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Cómpre saber que o idioma é o elemento caracterizador básico da nación. Isto é así non por unha cabriola
de carácter ideolóxico, senón por razóns que é doado entender. Todos recoñecemos que un idioma é o
vehículo de comunicación social nun determinado territorio ou nación, se hai unha situación de normalidade.
Este vehículo de comunicación, caracterizador dunha sociedade específica, posibilita coñecer o mundo,
darnos unha visión del. En certa maneira é, pois, a representación simbólica da realidade. Todas as
sociedades normais teñen cohesión social através dun sistema de comunicación e expresan, crían a
cultura propria através del. Nación normal, soberana, é igual a idioma normal, sistema lingüístico
non subordinado, usos da lingua para todo dentro do proprio territorio. Cando se dá unha situación de
anormalidade, porque está presente outro idioma alleo no seo da propria sociedade, despois dun proceso
de introdución vinculado á dependencia do exterior, a atitude respeito da lingua propria é sintomática da
atitude respeito á realidade do proprio país. Velaí porque os pobos que tentan normalizar, dignificar,
restaurar, a súa língua demostran tamén vontade de autogoberno, no eido político. Os procesos
de normalización están vinculados a procesos sociopolíticos. Dime como vai este proceso e direiche cal
é a evolución política do país.

Poder vivir en galego as 24 horas do día no proprio país, na Galiza, é o obxectivo do proceso
normalizador. Para o cumprir, é prioritario rachar a subordinación de usos do galego ao español, garantir
que os dereitos dos utentes do galego son respeitados en todos os ambientes e en todas as funcións, e
promover un proceso de recuperación de falantes, a comezar polas novas xeracións. Para que isto
aconteza, ten de haber un poder político administrativo que considere o galego como a súa lingua propria,
prioritaria e normal. Con efeito, a evolución lingüística da sociedade galega está condicionada polo
feito de que durante 25 anos non se empregaron os resortes institucionais do autogoberno para
un proceso de normalización como o sinalado.

A importancia dun
novo status para o galego

alumnado terá o dereito individual ao emprego da
lingua oficial que estime oportuno.

8. Unha lingua realmente oficial, que ten dereitos, debe
contar cunha Administración de Xustiza, cunhas
Notarías e uns Rexistos que teñan o deber do coñe-
cimento e da atención, sen pexas de nengún tipo, aos
seus usuarios. Eis un dos pontos fulcrais para un
verdadeiro cambio de status da lingua galega. Quen
ten de protexer os dereitos debe ser o primeiro en
os practicar.

9. A situación do galego é peculiar no interior do país.
Ninguén nos vai solucionar os nosos problemas. Pero
o galego sobarda os limites administrativos de
Galiza. Hai zonas galego falantes fóra
do noso territorio administrativo, en
situación parecida á do interior. É lexí-
timo que os poderes públicos de
Galiza tenten promover o seu uso e
a súa normalización nestes territorios.
Tan lexítimo como considerar que o
galego fai parte dunha área lingüística
maior, que é a área galegoportuguesa.
Os contactos económicos, culturais,
sociais entre estas áreas através do
vehículo común é chave para a súa
vitalidade.

10. A forma legal e oficial dos topónimos de Galiza é
a orixinaria, isto é, a galega. Non se poden lexitimar
topónimos deformados, acastrapados, híbridos que
son auténticas burlas. A toponimia lémbranos cais foron
as orixes do país, cal é o noso pasado, de onde vimos
e de quen somos fillos. O mesmo pasa cos antro-
pónimos, se ben a súa restauración depende dos
individuos e das familias sob o amparo e orientación
das institucións públicas competentes.

Velaiquí os rasgos dun perfil lingüístico autenticamente
proprio da oficialidade. Esta á vista que necesitamos
un cambio de política lingüística. Debemos prepararnos
para este debate. Debemos saber que a presenza
dunha lingua estraña como dominante dentro do proprio

país é un dos instrumentos máis úteis para
a subordinación colectiva e a falla de cons-
ciencia do proprio. Necesitamos rachar o
dominio do español sobre o galego, tronzar
a dependencia que padece o noso idioma.
Tronzaremos así un dos instrumentos da
alienación que sofre o país.
Non estamos perante un tema exclusi-
vamente lingüístico ou formal. Estamos
a falar da actitude con respeito á propria
realidade, da integración e cohesión social
na Galiza, da valorización positiva do

proprio, da vontade de exercitar e criar unha cultura,
incluída a cultura política propria, atenta ás auténticas
necesidades do noso país.

