
El treball esmentat constitueix una recerca que pren una entitat comarcal, la Ribera d’E-
bre, com a unitat d’anàlisi geolingüística. La mapificació dels resultats en els nivells fonetico-
fonològic, morfològic, sintàctic i, sobretot, lèxic ha propiciat l’establiment d’àrees de com-
portament lingüístic similar. Així, el trànsit entre les varietats geogràfiques lleidatana i
tortosina ha estat objecte d’una descripció molt sòlida.

La dialectologia, amb aquesta nova aportació, ens recorda l’extraordinària vitalitat d’una
disciplina fonamentada en l’assumpció programàtica del comportament ordenadament hete-
rogeni dels fets lingüístics. D’altra banda, el procés d’estandardització de la llengua catala-
na compta amb una nova garba de materials lingüístics per a la reflexió sociopragmàtica.
[M. A. P. C.]

Tesi doctoral del prof. Aitor Carrera i Baiget. — El dia 29 de juny de 2005 Aitor Ca-
rrera i Baiget, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, va
defensar públicament en aquesta alma mater la seva tesi doctoral, intitulada Elements de va-
riació diatòpica en el gascó de l’alta conca de la Garona. Afers de vocalisme en l’occità de la
Vall d’Aran. Dirigida pel Dr. Ramon Sistac Vicén, professor de la mateixa Universitat, la tesi
va ser judicada per un tribunal que integraven els doctors Joan Veny (president), Albert Turull
(secretari), José Enrique Gargallo, Joan Peytaví i Jordi Suïls (tots tres, vocals), i va rebre la
qualificació d’Excel.lent cum laude per unanimitat. Es tracta d’un valuós treball que —adap-
tat per a una possible i desitjable publicació futura— haurà de fer conèixer millor aquesta
cruïlla romanicopirinenca, i sens dubte servirà per desfer tòpics lligats a una varietat de fron-
tera com l’aranesa. «Abandonem definitivament, doncs, les interpretacions que veuen en les
diferències lingüístiques entre zones araneses un producte de les intromissions del francès per
una banda, i el català o l’espanyol per una altra. Sovint no hi ha altra cosa que una versió meri-
dional de les diferències entre el Comenge i el Coserans» [darrer paràgraf de les Conclusions].
Cal destacar la meritòria exposició oral de l’autor, que es va expressar (primer) en català —la
llengua de redacció— i (després) en occità aranès —l’objecte del seu estudi—, varietat que va
emprar també el director de la tesi en la seva intervenció final. Deu ser la primera volta que
aquesta varietat romànica ocupa un espai tan destacat en la defensa pública d’una tesi. Tota
una fita, sens dubte, per a l’occità de la Vall d’Aran. [J. E. G. G.]

* * *

Plan de normalización do galego.4 — O 22 de setembro do 2004 o Parlamento de Galicia
aprobou por unanimidade o Plan xeral de normalización da lingua galega. A finais de xaneiro
do 2005 presentouse oficialmente ese Plan (294 p.), en coidada edición da Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Trátase do maior esforzo lexislativo sobre o idioma desde que se aprobou a Lei de Nor-
malización en xuño do 1983. O Plan contempla 445 medidas, algunhas realmente novidosas,
como as relativas ás novas tecnoloxías, que para os redactores do texto son a clave do futuro
da lingua, por consideraren que a actual diferenza entre linguas minoritarias e maioritarias será
substituída por linguas con tecnoloxía ou sen ela. Presenta, ademais, grandes novidades verbo
da tradición política da Xunta de Galicia, como son as medidas para o galego estremeiro (o fa-
lado no Eo-Navia, no Bierzo e nas Portelas), a referencia á necesidade de incorporar os inmi-
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grantes ó galego ou lograr que o carácter plurilingüe do Estado sexa un feito recoñecido como
natural na práctica da administración periférica do Estado. Non menos novidosa é a proposta
de creación do Instituto de Lingua e Cultura Galega ‘Rosalía de Castro’ para a promoción da
lingua e cultura galega no estranxeiro.

