municipais. 

* Condicións precarias de formación. 
* Formación moi abeirada á corrección/ 
traducción. 
* Desenvolven poucas actividades 
de extensión do uso. 
* Condicións laborais moi precarias. 

* Certo grao de politización lingüís
tica nalgunhas entidades. 
* Limitacións nos presupostos e nas 
infraestructuras de funcionamento. 
* Alcance parcial de moitas iniciativas. 

Do cadro 5 despréndense moi diferentes tipos de lecturas, e en 
principio é posible que poidamos sacar conclusións que focalicen máis 
nos puntos febles ou máis nos puntos fortes. Desde a nosa perspectiva, 
os principais puntos fortes céntranse na posibilidade de esforzos 
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investidores desde a administración da Xunta, a ausencia de actitudes 
e conductas hostís cara á extensión de actividades e experiencias 
normalizadoras, o traballo positivo e diversificado desde algúns 
concellos que integran o labor sociolingüístico na cerna dos seus 
obxectivos, e finalmente o labor de entidades civís que dinamizan sec
tores e campos de actividades moi abandonados pola administración. 

Polo que respecta ós principais puntos febles, podemos destacar 
que o galego non se inclúe como un reto estratéxico da administración, 
sendo nalgúns casos un elemento de enfrontamento e de distinción 
socio-política. Por outra parte, a falta de liderato da administración na 
xestión normalizadora, a ausencia dun programa-marco de planifica
ción lingüística, as insuficiencias na formación e nos campos de actua
ción dos técnicos normalizadores e a falta dun marco coherente de 
implementación local das actividades planificadoras, todos eses aspec
tos son algúns dos trazos que podemos salientar do cadro 5 e que 
constitúen os elementos que máis dúbidas e incertezas botan sobre a 
expansión social do galego nos ámbitos locais e comunitarios11

. 

11 Ademais do visto neste apartado de conclusións parciais, remitimos á lectura do capítulo V 
para atopar outros elementos comparativos e avaliativos. 
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CAPITULO IV 

A LINGUA GALEGA NOS ÁMBITOS 
SOCIO-ECONÓMICOS 

O contido <leste capítulo está organizado en tres apartados. En 
primeiro lugar, realizaremos unha análise da situación da lingua galega 
e dos procesos de normalización no ámbito socio-económico, análise 
estructurada mediante a observación das diversas actividades realiza
das desde a administración, e desde as entidades sindicais, empresariais 
e cidadás, e mediante a avaliación das experiencias de promoción da 
lingua galega en empresas galegas. En segundo lugar, levaremos a cabo 
unha revisión das actitudes e opinións que sobre a situación e sobre as 
posibilidades de promoción no sector socio-económico teñen os acto
res sociais implicados, e de seguido mostrarémo-los resultados dunha 
enquisa estratéxica realizada directamente sobre unha mostra de em
presas galegas para coñecermos realidades e opinións sobre o uso do 
galego e sobre as posibilidades de expansión nas empresas galegas. 
Finalmente, en terceiro lugar, recapitularémo-los elementos máis 
salientables dos vistos neste capítulo para así fornecer unha perspecti
va sobre as potencialidades e as dificultades que vai te-la extensión do 
galega nestes ámbitos socio-económicos e empresariais. 

Como xa puxemos de manifesto na introducción <leste traballo, a 
inserción da lingua nos ámbitos socio-empresariais debe ser un 
obxectivo prioritario de toda política lingüística que teña como 
finalidade tanto a diversificación de usos e de funcións sociais da lingua 
coma a busca de referentes positivos en termos de utilidade, de estatus 
e de promoción social. 
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4.1. ANÁLISE DA SITUACIÓN DA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTI
CA NO ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

Dada a amplitude estructural do que se dá en chamar ámbito socio
económico, e tendo en canta as limitacións lóxicas no obxecto de estudio 
deste traballo, determinamos que o naso cometido de investigación había 
de estar centrado moi concretamente no ámbito socio-empresarial. Con 
esh eleccióÁ _.eixamos fóra aspectos tan suxestivos como a situación lin-

_.;.ca do mundo comercial e mercantil. O ámbito estrictamente relacio
nado co mundo comercial posúe elementos de indubidable interese para 
a análise da extensión da lingua galega na sociedade. Pensemos, sen ir 
moi lonxe, na cantidade de intercambios comunicativos que producimos 
diariamente en establecementos comerciais de todo tipo. A análise das 
condicións que rexen a contextualización da lingua nesas situacións exce
den o cometido deste traballo, e só acudiremos moi esporadicamente a 
estes ámbitos ó considerarmos cuestións como as actividades 
normalizadoras da administración autonómica. 

4.1.1. ANÁLISE E AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS NORMALI
ZADORAS 

Centrarémonos neste apartado en mostra-las actuacións de tipo 
normalizador desde a administración autónomica, desde a sociedade ci
vil e desde diferentes entidades socio-laborais, concretamente, as entida
des sindicais maioritarias e as organizacións empresariais de Galicia. 

4.1.1.1 AS ACTIVIDADES DESDE A ADMINISTRACIÓN AUTONÓ
MICA 

No tocante ás actividades realizadas pola administración da Xunta, o 
ámbito laboral, entendido como o mundo da empresa, do comercio e a 
industria, foi un ámbito que esixía unha planificación descentralizada. A 
principal actividade da Dirección Xeral de Política Lingüística foi comezar, 
no ano 1986, o establecemento de diferentes liñas de axudas para a pro
moción do uso do galega nas empresas privadas.1 Segundo a propia DXPL, 

na primeira etapa de convocatorias de axudas atendeuse, debido á escaseza 
presupostaria, a normaliza-las rotulacións, e á galeguización da documen
tación interna e externa das empresas.2 

1 Ademais do que expoñemos ó longo deste apartado, pode consultarse SÁNCHEZ PUGA (1997). 
2 Esta época abrangue entre 1986 e 1992, e durante ese período destináronse para tales finali
dades 132.827.000 de pesetas. 
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A partir do ano 1993 e co fin de anima-las empresas para que 
promovan o emprego da lingua galega e aumenta-lo seu uso no ámbi
to económico e mercantil establécense subvencións coa seguinte 
priorización: en primeiro lugar, a constitución dun servicio de normali
zación lingüística, coas funcións de asesoramento lingüístico da em
presa, a formación do seu cadro de persoal e a promoción do uso do 
galego entre os membros da empresa; así mesmo, en segundo lugar, 
concedéronse axudas para a rotulación externa e interna permanente 
das empresas e para a utilización da lingua galega na documentación e 
nos servicios ó público das empresas. 

Durante o trienio 1993-1995, destínanse para estes fins 542.000.000 
millóns de pesetas. Con respecto á creación e funcionamento de servi
cios de normalización nas empresas, no ano 1993 conségues_e a crea
ción de 14 SNL en empresas, de 122 peticións presentadas. No ano 
1994, das 261 empresas subvencionadas, 17 crean SNL. 

En primeiro lugar, analizaremos con certo vagar as axudas conce
didas para actividades normalizadoras nas empresas. Dun xeito siste
mático, podemos analiza-las variacións producidas no período que 
comprende 1992, 1993 e 1994 nas axudas concedidas a empresas para a 
realización de actividades de extensión da lingua galega. 3 

O primeiro aspecto que comentaremos é a distribución das ax:.: das 
segundo o tipo de empresa. Para iso levamos a cabo unha lista de oito 
tipos de empresas, tal como clasificamos a continuación: 

3 
Abrangueremos ese período dado que a lista de entidades subvencionadas en 1991 carece 

de información contrastable sobre o tipo de actividade á que se dedica cada entidade subven
cionada, información da que si dispoñemos nos anos restantes. Con respecto ós anos 1995 e 
1996, carecemos de información contrastada sobre o tipo de actividade exacta e a provincia 
das empresas subvencionadas. Debido a esta carencia, optamos por mostrar por separado os 
trazos máis salientables das axudas concedidas neses dous anos. Por outro lado, a convocato
ria de 1997 realizouse en xaneiro. 
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CADRO l. TIPOLOXÍA DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS 

l. Asociacións empresariais e profesionais: por exemplo, Confedera
ción de Empresarios de Galicia, asociacións de comerciantes, etc. 

2. Comercios (perruquería, xoiería, carnicería, librería, deportes, pana
dería, papelería, roupa, floristería, óptica, zapatería, pastelería, 
electricidade, reloxería, etc.). 

4. Centros de estudios e academias. 

5. Hostelería e restauración. 

6. Empresas de servicios (empresas de informática, mensaxería, em
presas de distribución, axencias de viaxes, asesorías, productoras de 
vídeo, empresas de seguridade, xestorías ). 

7. Empresas sector secundario: adegas, constructoras, queixerías, im
prentas, etc. 

8. Outras entidades: editoriais e semanarios, etc. 

No cadro 2 podemos observa-la distribución das axudas no perío
do 1992-94 segundo o tipo de empresa, tendo en contaos sete tipos de 
entidades empresariais enunciados no cadro 1. Entre parénteses figura 
o número de entidades subvencionadas, e na parte da esquerda de 
cada columna figura a porcentaxe que representa sobre o total de tipos 
de empresas. 

CADRO 2. SUBVENCIÓNS SEGUNDO O TIPO 0E EMPRESA 

19924 1993 1994 
l. Asociacións empresariais 32.0 (16) 19.2 (20) 27.3 (47) 
2. Comercio 4.0 (2) 40.4 (42) - 27.3 (47) 
3. Centros de estudio 4.0 (2) 3.8 (4) 7.5 (13) 
4. Hostalería e restauración 6.0 (3) 6.7 (7) 2.3 (4) 
5. Sector servicios 38.0 (19) 7.7 (8) 20.9 (36) 
6. Sector secundario 16.0 (8) 16.3 (17) 9.9 (17) 
7. Outras entzdades 2.0 (1) 5.7 (6) 4.6 (8) 

Totais 100% (51) 100% (104) 100% (172) 

4 En 1992 atopamos 10 entidades subvencionadas que non computamos aquí por 
descoñecérmo-lo tipo de actividade que realizan 
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As asociacións empresariais, as empresas do sector secundario, as 
de servicios e os comercios son o tipo de entidades que máis presencia 
acadan nas subvencións concedidas no período 1992-94, tal como po
demos comprobar no gráfico 1: 

Gráfico 1: Evolución das axudas ás empresas privadas segundo o tipo de 
entidade (1992-1994) 

0+-~~~~~~~~~~~~~~r--~~~~~~~~~~~~~--j 

1992* 1993 1994 

--+-- 1. Asoc iac ió ns empresari a is - 2. Comercio --+--- 5. Secto r ser v ici os~ 6. Secto r secun dar io 

Con respecto ás actividades para as que se concede subvención, 
elaborámo-la seguinte tipoloxía: 
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CADRO 3. TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADES NORMALIZADORAS 

l. Constitución dun servicio de normalización lingüística. 

2. Contratación dun supervisor lingüístico. 

3. Rotulación interior (incluíndo letreiros e rótulos). 

4. Rotulación exterior. 

S. Documentación da entidade: suponse que esta actividade está dirixida 
a traducir e corrixi-la documentación interna do comercio ou empre
sa. 

6. Publicidade, campañas e propaganda: inclúe divulgación, actividades 
de promoción da lingua galega nas actividades da empresa, carteis 
de rebaixas, obxectos promocionais, folletos de atención ó publico, 
folletos turísticos 

7. Material funxible (incluímos aquí todo o que é material de oficina e de 
papelería): estoxos, bolsas, camisetas, carpetas, sacos, adhesivos, pa
pel de regalo 

8. Material escrito: albarás, etiquetas, menús, talonarios, trípticos, catálo
gos, dípticos, letreiros de prezos, sobres, carteis, tarxetas 

9. Publicacións: revistas, libros, boletíns, vídeos, proxectos didácticos. 

10. Outros: etiquetaxe e embalaxe 

A partir desa clasificación decidimos finalmente reduci-las activi
dades normalizadoras a oito, xuntando nunha mesma categoría a rotu
lación interna e maila externa, e xuntando tamén nunha mesma cate
goría a constitución dun servicio lingüístico e a contratación dun técni
co ou lingüista5 

. 

5 O motivo en ámbolos casos foi que nas resolucións de subvencións concedidas non sempre 
quedaba claro se a rotulación era externa ou interna, por exemplo. 
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CADRO 4. SUBVENCIÓNS SEGUNDO O TIPO DE ACCIÓN 
NORMALIZADORA 

1992 1993 1994 

1. SNL ou técnico O.O(-) 6.2 (14) 4.3 (18) 

2. Rotulación 6.7 (8) 20.0 (45) 24.2 (100) 

3. Documentación 14.4 (17) 27.4 (62) 31.0 (128) 

4. Publiczdade 10.1 (12) 5.7 (13) 2.2 (9) 

5. Material fanxible 26.2 (31) 20.3 (46) 20.l (83) 

6. Material esenio 36.4 (43) 17.2 (39) 16.3 (67) 

7 Publicacións 4.2 (5) 1.7 ( 4) 1.4 (6) 

8. Outras accións 2.0 (2) 1.3 (3) 0.2 (1) 

Totais 100% (118) 100% (226) 100% (412) 

Documentación, publicidade, material funxible e material escrito 
son as actividades quemáis subvención recibiron, dado que o resto en 
ningún ano superou o 10%. · 

Gráfico 2: Evolución das axudas segundo o tipo de actividade 
(1992-1995) 

0+-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~----i 

1992 1993 1994 
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Finalmente, con respecto ós anos 1995 e 1996, o número de empre
sas subvencionadas foi de 409 empresas en 1995 e de 277 en 1996. As 
actividades máis subvencionadas foron a publicación de material es
crito (como catalógos, facturas, etc.), a galeguización da documenta
ción interna da empresa, seguida da actividade de rotulación, tanto en 
1995 coma en 1996. A modo de exemplo, en 1996 o 30 % das activida
des para as que se concedeu subvención correspondeu á edición de 
material escrito, o 23 % foi para a galeguización de documentación, o 
14 % para rotulación interna ou externa, o 11 % para material funxible, 
e o resto das actividades aparecen con menos do dez por cento ( concre
tamente, 8 % para publicidade, 6,5 % para publicacións, e 5 % para 
outras actividades )i. 

Por outro lado, e no que respecta ás actividades de asesoramento 
lingüístico (como son a creación de gabinetes lingüísticos, contratación 
de lingüistas, etc.), en 1995 concedeuse axuda para organizar 16 servi
cios de normalización en entidades de todo tipo. 6 En1996 concedéronse 
subvencións para 7 SNL, cun importe inferior ó do ano 1995. 7 

Ademais das axudas para a galeguización das empresas, a activi
dades da DXPL centrouse na confección e espallamento de diferentes 
recursos materiais que estimulasen o uso da lingua nos ámbitos socio
empre_sariais. Paga a pena lembrar neste sentido o labor desenvolvido 
para incorpora-lo uso do galega no mundo informático, 8 labor que hoxe 
parece estar nunha fase de estancamento debido a que o pulo inicial da 
administración non deu paso a unha resposta decidida da sociedade 
civil. 

6 O importe total dedicado a esta finalidade foi de 15 millóns e medio de pesetas. Cómpre 
salientar que esa cantidade non vai dedicada en exclusiva á creación do servicio ou á contra
tación do técnico, xa que nunha mesma subvención ía incluída unha cantidade a precisar 
para outra actividade normalizadora (galeguización da documentación, etc.). 

7 A cantidade global, tendo en conta o que dixemos na nota anterior, foi de 4.449 .400 millóns 
de pesetas. 

8 As axudas para a elaboración e adaptación de programas de xestión, ou a traducción e 
distribución do corrector ortografico para o tratamento de textos WordPeifect, son algúns 
dos principais avances neste eido. Así mesmo, cómpre precisar que a Consellería de Educa
ción, a través da DXPL, porá en marcha unha campaña de Documentos Básicos para a 
Comunicación Comercial, coa finalidade de involucra-los diferentes axentes sociais e que pre
tende dinamiza-lo uso do galego nas relacións laborais, nas propias empresas e nas 
organizacións empresariais, así como seguir na mesma liña de incentivación das empresas 
privadas. 
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No tocante a accións e actividades concretas de dinamización e de 
sensibilización, cómpre menciona-las diversas campañas de sensibili
zación que tiñan como obxectivo o cambio de actitudes no mundo 
empresarial en relación coa nosa lingua. 

No ano 1988, a campaña de sensibilización Mellor en Galego, centra
da no subsector do comercio, consistiu na distribución por toda Galicia, 
coa colaboración das Cámaras de Comercio e organizacións 
empresariais, de seis vocabularios que abranguían diversos campos 
semánticos, relacionados co mundo do comercio, a música, os espectá
culos, o medio físico, etc., e incluían, entre outros materiais, trinta lámi
nas, trípticos e adhesivos. 

Noutros casos a actividade dinamizadora, ademais do seu papel 
de sensibilización, tiña un compoñente moi centrado na procura da 
galeguización efectiva dun ámbito socio-económico concreto e de enor
me transcendencia social. No ano 1989 comenzan as reunións para 
acadar unha ampla presencia do galego no sector bancario, concluíndose 
un ano despois coa sinatura dun convenio no que se comprometen as 
distintas partes que o asinan. Por un lado, a DXPL comprométese a orga
niza-los cursos para o persoal dos bancos e caixas de aforros con uni
dades didácticas específicas, elaborando vocabularios e materiais e 
publicando e distribuíndo os convenios colectivos concernentes ó sec
tor. Por outro lado, determinadas entidades bancarias responsabilízanse 
de galeguiza-los seus formularios e impresos, oficios, rótulos, 
sinalizacion, etc. Os sindicatos do sector redactan os convenios colecti
vos en galego e comprométense a crear entre os seus afiliados un esta
do de opinion favorable ó uso do noso idioma. E finalmente, a Mesa 
pola Normalización Lingüística comprométese a dinamiza-lo proceso 
global. Ademais, para que este convenio acadase a necesaria proxección 
pública, promoveuse unha campaña de sensibilización co lema «Üs 
cartos non teñen idioma. Ti si. Non déixe-lo galego fóra». 