O resultado do debate social e institucional sobre o
Novo Estatuto debe ser avaliado, entre outros factores
de importancia, de forma moi especial no que atinxe
á proposta de oficialidade que se faga sobre a lingua
galega. O Estatut catalán, se algo ten de positivo
despois de ser peneirado polas Cortes españolas,
é o status que garante para a lingua propria de
Catalunya. O galego necesita cando menos o mesmo
status. Manifestémonos ao respeito o día 17.

A lingua galega é a que está
discriminada e subordinada.
Está á vista que necesitamos
un cambio de política
lingüística. Debemos dar
ese debate

“ Poder v iv i r en galego
as 24 horas do día ”



Os planos de normalización para calquer ámbito
poden ser temporais, por fases, mais sempre con
obxectivos precisos a cobrir cuxo cumprimento
debe ser garantido polo Goberno galego

+

É lóxico, e preocupante, que se teña producido un
retroceso cuantitativo de utentes do galego e que os
avanzos cualitativos (uso en funcións das que estaba
excluído) non tivesen un peso significativo nen dina-
mizador ou restaurador. Non falamos esaxeradamente
se dicemos que o galego, o noso idioma, vive nunha
encrucillada. Asemade, o momento político é o máis
oportuno para combater e amolecer o calo criado
durante estes 25 anos, debater socialmente sobre o
problema e recuperar a capacidade reivindicativa a
prol do idioma. É a oportunidade que nos oferece o
debate sobre un Novo Estatuto de Nación para
Galiza. Neste como noutros temas, mais neste de
forma punxente, o debate social e o papel das avan-
gardas na cuestión lingüística aprol do noso idioma
van ser determinantes. Hai que oferecer propostas e
solucións para superar o impasse actual e dotar de

credibilidade, de real prescritividade, a oficialidade do
galego.

O Novo Estatuto de Nación para Galiza do BNG (que
se pode consultar na páxina web da frente,www.bng-
galiza.org ) expresa cais son os criterios do nacionalismo
para instituír unha auténtica oficialidade do galego no
noso territorio. Enumerámolos a seguir:

1. A tese de que o idioma proprio, orixinario, de Galiza
é o galego, ten un importante valor simbólico, pero
debe estar acompañada de valores de uso, de
practicidade, de prescritividade, de deberes para a
Administración e dereitos para os cidadáns. Non
podemos seguir mergullados nunha oficialidade
ficional.

2. A oficialidade consiste en que a Administración
pública galega ten o deber de usar o galego como
lingua prioritaria e primaria, única forma de os utentes
do noso idioma teren o dereito ao seu emprego con
total amparo e auténtica liberdade. Non existen
dereitos individuais se non houber deberes colec-
tivos. Mesmamente, o status de oficialidade significa
o deber de todos os cidadáns de Galiza de coñecer o
idioma proprio, competencia que deben garantir as
administracións públicas.

3. Debemos ser conscientes de que a rotura do
dominio do español sobre o galego e a ocultación
deste en determinados ámbitos necesita do
tronzamento desta hexemonía diglósica por parte
do poder político de Galiza, das administracións. Isto
só pode producirse se as administracións públicas,
oralmente e por escrito, para todas as funcións, em-
pregan o galego como lingua primeira, simbólica, do
país.

4. Os planos de normalización para calquer dos ámbitos
poden ser temporais, por fases, mais sempre con
obxectivos precisos a cubrir. Estes planos serán para
todo o territorio do país e para toda a sociedade e para
todos os ambientes e funcións da vida pública na
Galiza.

5. Os utentes do galego son, hoxe por hoxe, os dis-
criminados. A lingua galega é a que está discriminada
e subordinada. Hai que practicar unha política lingüística
de amparo para quen o necesita, de rotura do dominio
do español sobre o galego, para que poda falarse de
auténtica liberdade, mesmo de elección, tendo sempre
presente o criterio de cal é a lingua propria e orixinaria
do país.

6. Nengún espazo da vida pública galega, da vida
social, dos servizos públicos, pode ficar fóra da presenza
do galego como lingua oficial. É o principio de
universalidade: todos os ámbitos, todas as funcións,
todos os usos, en galego.

7. O ensino é un lugar privilexiado para o coñeci-
mento estandarizado da lingua, para a súa restau-
ración xeracional, para a vehiculización de coñecimentos
de toda caste e para a socialización integradora na
sociedade galega. Nengún chanzo do sistema educativo
pode ficar á marxe da planificación lingüística e da
restauración de usos progresiva do idioma galego.
Podemos resumir dicindo que o sistema educativo
ten o deber de garantir o ensino do e en galego. O

O Novo Estatuto é a oportunidade para lograr a plena igualdade do galego co español

A mobilización social é fundamental para garantir un novo status
para a lingua nacional. O 17 de Maio é preciso saírmos á rúa.

Anxo Quintana, durante a súa intervención na Convención Nacional pola Lingua


