
Política Lingüística en Galicia: Entre a 
indixencia e o despilfarro* 

Por Henrique Monteagudo  
 
 
Nos últimos anos, é perceptible o incremento dos estudios, as reflexións e os debates sobre a 
problemática sociolingüística galega. Trátase dun fenómeno ambivalente, pois ¿ síntoma por 
unha banda da gravidade das dificultades polas que atravesa o idioma do país, pero pola outra, 
de que moitas persoas se senten preocupadas por el e se mostran dispostas a procurar 
solucións. Neste contexto, non pode deixar de sorprender a relevancia que se Ile vén 
outorgando ó debate sobre a normativa, e sobre todo, o empeño dalgúns por desorbitala e 
crispala ata facela dexenerar nunha guerra sen tregua: o sensato, tendo en conta a situación 
social da lingua, parece que sería prestarlle moita máis atención a esta, e deixar para un 
discreto segundo plano a cuestión da norma. Máis abraiante aínda resulta comprobar que o 
nacionalismo galego, ou polo menos algún dos seus voceiros, ten unha responsabibilidade non 
pequena no sobredimensionamento e a distorsión da polémica. Había tempo que se botaba en 
falta unha firme desautorización política dirixida ós sectores que veñen encirrando do xeito 
máis irresponsable a querela normativa, aínda que, por fortuna parece que, discretamente, 
está a impórse unha liña sensata. Deste xeito, ábrese paso a convicción de que non paga a 
pena alentar as actitudes divisionistas (e non poucas veces frisando o delirio) dos que se (e 
nos) extenúan co seu empeño en desviar a atención pública da cuestión central da 
normalización cara á magnificada liorta da normativa, e de converter esta nunha especie de 
ordalía ou proba de fogo a que todo bo galego (o que para algúns equivalería a nacionalista) 
debe someterse.  
Quizais a excesiva atención prestada á cuestión normativa axude a entender que algúns 
presupostos básicos da ineficaz política lingüística da Xunta de Galicia fosen asumidos 
acriticamente máis ou menos por todo o mundo, nomeadamente polos nacionalistas, 
loxicamente os máis preocupados pola cuestión. A consideración da problemática 
sociolingüística de Galicia, especialmente nos seus aspectos sociolingüísticos e políticos, 
depáranos este e outros paradoxos. Coma tal: notable preservación da lingua propia pero 
frouxa consciencia nacional diferenciada, mobilizacións lingüísticas minoritarias, aínda que 
enérxicas e con impacto relativamente forte nalgún sector, maior audiencia do nacionalismo 
xustamente nos sectores lingüisticamente máis desgaleguizados (a mocidade, as cidades). Non 
deixa de causar perplexidade que a nacionalidade con lingua propia máis presente como 
realidade cotián entre os seus habitantes ofreza 6 tempo unha política lingüística tan pouco 
decidida ¿será por causa da febleza do nacionalismo?. As realidades que se atopan detrás 
destas imaxes, e mailas propias imaxes, están a mudar con bastante rapidez. No presente 
artigo irnos centramos nun aspecto central desta poliédrica cuestión: a planificación lingüística 
desenvolvida desde as institucións autónomas.  
 
As expectativas fanadas  
 
Como se sabe, coa excepción da paréntese que supuxo o ‘Goberno’ tripartito (1987-89), a 
Xunta, e con el a política lingüística en Galicia, estivo continuamente en mans do centro-
dereita ‘estatal’ (AP e despois o PP). O caso é que a lingua galega xoga un papel non 
desdeñable na lexitimación de Galicia como nacionalidade e, xa que logo, da autonomía 
política, e as institucións desta reveláronse (por razóns en parte accidentais) como unha 
poderosa panca cara á conquista do poder para unha forza política rabiosamente centralista 
pero con innegable implantación no país. Polo que nos atingue aquí, isto provocou o 
paradóxico resultado de que a xestión da política lingüística en Galicia fose caer nas mans dos 