Unha terceira actividade dinamizadora global consiste na campa
ña das Rebai.xas -realizada coa Mesa pola Normalización Lingüísti
ca-,que consistiu na distribución anual de carteis entre os comercios 
para que anuncien as rebaixas ou os saldos da tempada en lingua galega. 
Por outro lado, outras accións moi concretas foron a campaña Temos 
nomes propios, que tivo como obxectivo que se lles puxesen nomes 
galegos ós / ás nenos /as, e que estivo patrocinada pola multinacional 
da alimentación infantil Nutricia, S.A.; e tamén queremos sinala-la cam
paña, realizada coa Asociación de Funcionarios para a Normalización Lin
güística, para darlle pulo á introducción nos convenios colectivos dunha 
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<2láusula pola que se recoñecen os dereitos lingüísticos dos traballadores 
e a constitución. 

Finalmente, cómpre salienta-la creación, a mediados do ano 1994, 
da Fundación Galicia-Empresa, integrada por empresas con estima
bles volumes de facturación como Castromil, O Castro-Sargadelos, San 
Luís Informática, Adegas das Eiras, Área Central, Rodman-Polyships, 
La Onza de Oro, Construccións Malvar, Construccións Obras e Viais, 
S.A., Zéneca Farma, Galivén, Florentino, Ir Indo, etc., que se compro
meten a galeguizar tódalas súas relacións e a desenvolver plans de 
normalización lingüística. Nesta iniciativa tamén está presente, dun 
xeito central e imprescindible, a Asociación de Funcionarios para a Norma
lización Lingüística. 

Máis recentemente outras empresas e comercios, á parte das con
sabidas campañas de rebaixas con rotulación en galego, comeza a rea
lizar actividades publicitarias en lingua galega, impulsadas por 
subvencións e axudas conseguidas para a i:_ealización dese tipo de acti
vidades. Empresas como San Luís, cadeas de establecementos de 
alimentacion como liégo ou Claudio, academias e centros privados de 
ensino, etc., fan que a lingua galega estea presente en rotulacións, en 
comunicacións publicitarias, en cuñas na radio e na televisión, creando 
unha situación e un contexto novo no cal, ata agora, a lingua galega 
non era unha variedade de utilización asidua. Tampouco podemos 
obviar que ese tipo de accións forman parte dun conxunto aparente
mente disperso de iniciativas, unidas todas elas, sen embargo, polo 
tronco común de recibiren algún tipo de axuda desde a administración 
autonómica. 

4.1.1.2 AS ACTIVIDADES DESDE AS ENTIDADES SINDICAIS, 
EMPRESARIAIS E CIDADÁS 

O obxectivo <leste apartado é analizarmos desde distintas perspec
tivas o papel que desempeñan as entidades sindicais, os empresarios e 
distintas entidades cidadás no proceso normalizador da lingua galega 
nos contextos que previamente definimos como o mundo da empre
sa. 9 

No ámbito das empresas galegas, o papel das entidades sindicais é 
central para facilita-la promoción da lingua galega en dous aspectos: 

9 Lembramos aquí que obtivemos datos dos tres sindicatos con meirande implantación en 
Galicia (ccoo, UXT e CIG). 
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desde unha perspectiva externa, os sindicatos poden considerarse como 
axentes dinamizadores dunha presencia activa da lingua nas empresas 
e nas relacións laborais de distinto tipo; e desde unha perspectiva in
terna, poden axudar a estender actividades de formación e de 
asesoramento para os propios afiliados e os traballadores en xeral. 

Comezando pola perspectiva interna, os sindicatos ccoo e uxT le
van xa moitos anos organizando actividades de formación de lingua 
galega e de asesoramento interno. Estas actividades internas céntranse 
principalmente na formación na lingua galega escrita e abrangue a téc
nicos, administrativos e traballadores en xeral. O resultado no caso das 
centrais de implantación en todo o Estado é un aumento considerable 
da producción de textos, tanto para uso interno coma para o exterior 
(comunicados, publicidade) en lingua galega. Polo que respecta ó sin
dicato CIG, as actividades de galeguización interna son moito máis 
recentes, froito do aumento dunha afiliación castelán-falante.10 Ante a 
necesidade de regular usos lingüísticos orais e escritos por mor dunha 
realidade sindical interna nova e complexa, o sindicato nacionalista conta 
desde hai pouco tempo con persoas encargadas de actuacións 
lingüísticas. 11 

No terreo das actividades escritas, tanto para uso interno coma de 
tipo externo, ccoo e uxT recoñecen ter dado pasos cualitativa e 
cuantitativamente importantes nos últimos anos, como consecuencia 
dun avance significativo na asunción do galego como lingua de identi
ficación sindical. A CIG, pola súa parte, non evidenciou aumento signi
ficativo ningún na medida en que, ó se-la promoción da lingua galega 
un obxectivo manifesto desde a súa propia constitución como 
movemento sindical nacionalista, sempre tendeu a efectuar un uso único 
do galego na elaboración de textos escritos e na publicidade. 

En terceiro lugar, os tres sindicatos participan, con diferentes graos 
de actividade e de implicacións, nas iniciativas públicas de apoio á nor
malización da lingua. Unha destas iniciativas é a Mesa pola Normaliza
ción Lingüística e conta co apoio manifesto dos tres sindicatos. En 
actuacións e reivindicacións máis concretas, tamén se produce unha 
unidade de acción entre as tres entidades, aínda que, de novo, os 

10 Os motivos esgrimidos son: aumento importante da afiliación nos últimos anos e, asemade, 
o retroceso social que estivo a sufrí-los galega tamén neste período. Estes dous procesos 
simultaneas produciron a chegada dunha afiliación castelán-falante moi importante. 
11 

Cómpre lembrar a este respecto que UXT non dispuña, no momento de recollida de datos, 
dun gabinete lingüístico, servicio que si existía no sindicato ccoo. 
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obxectivos e o grao de implicación non son equiparables. Estas dife
rencias parten da distintas percepción sobre a lingua, a situación lin
güística e os obxectivos nornalizadores que ten cada sindicato. 

Se pasamos agora a analiza-las actuacións externas, os tres sindica
tos asumen unha opinión favorable ás actuacións normalizadoras en 
todo tipo de relacións laborais (información ós traballadores, relación 
cos empresarios, sinatura de convenios e acordos, relación entre as 
organizacións sindicais, etc.). Pero fóra des ta asunción de boas 
intencións, a realidade complexa e diversa do tecido socio-laboral do 
país vai dictando implementacións non sempre tan comúns e ás veces 
abertamente contradictorias. Por unha banda, e sendo o obxectivo 
normalizador un reto central do sindicato nacionalista e importante 
(pero non central) para ccoo e UXT, detéctase unha maior relaxación de 
reclamacións normalizadoras por parte <lestes dúas últimas entidades. 
Desde a ere constátase que a cuestión lingüística non distingue, en xeral, 
a actividade dos tres sindicatos, pero os pasos normalizadores si que 
están a establecer diferencias importantes:-fronte á política activa da 
ere na utilización do idioma dentro da actividade sindical, as outras 
centrais son máis tenues co tema. Aínda así, a participación en iniciati
vas conxuntas dan lugar a unha certa confianza en que se poden esta
blecer obxectivos comúns sobre cuestións concretas, tal como afirma
mos no parágrafo anterior. 

Por outra banda, é común no labor dos tres sindicatos unha ten
dencia a relaxar actuacións e a ver como lóxica unha relativa inercia 
que levaba ó castelán a estar presente na sinatura de convenios, acordos, 
etc. Sempre que se producían problemas de tempo e de negociación, a 
lingua era un dos elementos abertamente sacrificados, coa anuencia de 
tódolos axentes sociais. 

Outros casos, menos lóxicos e moi curiosos, eran os que se produ
cían na actividade xurídica das organizacións sindicais. A constatación 
de que nas actuacións xudiciais os representantes sindicais tendían a 
usar preferente ou unicamente o castelán mostraba, por un lado, a 
dificultade para estende-lo uso da lingua nun ámbito administrativo, 
como é o xudicial, con pouca tradición galeguizadora; pero, polo outro, 
esa realidade non lle facía ningún favor ó proceso normalizador e xeraba 
moitas dúbidas sobre a aposta sindical pola lingua do país. 

Irnos centrar agora a nosa atención no papel desempeñado polas 
asociacións empresariais na promoción da lingua galega. Os empresa
rios son o sector tradicionalmente asociado con resistencias de todo 
tipo á oralidade do galego, asociación vencellada ós referentes de po
der e de mobilidade social ascendente implicados no castelán. 
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O respecto pola legalidade lingüística establecida pola Constitu
ción e polo Estatuto de Autonomía é o horizonte que guía a actuación 
da Confederación de Empresarios de Galicia. Fronte a declaracións e 
conductas de agresividade ante a lingua galega no pasado, a CEG asu
me a condición bilingüe de Galicia e aposta pola liberdade lingüística 
dos individuos e a convivencia entre falantes. Boa proba <leste obxectivo 
bilingüe é que toda a publicidade de actos organizados pola CEG e as 
comunicacións ós empresarios afiliados á organización se realizan 
simultaneamente en galego e castelán. 

Co Íin de garantir unha mínima presencia do galego nunha asocia
ción fornecida no castelán, puxeron en marcha un departamento de 
normalización lingüística responsable da organización de cursos para 
os técnicos e administrativos da sede central da CEG en Santiago, para 
galeguizar parte da documentación administrativa xerada na CEG, para 
asesorar na producción de textos e nos usos escritos que realizan outros 
técnicos e traballadores da sede central e para corrixir publicacións es
critas con destino á administración, ós afiliados e ós medios de comu
nicación. A experiencia é positiva desde a perspectiva da entidade 
empresarial, aínda que os resultados concretos están aínda por consi
derar. Por outro lado, o labor normalizador vese compelido por distin
tas reticencias e sobre todo por prudencias esaxeradas que, entendibles 
desde a lóxica dunha organización que fixo do galego a lingua do 
inimigo, resultan desde fóra incomprensibles. 

Non poderiamos rematar este apartado sen menciona-la iniciativa 
da empresa JtemAga de Ferrol no campo da reflexión sobre a extensión 
da lingua no ámbito socio-económico. Unha das iniciativas de máis 
calado foi a convocatoria, en varias edicións, das xornadas Vender en 
Galicia, vender en galego. Un exemplo da relevancia desta actividade 
foron as conclusións da segunda edición, celebrada en novembro de 
1994, que recollían un conxunto de peticións para facilita-la extensión 
do galego nas empresas e nas relacións laborais dirixidas a distintos 
departamentos e consellerías da administración autonómica, e ós dis
tintos axentes sociais.12 Estas peticións abranguían 22 enunciados en 
forma de recomendacións -unhas máis xenéricas, outras máis concre
tas- sobre actuacións e medidas para promociona-la lingua nas activi
dades económicas, comerciais, formativas e empresariais. Entre as 

12 
Tamén incluían peticións concretas ós medios de comunicación, ás entidades financeiras e 

ós distintos grupos parlamentarios. 
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peticións máis globais e xenéricas estaba a solicitude de mante-la cohe
rencia co espírito da Lei de Normalización Lingüística, e entre as peticións 
máis concretas figuraba a proposta de redacción dun programa de in
tervención no sector socio-económico no marco dun plano xeral de 
normalización lingüística da lingua galega. Tendo en conta a situación 
actual, eremos que as recomendacións suxeridas en 1994 son aínda hoxe 
un horizonte cara ó cal camiñar, cos matices e coas actualizacións nece-· 
sarias. 

4.1.1.3 A VALIACIÓNS DAS ACTUACIÓNS NORMALIZADORAS 

A avaliación xeral <leste tipo de iniciativas ímola estructurar en 
varios puntos independentes de discusión. En primeiro lugar, a convo
catoria anual de axudas que realiza a DXPL vai configurando, cada vez 
en maior medida, unha orientación máis precisa sobre as accións que 
se priorizan, o cal dá a entender que hai un interese pola consecución 
de obxectivos normalizadores concretos e unha direccionalización cara 
ás necesidades que se perciben como prioritarias no ámbito socio-em
presarial. 

A pesar da progresiva especialización das actividades potencial
mente subvencionadas, botamos de menos unha avaliación, ano tras 
ano, da eficacia e da rendibilidade das actividades para as cales se 
outorgou a axuda institucional. O obxectivo sería o de comprobar se se 
precisa seguir incidindo en determinadas actividades normalizadoras, 
ou se cómpre variar nalgún punto a priorización nos criterios de conce
sión. Nese sentido eremos que o papel da administración debe ser máis 
decidido á hora de trazar necesidades, carencias e prioridades, e debe 
asumir ó mesmo tempo un papel fiscalizador que busque, ano tras 
ano, un maior rendemento nas accións subvencionadas. 

A este respecto é imprescindible facer fincapé en que unha das ac
tividades normalizadoras considerada central na política de axudas ó 
sector privado -a creación de gabinetes normalizadores ou a contrata
ción de técnicos especialistas para os labores de dinamización interna e 
externa- non conta aínda cun estudio en profundidade sobre o seu 
funcionamento e sobre os resultados acadados. Tendo en conta que 
eses labores levan xa varios anos en funcionamento, é posible avalia-la 
súa eficacia tal como están a desenvolver ata agora o seu labor. Desde a 
nosa perspectiva, hai aspectos que nos levan a dubidar da efectividade 
(e mesmo do interese) <lesa iniciativa: contratos excesivamente breves 
(que non permiten nin sequera coñece-la organización), proxectos moi 

106 



Capítulo IV: A lingua galega nos ámbitos socio-económicos 

concretos e sen continuidade, finalidades moi achegadas á simple su
pervisión e corrección lingüística, actividades que provocan unha des
carga do traballo en galego no único lombo do técnico, sen que a orga
nización se implique realmente no proceso de extensión da lingua, etc. 
Son moitos os aspectos, sen coñecermos polo miúdo as distintas expe
riencias, que nos levan a ser cautos con ese tipo de actividade 
subvencionadora, tal como está organizada na actualidade, e que nos 
leva, como xa apuntamos anteriormente, a considerar necesario que se 
analice a eficacia e rendibilidade dese tipo de accións dinamizadoras. 

Non podemos obviar que desde algunhas instancias se critica, por 
diversos motivos e con distintos argumentos, a política de axudas le
vada a cabo pola administración. Por unha banda, desde colectivos 
moi implicados no proceso normalizador, considérase pouco efectiva 
ou errónea; por outro lado, tamén recibe críticas desde outros sectores 
co argumento de que constitúen un «despilfarro» sen contrapartidas 
(«O galego non se vai usar máis por moitos anuncios [de rebaixas} que leñan os 
escaparates»). A mesma política de subvencións selectivas recibe críticas 
desde as organizacións empresariais por consideraren que tódalas 
empresas deben ter igualdade de oportunidades de cara a solicitaren 
unha subvención por actividades lingüísticas («As subvencións/ en vez 
de dirixzlas a empresas ou temas concretos/ pois que tódolos pequenos comer
cios que queiran poñer en galego a súa publiczdade/ que teñan as mesmas 
condicións» ). 

Conxuga-la igualdade de oportunidades neste tipo de convocato
rias coa necesidade de que a administración postule liñas de actuación 
prioritarias ou a necesidade de que se focalicen esforzos en áreas 
deficitarias é unha tarefa que debe desenvolve-la administración cando 
se trata de organizar un plano normalizador eficaz e realista. A planifi
cación supón, sempre que se realiza nun contexto de restricción 
presupostaria e material, un proceso de elección e de priorización de 
necesidades, e polo tanto, as críticas nesa liña eremos que carecen de 
excesivo sentido. Por outra banda, as críticas cara ó alcance das accións 
subvencionadas poden te-la lóxica de quen considera que hai outras 
prioridades de gasto investidor para os obxectivos normalizadores, pero 
é indubidable que cumpren unha función vital na vehiculación social 
da lingua. Un aspecto distinto é o que resulta de observar que se cadra 
os esforzos investidores en axudas e subvencións ás empresas non teñen 
aparentemente a influencia social e o efecto multiplicativo que cabería 
esperar tras tantos anos de esforzo económico. Pero ese aspecto, tal 
como xa comentamos arriba, é un tema relacionado con prioridades e 
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obxectivos, pero non empece o interese e a efectividade xeral da políti
ca de axudas ás empresas privadas. 

Un segundo aspecto das axudas institucionais, que concita reaccións 
críticas, é a falta dunha planificación clara, pública e organizada das 
subvencións ou axudas que teñen repercusión no sector socio-econó
mico. A dispersión de esforzos e de iniciativas na administración, dis
persión que ten entre outras consecuencias unha imaxe pública de im
provisación, provoca o éxito limitado e relativo de certas iniciativas 
que, formuladas cunha perspectiva máis integradora e planificada, 
acadarían niveis de éxito e de eficacia meirandes. E directamente rela
cionado coa falta de planificación das actividades, bótase de menos 
que a administración autonómica desempeña claramente un papel de 
liderato do proceso de normalización no sector socio-económico. 