Despois de tantos anos de inexistencia de planificación lingüística e cunha política lin-
güística errática por parte da Xunta de Galicia, sen dúbida foi moi positivo que se presentase
e aprobase no Parlamento un plan tan arelado; pero as carencias, inconcrecións e incoheren-
cias que se detectan agoiran que este Plan dificilmente vai permitir cumprir os cinco obxecti-
vos xerais que nel se establecen: a) garantir a posibilidade de que viva en galego quen así o de-
sexe; b) conseguir máis funcións sociais e máis espazos de uso para o galego; c) introducir na
sociedade a oferta positiva de atender en galego como norma de cortesía; d) promover unha
visión afable, moderna e útil da lingua que esfarele prexuízos; e) dotar o galego dos recursos
lingüísticos e técnicos necesarios que o capaciten para a vida moderna.

Con este Plan non se pretende facer do galego a lingua normal da sociedade, aínda que
sexa en coexistencia do castelán, senón permitir que quen o desexe poida facer a súa vida en
galego. Un plan deste tipo debería conter un único obxectivo: acadar a plena normalización do
galego, entendida como parte dun proxecto colectivo, cultural e social; os outros, no mellor
dos casos, habería que consideralos medios e non obxectivos.

Non se aprecia homoxeneidade, pois resulta incoherente que se lles esixa ós docentes o
coñecemento do galego para o acceso á docencia en Galicia, pero non haxa tal esixencia para
os profesionais da sanidade, para os que se prevé organizar “probas de competencia lingüísti-
ca en galego, anuais e voluntarias, que, no caso de seren superadas, achegarán puntos adicio-
nais aos baremos de contratacións, oposicións, traslados, etc”. Nada se di da esixencia para o
acceso a todo tipo de administración, cunha proba de galego eliminatoria, que debería ser a
primeira en toda oposición, e non a derradeira como agora, pois convértea nun posible adorno
prescindible. E tamén se debería esixir a xuíces, fiscais, secretarios de concellos...

Non se indican prazos nin prioridades para as diversas medidas, algunhas delas pouco re-
alistas. Fálase de campañas en moi diversas áreas, pero sen compromisos temporais nin indi-
cación dos responsables, que agardamos que se concreten e definan na programación anual do
desenvolvemento do Plan, que ten que aprobar o Parlamento. Se non é así, todo pode quedar
en auga de ovos.

O órgano encargado de aplicar o Plan vai ser a Dirección Xeral de Política Lingüística,
que á hora de aprobarse estaba na Consellería de Educación. Despois das eleccións autonómi-
cas galegas de xuño do 2005, o goberno bipartito do PSOE cos nacionalistas do BNG creou
unha Secretaría Xeral de Política Política, adscrita á Presidencia da Xunta, medida ben atina-
da xa que ese órgano debe ter capacidade de coordinación e decisión sobre toda a administra-
ción autonómica e non só sobre o ensino, como pasaba ata agora.

O Plan presenta un detallado diagnóstico da situación do galego, aínda que mira moito
para o pasado e pouco para o futuro; por outra parte, nótase desequilibrio no diagnóstico e nas
propostas dos diversos sectores, e nalgunhas áreas as medidas deseñadas non están á altura do
diagnóstico, como ocorre no caso da mocidade e da familia, cun diagnóstico realista pero me-
didas moi limitadas.

É moi positivo que no caso do ensino primario as medidas propostas pretendan que, polo me-
nos, o 50% sexa en galego; pero tamén cómpre termos presente a maniña repercusión de tal por-
centaxe na normalización do galego, en boa medida porque a infancia e a mocidade non ven que
iso se corresponda co que encontran logo na sociedade xa que prensa, espectáculos, televisión...
están maioritariamente en castelán. O ensino non universitario é sen dúbida un sector dos máis
galeguizados, pero tamén é onde mellor se ve o fracaso da falacia do bilingüismo harmónico pre-
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dicada pola Xunta de Galicia gobernada polo PP desde 1989: a pesar da Lei de Normalización a
escola é un elemento máis castelanizador que galeguizador, como proba a alta porcentaxe de
alumnado que ten o galego como primeira lingua, pero que no recinto escolar sempre ou case
sempre usa o castelán na escrita (89%) ou cos profesores (51,4%), consonte cos datos do Mapa
Sociolingüístico de Galicia da Real Academia Galega, encargado pola propia Xunta. [F. F. R.]