menos predispostos para o seu desenvolvemento. En poucas palabras, dun xeito abondo 
inesperado, a promoción do idioma galego virouse nunha ‘pataca quente’ para quen non tivo 
máis remedio que facerse cargo dunha tarefa ben pouco apetecida. Con todo, no decorrer da 
historia da Galicia autonómica, existen matices que non convén deixar no tinteiro: é 
perceptible a diferencia entre unha primeira etapa, que iría de 1981 a 1989, cun ambiente 
máis animado e expectante na opinión pública, sen maiorías absolutas no Parlamento, con 
políticas consensuadas polo menos en asuntos básicos (como o Estatuto e a Lei de 
Normalización Lingüística), o que permitiu que, por exemplo, os ‘galeguistas históricos’ 
exercesen un notable ascendente durante a primeira lexislatura (ben apalpable na propia Lei 
de Normalización); e unha segunda etapa, a partir de 1989, dominada pola asoballante 
personalidade de Fraga, que se viu apoiado ademais en sucesivas maiorías absolutas, e 
literalmente esmagadoras, o PP. Na etapa que coincide cos anos inaugurais da autonomía e 
chega ata o goberno tripartito déronse uns primeiros pasos, todo o tímidos e tantariñantes 
que se queira, pero polo menos cun certo pulo e na boa dirección; no período fraquista, o que 
antes había de bo (a ilusión), esvaeuse, mentres que o que había de ruín (timidez e 
desorientación) calIou. Todo isto agravado porque, á altura de1989, a política lingüística xa 
contaba cunha certa rodaxe previa e, polo menos no papel, con moitos máis medios ca antes 
(comezando polos económicos: lémbrese as cifras da famosa débeda histórica), e, sobre todo, 
tiña que enfrontarse a retos moito máis esixentes, nun terreo no que non existe o punto 
morto: cando non se avanza, recúase.  
 
¿Un proxecto crible?  
 
O certo é que de 1989 para aquí, a implementación da Lei de Normalización estivo en mans 
dunha forza política que se debateu entre por unha banda o escepticismo e a hostilidade cara 
á normalización do idioma, e por outra a necesidade de ‘vestir’ publicamente un discurso 
populista e para-galeguista. Para máis, na mesma medida en que os xestores da política 
lingüística foron dispondo de fondos máis abundantes, incrementouse o perigo de que esta se 
convertese nun instrumento máis do clientelismo, unha das perversións máis preocupantes da 
Galicia ‘popular’, que parece ter xa asumida a vella consigna de ‘ou pan ou pao’. Nestas 
condicións, ninguén se pode estrañar do enorme déficit de credibilidade das autoridades 
públicas, e en consecuencia, de que dificilmente consigan impór observancia entre os 
individuos atinguidos en cada un dos sectores contemplados nas normas legais, e moito 
menos, claro, cheguen a suscitar confianza entre as persoas mellor dispostas. Deste xeito, as 
virtualidades que ofrecía a Lei de Normalización Lingüística nuns casos se malbarataron e 
noutros se aproveitaron malamente, estragando esforzos e desperdendo boas oportunidades. 
O traballo máis firme pola normalización, sobre todo no sector do ensino, pero tamén no da 
administración, nos medios de comunicación e nas empresas, quedou exclusivamente nas 
mans dunha presada de activistas, que de feito constituíron a única garantía real dos avances. 
Deste xeito, as iniciativas dos poderes públicos ían a reboque das iniciativas dos individuos e 
colectivos de base. A queixa é unánime: a Dirección Xeral de Política Lingüística ten que 
cumprir un papel dinamizador, orientador e coordinador máis activo, abandonar as suspicacias 
patolóxicas que a aferrollan e as pretensións de dirixismo, renunciar ó control político e á 
tentación clientelar; aclarar as ideas, e ofrecer un proxecto ilusionante, concibido en conxunto 
e posto en práctica coas partes implicadas. Sería imprescindible a elaboración dun programa 
global, que articulase e ofrecese un horizonte motivador para as iniciativas e esforzos 
sectoriais, que só adquirirán pleno senso no marco daquel; un programa confeccionado nun 
proceso aberto e participativo, e que non se limite a presentar metas tan grandilocuentes na 
formulación como inconcretas canto á súa realización, senón que estipule obxectivos 
realmente alcanzables secuenciados por sectores, a pra.zo fixo, e programados con todo o 
detalle posible canto a recursos institucionais, humanos e económicos. As previsións concretas 
da programación canto a iniciativas, prazos ou recursos, non deben considerarse como normas 