4.1.2. ANÁLISE DAS EXPERIENCIAS DE DINAMIZACIÓN E PRO
MOCIÓN DA LINGUA GALEGA EN EMPRESAS 

A raíz principalmente da creación da Fundación Galicia-Empresa, 
así como da extensión de subvencións económicas por parte da admi
nistración a empresas, comercios e outros establecementos do sector 
privado, xurdiu o interese por avaliarmos, dun xeito multidimensional 
e en profundidade, a posta en marcha de certas experiencias 
normalizadoras no sector socio-económico. Máis alá dos resultados que 
poden ter accións máis cativas como é, por exemplo, unha subvención 
para unha rotulación exterior en galego ou unhas bolsas de publicidade, 
e tendo en conta o tamaño e o calado social de certas empresas, consi
deramos pertinente e amplamente representativo analizarmos expe
riencias en empresas grandes, e de diversos sectores de actividade, das 
que se prestaron a comeza-la Fundación Galicia-Empresa.13 

Con respecto á orixe do proxecto, e definición da situación actual, 
en case tódalas empresas que se suman á iniciativa Galicia-Empresa o 
tema da lingua, con ser un aspecto sempre conflictivo, presentaba unha 
asunción importante nas relacións orais nos distintos estamentos e 
seccións das empresas. Con todo, este feíto constátase con maior forza 
e extensión nas empresas familiares e con vocación de empresa-refuxio, 

13 As empresas que consideramos foron as seguintes: Zeneca-Farma, Adegas das Eiras, 
Castromil, La Onza de Oro e Covsa. Por outro lado, obtivemos a este respecto tanto a opinión 
da Confederación de Empresarios e dos sindicatos UXT, ccoo e CIG. 
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en contraste coas empresas-organización, nas cales o uso da lingua es
taba menos asumido e aínda menos estendido. Por outro lado, no ini
cio do proxecto estivo en moitos dos casos analizados o labor calado 
pero constante da ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS POLA NORMALIZACIÓN LIN

GÜÍSTICA (AFNL). Esta situación levou a que a iniciativa de «normaliza»
la empresa fose considerada como un proceso lóxico e natural. «Nós 
estabamos implicados na cuestión da lingua xa desde hai anos. (. . .)Antes 
estaba o meu pai (. .. ) e el xa era un activista importante na cuestión da lingua/ 
a principios dos setenta xa jada cousas en galego/ sobre todo de cara a cuestións 
de regalos de empresas/ bandexas e cousas dese tipo/ regalos de nadal as 
invitacións e felicitacións de nadal sempre ían en galego. (. . .)» (JNF-A). «Ben/ 
esta fai unha decisión que estaba latente desde os tempos do fundado¡; que fai 
o meu av~ e pódese ver que pese ós atrancos que sufrimos durante unha época 
longa/ e se tal desexo non se traducía nunha normalización (sic) era porque 
non era posible neses momentos/ pero estaba sempre latente/ entonces eu recollín 
esa predisposición da empresa/ pois dei o paso adiante que estou seguro que 
terían dado os meus ancestros» (INF-B ). Ademais, no contexto da empresa
familia o uso do galego convértese nun elemento aglutinador e 
vertebrador dos estamentos internos, fronte á proposición doutras es
tructuras máis xerarquizadas e piramidais. Pola contra, os alicerces da 
iniciativa en empresas vencelladas ós patróns da empresa-organiza
ción entran na experiencia normalizadora doutro xeito e con outros 
antecedentes: «A empresa decide integrarse dunha forma clara e concreta no 
proxecto de normalización porque neste momento se está a dar un proceso/ no 
mercado e na opinión pública/ de ser galego e de vivir en galego». (INF-c) 

En calquera caso, queda ben ás claras o interese dos promotores 
empresariais das iniciativas por mostrar que a galeguización, ademais 
dun proceso natural, é un proceso voluntario, espontáneo e libre, de 
maneira que se refuga de maximalismos que poidan conducir a 
interpretacións tendenciosas ( «Eu quero imprimir na empresa que a utzli
zación do galego ten que supoñer unha actitude absolutamente normal é dicir: 
do mesmo xeito que se jala na casa ou na rúa/ pódese jalar !amén no trabal/o. 
Pero non tomando a cuestión [da lingual como algo belixerante ou especial 
porque senón acaba identificándose a utzlización do galego cunha determinada 
tendencia política». (INF-A). 

Un aspecto recorrente en tódolos casos analizados é a vinculación 
que os empresarios-directivos establecen entre os procesos 
galeguizadores, a cultivación maior dos traballadores a través das acti
vidades formativas en galego e a asunción dunhas raíces fondas na 
sociedade e no tecido productivo do país. Os obxectivos da introduc-
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ción, cada vez en maior medida, do galega nas empresas non estarían 
vencellados só a aspectos correctivos e traductores -funcións, por outro 
lado, tamén necesarias nunhas primeiras fases dinamizadoras-, senón 
que se ve como imprescindible e enriquecedor a vinculación da 
galeguización coa formación lingüístico-cultural de tódolos estamentos 
das empresas. · 

As principais actividades normalizadoras centráronse na realiza
ción de actividades de formación (principalmente cursos de lingua es
crita), na galeguización de documentación interna escrita en castelán, a 
realización de documentos tipo en galega para diferentes actividades 
escritas, a galeguización de documentación externa (cartas, facturas, 
nóminas, etc.), rotulacións interiores e exteriores, etc. Resulta difícil 
facermos unha taxonomía das actividades desenvolvidas dadas as pe
culiaridades definitorias de cada empresa. A propia actividade da or
ganización foi configurando as prioridades e as necesidades galegui
zadoras particulares. 

É máis difícil, sen embargo, levar a cabo certas actividades de 
galeguización externa debido a criterios presupostarios, material que, 
por ter que estar necesariamente tamén en castelán, implicaría a dupli
cación bilingüe, co conseguinte encarecemento dos custos económi
cos. Relacionado directamente co que acabamos de subliñar, as empre
sas manifestan distintos tipos de reticencias á etiquetaxe en galega ou 
bilingüe dos seus productos. Malia que os motivos aducidos son tamén, 
ó igual ca na documentación externa, de tipo económico, eremos que 
pode haber tamén motivos de reacción do mercado-e de imaxe pública 
da empresa: parece unha tarefa moi arriscada comercial e 
publicitariamente.14 

Noutros casos, a prudencia dos impulsores das actividades 
normalizadoras recomendou deter ou ralentizar actividades que 
rachasen a naturalidade e a extensión lóxica da lingua na empresa. 
Concretamente, os responsables dunha das empresas consideradas, que 
ten unha imaxe pública amplamente galeguizada, decidiron levar con 
moita lentitude a posibilidade de realizar entre os traballadores cursos 
de lingua galega, dado que podían suscitar diferentes tipos de reaccións 
non desexadas. Esta anécdota concreta sérvenos de exemplo para mos
trar que en moitos casos é precisamente o traballador un dos elemen-

14 Dáse a entender que a etiquetaxe, como todas aquelas actividades que presentarían dun 
xeito tan evidente o trazo galeguizador da empresa en cuestión, parece ser unha actividade a 
desenvolver en etapas máis avanzadas da normalización lingüística empresarial. 
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tos máis remiso e precavido ante actividades de galeguización, que 
poden ser interpretadas dun xeito cruento. 

Nalgúns dos casos analizados, a actividade de normalización contou 
coa axuda dun técnico normalizador, en condicións de selección e de 
traballo moi semellantes ós que implementan a súa actividade nos 
concellos, tal como analizamos no capítulo anterior. O papel do técnico 
consistiu principalmente en galeguizar todo o material escrito, aseso
rar lingüisticamente ós traballadores administrativos correspondentes 
e a organizar e a realiza-los cursos de lingua galega. Fóra das activida
des normalizadoras desenvolvidas, noutros casos optouse por levar 
adiante iniciativas máis orixinais e diversificadas. Campañas de ani
mación á lectura, premios, entrega de libros de contos ós viaxeiros, son 
exemplos de intentos por ir máis alá na dinámica normalizadora con 
acción nada usuais e moi rendibles. 

Un aspecto xeral da galeguización que con frecuencia queda fóra 
do horizonte de actividades normalizadoras é o que abrangue a comu
nicación oral dentro da empresa. N algunha empresa este eido de 
actividade foi mencionado como un dos eixes de reflexión sobre os que 
a empresa ten pensado realizar algún tipo de actividade concreta: «O 
primeiro é a utilización oral en tódalas nosas reunións, creo que a comunica
ción é unha das nosas claves, involucra-lo persoal, e para involucrar faifa/ta 
comunicar moito, e a comunicación oral desde a dirección [da empresa] faise 
fundamentalmente en galego CJ» (INF-D) 

Outro aspecto, que irnos tratar a continuación, é o referido ós apoios 
e resistencias internas ( ou a existencia de diferencias internas para poñe
lo proxecto galeguizador en marcha), así como os apoios internos da 
empresa ( donos e accionistas, tamén directivos), e a postura e as 
opinións doutros elementos internos: empregados, clientes, outros sec
tores da empresa, os sindicatos, etc. Tal como vimos anteriormente, a 
decisión de involucrarse nese proxecto normalizador debíase ben á 
existencia dunha «tendencia latente» interna na empresa nesa direc
ción, ben ó pulo promovido por altos directivos empeñados en que a 
empresa ofrecese unha imaxe galega en tempos de reconsideración das 
identidades locais. Malia esta orixe, a asunción da lingua galega podía 
suscitar diferentes reaccións, en forma de apoios e resistencias, tanto 
por parte dos diferentes estamentos da empresa coma da sociedade 
civil e as organizacións sectoriais correspondentes. 

A opinión xeral, baseada xa nun tempo amplo de funcionamento 
das experiencias, é que a reacción foi moi positiva e alentadora desde 
tódolos puntos de vista e desde tódolos axentes implicados: tanto des-
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de os sectores internos da empresa coma desde a sociedade en xeral. 
Pero hai matices e aspectos particulares que convén comentar para non 
quedar coa falsa imaxe de que se produce un consenso xeneralizado 
nesta cuestión. 

Tendo en conta que o proceso galeguizador tiña unha parte interna 
(documentación de uso na empresa, cursos de lingua para traballadores, 
etc.) e outra parte externa (lingua de chegada ós clientes, imaxe pública 
en galego para a sociedade, etc.), debemos diferenciar ámbolos planos 
na consideración das resultados suscitados. 

Desde o plano interno, os traballadores mostraron en xeral actitu
des positivas cara ó esforzo galeguizador, aínda que con diversos ma
tices. N algúns casos, é o sector administrativo das empresas o que ofrece 
as maiores resistencias ós cambios promovidos desde as actividades 
galeguizadoras. Estas resistencias están motivadas aparentemente pola 
falta de costume de traballar en tarefas administrativas co galego (so
bre todo, ter que escribir e ler en galego, cando o costume é de realizar 
ese tipo de actividades sempre en castelán). Non son, convén matizalo, 
actitudes de individuos abertamente belixerantes coa lingua, dado que 
a maior parte deles son galegofalantes espontáneos. A raíz do proble
ma está máis vencellada co uso consciente do galego nun contexto no 
cal o galego non estaba ata agora presente. N esa situación esteriorízanse 
os estigmas asociados cunha lingua como o galego que se vive sen 
dificultade nas interaccións orais espontáneas pero que, segundo para 
quen, pode resultar un obxecto incómodo para as tarefas laborais. 

r 

Outro aspecto relacionado coas reaccións do tecido interno de cada 
empresa é aquel vencellado cos propietarios e accionistas das empre
sas, que preferimos deixar nun segundo plano dado que non ofrece 
aparentemente datos de maior relevancia. Téñense producido nalgúns 
casos actitudes pasivas ou mesmo abertamenle discordantes sobre a 
conveniencia de que a empresa entrase tan directamente nunha identi
ficación pública como empresa galeguizada. Na maior parte dos casos, 
o argumento esgrimido para tal formulación fundamentábase en que a 
empresa xa realizaba actividades en galego, e que xa había unha parte 
fundamental do traballo interno realizado en galego, polo tanto o resto 
das implicacións sobraban. Estas opinións, en todo caso minoritarias, 
non foron obstáculo para que a dirección levase adiante o proxecto de 
galeguización, nin supuxo ningún tipo de ruptura ou conflicto. As con
secuencias <leste tipo de opinións haberá que velas a un prazo máis 
logo comprobando se a empresa que acubilla opinións dese tipo se 
implica en futuras actividades galeguizadoras, ou se polo contrario se 
reprega cara á conductas menos comprometidas. 
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Desde o plano externo, a resposta de clientes e de público en xeral 
foi avaliada moi positivamente en tódolos casos analizados. Incluso en 
experiencias fundamentadas en cambios moi profundos de imaxe ex
terna, como por exemplo a rotulación de autobuses e a expedición de 
billetes integramente en galego por parte de Castromil, a reacción dos 
clientes deixou plenamente satisfeita á empresa do acertado e do posi
tivo da actividade desenvolvida. Ademais da actitude positiva dos clien
tes, non se detectaron posturas, opinións ou actitudes de rexeitamento 
por parte dos clientes, coa importancia que esta constatación ten para o 
ámbito empresarial. 

Con todo, o feito de que esta iniciativa non fose secundada nin 
masiva nin de xeito amplo por outras empresas, indica ben ás claras 
unha conducta de prudencia e de distancia por parte de empresas e de 
persoas vinculadas ós ambitos empresariais que pode dar pé á 
interpretacións non tan positivas sobre as actividades galeguizadoras 
por parte da sociedade en xeral: hai certa «Sorna» e moitos comentarios 
no sentido de «ir de listos», etc. O feito de que, malia a avaliación tan 
positiva que tódolos axentes sociais lle concederon á experiencia destas 
empresas, non houbese unha, anque fose cativa, reacción en cadea sinala 
que esa avaliación postiva non incluíu tódalas partes que teñen que 
ver co mundo empresarial e socio-laboral. 

Con respecto á administración, a política de subvencións ás enti
dades sen fin de lucro propiciu unha dinámica nova de investimentos 
na promoción da lingua no marco do comercio, a empresa e o ámbito 
laboral en xeral. Esta iniciativa, que xa leva anos en funcionamento 
(cfr.§ 4.1), suscita opinións positivas: «Penso que a administración galega 
debe seguir no camiño que iniciou, polas subvencións, etc. Porque, dalgún 
xeito, nas empresas galegas cando se escoda jalar de subvención a xente anímase, 
e entón sempre é unha maneira de enganchar un pouco ás empresas» (INF-A). 
Por outro lado, a propia administración autonómica axudou a que a 
iniciativa da Fundación Galicia-Empresa callase, e nese sentido a valora
ción xeral volve ser moi positiva. Hai sectores que, sen embargo, botan 
algunha crítica sobre a política de subvencións selectivas: «O que nós 
reclamamos é que, como en todo, se hai unha subvención esta debe ser en 
igualdade de condicións para todos e que todos poidan acudir a ela» (INF-E). 
Como xa indicamos anteriormente, no punto específico no que consi
deramos esa cuestión, volvemos sinalar a este respecto que a selección 
de obxectivos e de prioridades é unha tarefa normal e lóxica na procura 
do cumprimento duns fins normalizadores concretos. 

No tocante á avaliación e balance xeral das experiencias de exten
sión da lingua nas empresas, a opinión xeral en tódolos casos analiza-
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dos é moi positiva. Os responsables das empresas que se implicaron 
nas actividades galeguizadoras destacan que os resultados consegui
dos, ademais dos evidentes aspectos prácticos (galeguización da docu
mentación e outras actividades concretas), van moito máis alá, xa que 
a experiencia supuxo un cambio radical en moitas cuestións: introduci
la lingua nun contexto ata entón descoñecido, e ante esa implicación 
lingüística, as empresas arraigan máis no tecido social do país. 

No tocante ós problemas xerais, a falta de planificación conxunta 
de actividades é o maior problema reportado: ó seren poucas empre
sas, falta unha posta en común das actividades a desenvolver e dos 
mecanismos para conseguilo; falta, en definitiva, o que é un mal endé
mico do país: planificación. 

En segundo lugar, bótase de menos unha planificación concreta de 
actividades de dinamización lingüística, tal como xa analizamos e re
flexionamos no capítulo anterior. O labor corrector e traductor, con ser 
importante e necesario para o _funcionamento pleno en galego das 
empresas, solapa ou elimina completamente esoutra perspectiva 
apoiada na regulación e na extensión dos usos orais internos e exter
nos. Neste sentido, carecemos de experiencias que se desenvolvesen 
nesa dirección. 

4.2. ACTITUDES E OPINIÓNS CARA Á PROMOCIÓN DA LINGUA 
GALEGA NAS ACTIVIDADES LABORAIS E EMPRESARIAIS 

O obxectivo <leste apartado é afondarmos nos aspectos máis 
salientables e senlleiros que tódolos sectores e estamentos potencial
mente implicados na extensión do uso do galego nos ámbitos socio
económicos poñen de manifesto como factores primarios para que tal 
proceso teña éxito. De maneira complementaria debateremos aqueles 
aspectos que presentan maiores dificultades para a implementación de 
tales procesos restauradores. 

No epígrafe que pecha este apartado mostrarémo-los resultados 
dunha mostraxe estratéxica realizada directamente en máis de 100 
empresas de Galicia, co obxectivo de facer unha cala nas potencialida
des e nos límites que se perciben na extensión da lingua galega nas 
actividades internas e externas das empresas galegas. 

4.2.1. OPINIÓNS DOS ACTORES SOCIAIS 

A opinión dos actores sociais involucrados de xeito directo ou indi
recto na promoción da lingua galega vainos permitir delimitar con maior 

114 



Capítulo IV: A lingua galega nos ámbitos socio-económicos 

claridade algunhas das claves que están a condicionar hoxe a expan
sión e as reticencias no camiño da lingua nestes terreos ata agora pouco 
frecuentados. Concretamente, os actores sociais consultados foron os 
sindicatos, diferentes empresarios, políticos, técnicos normalizadores, 
expertos, administración e organizacións empresariais. 