Actividade e publicacións da Real Academia Galega (RAG). — Codificación léxica. A
finais do 2004 publicouse o Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa), cunhas
45.000 entradas. Coeditárono a RAG e o Instituto da Lingua Galega (ILG) e coordinárono
Manuel González González e Antón Santamarina Fernández, académicos e membros do ILG.
En 1989 xa se editara unha versión provisional e non venal dese Vocabulario, que foi a base
fundamental das entradas da práctica totalidade dos dicionairos e vocabularios temáticos da
lingua galega realizados nos últimos 15 anos. O feito de que en xullo do 2003 a RAG aproba-
se unha serie de reformas das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego do ano
1982, fixo necesaria unha nova revisión do VOLGa para adecualo ó novo texto normativo, que
se editou en decembro do 2003.

— A herdanza da lengua. O 18 de decembro do 2004 a RAG celebrou na súa sede da Co-
ruña unha sesión na que interviñeron os académicos correspondentes Carlos Varela Aenlle,
Héctor Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián e Domingus Frades, nomeados o 9 de outu-
bro do 2004, e o académico numerario Francisco Fernández Rei.

Esta sesión foi unha homenaxe ás variedades de lingua galega das comarcas estremeiras
con Galicia (Eo-Navia, Bierzo Occidental e Portelas de Zamora) e así mesmo ó que Lindley
Cintra denominou “falar também essencialmente galego”, o dos concellos cacereños de Val-
verde do Fresno, As Ellas e San Martín de Trebello, nos somontes da Serra de Gata.

Os discursos da sesión publicáronse no volume A herdanza da lingua. O galego de Astu-
rias, León, Zamora e Cáceres (A Coruña, 2004, 51 p.).

— Día das Letras Galegas. O 17 de maio do 2005 a RAG desprazouse a Monterroso
(Lugo) para celebrar unha sesión extraordinaria e pública en honra do poeta Lorenzo Varela,
a quen se lle dedicou o Días das Letras Galegas. Interviñeron os académicos numerarios Xosé
Luís Axeitos Agrelo, Xosé Neira Vilas e Xesús Alonso Montero e fechou o acto Xosé Ramón
Barreiro Fernández, Presidente da RAG.

O 2 de xullo do 2005 o Plenario da RAG elixiu a Manuel Lugrís Freire como persoeiro do
Día das Letras Galegas do ano 2006. Membro fundador da Academia e presidente da institu-
ción en 1934-35, a biografía e obra de Lugrís mostran unha vida de total entrega á dignifica-
ción e á normalización da lingua galega, sempre unida á defensa de Galicia para o que partici-
pou na creación de moi diversas entidades políticas e culturais. En Cuba funda o primeiro
xornal escrito integramente en galego (A Gaita Gallega 1885-89); é o primeiro en usar en pú-
blico o galego nun mitin, en 1907 en Betanzos nun acto do Sindicato Solidaridad Gallega do
que fora fundador; en 1916 participa na constitución da Irmandade da Fala da Coruña; en 1922
publica Gramática do idioma galego, a primeira escrita no noso idioma; en 1923 ingresa como
correspondente do Seminario de Estudos Galegos cun discurso sobre Pondal; e en 1932 parti-
cipa na redacción do anteproxecto do Estatuto de Autonomía (e logo do proxecto), en repre-
sentación do Partido Galeguista. No que respecta á produción literaria, tratou practicamente
todos os temas, salientando a súa obra teatral, coa que inaugurou o teatro galego en prosa.
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