de cumprimento inflexible, senón como orientacións que terían como virtualidade principal a 
de permitir o contraste entre os planos e as realidades, isto é, a avaliación e a rectificación 
onde for necesario. Polo tanto é imprescindible establecer organismos e criterios de 
seguimento, e de avaliación da efectividade das medidas adoptadas, e vías para proceder a 
rectificacións e axustes. As autoridades políticas deben superar da alarmante alerxia que 
manifestan pola discusións e a crítica, pois estas son imprescindibles en calquera proceso 
democrático.  
Pero aquí batemos coa cuestión da credibilidade, un asunto crucial para un proceso, coma o de 
normalización, que en boa medida se alimenta das expectivas de futuro da xente, que de feito 
constitúe un exemplo paradigmático de ‘profecía autocumprida’: a xente ‘investirá’ no galego 
só e na medida que se convenza de que os demais o farán, e polo tanto, que este tenderá a 
incrementar o seu valor. Por iso, gozar dunha sólida credibilidade revélase como condición 
inescusable para o goberno que pretenda concitar o consenso social sobre un proxecto 
normalizador. Un programa que a opinión pública e os sectores afectados non asocien a 
cidadáns comprometidos coa lingua dificilmente pode reclamar a confianza pública. Unha 
política lingüística que sistematicamente prescinde de ou mesmo se enfronta a persoas, 
colectivos e institucións de traxectoria caracterizada pola promoción do galego, dificilmente 
pode suscitar as imprescindibles adhesións. Aínda peor, en ausencia dunha orientación política 
clara, os sacrificios militantes e os activismos voluntaristas doadamente se derraman en 
propósitos imposibles e empresas irrealizables que invariablemente abocan a unha 
desmoralizadora secuencia de frustracións, campo abonado para disolventes actitudes 
derrotistas ou sectarias. No canto de complementárense e sumárense, as forzas esváense, 
cando non se esgotan en enfrontamentos estériles. Velaquí a cara e a cruz do proceso galego: 
é excelente que os avances conseguidos estean arraizados nunha base social consciente e 
mobilizada, pero é perigoso que non se estean nun compromiso, cando menos sobre os 
aspectos básicos, entre os axentes sociais e as forzas políticas máis importantes, e que non 
conten cun sólido respaldo dos poderes políticos. A normalización lingüística ten un momento 
social, que é importantísimo, pero ten que ter tamén un momento político, que non o é 
menos. Por outra banda, o entusiasmo e a boa vontade son indispensables, pero sería 
perigosamente inxenuo pensar fiarse exclusivamente a elas. Entre outras razóns, porque nos 
amplos colectivos que necesariamente se van ver involucrados nas mudanzas forzadas polos 
planos de normalización, van existir distintas actitudes cara a estes; débese aspirar a encontrar 
a colaboración, ou polo menos o consentimento, da maioría dos concernidos, pero sería parvo 
agardar unha adhesión unánime e afervoada. Por iso, será imprescindible adoptar unha 
actitude aberta ós compromisos, destinada a asegurar acordos fundados na fría adhesión 
instrumental tanto ou máis ca na sentimental, sobre os que construír consensos amplos, que 
son os únicos que garanten a viabilidade dun proxecto normalizador. É fundamental refugar a 
difícil tentación do partidismo.  
Optimizando recursos: unha política eficaz  
En uñas xerais, os sucesivos gobernos autónomos adoptaron medidas de carácter extensivo, o 
que quere dicir que se tendeu a adoptar medidas de carácter moi xenérico, que afectan 
indiscriminadamente a colectivos sociais amplos e bastante heteroxéneos; medidas con 
obxectivos aparentemente moi ambiciosos pero en realidade pouco específicos (coma o 
famoso e falaz bilingüismo harmónico), e que para facérense efectivas esixirían enormes 
investimentos de diverso tipo (económicos, pero tamén humanos e institucionais), que por 
outra banda nunca se chegaron a comprometer. É certo que, aínda que a deliberada 
opacidade con que as autoridades responsables blindan este asunto fan difícil determinar cun 
mínimo de exactitude cánto, cómo e, sobre todo, en qué e para que(n), todos temos a 
impresión de que Galicia ten gastado moito diñeiro en política lingüística. O que acontece é 
que, se se tomasen a serio as proclamas públicas sobre as grandiosas metas dos gobernantes, 
cumpriría non sé empregar dun xeito máis racional os fondos destinados ó capítulo de 
normalización lingüística (o cal é, en todo caso, imperativo), senón tamén incrementar dun 