En primeiro lugar, constátase o cambio cualitativo radical que sufriu 
o panorama sociolingüístico empresarial en relación coa lingua galega 
( «Hai quince anos eras un bicho raro cando jalabas en galego nunha mesa 
sectorial», INF-H). Ademais da conxuntura social xeral, a participación 
de empresarios e traballadores en múltiples comisións, entidades, etc., 
foi favorecendo que o galego estivese moi presente activa e pasivamente. 
Con respecto ó papel dos empresarios, todos coinciden en que as acti
tudes de enfrontamento e de aberta hostilidade do pasado son hoxe 
patrimonio soamente de individuos concretos, non do colectivo en xeral. 
A procedencia galego-falante de moitos dos empresarios galegos e a 
relaxación dos estigmas asociados coas consecuencias lingüísticas da 
mobilidade social ascendente permiten que moitos dos empresarios 
encaren a cuestión lingüística sen os prexuízos de antano. Bo exemplo 
desta tendencia é que, en opinión dalgún sindicato, ningún empresa
rio quere ser sinalado publicamente como un inimigo do galego. 

Na ollada sobre o futuro da lingua que transmiten os axentes sociais 
está presente a propia definición do proceso de normalización: «A polí
tica lingüística non constitúe un trabal/o dentro do sindicato. Os sindicatos 
debémonos ós trabal/adores e sómo-los instrumentos que eles teñen para mellora
las súas condicións de vida e as súas condicións sociais. En ningún momento 
a lingua condiciona o sindicato nin tampouco non ten entre as súas metas a 
stfuación espec(fica do idioma» (INF-F); «Os aspectos centrais nos sindicatos 
son aqueles que se refiren ás relacións laborais/ da explotación captfalista máis 
que central o tema da lingua é algo importante para nós» (INF-G ). 

En xeral detéctase unha confianza sólida en que a extensión do uso 
do galego nas empresas é un proceso en ascenso e imparable: «a norma
lización nas empresas eu penso que nin vai ser lenta nin selectiva/ vai ser 
natural como estamos a facer ata agora» (INF-A). A mesma opinión favora
ble á extensión da lingua nos ámbitos socio-económicos e empresariais 
está presente nas asociacións empresariais e nos sindicatos, aínda que 
con diferencias de matiz. Mentres que os empresarios consideran que 
o maior uso do galego é unha consecuencia natural do desenvolvemento 
harmónico do bilingüismo social, os sindicatos opinan que o seu au
mento no mundo empresarial é unha consecuencia directa das postu
ras combatidas mantidas polos axentes sindicais. 
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Malia o optimismo polo futuro do galego no ámbito empresarial, 
tódolos sectores consultados coinciden en que hai dous piares sen os 
cales será difícil ollar un cambio cualitativo nas empresas galegas a 
respecto do idioma. O primeiro piar sería a administración, mediante 
axudas, planificación do proceso e asistencia en todo momento. O se
gundo piar sería que as empresas de máis éxito empresarial fosen as 
que empregasen decote o galego. 

Entre os sindicatos, as diferencias na dinámica normalizadora 
preséntanse como unha cuestión de matices: 

• «Desde o meu punto de vista non hai discrepancias de marco. Pode haber 
discrepancias concretas entre persoas, de entendemento do que ten que se
/o galego nun momento conx untural, ou nun momento nunha precisión 
concreta nunha mesa de negociación, pero no ámbzfo xeral os tres sindica
tos máis representativos non temos discrepancias de carácter global» (uxT). 

• «Desde a nosa perspectiva pensamos que sería zdeal un compromiso, podería 
haber ese entendemento entre as tres centrais sindicais» (ere). 

• «A nós parécenos que non estamos todos na mesma sintonía. Desde logo non 
temos ning ún interese en monopolizar con carácter exclusivista ningunha 
esfera da cultura do país e moito menos a da lingua, que é patrimonio 
colectivo de todos e cada un de nós. (. .. ) O proceso de normalización lin
g üística non hai que acentualo con outro tipo de actzfudes exclusivistas, 
que nos parecen tremendamente funestas» ( ccoo ). 

Con respecto ós posibles acordos e pactos entre sindicatos co hori
zonte da normalización como obxectivo común é posible, a teor das 
distintas opinións recollidas: «A min paréceme un tema que, ó mellor, non 
se traballou bastante, e os primeiros culpables podemos ser nós, (. . .), é posible 
que tiveramos que petar máis veces nas portas que hoxe están pechadas para 
que se abriran, pero as poszbzlzdades eu creo que están aÍ>> (rNF-c ). 

Os sindicatos opinan que entre o empresariado actual e entre as 
súas organizacións sectoriais están en retroceso as actitudes e as con
ductas asociadas en contra da lingua galega («Creo que os empresarios 
neste momento, sen estaren nunha defensa a ultranza do zdioma, tampouco lle 
poñen atrancos, (. . .), hoxe non se dan posturas tan intransixentes nos empre
san os, (. .. ), e basicamente a mazoría está polo labor do galego», INF-F; «A rea!tdade 
é que cada vez son máis os empresanos que non poñen dificultades á hora de 
asinar un convenzo en galego», INF-G. Pero os sindicatos seguen botando 
de menos un compromiso mínimo e activo das organizacións 
empresariais co tema da lingua mediante unha implicación máis alá do 
puramente inercial ou do conseguido con presión e combate ( «0 
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empresariado galego ten que apostar aínda máis pola utzlización do galego (.. J 
porque eles van injluír nos trabal/adores/ porque cando un traballador intenta 
manter unha conversa/ de carácter de negociación ou de tertulia/ en galego/ 
pero ve que lle contesta seguido en castelán/ ese traballador que en gran medi
da se debe a ese empresario retira o galego e Jala en castelán/ (.. J pero máis ben 
hai que ser optimista», INF-F). 

Sen embargo, aparecen con facilidade problemas por varios lados. 
En primeiro lugar, algúns sectores empresariais son reticentes a entraren 
nas actividades normalizadoras se iso significa «exclusión»: «O idioma 
non pode ser utzlizado como arma arreboladiza nin algo para excluír a ninguén/ 
temos unha realzdade lingüística clara: somos un país bilingúe» (1NF-0 · «da 
mesma maneira que a lingua non debe ser utilizada como arma/ tamén vimos 
en tempos que o galego se utilizou como unha especie de pedigree democrático. 
Hai persoas que utilizan a lingua para marcar diferencias/ quizais por iso hai 
xente que rexeita o galego por imposición» (INF-E). 

Iniciativas como a da Fundación Galicia-Empresa son moi positi
vamente avaliadas polos empresarios e polas empresas implicadas. Aquí 
podemos incluír críticas e comentarios sobre a Fundación Galicia-Em
presa. «Na miiia opinión quedou un pouco verde: non había cohesión dentro 
das empresas fundadoras porque é moi complicado/ distintos sectores e distin
tos sitios» (INF-A). 

En resumo, o futuro do galego óllase con optimismo tendo en conta 
o retroceso dos estigmas asociados coa lingua entre os empresarios, 
tendo en conta o labor permanente, aínda que con atrancos, dos sindi
catos, e vendo o nacemento de iniciativas que van consolidando proce
sos e canles de extensión da lingua na actividade empresarial. Por outro 
lado, ó non existiren discrepancias xerais entre sindicatos e entre sindi
catos e empresarios por cuestións lingüísticas, estamos ante un escena
rio con potencialidades evidentes. Aínda así, constatamos dous tipos 
de dificultades: en primeiro luga1~ diferencias nas implementacións 
concretas das reivindicacións lingüísticas poden provocar distancias e 
opinións non consensuadas entre os distintos axentes sociais; e en se
gundo lugar, a falta de liderato da administración e de asunción dun 
papel protagonista das empresas máis sólidas e relevantes de Galicia 
son dous procesos que poden limitar ou eiva-la consistencia das inicia
tivas que se tomen neste ámbito socio-económico. 
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4.2.2 OPINIÓNS DAS EMPRESAS E DOS EMPRESARIOS~ RESUL
TADOS DUNHA MOSTRA ESTRATÉXICA 

Tal e como xa se indicou no seu momento, no presente traballo 
optamos por incluír unha enquisa a empresas galegas acerca do seu 
nivel de utilización da lingua galega, así como tamén sobre a súa pos
tura en relación co proceso de normalización do galego no ámbito eco
nómico-empresarial. Cómpre lembrar que na vocación multidimen
sional do noso traballo tratábase máis ben de ir facendo achegamentos 
diversificados metodoloxicamente ó asunto máis que de levar a cabo 
unha análise exclusivamente fundada nunha única técnica de recollida 
de información. Desa circunstancia vai deriva-lo feíto de que optasemos 
por realizar unha mostra estratéxica de cen empresas repartidas por 
toda Galicia en vez dunha mostra de maior amplitude que nos tería 
materialmente impedido a realización das r.estantes calas analíticas so
bre as que pivota a presente investigación.15 

En congruencia con este aspecto metodolóxico da nosa investiga
ción, cómpre lembrar, polo tanto, que os datos que a continuación ire
mos debullando non teñen unha vocación predictiva e que estes serán 
máis consistentes naqueles casos nos que se fai referencia á totalidade 
dos casos que cando estes fan referencia só a algunhas das submostras 
susceptibles de ser establecidas a partir das diferentes variables 
independentes seleccionadas. Neste último caso cómpre tomar con toda 
prudencia o que aquí se afirme e asumilo sempre como un dato de 
carácter aproximativo. 

De acordo cos datos incluídos nos cadros 5 e 6, podemos observar 
como a distribución da mostra seleccionada se fixo tendo en considera
ción o maior peso industrial de provincias como A Coruña e Pontevedra, 
pero sen relegar unha estimación significativa de provincias como Lugo 
e Ourense que, cabo da súa relevancia proporcional neste eido, resul
tan así mesmo xenuínas ó nivel de problemática sociolóxica específica 
no uso da lingua galega. Neste senso, e tal como se indica no cadro 

15 Digamos aquí que a opción escollida por nós procede da convicción de que unha mostra 
representativa de empresas galegas, razoablemente representativa a nivel estatístico, non 
resultaría realizable desde as coordenadas presupostarias desde as que parte a presente in
vestigación . Ademais, cómpre indicar que unha mostrado tipo da escollida pode facilitar uns 
datos orientativos que, sen acataren necesariamente os criterios de rigor estatístico, poden 
resultarnos dun interese práctico indubidable. Son sen dúbida tamén criterios de tipo 
metodolóxico, desde un dilatado labor investigador na socioloxía, os que nos animan hoxe a 
ser imaxinativos no noso recurso ás ferramentas investigadoras en detrimento do respecto ó 
tabú estatístico, algo que sen dúbida resulta desexable, iso si, sempre e cando os recursos 
sexan quen de nolo permitir. 
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segundo a mostra de empresas, pode ser lida desde a perspectiva de 
catro grandes zonas susceptibles de presentaren aspectos socioculturais 
e lingüísticos relativamente diferenciados. 

CADRO 5. SITUACIÓN XEOGRÁFICA DAS EMPRESAS CONSUL
TADAS 

A CORUÑA-FERROL 

VIGO E CONTORNO 

OURENSE-SANTIAGO-LUGO 

INTERIOR DE LUGO-OURENSE 

n % 

28 

32 

43 

15 

23.7 

27.1 

36.4 

12.7 

CADRO 6. EMPRESAS CONSULTADAS POR PROVINCIA 

n % 

A CORUÑA 37 31.4 

LUGO 20 16.9 

OURENSE 27 22.9 

PONTEVEDRA 34 28.8 

4.2.2.1 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LINGUA GALEGA 

A primeira cuestión na que traducímo-la variable que daba conta 
do nivel de utilización da lingua galega por parte das empresas foi 
enunciada dun xeito xenérico nos seguintes termos: «¿realiza a súa em
presa algunha activídade interna ou externa en língua galega?». Tras esta 
cuestión introductoria, o cuestionario iniciaba unha serie de precisións 
dirixidas a contrastar e determina-lo alcance concreto deses niveis de 
uso. Esa precisión conseguinte resultaba imprescindible dada a poten-

. cial amplitude e diversidade de usos da lingua galega que podía osci
lar entre o nivel máis básico da simple utilización do galego como lingua 
oral con algúns clientes ata posicionamentos de maior calado tales como 
o da realización de publicidade en lingua galega. 
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Respecto das respostas dadas a esta cuestión, cómpre aclarar cómo 
resulta consubstancial á técnica da enquisa que os datos recollidos son 
aqueles que nos forneceu segundo o seu criterio a persoa entrevistada 
e que, en contraste con outras técnicas de recollidas de información 
más participativas e contrastadas -como as utilizadas por nós noutros 
momentos-, a fiabilidade do dato está directamente condicionada polo 
nivel de rigor das respostas que foron manifestadas. 

De acordo coa información contida no cadro 7, podemos compro
bar como á cuestión xenérica formulada por nós respecto do nivel de 
realización de actividades en lingua galega, a metade das empresas 
responden de xeito afirmativo, un dato ese que, sen dúbida, non pode 
facer esquece-lo seu complementario, é dicir, que algo menos da metade 
delas non realizan pola contra ningunha actividade nese idioma. 

CADRO 7. A EMPRESA REALIZA ALGUNHA ACTIVIDADE EN 
GALEG016 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 

59 

54 

5 

50.0 

45.8 

4.2 

Preguntados os entrevistados pola actividade concreta que realiza
ban en galego, a resposta principal, aínda que non úñica, foi que era 
debido a que esa era a lingua dos clientes, é dicir, que o uso do galego 
depende dun xeito determinante da presión directa ou indirecta pro
vocada por uns clientes .• que si a usan-17 

Se observámo-lo cadro 8, constatamos cómo para os nosos entre
vistados a realización dalgunha actividade en lingua galega decrece 
segundo as provincias seleccionadas sexan Lugo, Ourense, Pontevedra 
ou A Coruña, nesa orde. 

16 Cómpre indicar aquí que na enquisa distinguíamos entre actividades internas e activida
des externas, pero, unha vez analizadas as respostas e dada a escasa referencia a actividades, 
internas ou externas, en lingua galega, optamos por non precisar de qué tipo de utilización se 
trataba. 

17 En menor medida aparecían outras respostas, com(to que era a lingua dos provedores, etc. 
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CADRO 8. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LINGUA GALEGA 
POR PROVINCIA 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

SI ,' 37.8 65.0 55.6 50.0 

NON 54.1 25.0 44.4 50.0 

NS/NC 8.1 10.0 O.O O.O 

De acordo coas grandes áreas nas que realizámo-las enquisas, tal 
como podemos observar no cadro 9, nas zonas do interior de Lugo e 
Ourense é onde a presión favorable ó galego por parte dos clientes se 
fai máis ostensible, mentres que na zona da Coruña, Ferrol é onde esta 
adquire unha intensidade menor. Esa presión empática de contornos 
ou culturas favorecedoras do galego é unha idea que sen dúbida co
necta con anteriores apreciacións establecidas por nós neste mesmo 
traballo. 

CADRO 9. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LINGUA GALEGA 
POR SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

A CORUÑA VIGO OURENSE-LUGO INTERIOR 

SI 32.1 46.9 58.1 66.7 

NON 60.7 53.1 37.2 26 .7 

NS/NC 7.1 o.o 4.7 6.7 

Se pasamos a considerar agora de xeito concreto a realización dalgún 
tipo de publicidade en galego por parte das empresas, tal como figura 
expresado no cadro lO(a), podemos constatar cómo na nosa mostra 
aparece unha porcentaxe do 17% delas que din tela realizado, fronte a 
un maioritario 78% que recoñecen non ter optado por esta vía. 

CADRO lO(A). REALIZA PUBLICIDADE EN GALEGO 

SI 

NON 

NS/NC 

n 

20 

92 

6 

% 

16.9 

78.0 

5.1 
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De acordo co cadro lO(b ), podemos comprobar que, curiosamente, 
o reparto provincial <leste tipo de iniciativa publicitaria en galego re
sulta moito máis equilibrado a nivel das catro provincias do que sería 
de agardar vistas as respostas dadas no epígrafe anterior. Quizais esa 
diferencia poida ser en parte entendida en función de que unha deci
sión dese tipo ten un compoñente de toma de decisión «venturosa» 
máis acorde con mentalidades anovadoras, que o simple feito de 
deixarse levar pola lingua utilizada polos clientes. 

CADRO lO(B). REALIZA PUBLICIDADE EN GALEGO POR PROVIN
CIA 

SI 

NON 

NS/NC 

A CORUÑA LUGO 

16.2 

81.1 

2.7 

15.0 

80.0 

5.0 

OURENSE PONTEVEDRA 

18.5 

77.8 

3.7 

17.6 

73.5 

8.8 

En congruencia co dito, comprobamos no cadro lO(c) cómo a área 
máis favorable a usos publicitarios en lingua galega é o da zona de 
Ourense, Santiago e Lugo, mentres que aquí a zona do interior de Lugo 
e Ourense e A Coruña pasan a dar acollida ás empresas menos proclives 
a esa iniciativa. Polo tanto, os eixos urbanos da Galicia interior semellan 
se-los ámbitos privilexiados para que se concreten nelas esa orde de 
decisións. 

CADRO lO(C). REALIZA PUBLICIDADE EN GALEGO POR SITUA-
CIÓN XEOGRÁFICA 

A CORUÑA VIGO OURENSE-LUGO - INTERIOR 

SI 10.7 18.8 20.9 13.3 

NON 85.7 71.9 74.4 86.7 

NS/NC 3.6 9.4 4.7 O.O 

No momento no que pasamos a interrogarás empresas que facían 
algún tipo de publicidade en lingua galega sobre a avaliación que facían 
desta, os resultados resultaron decantadamente claros. A totalidade das 
empresas que realizaran publicidade en galego responderon afirmati
vamente tanto á cuestión de se coidaban positiva a experiencia coma 
en canto á dispoñibilidade da empresa para mante-la publicidade en galego. 

122 



Capítulo IV: A ling ua galega nos ámbitos socio-económicos 

CADRO lO(D). A PUBLICIDADE FOI POSITIVA PARA A EMPRE
SA is 

SI 

NON 

n % 

18 

o 
100 

O.O 

CADRO 11. DISPOÑIBILIDADE DA EMPRESA PARA MANTE-LA 
PUBLICIDADE EN GALEGO 

SI 

NON 

n % 

18 

o 
100 

O.O 

Semellante claridade evidencia a resposta achegada á cuestión 
seguinte, dirixida a aquelas empresas que nunca fixeran ningún tipo 
de publicidade na nosa lingua. A gran maioría delas indican que, se 
ben non a fixeron, non é tanto porque non a consideren interesante ou 
positiva senón máis ben porque recoñecen que nunca se pararon a es
timar esa posibilidade. 

CADRO 12. A EMPRESA NON REALIZAPUBLICIDADE EN GALEGO 
PORQUE 19 

n % 

NON É POSITIVA 1 1.2 

NON É UNHA IDEA INTERESANTE 5 6.1 

NUNCA PENSARON NELA 71 87.6 

PODE SER UNHA IDEA INTERESANTE 4 4.9 

Respecto da opinión que inicialmente evidencian os responsables 
das empresas entrevistados por nós no noso traballo, podemos indicar 

18 Lembremos que incluímos neste cadro só 18 casos, por serenas únicas empresas da mostra 
que realizaron algún tipo de publicidade en lingua galega. 
19 Recalculámo-las porcentaxes de respostas a esta pregunta eliminando as empresas que si 
fixeron algunha publicidade en galega (18 casos) e as que se refuxiaron en NS/NC (37). 
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~ que fronte á unha ampla porcentaxe de opinantes (80%) que din 
considerala positiva ou moi positiva, existe só un 1,6% que a estiman 
negativa ou moi negativa. Pola súa banda, un sintomático 18,6% mantén 
ante o asunto unha posición de indiferencia. 

CADRO 13. OPINIÓN SOBRE A UTILIZACIÓN DO GALEGO NA 
PUBLICIDADE 

n % 
MOI POSITIVA 39 33.1 

POSITIVA 55 46.6 

INDIFERENTE 22 18.6 

NEGATIVA 1 0.8 

MOI NEGATIVA 1 0.8 

NS / NC 

De entre as empresas que aínda non optaron por facer publicidade 
en lingua galega, unha maioría dun tercio recoñece ser favorable sen 
condicións a tomar esta iniciativa, mentres que practicamente outro 
tercio (28%) di estar disposta en caso de recibir un apoio en forma de 
subvencións. Existe, non obstante, case outro tercio (27%) que din non 
estar dispostas, alomenos polo momento, a tomar esa iniciativa. 

CADRO 14. DISPOSICIÓN DA EMPRESA A FACER PUBLICIDADE 
EN GALEGO 

n - % 
SI 36 30.5 

SI, CON SUBVENCIÓNS 33 28.0 

AÍNDANON 9 7.6 

NON 23 19.5 

NS/NC 17 14.4 

Cómpre indicar que a reticencia de case un tercio das empresas 
entrevistadas respecto da eventualidade de poder chegar a utilizar a 
lingua galega na publicidade non sería debida, tal e como nos pon de 
manifesto o cadro 15, a que estas estean en desacordo con ela. Acaso as 
razóns máis ben haxa que buscalas nunha certa indiferencia manifesta-
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da por un de cada cinco entrevistados, mentres que a práctica totalidade 
dos restantes (73%) se mostra en desacordo con aquelas opinións nega
tivas sobre a conveniencia de utiliza-la lingua galega na publicidade. 

CADRO 15. O GALEGO NON É APROPIADO PARA ANUNCIAR 
PRODUCTOS DE PRESTIXIO 

n % 

TOTALMENTE EN DESACORDO 51 43.2 

EN DESACORDO 35 29.7 

INDIFERENTE 24 20.3 

BASTANTE DE ACORDO 1 0.8 

TOTALMENTE DE ACORDO 1 0.8 

NS/NC 6 5.1 

Esta postura tende a manterse estable tanto cando se opina sobre as 
virtualidades da lingua galega para anunciar productos galegos coma 
productos de fóra de Galicia. 

CADRO 16. O GALEGO NON É APROPIADO PARA ANUNCIAR 
PRODUCTOS GALEGOS 

n % 

TOTALMENTE EN DESACORDO 49 41.5 

EN DESACORDO 36 30.5 

INDIFERENTE 25 21.2 

BASTANTE DE ACORDO 1 0.8 

TOTALMENTE DE ACORDO 1 0.8 

NS/NC 6 5.1 
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'CADRO 17. O GALEGO NON É APROPIADO PARA ANUNCIAR 
PRODUCTOS DE FÓRA DE GALICIA 

n % 

TOTALMENTE EN DESACORDO 42 35.6 

EN DESACORDO 37 31.4 

INDIFERENTE 29 24.6 

BASTANTE DE ACORDO 3 2.5 

TOTALMENTE DE ACORDO 1 0.8 

NS/NC 6 5.1 

Ó realizármo-la pregunta tal como figura no cadro 18, as opinións 
semellan pasar a evidenciar unha maior claridade -e isto é a 
extrapolación dunha hipótese- que moi probablemente veña a reflectir 
un espectro de opinións equivalentes ás que ten o común da poboación 
sobre a publicidade en galego. Así, un tercio longo coida que esta tería 
unha influencia positiva, outros dous tercios coidan que os seus efec
tos non resultarían nin beneficiosos nin negativos, mentres que só un 
escasísiJilO 1,7% estimaría esa influencia como negativa. 

CADRO 18. OPINIÓN SOBRE A INFLUENCIA QUE TERÍA A 
PUBLICIDAD E EN GALEGO NA VENDA DOS PRODUCTOS DA SÚA 
EMPRESA 

INFLUENCIA POSITIVA 

NON TERÍA INFLUENCIA 

INFLUENCIA NEGATIVA 

NS/NC 

n 

39 

71 

2 

6 

% 

33,1 

60.2 

1,7 

5,1 

4.2.2.2 O PAPEL DAS EMPRESAS NO PROCESO DE NORMALI
ZACIÓN DA LINGUA 

Cando se lles propón ás empresas un abano de opcións nas que se 
tenta recolle-la súa opinión sobre cál debe se-lo nivel de implicación de 
estas no proceso de normalización lingüística, os resultados acadados 
demostran con contundencia que a opinión declarada maioritaria en-
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tre os entrevistados é a de que (80%) as empresas, ademais de 
funcionaren ben, deben favorece-lo uso da lingua galega, mentres que 
unha de cada seis empresas opta pola opinión máis instrumental de 
que a súa preocupación central (pode mesmo lerse -exclusiva- neste 
caso) é a de funcionar ben (17%). 

CADRO 19. OPINIÓN SOBRE A POSICIÓN DAS EMPRESAS NO 
PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

AS EMPRESAS DEBEN PREOCUPARSE DE 

FUNCIONAR BEN 

ADEMAIS DE FUNCIONAREN BEN, 
DEBEN FAVORECE-LO USO DA LINGUA GALEGA 

DEBEN XOGAR UN PAPEL IMPORTANTE 
NA EXTENSIÓN DO USO DO GALEGO 

NS/NC 

n % 

20 16.9 

94 79.7 

4 3.4 

Fronte á cuestión de se consideraban interesante recibir apoio e 
asesoramento lingüístico podemos constatar que unha ampla maioría 
do 52% delas é favorable a esta oportunidade mentres que case o 18% 
opta por desestimala. 

CAD RO 20. INTERESE EN RECIBIR APOIO E ASESORAMENTO LIN
GÜÍSTICO 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 
62 
21 

35 

52.5 

17.8 

29.7 

No cadro 21 aparece a opinión que teñen as empresas sobre a con
veniencia de galeguiza-la súa imaxe externa, galeguización na que o 
entrevistador incluía cuestións tales como a rotulación de dependen
cias, a traducción ó galego de toda a documentación da empresa, nó
minas incluídas, etc.). 
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CADRO 21. INTERESE NA GALEGUIZACIÓN DA IMAXE EXTER
NA DA EMPRESA 

SI 

NOf'.T 

NS/NC 

n % 

23 

39 

56 

19.5 

33.1 

47.5 

Case a metade dos entrevistados escudáronse na alternativa do 
<<non sabe / non contesta» para eludir unha resposta que, na súa opi
nión, era unha responsabilidade e unha decisión de toda a empresa ou, 
no seu caso, do propietario correspondente. A precaución que denota 
esta opinión ante a posibilidade de galeguización externa das empre
sas é sintomático do delicado que resulta esta actividade normalizadora. 
Con todo, se recalculámo-las porcentaxes positivas e negativas da 
metade restante que si responde á cuestión formulada, constatamos 
que o 37% está disposto a realizar tal actividade fronte ó 63% que 
manifesta a súa negativa á galeguización exterior. 

A maioría das empresas móstranse favorables, tal como podemos 
observar -no cadro 22, á posibilidade de animar e preparar ós seus ad
ministrativos para que utilicen a lingua galega no seu traballo. Un 44% 
fronte a un 28% son partidarios <leste tipo de medidas estimulantes. 
Outro 28% opta por non responder. 

CADRO 22. INTERESE NA ANIMACIÓN E NA PREPARACIÓN DOS 
TRABALLADORES PARA QUE USEN A LINGUA GALEGA NO 
TRABAL LO 

SI 

NON 

NS/NC 

n %. 

52 

33 

33 

44.1 

28.0 

28.0 

Fronte a unha cuestión aínda máis comprometida como a de se 
considerarían interesante converte-lo galego na lingua habitual dentro 
da empresa, a maioría di estar.de acordo con esta posibilidade (42,4%) 
fronte a un 31,4 % deles que manifesta non estar de acordo con ela. 
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CADRO 23. INTERESE EN CONVERTE-LO GALEGO NA LINGUA 
DE USO HABITUAL NA EMPRESA 

n % 

SI 50 42.4 

NON 37 31.4 

NS/NC 31 26.3 

4.2.2.3 COÑECEMENTOS DOS APOIOS INSTITUCIONAIS Á NOR
MALIZACIÓN DO USO DA LINGUA NO SECTOR 

A resposta dada a esta primeira cuestión resulta extremadamente 
significativa pois revélanos que só un 17% das empresas coñece a exis
tencia <leste tipo de axudas fronte a un 80% que ignora a súa existencia. 

CADRO 24. COÑECEMENTO DAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE 
GALICIA 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 

20 

95 

3 

16.9 

80.5 

2.5 

Pola súa banda, o cadro 25 infórmanos que, de entre a mostra de 
empresas galegas entrevistadas, só un 5% delas solicitou nalgunha oca
sión unha subvención para este tipo de labores.20 

CADRO 25. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN CONCEDIDAS 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 

6 

107 

5 

5.1 

90.7 

4.2 

20 Tendo en conta que só en 6 casos se produciu a subvención, renunciamos a realizar referen
cia ningunha ás actividades desenvolvidas e á opinión sobre a rendibilidade por parte dos 
entrevistados. 
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- Os datos incluídos nos dous cadros que veñen a continuación, e 
malia as limitacións de veracidade subxectivas e obxectivas das que 
son portadoras as enquisas por cuestionario, resultan particularmente 
significativos sobre todo se ternos en conta que as respostas dos entre
vistados a cuestións anteriores comprometidas non sempre foron 
compracentes coa vontade normalizadora que estes podían presupoñer 
como existente no seu interlocutor ou entrevistador. 

De acordo cos datos incluídos nos cadros 26 e 27, atopámonos de 
novo con eses dous tercios do total das empresas (a través das opinións 
expresadas polos seus directivos entrevistados) que mostran unha 
actitude favorable ó proceso normalizador da lingua galega nese ámbi
to, tanto respecto da súa vontade declarada de solicitar no futuro 
algunha subvención dese tipo coma no sentido da súa opinión favora
ble respecto de cál é o futuro da lingua galega. 

CADRO 26. PREVISIÓN DE SOLICITAR UNHA SUBVENCIÓN NO 
FUTURO 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 
56 

15 

47 

47.5 

12.7 

39.8 

CADRO 27. OPINIÓN SOBRE O FUTURO DA LINGUA GALEGA NAS 
EMPRESAS 

n % 
CADA VEZ SE UTILIZARÁ MÁIS 67 56.8 

MANTERASE NA SITUACIÓN ACTUAL 31 26.3 

TENDERÁ A USARSE MENOS 

NON TEN OPINIÓN FORMADA 

2 

18 

1.7 

15.3 

E cómpre aquí lembrármonos de que o futuro dunha lingua está 
condicionado dun xeito determinante pola vontade dos individuos que 
compoñen esas colectividades. Esta opinión favorable contrasta co es
caso tercio de puntos de vista conservadores (26%) que coidan que esta 
tenderá a manterse na situación actual, e contrasta aínda máis podero
samente co escasísimo grupo dos pesimistas (1,7%), que coidan que 
esta tenderá cada vez a usarse menos. 
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As últimas cuestións que aquí comentaremos son aquelas nas que 
lles preguntabamos ás empresas sobre o seu coñecemento e a súa opi
nión repecto da Fundación Galicia-Empresa. A este respecto cómpre 
constatar que só o 16% dos entrevistados di coñece-la súa existencia, 
de entre os cales a totalidade dos que coñecen as súas actividades as 
consideran moi interesantes (7% ), fronte a un (5%) que, coñecendo a 
existencia da Fundación, ignoran cales son as actividades que esta leva 
a cabo. 

CADRO 28. COÑECEMENTO DA FUNDACIÓN GALICIA-EMPRE
SA 

SI 

NON 

NS/NC 

n % 
19 

95 

4 

16.1 

80.5 

3.4 

CADRO 29. VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES DA FUNDACIÓN 

n % 

MOI INTERESANTES 8 6.8 

POUCO INTERESANTES 

NON AS COÑEZO 6 5.1 

NS/NC 104 88.1 

4.3. RECAPITULACIÓN: PUNTOS FORTES E FEBLES DOS PRO
CESOS NORMALIZADORES NOS ÁMBITOS SOCIO-ECONÓMI
COS 

Neste apartado final queremos sinalar, dun xeito breve, algúns dos 
aspectos máis salientables que caracterizan a inserción da lingua galega 
nos ámbitos socio-empresariais. 

En primeiro lugar, a lingua galega nas empresas comezou a ser un 
obxecto de uso que perdeu moitas das connotacións partidarias e 
vencelladas co reivindicacionismo frontal que tiña hai uns cantos anos 
atrás. Consonte coa relaxación dos estigmas sociolingüísticos que se 
está a dar en toda a sociedade, o uso do galego en sectores e instancias 
laborais e empresariais é hoxe avaliada cunha naturalidade que non 
impide, sen embargo, que aínda subsistan focos de resistencia pasiva á 
súa extensión. Estes focos, situados na beira _empresarial, impiden que 
a promoción da lingua sexa máis efectiva e profunda. 
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- Co obxectivo de ir relevando algúns dos aspectos que considera
mos centrais para detectármo-las limitacións e as potencialidades ás 
que se enfronta a promoción da lingua nos ámbitos empresariais, mos
tramos a continuación un esquema dos puntos fortes e febles que ana
lizamos nas páxinas anteriores. 

CADRO 30. PUNTOS PORTES E FEBLES PARA OS PROCESOS 
DE NORMALIZACIÓN NOS ÁMBITOS SOCIO-ECONÓMICOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Puntos fortes 

+ Recursos económicos da DXPL 

para a promoción da lingua no 
sector privado 

+ Os sindicatos apoian, de 
xeito -global, o proceso de nor
malización no ámbito socio
económico. 

+ Os empresarios incorporan 
o galega no seu ámbito. 

+ Experiencias de galeguización 
interna nas empresas (efecto 
da Fundación Galicia-Empresa). 
+ Experiencia valorada moi 
positivamente interna e 
externamente 

+ Éxito no funcionamento xeral 
e no calado social da Fundación 

Galicia-Empresa. 

Puntos febles 

* Falta de maior planificación e 
priorización de obxectivos. 
*Falta de control da eficacia 
e da rendibilidade dos resultados 
acadados. 

-

* Eivas na función de asesoramento 
e seguimento do proceso por parte 
da Xunta. 
* As axudas son pouco coñecidas. 

* O galega segue senda arma de 
distinción/ confrontación entre 
os sindicatos. 

*Reticencias e lentitudes ó 
desenvolvemento de actividades 
normalizad oras. 

* Problemas de funcionamento in
terno. 
*Problemas nos labores dos técni
cos normalizadores. 
* Reticencias internas nas empresas. 
* Reticencias externas entre outros 
empresarios. 

* Iniciativa que careceu de efecto 
multiplicativo. 
* Iniciativa difícil de manter duran
te moito tempo. 
* Iniciativa pouco coñecida. 
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Tendo en conta o resumo de puntos febles e fortes para a extensión 
da lingua nos ámbitos socio-económicos, parece claro que as posibili
dades reais de intervención no sector e de cambio na escasa presencia 
que ata agora tiña o galego (posibilidades de intervención que son com
partidas pola administración e por tódolos sectores implicados), bate 
coa realidade das dificultades para a organización de marcos de inter
vención planificados e rendibles. Por outra parte, as iniciativas chamadas 
a servir de modelo para outras empresas, como é de feito a experiencia 
da Fundación Galicia-Empresa, non está a resultar tan modélica como 
nun principio se pensou. 
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CAPITULO V 

OS PROCESOS DE NORMALIZACIÓN: 
SITUACIÓN ACTUAL E ESCENARIOS FUTUROS 

5.1. DEFINICIÓN DA SITUACIÓN ACIUAL 

Irnos realizar neste apartado unha análise do contido das activida
des normalizadoras e das prioridades e centros de interese que funda
mentan aquelas actividades na corn.unidade galega. 

Todo modelo norrn.alizador, aínda que non sexa explícito corno 
)Corre en Galicia, parte dunha realidade sociolingüística que pretende 
rransformar. Unha realidade sociolingüística insatisfactoria constitúe o 
·Junto de partida da perspectiva norrn.alizadora xeral e das actividades 
mncretas que se realizan. Se a percepción da situación sociolingüística 
na que se atopa a lingua galega chega a ser cuestionable nalgúns pun
í.os, as medidas tornadas ó abeiro daquela percepción poden ser inefi
caces, limitadas ou rn.esrn.o contraproducentes. 