xeito espectacular a contía destes, o cal, é de supór, non sería moi ben recibido nun país coma 
o noso, con tantas e tan graves carencias noutros aspectos básicos. Ó meu entender, as críticas 
dirixidas á política lingüística oficial sobre este aspecto fundamental non teñen sido 
suficientemente concretas e clarificadoras. As políticas lingüísticas extensivas, ó dirixírense a 
conxuntos moi amplos, conlevan a dispersión de recursos e, polo tanto, corren o risco de 
malbaratalos, conseguindo unha modificación modesta das preferencias lingüísticas de 
numerosos individuos, pero non unha mudanza substancial de condutas lingüísticas nos 
sectores cruciais. Deste xeito, alteran un pouco a disposición ó cambio de conxuntos amplos 
da poboación, pero non a inflúen o suficiente como para que unha porcentaxe significativa de 
persoas se inclinen efectivamente a favor do cambio de comportamento lingüístico procurado. 
Seguramente, nas condicións do galego, tena sido máis realista e eficaz optar por políticas de 
tipo intensivo, que concentrasen os recursos dispoñibles nos sectores que, despois dunha 
consideración atenta da situación, se revelasen como claves para inverter a tendencia ó 
declive do idioma. Ó teren como obxectivo influír fortemente o comportamento duns poucos 
sectores concretos (onde se concentran os falantes do idioma e os máis proclives a usalo), as 
políticas lingüísticas intensivas permiten optimizar os recursos investidos e contan con máis 
probabilidades de éxito, pois mostran na práctica que é posible inverter a tendencia cara ó 
declive do idioma, posibilitando deste xeito a emerxencia dunha dinámica recuperadora.  
 
¿A fin do declive ou o principio da fin?  
 
Rematarei facendo unha reflexión para impacientes, ó fo de dous exemplos da historia: a loita 
pola supremacía do neerlandés en Flandres iniciouse a mediados do s. XIX e só rematou máis 
de cen anos máis tarde (1962/3); os cambios no Quebec comezaron a producirse a comezos da 
década dos sesenta, mentres que os obxectivos principais só se atinguiron na década dos 
oitenta. Por certo, eses cambios foron introducidos na súa primeira fase (ata 1976) polo 
Partido Liberal (canadiano), e só despois desta data polo Partido Quebequés. A consideración 
destes e outros exemplos convídanos a un cauto optimismo. O marco político e lexislativo 
actual, tanto o español como o galego, coas súas insuficiencias, é flexible de abondo, como 
mostran Euskadi e Calatuña, para emprender unha política lingüística moito máis ambiciosa e 
decidida da que se veu practicando en Galicia. Nesa perspectiva, podemos confiar 
razoablemente en que o período que estivemos a considerar neste artigo, se as cousas van por 
onde deben ir, será contemplado dentro de, poñamos, outros quince anos, máis ca como un 
tempo perdido, como unha fase de arrinque, coas timideces, tirapuxas e trasacordos 
característicos dos primeiros pasos dun proceso histórico. Non quería rematar a miña 
exposición sen expresar en voz alta unha reflexión: existen moitos e ben fundados motivos 
para a protesta contra a lentitude, inconsistencia e insuficiencias do proceso de normalización 
lingüística en Galicia, pero isto non ten que conducir ó desánimo. Tendo en conta as serias 
dificultades que houbo que superar, os galegos tamén temos razóns sólidas para sentirnos 
orgullosos dos logros e avances que conseguimos, e mais para non desfalecermos na sen 
dúbida esgrevia tarefa que aínda nos queda por diante.  
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