A interpretación da realidade sociolingüística partiu da considera
ción dun proceso substitutorio pouco avanzado, xa que se detectaba 
un nivel de uso importante da lingua galega. Lern.brern.os que rn.oitas 
das referencias bibliográficas, que pretendían cuantifica-la extensión 
:los usos sociais do galega, suxerían unha porcentaxe esrn.agadora de 
galego-falantes, limitándose a manifestar que esas porcentaxes altas 
non eran horn.oxéneas nin territorial nin socialmente ( ou que estaban 
en descenso). E sen irrn.os tan atrás, os datos do Instituto Galega de 
Estatística sobre as preguntas lingüísticas do Censo de Poboación e Vivenda 
de 1991 fornecían unha realidade rn.acrosocial rn.oi positiva para a 
oralidade da lingua galega. Con todo, sinalábase que os galego-falantes 
tiñan unha competencia escrita e lectora moi deficiente, propia da falta 
de alfabetización na lingua. 
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O terceiro aspecto tralo uso e a competencia lingüística, as actitu
des lingüísticas, quedaba un tanto fóra de todo o proceso, aínda que se 
asumían tendencias actitudinais negativas cara ó galega e se advertían 
dificultades para conseguir un cambio <loado en tal tipo de actitudes 
subxectivas negativas sobre a lingua e sobre os grupos sociolingüísticos 
galego-falantes. 

Tendo en canta a interpretación da realidade sociolingüística galega 
que acabamos de bosquexar, a concepción predominante facía do pro
ceso de normalización un problema basicamente de competencia e de 
aprendizaxe: é dicir, un proceso de corrección formal e de formación 
lingüística, actividades relacionadas co nivel de competencia e de co
rrección lingüística. Para superar esas deficiencias, as actividades 
normalizadoras deberían centrarse, nunha primeira etapa, nos meca
nismos de traducción desde o castelán ó galega, despois centraríase na 
corrección formal dos textos en galega (principal e case unicamente na 
lingua escrita), e o terceiro aspecto sería a capacitación lingüística dos 
usuarios mediante actividades formativas centradas na mellara da com
petencia escrita para conseguiren unha destreza lingüística que lles 
permitise ós galego-falantes consolidaren as outras <lúas competencias 
(a oral e maila lectora), e ós castelan-falantes achegárense ó uso da lingua 
galega oral a través do dominio do galega escrito. 

Desde o punto de vista dos mecanismos para desenvolve-las acti
vidades con finalidades formativas e correctoras, o proceso 
normalizador vehicúlase por medio de profesionais cualificados encar
gados de resolver dúbidas lingüísticas, e de servir de intermediarios 
entre a lingua e uns usuarios aínda non plenamente preparados para o 
emprego de rexistros escritos da lingua. Ademais, unha figura central 
neste esquema é o profesor de lingua, función con frecuencia desem
peñada pala persoa con labores correctores e traductores. E finalmenter 
para desenvolver ese tipo de tarefas actúase desde a configuración dun 
servicio de normalización xeralmente unipersoal, que en teoría podería 
levar a cabo tódalas actividades sinaladas anteriormente. 

a) RENDIBILIDADE SOCIAL E LINGÜÍSTICA 

Tendo en canta que o contido das actividades normalizadoras pre
senta unha reducción cualitativa cara ás accións de corrección, de tra
ducción e de formación lingüística, unha primeira ausencia, con 
repercusións sociolingüísticas que consideramos nucleares no modelo 
de funcionamento normalizador que analizamos, é a falta dunha inci
dencia social máis poderosa e fonda das actividades realizadas, princi-
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palmente en termos de extensión do uso e en termos da modificación 
efectiva das actitudes lingüísticas, aspectos que se ben non están com
pletamente abandonados, non son en ningún momento un obxectivo 
prioritario e central das actividades normalizadoras. 

Como podemos comprobar sen dificultade, para incidir na exten
sión dos usos orais do galego non abonda con buscar nos falantes unha 
competencia falada e escrita óptima. Exemplos sobre a falta de relación 
directa entre competencia e uso témolos abondos: para un individuo 
cuns país que xa consumaron o proceso de substitución lingüística cara 
ó castelán, a chegada ó galego é un proceso que non se activa coa sim
ple aprendizaxe da lingua escrita. Para este tipo de casos, cada vez 
máis común entre os falantes novos e en contextos urbanos, a perspec
tiva normalizadora debe incidir noutro tipo de contidos máis 
vencellados coa potenciación da capacidade oral (e en diferentes 
rexistros ), no tocante á competencia lingüística, e baseado en activida
des formativas en sentido amplo, entendendo por tales a sensibiliza
ción e a inserción da aprendizaxe lingüística no marco máis amplo de 
normalización socio-cultural. 

Por outro lado, a falta dunha perspectiva global das intervencións 
normalizadoras, e globalizante na súa posta en práctica, eiva ou limita 
a extensión e a rendibilidade das accións. Por unha banda, as activida
d.es carecen de planificación e de programación, e, por outra banda, 
carecen de integración e de complementariedade para tentar incidir na 
modificación efectiva da realidade sociolingüística. 

b) AVALIACIÓN DOS RESULTADOS NA FORMACIÓN E CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 

Carecemos dunha avaliación dos resultados conseguidos a partir 
das actividades de formación, así como da efectividade das accións de 
corrección lingüística. Esta carencia ou ausencia relaciónase coa falta 
total de avaliación que se está a producir en tódolos puntos da xestión 
normalizadora. No caso da corrección, esta actividade non só non de
crece senón que ás veces dá a impresión de que aumenta a necesidade 
de contar a todas horas cunha persoa que exerza labores correctivas. 

O esquema de traballo que acabamos de presentar, que anque 
baseado nunha perspectiva sociolingüística cuestionable quizais tivo 
certas virtualidades e unha relativa utilidade durante o comezo do pro
ceso normalizador, presenta hoxe aspectos difíciles de manter por tres 
motivos concretos: en primeiro lugar, debido á parcialidade da confi
guración sociolingüística de partida; en segundo lugar, debido ós efec
tos prácticos e reais dos labores nos que se centra; e en terceiro lugar, 
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debido tamén ás ausencias importantes que supón cinguirse case en 
exclusiva ós aspectos competenciais e correctores. 

a) REALIDADE / ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICA/ os: Resulta difícil manter 
hoxe que a situación da lingua galega sexa diglósica (especialización e 
reparto funcional), feíto que quizais puido ser así ata hai pouco e se 
cadra en certas partes de Galicia e entre determinados grupos 
sociolingüísticos aínda o é. A realidade que se manifesta trala observa
ción dos volumes do Mapa Sociolingüístico de Galicia, dedicado ós 
usos lingüísticos, oriéntase polo contrario cara a un proceso substitutorio 
en marcha que se artella con diferentes ritmos e intensidades en fun
ción de diversos trazos socioculturais. Como consecuencia do anterior 
( é dicir, dun proceso substitutorio con diferentes ritmos e intensida
des), o perfil competencia! na lingua galega presenta ni veis variados. 

No tocante ás actitudes cara á lingua, cara á oralidade en galego e 
cara ós grupos galego-falantes, a avaliación xeral tende a cambiar (a 
diferencia do que ocorría hai uns anos atrás) pero segue sendo pouco 
positiva ou non neutral: os vellos estigmas de ruralidade e de falta de 
prestixio social seguen estando asociados coa lingua galega.1 Ademais, 
se acudimos a medidas actitudinais de carácter macrosocial como pode 
se-la vita!tdade etnolingúística, en termos de apoio institucional, a situa
ción da lingua galega non deixa de ser preocupante. Por outro lado, e ó 
lado dun uso que, aínda que minguante, se mantén en porcentaxes 
numéricas altas, podemos observar cómo os trazos sociolóxicos de 
ruralidade e de atraso cultural asociados co galego seguen estando pre
sentes para boa parte da sociedade galega, trazos que fan da imaxe dos 
galego-falantes un referente identitario aínda estigmatizante. 

Polo tanto, na medida en que podemos detectar doadamente ca
rencias importantes no uso da lingua e nas actitudes sociolingüísticas, 
é un erro de partida reducírmo-lo alcance e mailo obxectivo da norma
lización ás actividades que incidan só na modificación da competencia 
e na aprendizaxe formal da lingua. 

b) FORMACIÓN LINGÜÍSTICA: En segundo lugar, convén analizármo-los 
resultados das prácticas formativas, un dos aspectos centrais do esque
ma de traballo sinalado anteriormente. A pesar de carecer dunha 
avaliación dos seus resultados, as actividades formativas parecen ter 
unha influencia moi limitada sobre a modificación real da competencia 
lingüística dos usuarios da lingua e aínda menos conexión co uso lin-

1 Véxase a este respecto o volume III do MSG (cfr. FERNÁNDEZ e RODRÍGUEZ NEIRA, 1996). 
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güístico. Os motivos son varios, e apuntamos tres aspectos dos que 
consideramos máis salientables: 

• a presencia de "públicos" diferentes para as prácticas formativas. 

• a frecuente disociación entre aprendizaxe e uso efectivo da lingua 
(abuso da ensinanza da lingua escrita e ausencia de incidencia 
no desenvolvemento da lingua oral). 

• as limitacións didácticas, pedagóxicas e materiais (por exemplo, 
a falta de diversificación do mater_ial pedagóxico, etc.). 

c) ASPECTOS CORRECTORES: En terceiro lugar, non podemos avaliar con 
excesivo optimismo os resultados prácticos dos labores correctores. En 
teoría, a corrección supón unha tarefa de asesoramento básico ós usua
rios que se atopan en situación de aprendizaxe inicial ou intermedia, e 
a medida que a aprendizaxe avanza, os labores de corrección deberían 
tender a diminuír. 

Ademais, a corrección cómpre situala entre as tarefas de 
asesoramento lingüístico, e a falta de medios para realizar ese tipo de 
actividades fai que a corrección estea con excesiva frecuencia vencellada 
a actitudes paternalistas e rutinaristas que eivan a utilidade dese tipo 
de prácticas e o seu obxectivo transitorio. 

5.2 A PERSPECTIVA DA DINAMIZACIÓN SOCIOLINGÜfSTICA 

A partir dos comentarios anteriores, realizados sobre o esquema 
que vén enmarcando o labor normalizador da lingua galega e o que 
debería se-lo punto de arrinque realista, estamos abrigados a situa-la 
xestión da normalización nun marco amplo que permita actuacións 
planificadas nas que se integren coherentemente as distintas activida
des de asesoramento, formación, sensibilización, extensión do uso, etc., 
de maneira que poidamos solucionar algunhas das eivas e das 
limitacións sinaladas anteriormente. 

A comparación con outros modelos pode axudarnos a botar luz 
sobre os camiños que debemos seguir verbo da nosa situación lingüís
tica particular. Na planificación peninsular, o modelo catalán resulta 
ser un punto de referencia inescusable. Abonda con indicar que o 
desenvolvemento teórko, organizativo e funcional das tarefas de nor
malización e de dinamización lingüística da lingua catalana acadan tal 
nivel de complexidade de funcionamento que fan da experiencia cata-
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lana un modelo sen parangón nos escenarios bilingües peninsulares.2 

Algúns dos elementos que debemos ter en conta do caso catalán no 
escenario no que se desenvolve a normalización da lingua galega ímolos 
enunciar a continuación. 

O noso punto de partida é que a acción normalizadora debe tender 
a incidir nunha acción planificada e integrada, onde tódalas accións 
desenvolvidas teñan un obxectivo que cumprir, e que conten para 
levalas adiante co artellamento dun conxunto definido de actividades 
que abrangan os eixes de actuación xa comentados. 

Con este horizonte, e s~~ lle negarmos ás actividades de corrección 
e de asesoramento lingüístico o lugar específico que teñen na xestión 
normalizadora, orientamos boa parte do esforzo de lexitimación e de 
restauración social da lingua galega cara a dous tipos de actividades: 

a) as que fomenten a extensión e a diversidade dos usos da lingua, 

b) as que tendan a incidir con decisión na desactivación dos estig
mas sociolingüísticos que aínda pesan sobre a lingua galega. 

Do que se denomina dinamización lingüística podemos precisar tres 
sentidos non sempre equivalentes: 

i) simplemente como sinónimo de normalización lingüística; 

ii) nun sentido restrinxzdo, a dinamización lingüística enténdese como 
o conxunto de actividades normalizadoras encamiñadas cara á exten
sión do uso lingüístico e á sensibilización da poboación coas propostas 
normalizadoras. Nesta acepción oponse a corrección, traducción e a 
todas aquelas activades que non teñan a finalidade de promove-lo uso 
e o cambio actitudinal; 

iii) nun sentido máis amplo, a dinamización defínese como o proce
so de promoción dun cambio lingüístico nunha organización, proceso 
que será vehiculado mediante o emprego integrado de tódalas activi
dades que faciliten tal cambio, por exemplo, a formación, a elaboración 
do corpus, a sensibilización lingüística, etc. Nesta segunda acepción, o 
concepto de dinamización racha coa separación clásica entre activida
des dirixidas ó corpus e ó estatus, distinción que na práctica das activi
dades dinamizadoras carece de sentido. 

2 E poderiamos atrevernos a suxerir que non ten parangón en Europa. Máis aproximado é o 
modelo quebequés, fonte primordial da que bebeu no seu momento a administración catala
na. Seriamos sen embargo inxustos se non recoñecesémo-la capacidade de ampliación e de 
innovación que presenta a xestión dinamizadora catalana con respecto á súa referencia ini
cial quebequesa. 
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Segundo Solé (1991 ), a dinamización lingüística consiste na «apli
cación sistemática dun conxunto de estratexias, técnicas e recursos que permi
tan xerar, xestionar e avaliar un proceso participativo de cambio lingüístico 
nun colectivo determinado e dejimdo por unhas características comúns». 

Desta definición podemos tirar un obxectivo xeral da dinamización 
(conseguir un cambio lingüístico), un destinatario (o colectivo previa
mente definido) e un obxecto de traballo (a xeración, xestión e avaliación 
do proceso dinamizador). As actividades dinamizadoras supoñen unha 
intervención consciente en tres liñas fundamentais de traballo: 

(i) accións que tendan a promover actitudes favorables ó cambio 
lingüístico; 

(ii) accións tendentes á promoción e á regulamentación do uso so
cial da lingua; 

(iii) actividades de extensión dos coñecementos lingüísticos. 

Con respecto ós destinatarios das accións dinamizadoras, pártese 
do concepto de organización, termo que engloba o conxunto de indivi
duos que forman unha entidade particular. Neste sentido unha organi
zación pode ser unha empresa, unha sociedade gastronómica, unha 
entidade deportiva ou a Casa do Concello. A idea que subxace neste 
destinatario global é que as accións normalizadoras non son individuais 
senón que polo contrario deben estar dirixidas cara a colectivos parti
culares (que sirvan de correa de transmisión para conseguir un efecto 
multiplicador). 

E con respecto ó obxecto de traballo, a dinamización lingüística 
debe consistir na posta en práctica das tres partes básicas de calquera 
proceso ou proxecto: a xeración do plano dinamizador, a execución das 
actividades e das accións segundo a periodización contemplada no pla
no, e finalmente a avaliación dos resultados das accións levadas a cabo. 

Tendo en conta as definicións e mailo alcance da dinamización lin
güística, irnos analizar algúns dos elementos que deben estar presen
tes nas prácticas dinamizadoras da lingua galega, aspectos que presen
tamos en forma de puntos concretos encamiñados á centra-la xestión 
de planos de normalización concretos (aspectos prácticos en xeral, outros 
simplemente de sentido común). 

A) Un dos obxectivos centrais da dinamización é tentar incidir nos 
comportamentos lingüísticos públicos e interpersoais, comportamentos moi 
fixados cultural e socialmente, e moi rutinizados interactivamente, 
mentres que a esfera dos usos e comportamentos íntimos ou particula-
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res de cada individuo quedan necesariamente fóra dos nosos obxectivos 
de traballo. 

B) A realzdade sociolingüística non é inmutable. A realidade social e 
lingüística dun colectivo non é algo pechado nin inmutable (que sexa 
imposible cambiar). O labor do dinamizador, como o de calquera axente 
social ou cultural, debe tentar busca-los mecanismos para modifica-la 
realidade cara ó que considera óptimo ( contido nos obxectivos do pla
no dinamizador). Deste xeito, o axente dinamizador ten que asumi-la 
realidade sociolingüística como algo que debemos modificar, e non como 
un constructo acabado e sen posibilidade de modificación ou de cam
bio. A consecución dos obxectivos dun plano de dinamización nunha 
determinada entidade xera unha dinámica lingüística e social que ten 
que tentar modifica-la realidade lingüística desa entidade e dos seus 
membros. 

C) Xeración dun plano dinamizador. a necesidade de dispoñer dun 
plano de actuación claramente desenvolvido e estructurado temporal
mente. A dinamización supón contar a priori cun plano de intervención 
programado no cal debe figurar todo o desenvolvemento da acción 
dinamizadora. Con respecto á organización e á delimitación do plano, 
cómpre ter en conta algúns aspectos. 

Cl) Hai que establecer planos que os axentes normalizadores poidan 
realizar de principio a fin. Ademais, cómpre fuxir do rutinarismo na 
elaboración dos planos, na medida en que cada organización, colecti
vo, entidade, etc. ten a súa propia dinámica (que hai que coñecer de 
antemán para planificar en función <lesas características). 

C2) Hai que evitar tamén a burocracia excesiva (por exemplo, pa
peleo innecesario, moitas reunións sen obxecto claro, redacción conti
nua de informes, etc.), sendo flexibles na medida do posible coa 
implementación do programa dinamizador. 

C3) Finalmente, é necesario contar nas distintas fases do programa 
cun apartado dedicado á avaliación, para garanti-lo cumprimento dos 
distintos obxectivos do programa. Polo tanto, debemos artellar planos 
dinamizadores realizables, adecuados á organización ou colectivo que 
irnos "dinamizar", que a aplicación do plano sexa flexible e que 
avaliemos continuamente a posta en práctica das actividades e dos seus 
resultados. 

D) É preciso unha delimitación pormenorizada dos ámbitos concre
tos de actuación dinamizadora, de acordo coas prioridades establecidas e 
os medios, sobre todo humanos e económicos, dos que se vai dispoñer, 
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e tamén en función da incidencia e rendibilidade social das 
intervencións. Xa que os medios humanos, económicos e materiais van 
ser sempre cativos e limitados, cómpre ter moi claras as prioridades e 
polo tanto é necesario desenvolver accións que, tendo calado social, se 
poidan levar adiante con certas garantías de éxito. As frustracións que 
provocán iniciativas ambiciosas en exceso e que non se dan rematado 
inciden con frecuencia nunha desmobilización e apatía que poden frus
trar iniciativas colectivas futuras. 

E) Necesidade de coñecer polo miúdo a dinámica social, laboral e 
mesmo persoal, do ámbito organizativo no que se vai intervir, xa que 
tal coñecemento de primeira man e en profundidade aforrará tempo e 
permitirá centrar puntos clave e centrais do labor dinamizador. Con 
respecto a isto convén sen embargo ter presentes as seguintes 
observacións: 

El) Sempre que sexa posible é interesante dispoñer de datos de 
tipo cuantitativo e cualitativo. Para iso debemos levar adiante unha 
recollida de datos que sexa asumible humana e economicamente, e que 
achegue datos sinxelos e manexables, centrados só nos aspectos que 
poidan interesar para os nosos obxectivos dinamizadores, fuxindo polo 
tanto de traballos de campo caros, moi longos, e que ofrecen moita 
información inservible para as nosas tarefas de dinamización. 

E2) Pode ser metodoloxicamente moi útil empregar instrumentos 
de observación participativa. A observación participativa é unha técni
ca de recollida de datos que pode facilitar e mellara-la participación 
dos axentes dinamizadores nas actividades do colectivo no que se vai 
intervir. O coñecemento das dinámicas internas permitirá un 
achegamento máis completo á textura e ós compoñentes principais do 
colectivo, así como ás principais necesidades de normalización. 

E3) Outro aspecto certamente importante é o coñecemento dos 
axentes sociais centrais e dos persoeiros con influencia que poden 
axudar na configuración das actividades dinamizadoras e que poidan 
influír poderosamente no éxito ou no fracaso das iniciativas. 

F) Hai que ter presentes en todo o proceso diferentes aspectos de 
negociación. A seducción e o convencemento son os dous elementos 
que deben primar no labor de posta en marcha e de aplicación directa 
dun plano de 9-inamización. Sabemos que contamos cun ordenamento 
legal que afortala a nosa posición e garante a legalidade das nosas acti
vidades, pero ademais de contar coa razón legal e coa lexitimidade 
histórica ternos que actuar sempre coas doses necesarias de negocia-
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ción, de maneira que os colectivos dinamizados asuman un plano 
normalizador como un obxecto beneficioso e modernizador. Para iso é 
necesario botar man de tódolos recursos e técnicas de persuasión e 
convencemento a partir da asunción dos beneficios e da rendibilidade 
que supón a integración do colectivo dinamizado nun programa de 
dinamización. En definitiva, que os dinamizados vexan na dinamización 
un proceso amigable, lóxico e modernizador. 

Tódolos elementos que acabamos de sinalar son, desde a nosa pers
pectiva, centrais no labor dinamizador que podemos propoñer como 
alternativa a dinámicas de funcionamento excesivamente atomizadas 
e pouco centradas en colectivos e públicos diferenciados. Cómpre ter 
en conta ademais a relevancia que ten a contextualización do labor 
dinamizador no seo dos distintos colectivos, e a realidade 
sociolingüística dos colectivos e dos grupos sociais ós que se dirixen as 
actividades dinamizadoras. 

Poderiamos falar tamén doutros aspectos importantes para o labor 
dinamizador (formación dos dinamizadores, busca de recursos econó
micos, etc.) que son tan importantes ( ou ás veces máis) como os que 
acabamos de comentar. 

5.3 ANÁLISE PROSPECTIVA: ALGÚNS ESCENARIOS FUTUROS 
PARA A LINGUA GALEGA 

Coa finalidade de presentar unha perspectiva integradora e 
xeneralista dos elementos clave que definen o noso obxecto de estudio, 
inclinámonos por levar a cabo unha análise prospectiva global sobre os 
procesos de normalización da lingua galega, sen facermos subdivisións 
entre ámbitos normalizadores en particular. 

De entre as distintas metodoloxías específicas para unha análise 
prospectiva, optamos por aplicar algúns elementos do denominado 
método dos escenarios.3 Á hora de implementa-la perspectiva dos esce
narios, prescindiremos da realización dunha análise estructural, e por 
iso eliximos directamente as variables internas e externas que coidamos 
máis relevantes para a definición do obxecto de estudio. Por outro lado, 
levaremos a cabo unha análise do xogo dos actores, tamén coñecido 

3 Véxase GooET (1991) e GooET et al. (1991). 
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como método MACTOR, e afondaremos na observación das interrelacións 
entre actores e obxectivos.4 

No tocante á definición das variables internas e externas que carac
terizan o sistema obxecto de estudio, entendemos por variables inter
nas as que definen o obxecto de estudio e por variables externas as que 
contextualizan o obxecto de estudio. No noso caso, as variables inter
nas han ser aquelas variables que caracterizan o proceso de normaliza
ción da lingua galega, mentres que as variables externas serán aqueles 
elementos que, desde un posicionamento económico, social, político, 
cultural, etc., han incidir na consolidacion ou retroceso do proceso 
normalizador. Malia carecermos de información sobre o grao de 
motricidade e de dependencia das variables consideradas, e a pesar de 
que a lista de potenciais variables, sobre todo externas, é máis numero
sa, coidamos que as 22 variables consideradas, tal como se poden ob
servar na lista do cadro 1, abranguen unha ampla perspectiva sobre a 
definición e o encadramento contextual do proceso normalizador. 

As variables internas que consideramos son 10, e están centradas, 
en primeiro lugar, nos investimentos económicos (variable 1 
<investimento da Xunta en normalización lingüística>, variable 2 
<investimento dos Concellos en NL>, e variable 3 <subvencións selecti
vas da Xunta en NL> ), e no interese e posibilidades de accións coordi
nadas e planificadas desde a administración coa finalidade 
normalizad ora (variable 4 <actividades de planificación lingüística desde 
a Xunta>, e variable 5 <plano xeral de normalización lingüística>). Por 
outro lado, son tamén variables internas á normalización da lingua, 
alomenos neste momento, a extensión de servicios lingüísticos nos 
concellos e as actividades de formación de técnicos normalizadores, 
que serían os profesionais encargados de desenvolve-las tarefas desdes 
os SNL (variable 6 <extensión dos SNL>, e variable 7 <formación de téc
nicos normalizadores> ). Finalmente, consideramos variables internas 
principais as que se refiren ás actividades de extensión do uso e de 
promoción da lingua en xeral (variable 8 <dinamización lingüística>, 
variable 9 <promoción da lingua nas empresas>, e variable 10 <promo
ción da lingua nos concellos> ). 

4 Cómpre lembrar neste punto que os datos que nos levaron a propoñe-las variables internas 
e externas así como a definición dos actores que integran este obxecto de estudio proceden da 
recollida de datos levada a cabo para a confección deste traballo, polo tanto véxase, para as 
aclaracións necesarias, o capítulo I. 
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CADRO l. VARIABLES INTERNAS E EXTERNAS 
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1. Variables internas 

1 Investimento da Xunta en NL 

2 Investimento de Concellos en NL 

3 Subvencións selectivas da Xunta en NL 

4 Actividades de PL desde a Xunta 

5 Plano Xeral de NL 

6 Extensión dos SNL 

7 Formación de TNL 

8 Dinamización lingüística 

9 Promoción da lingua nas empresas 

10 Promoción da lingua nos concellos 

2. Variables externas 

2.1 Variables socio-políticas 

11 Formación lingüística dos traballadores 

12 Modelo bilingüe para a sociedade galega 

13 Modelo monolingüe 

14 Normalización e desenvolvemento socio-cultural 

15 Prestixiación social da lingua 

2.2 Variables económicas 

16 Internacionalización das actividades económicas 

17 Cultura de empresa 

18 Empresa como organización 

19 SNL como factor de emprego 

2.3 Outras variables externas 

20 A lingua nos medios de comunicación 

21 A lingua na publicidade 

22 Fundación Galicia-Empresa 
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Polo que respecta ás variables externas, consideramos tres tipos 
discretos: as variable socio-políticas, as económicas e outras variables 
que contextualizan o proceso de normalización. No plano socio-políti
co tivemos en conta cinco variables contextuais: a prestixiación social 
da lingua (variable 15), a inserción do proceso normalizador nun mar
co máis amplo de desenvolvemento socio-cultural (variable 14), o hori
zonte normalizador segundo este sexa bilingüe (variable 12) ou mono
lingüe en lingua galega (variable 13), e unha última variable como é a 
formación lingüística dos traballadores nas empresas (variable 11). 

Con respecto ás variables económicas externas ó obxecto de estu
dio, tivemos en conta catro: o proceso de internacionalización das acti
vidades económicas (variable 16), proceso que iría en detrimento do 
maior pulo do galego nos ámbitos socio-económicos, a consideración 
da empresa como algo máis ca unha forma de gañar cartos (variable 
17), a consideración funcional da empresa como unha organización 
xerarquizada e que ten o único obxectivo da rendibilidade económica 
(variable 18), e finalmente a consideración dos SNL como elemento de 
emprego (variable 19). 

Finalmente, no que respecta a outras variables externas, tivemos 
en conta tres posibilidades: a lingua nos medios de comunicación (va
riable 20), a lingua na publicidade (variable 21) e a realización de expe
riencias de promoción e de sensibilización socio-empresarial, como é o 
labor da Fundación Galicia-Empresa (variable 22). 

Con este conxunto de 22 variables coidamos cuberto un amplo 
abano de opcións que directa e indirectamente contextualizan o proce
so normalizador desde o plano socio-económico, político, empresarial 
e, principalmente, funcional: non podemos entender, alomenos neste 
momento, as actividades de promoción da lingua sen que haxa un pla
no organizado, uns orzamentos adecuados e unha perspectiva da im
plantación das actividades que estean enfocadas cara á dinamización 
da lingua. 

No tocante ós actores que interveñen no proceso normalizador, 
consideramos pertinente centra-la atención en trece, tal como recolle o 
cadro 2. 
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CADRO 2. ACTORES SOCIAIS DO PROCESO NORMALIZADOR 

1. Goberno galego 

2. Técnicos de normalización lingüística 

3. Concellos 

4. Sindicalismo nacionalista 

5. Sindicalismo de clase 

6. Empresarios 

7. Empresarios galeguistas 

8. Esquerda nacionalista 

9. Esquerda non nacionalista 

10. Políticos conservadores 

11. Asociación de Funcionarios pola N.L. (AFNL) 

12. Mesa pola Normalización Lingüística 

13. Intelectuais galeguistas 

Tendo en conta as variables e os actores definidos nas páxinas pre
ceden tes, a continuación desenvolveremos unha aproximación 
prospectiva que se vai centrar no exame dos proxectos e dos intereses 
dos actores implicados, e dos medios cos que contan para levalos a 
cabo, e como se posicionan ante un grupo de variables-obxectivo rele
vantes para o desenvolvemento do proceso de normalización. 

No cadro 3 ternos nas filas os actores e nas columnas os obxectivos 
ou campos de batalla definidos previamente como variables internas e 
externas do obxecto de estudio. Se o actor da fila é favorable ó obxectivo 
da columna, apuntarase + l; se é contrario a dito obxectivo, anotarase -
l; e se é indiferente, O. A partir desta información podemos atopar in
formación sobre os campos de batalla menos conflictivos e aqueles que 
actualizan máis conflictos entre actores. 
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Os campos de batalla menos conflictivos son os seguintes: 

- prestixiación social da lingua (13,0) 

- promoción da lingua nos concellos (12,0) 

- actividades de PL desde a Xunta (11,0) 

- promoción da lingua nas empresas (11,0) 
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- a lingua nos medios de comunicación (10,0) 

- a lingua na publicidade (11,0) 

Os campos de batalla máis conflictivos son os seguintes: 

- modelo monolingüe (5,-6) 

- modelo bilingüe (6,-5) 

- SNL como elemento de emprego (6,-5) 

- empresa como organización (6,-4) 

- investimento de concellos en NL (4,-3) 

- extensión dos SNL (4,-2) 
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~ CADRO 3. MATRIZ DE ACTORES E OBXECTIVOS (1 MAO) 

Goberno galego 

Técnicos NL 

Concellos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

+ 

Sindicalismo nacionalista 

1 o 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 o o 1 1 11 8 19 

1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 o o o 1 1 1 o 1 15 1 16 

o -1 o 1 o o o -1 o 1 1 1 -1 -1 1 o o o -1 o o o 1 5 5 10 

1 o -1 1 1 o 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 o 115 4 19 

1 o -1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 17 3 20 

-1 -1 -1 o o o o o o o -1 1 -1 o 1 1 o 1 -1 o 1 -1 1 5 7 12 

1 o 1 1 1 o o 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 16 1 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 o 18 3 21 

1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 -1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 17 2 19 

1 o 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 113 8 21 

1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 o o 1 1 1 1 1 17 o 17 

Sindicalismo de clase 

Empresarios 

Empresarios galeguistas 

Esquerda nacionalista 

Esquerda 

Políticos conservadores 

AFNL 

MESA 1 1 O O 1 O 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 O O O 1 1 1 O 1 14 1 15 

Intelectuais galeguistas 1 O 1 1 1 O O O 1 1 1 -1 1 1 1 O 1 -1 O 1 1 1 ¡ 14 2 16 
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Capítulo V: Os procesos de normalización: situación actual e escenarios futuros 

Desta información podemos tirar que os campos de batalla menos 
conflictivos son aqueles fundamentados en obxectivos xerais, como son 
a promoción da lingua, a busca de prestixio social e a inserción do galego 
nos medios de comunicación e na publicidade. Por outro lado, un lu
gar común entre tódolos actores é a consideración de que a administra
ción autonómica ten un papel predominante na xestión dos obxectivos 
normalizad ores. 

Complementariamente, os campos de batalla que fornecen conflic
tos importantes entre os actores son os relacionados cos modelos de 
sociedade, ben bilingüe ou monolingüe, os investimentos dos concellos 
nas actividades de promoción da lingua, e distintos aspectos relaciona
dos cos servicios de normalización lingüística, concretamente a exten
sión dos mesmos e que os SNL sexan un elemento de promoción de 
emprego. 

Podemos suxerir que os tres maiores problemas percibidos polos 
actores á hora de levar adiante unha actividade normalizadora 
consensuada son os seguintes: a) unha falta de debate e a consecuente 
indefinición sobre os horizontes e o modelo normalizador que se desexa 
para a lingua galega; b) o papel e o estatus dos servicios lingüísticos, 
entidades que suscitan problemas financeiros e de implementación prác
tica; c) o papel das entidades locais no proceso normalizador. 

Estes tres grandes problemas hai que contextualizalos nun escena
rio global no que achamos campos de batalla nada ou moi pouco con
flictivos, polo que a posibilidade de acordos entre actores, trala clarifi
cación e fixación de posicións, parece moi posible.5 

No cadro 4 mostrámo-los resultados da matriz de alianzas e conflic
tos entre actores, resultado de multiplica-la matriz l MAO pola súa 
transposta.6 Este cadro permítenos analiza-las alianzas e os conflictos 
que se producen entre os actores considerados. 

As principais alianzas que detectamos é a establecida entre o 
goberno galego e os políticos conservadores, os técnicos de normaliza
ción con tódolos actores que son receptivos minimanente ós seus 
obxectivos sectoriais, e as alianzas entre o sindicalismo nacionalista, 

5 Remitimos ó cadro 5 para analiza-la matriz xerarquizada de actores e obxectivos. 

6 O procedemento para o cálculo desta matriz consiste en sumar por un lado os productos 
positivos ( é dicir, alí onde os actores teñen a mesm a posición con respecto a un obxectivo, é 
dicir, unha alianza), e polo outro os productos negativos (é dicir, alí onde os actores teñen 
posicións apostas respecto dun obxectivo, é dicir, un conflicto). 
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esquerda nacionalista, AFNL, MESA e intelectuais galeguistas. Nunha si
tuación moi residual nas alianzas establecidas, achámo-lo sindicalismo 
de clase e a esquerda nacionalista, consecuencia do papel secundario 
que están a xogar actualmente no escenario do proceso normalizador. 
Por outra parte, destaca o papel inexistente dos empresarios na forma
ción de alianzas, e as poucas alianzas mantidas polos empresarios 
galeguistas e polo goberno galego, xa que este último só está en sintonía 
cos políticos da súa mesma tendencia. 

Os conflictos son os que se establecen entre, por unha parte, os 
obxectivos do goberno galego e as entidades e organizacións cuns 
obxectivos normalizadores máis ambiciosos (sindicato nacionalista, TNL, 

esquerda nacionalista e MESA); por outra parte, os empresarios entran 
en conflicto cos mesmos actores anteriores por canto aqueles son remi
sos a intervencións e investimentos desde a administración con finali
dades de promoción da lingua. Tamén se producen conflictos nos 
seguintes casos: 

* TNL con concellos, empresarios e políticos conservadores. 

* concellos con sindicato nacionalista, esquerda nacionalista 
e MESA. 

* sindicato nacionalista con empresarios e políticos conservado
res. 

En xeral, podemos comprobar que hai máis conflictos ca alianzas, 
e por outro lado o abano de conflictos está máis diversificado có abano 
de alianzas . Todo isto vén indicar, en principio, que se ben o 
posicionamento dos actores ante determinados obxectivos pode chegar 
a ser facilmente cooperativo, ante bastantes obxectivos normalizadores 
as estratexias dos actores baten entre si, configurando un escenario no 
que predominan campos de batalla con máis conflictos ca alianzas. 
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CADRO 4. MATRIZ DE ALIANZAS E CONFLICTOS (1 MAA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 19 5 8 6 10 7 11 7 12 19 8 4 8 

o 8 1 11 8 3 4 11 4 o 6 9 6 

2 16 4 13 12 2 10 16 10 7 13 14 11 

o 6 o 2 6 1 o 3 8 o o o 
3 10 4 6 5 5 4 6 7 4 3 4 

o 5 3 1 2 6 1 1 4 6 3 

4 19 16 3 12 18 11 8 12 14 14 

o 3 7 4 1 5 11 2 o 1 

5 20 6 14 15 15 12 13 12 13 

o 5 3 4 2 8 2 2 3 

6 12 5 2 7 8 3 2 2 

o 4 9 3 3 6 6 7 

7 ..... . .... ..... . .... 17 13 14 13 14 10 9 

o 3 o 4 1 1 1 

8 ..... . .... . .... . .... . .... 21 13 9 15 15 15 

o 5 11 1 o o 
9 ..... ..... ····· ..... . .... 19 14 13 9 11 

o 4 1 3 3 

10 .... . .. ... ..... . .... . .... ..... ..... 21 10 6 10 

o 6 8 6 

11 ..... . .... ..... ..... . .... ..... ..... 17 12 12 

o o 1 

12 ... .. . .... ..... ..... .... . .. ... 15 11 

o o 
13 ..... . .... .... . . . ~ .. ..... . .... ..... . .... 16 

o 
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A continuación, no cadro 5, mostrámo-los resultados da matriz de 
actores e obxectivos xerarquizada. Esta matriz, organizada nas filas polos 
actores e nas columnas polos obxectivos, é similar á mostrada no cadro 
3 pero diferenciada daquela en que neste caso partimos da evidencia 
de que as apostas dos actores na consecuención duns e doutros 
obxectivos normalizadores non se realizan coa mesma intensidade, dado 
que algúns obxectivos interesan máis ca outros, e iso é así para tódolos 
actores considerados. Para xerarquiza-lo interese do actor polo obxectivo 
correspondente, puntuaremos con 3 (moito interese no obxectivo ), 2 
(intensidade media), e 1 (intensidade feble) a partir do cadro 3. 

Desta xerarquización podemos deducir que os campos de batalla 
menos conflictivos son os seguintes: 
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*normalización lingüística e desenvolvemento cultural (27,0) 

*promoción da lingua nos concellos (24,0) 

* actividades de planificación lingüística desde a Xunta (19,0) 

*promoción da lingua nas empresas (19,0) 

* a lingua na publicidade (18,0) 

*a lingua nos medios de comunicación (16,0) 

Os campos de batalla máis conflictos son os seguintes: 

* modelo bilingüe (9,-13) 

*modelo monolingüe (8,-12) 

* SNL como factor de emprego (8,-11) 

* dinamización lingüística (13,-7) 

*empresa como organización (10,-6) 
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CADRO 5. MATRIZ DE ACTORES E OBXECTIVOS XERARQUIZADA (2 MAO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Goberno galego 1 o 1 1 -1 -2 -3 -3 1 1 -1 2 -3 -2 1 3 1 2 -2 o o 1 

Técnicos NL 2 3 o 3 o 3 3 1 1 3 3 -2 1 2 3 o o o 3 2 2 o 

Concellos o -2 o 2 o o o -2 o 2 1 1 -1 -1 1 o o o -3 o o o 

Sindicalismo nacionalista 2 O -1 2 2 o 2 1 2 2 2 -3 2 2 3 -2 2 -2 1 2 2 o 

Sindicalismo de clase 2 O -1 2 2 o 1 1 2 2 2 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 

Empresarios -2 -2 -3 O O o o o o o -3 2 -3 o 1 3 o 3 -3 o 1 -1 

Empresarios galeguistas 2 O 2 1 2 o o 1 2 1 2 o o 2 2 2 3 1 -1 1 2 3 

Esquerda nacionalista 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 -3 2 2 3 -2 2 -2 1 2 2 o 
l 

Esquerda 1 -1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -1 o 2 1 1 1 o 1 1 1 

Políticos conservadores 1 o 1 1 -1 -1 -2 -2 1 1 -1 2 -3 -2 1 3 1 2 -2 1 1 1 

AFNL 2 3 2 2 2 3 o 2 2 3 1 o o 2 3 o o 1 1 2 2 3 

MESA 2 2 o o 2 o 1 2 2 3 2 -3 2 2 3 o o o 1 2 2 o 

Intelectuais galeguistas 2 o 2 2 2 o o o 2 2 2 -2 1 2 3 o 2 -1 o 2 2 2 
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Cos resultados da matriz xerarquizada de actores e obxectivos ob
servamos que os actores concordan na necesidade de encamiña-lo pro
ceso normalizador no marco dun proceso global de normalización e 
desenvolvemento cultural, ó tempo que consideran que a administra
ción da Xunta debe marca-las pautas de actuación. Por outro lado, e 
ademais de seguir incidindo na extensión da lingua en medios de co
municación de to-do tipo e a través de canles tan vitais como é a 
publicidade, semella prevalecer un consenso no aspecto de que é nece
sario emprender actividades de promoción concretadas en concellos e 
empresas. 

Por outro lado, as maiores diferencias nas estratexias e asuncións 
dos actores prodúcense na concreción do modelo lingüístico que se 
persegue coa definición e posta en práctica do propio proceso de nor
malización, así como polo papel dos servicios lingüísticos, das activi
dades de dinamización e a perspectiva que deben te-las actividades 
empresariais. As reticiencias ante a perspectiva dinamizadora proveñen 
sen dúbida da necesidade de aumentar recursos económicos, huma
nos, formativos, etc., e ese é un reto para o que non hai aínda consenso. 

Ademais de concreta-los campos de batalla nada e moi conflicti
vos, é tamén suxestivo observa-los obxectivos «indiferentes», é dicir 
aqueles que están situados comparativamente nunha posición inter
media. Aí achamos variables internas como os investimentos da Xunta 
en actividades normalizadoras, as subvencións selectivas da Xunta, a 
elaboración dun plano xeral de normalización lingüística, a extensión 
dos SNL, e a formación de técnicos en normalización. 

Finalmente, no cadro 6 mostrámo-lo resultado de confronta-la 
capacidade de actuación dos actores entre si. O cálculo realízase a par
tir dunha matriz na que valoramos unha influencia nula dun actor so
bre outro con O, unha influencia feble con 1, unha influencia forte con 2, 
e unha influencia moi forte con 3. As sumas das fileiras corresponden á 
influencia directa total do actor da fila sobre tódolos demais, mentres 
que as sumas das columnas corresponden á dependencia directa total 
do actor da columna sobre tódolos demais. 

Os resultados que podemos observar son os seguintes: os actores 
máis motrices son o goberno galego, o sindicalismo nacionalista e a 
esquerda nacionalista; os actores máis dependen tes ( é dicir, os que 
menos capacidade de influencia directa teñen sobre o resto dos actores 
implicados no proceso normalizador) son o sindicalismo de clase, os 
empresarios e a esquerda non nacionalista. 
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CADRO 6. RELACIÓN DE FORZAS APARENTES. MATRIZ DOS MEDIOS DE ACCIÓN DIRECTOS n 
¡l) 

""d 

2:' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I · o 

~ 

Goberno galega o 2 2 o o 1 1 o o 3 1 o 1 11 1.00 ~ 
'l::S 
es 

Técnicos NL o o o 2 o o o 2 o o o 1 o 5 0.45 ~ 
~ 

Concellos o 2 o o o o o 1 1 1 1 o 1 1 7 0.63 ~ 
;::¡ 
t:::i 

Sindica fo N ac. o 2 1 o o o 1 3 o o 1 2 1 1 11 1.00 ~ 
~ 

Sindicato de Cl. o 1 1 o o o 1 o 2 o 1 1 1 1 8 0.72 Ñ" 

~ · 
o o 7 0.63 

;::¡ ' 

Empresarios 3 o o o o o 1 o o 3 o V\ ;:::_. 
¡¡:: 

Empresarios Gal. 1 o o 1 o 1 o 1 1 1 2 o 2 10 0.90 ;;:::¡ 

~ -
;::¡ ' 

Esquerda N acion. o 3 1 3 o o 1 o o o 1 3 1 13 1.18 ~ ,..,_ 
¡¡:: 

Esquerda o 1 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 1 8 0.72 ~ 
l'1) 

Políticos Conser. 3 o 1 o o 2 1 o o o o o 1 8 0.72 ~ 
~ ;::¡ 

AFNL 1 o 1 o o o 1 1 1 o o o o 1 5 0.45 
;;:::¡ 
;::j 
t:::i ' 
V\ 

MESA o 2 o 2 o o o 2 o o o o o 1 6 0.54 ~ ,..,_ 
¡¡:: 

Intelectuais Gal. 1 o o o 1 1 2 1 1 1 1 1 o 1 10 0.90 
es 
V\ 

9 13 8 8 2 5 10 12 6 9 9 9 9 

....... 0.81 1.18 0.72 0.72 0.18 0.45 0.90 1.09 0.54 0.81 0.81 0.81 0.81 
(Jl 
'-l 
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Nas páxinas anteriores levamos a cabo unha reflexión sobre o xogo 
dos actores arredor dun obxecto de estudio como é o proceso de nor
malización que implica a posta en práctica de alianzas e a xeración de 
conflictos de diferente natureza e dimensión entre os actores sociais. 
Analizamos catro dimensións en particular: 1) unha matriz simple de 
actores e obxectivos; 2) unha matriz de alianza e de conflictos entre 
actores; 3) ff ..... Ld matriz xerarquizada de actores e obxectivos; 4) unha 

á z dos medios directos de acción dos actores. 

Coa lectura dos datos e das liñas de interpretación que actualiza
mos avanzamos escenarios que, sen seren nin definitivos nin inamovi
bles, permiten coñece-las principais resistencias e os máis importantes 
alentos que ten o proceso normalizador. 

158 



REMATE 

Neste traballo tentamos salientar varios elementos de reflexión sobre 
a situación e o porvir do proceso de normalización social do galego: 
por un lado, analizámo-las perspectivas que están a enmarca-lo traballo 
normalizador da lingua galega nos contextos locais e comunitarios e 
no ámbito socio-económico; e por outra parte, mostramos unha reflexión 
sobre os elementos dinamizadores que deberían fundamentar un enfo
que normalizador máis axeitado ás necesidades e, sobre todo, ó futuro 
da lingua galega e dos seus usuarios, actuais ou futuros. 

A implicación de toda a sociedade galega na procura dos obxectivos 
normalizadores e a necesidade de que a lingua galega sexa un obxectivo 
estratéxico das diferentes administracións e das diferentes organizacións 
e entidades civís suporía un avance cualitativo sen precedentes. 

A perspectiva da dinamización sociolingüística aplicada na xestión 
de actividades e de accións normalizadoras debe permitir darlle ó pro
ceso de extensión e de sensibilización social da lingua galeg-1. un enfo
que que vehicule tres cambios de perspectiva ou «saltos» cualitativos: 
o salto do sentido común e da intuición á planificación; da disgrega
ción á coordinación e do voluntarismo á profesionalidade. 

Con seguridade, a intuición, a disgregación e mailo voluntarismo 
son tres aspectos que definen a xestión normalizadora que se está a 
producir na Galicia dos noventa. A pesar das virtualidades innegables 
nunha xestión normalizadora con esas características, non estará de 
máis ir afondando noutros vieiros que teñan en conta liñas de análise e 
de reflexión como algunhas das que acabamos de comentar. 
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ANEXOI 

ENQUISA ÁS EMPRESAS 

* UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
ESTÁ A REALIZAR UN TRABALLO SOBRE A LINGUA GALEGA E 
O MUNDO DA EMPRESA. 
* GUSTARÍANOS SABER, SE É TAN AMABLE, A SÚA OPINIÓN SO
BRE OS ASPECTOS CONTIDOS NAS SEGUINTES PREGUNTAS. 

Data: Empresa: 

1. ¿Realiza a súa empresa algunha actividade interna ou externa en 
galego? ¿Cal(es)?: 
INTERNA: ________________ _ 
EXTERNA: _______________ _ 
Outras: ___________________ _ 

2. ¿Realiza a súa empresa algún tipo de publicidade en galego?: 
(1) _si [pasar a 3] 
(2) _non [pasar a 4] 
(3) _ NS/NC 

3. Se a súa empresa realiza publicidade en galego: 
(a) a empresa coida que o balanceé positivo para a empresa: 

si_ non 
(b) a empresa está disposta a seguir coa publicidade en galego: 

si_ non_ 

4. Se a empresa non realizou nunca publicidade en galego, ¿a que se 
debe?: 

(1) _ coidan que non é unha idea interesante 
(2) _ coidan que pode ser unha idea interesante 
(3) _ non a coidan positiva 
(4) _nunca pensaron nese tema. 
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5. ¿Que opina sobre o uso da lingua galega na publicidade?: 
(1)_ moi ben 
(2)_ ben 
(3 )_ indiferente 
(4)_ mal 
(5)_ moi mal 

6. ¿Estaría disposta a empresa a realizar publicidade en galego?: 
(1) _si 
(2) _si, pero con subvencións da administración 
(3) _aínda non é o momento 
(4) _non 

7. Valore os seguintes enunciados sobre o galego e a publicidade: 
(i). o galega non é apropiado para anunciar productos de 

prestixio" :_ 
(ii). o galega non é apropiado para anuncia:r productos 

galegos" :_ 
(iii). o galega non é apropiado para anunciar productos de fóra 

de Galzád': 
(Entrevistador, a escala é a seguinte ): 

(1) totalmente en desacordo 
(2) bastante en desacordo 
(3) indiferente 
(4) bastante de acordo 
(5) totalmente de acordo 

8. ¿Considera a empresa que a publicidade en galego influiría na ven
da dos seus productos?: 

(1) _ positivamente 
(2) _ negativamente 
(3) _non tería influencia 

9. ¿Estaría disposta a empresa a realizar actividades de promoción da 
lingua galega?: 

(1) _si 
(2) _non 
(3) _ NS/NC 
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10. ¿Pensa que as empresas deben apoia-lo proceso de expansión da 
lingua galega?: 

(1) _ coidamos que as empresas deben só preocuparse de fun
cionar ben. 

(2) _ coidamos que as empresar ademais de preocuparse de 
funcionar ben, poden tamén favorecer o uso da lingua 
galega. 

(3) _ coidamos que as empresas deben xogar un papel impor
tante na extensión do uso da lingua galega. 

11. ¿Considera que sería interesante para a empresa recibir apoio e 
asesoramento lingüístico?: 

(1) _si 

(2) _non 

(3) _NS/NC 

12. ¿Considera que sería interesante poñer en galego o aspecto exter
no da empresa?: 

(1) _si 

(2) _non 

(3) _NS/NC 

13. ¿Considera interesante animar e prepara-los administrativos e 
traballadores da súa empresa para que usen a lingua galega no 
traballo?: 

(1) _si 

(2) _non 

(3) _ NS/NC 

14. ¿Considera interesante converte-lo galego na lingua de uso habi
tual na súa empresa?: 

(1) _si 

(2) _non 

(3) _ NS/NC 
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15. ¿Estaría disposta a súa empresa a realizar actividades de promo
ción da lingua galega?: 
(1) _ si 

(a)_ actividades de formación: (i) dos traballadores en xeral 
(ii) _ de directivos e administrativos 

(b) _ actividades de promoción: (i)_ rotulación externa 
(ii)_ rotulación interna 

(c) _actividades de sensibilización: (i) _ co:averte-lo galego en lg. 
habitual 

(ii)_ animar a usalo 
(2) _non 
(3) _NS/NC 

16. ¿ Coñece as subvencións que concede anualmente a Dirección Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia para actividades de pro
moción da lingua galega en empresas?: 

(1) _si 
(2) _non 
(3) _NS/NC 

17. ¿A súa empresa solicitou algunha vez unha subvención dese tipo?: 
(1) _ si( entrevistador, nota de observación correpondente) 
(2) _non 
(3) _ NS/NC 

18. ¿Pensan nun futuro interesarse por solicitar algunha subvención 
dese tipo?: 

(1) _si 
(2) _non 
(3) _ NS/NC 

19. ¿Cal ere que é o futuro da lingua galega na empresa?: 
(1) _ cada vez se utilizará máis 
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(2) _ manterase na situación actual 
(3) _ tenderá a usarse menos 
( 4) _ non ten unha opinión formada ó respecto 



20. ¿Coñece a Fundación Galicia-Empresa?: 
(1) _si [pasará pregunta 21] 
(2) _ non [rematar] 
(3) _ NS / NC 

21. ¿Como valora a creación desta Fundación?: 
(1) _positiva 
(2) _ indiferente 
(3) _ negativa 

22. ¿Como valora as actividades que realiza?: 
(1) _ as actividades son moi interesantes 
(2) _as actividades son pouco importantes 
(3) _non coñezo as actividades que realiza 
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Con esta publicación pretendemos presentar un informe de 
traballo aberto, co dobre obxectivo de interpreta-la realidade 
sociolingüística imbricada nos esforzos de promoción e de 
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~ extensión dos usos sociais da lin

gua galega. Outro obxectivo que 
perseguiamos con estas páxinas, 
e que eremos cumprido, é o de 
tratar con profundidade as 

potencialidades e os límites ós 
que se enfrontan os procesos de 

normalización do galega nos 
dous contextos nos qu~ centrá
mo-lo naso labor: o ámbito local 
e o mundo socio-económico. 
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