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La geolingüística com a camí interdisciplinari en l'estudi de
l'espai lingüístic

Podríem assenyalar l'inici dels anys 1980 com el cornencament de la prac
tica de nous enfocaments en l'estudi de l'espai lingüístico Fins aquests anys , les
dues disciplines que se n'havien encarregat, la geografla i la lingüística, desen
volupaven llur treball separadament i gairebé no coneixien una el treball de
l'altra. Així , dins la geografia humana, la geografla de les llengües es limitava
a fer una descripció de la distribució espacial de les distintes llengües o famí
lies de llengües mentre que, dins la lingüística, la dialectologia es dedicava a
descriure la localització espacial deIs íen ómens lingüístics per establir, a partir
de concepcions primer comparatives o historicistes, i després estructuralistes,
unes determinades arealitats. La geografla de les llengües s'ocupava doncs de
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les descripcions espacials interlingüístiques i la dialectologia d e les intralin
güístiques (C HAM BE RS i TRUDGILL, 1994; G RASSI, 1981; M ACKEY, 1988;
R UFFINO -ed.-, 1991; SAN~rOS SOLLA, en imprempta; V ENY, 1986;
VIAPLANA, 1996; W AGNER, 1987 ; WILLIAMS, 1988).

Així i tot, a despit d 'ocupar-se totes dues del mateix objecte d 'estudi -1'es
pai lingüístic- i des dun enfocament similar - el descriptiu-, tant la dia
lectologia com la geografia de les llengües eren vistes com a branques menors
de dues disciplines llunyanes. Només el pas dels enfocaments descriptius als
analítics -en els quals l'espai deixa d 'ésser considerat com a un simple «co n
tenidor» o «ru are» d e les diferencies lingüístiques per a ésser abordat des de la
seva dimensió social i humana- va afavorir un acostament de la geografia i la
lingüística per a aprofundir en l'estudi de l'espai lingüístico Aquesta nova pers
pectiva analítica i social va exigir aviar col-labo racion s interdisciplináries que
van rebre el nom de geolingüístical (CHAMBERS i TRUDGILL, 1994; MACKEY,
1988; RUFFINO -ed.- 1991; WILLIAMS, 1988). Així, allo que va cornencar
com una serie de treballs interdisciplinaris, es va anar consolidant com una
nova branca de trobada de la lingüística i la geografia, i on es podrien també
incloure els anteriors enfocaments descriptius tradicionals. D'aquesta manera,
com sorgeixen més treballs i bibliografia sobre el tema, podríem comenc;ar a
veure en la geolingüística una nova «b ran ca mixta» amb metodes i teories pro
pis, quelcom similar a la sociolingüística o la geopolítica.

El trinomi llengua/espai/soeietat: l'exemple gallee

Com hem vist, el punt de trobada entre dialectologia i geografia de les llen
gües va ésser possible gracies a un nou enfocament social aplicar a l' analisi de
l'espai lingüístico Sens dubte, el creixent interés per les qüestions socials tant
en geografia com en lingüística a partir dels darrers anys 1960 esta relacionat
amb tot aixo. Així, la geolingüística actual va superant concepcions espacials
estátiques i n'adopta d'altres més dinamiques: l'espai, i també la llengua, és un
producte i un instrument variable de les societats humanes (CHAMBERS i
TRUDGILL, 1994; MARSTON, 1989; TRUDGILL, 1974, 1975, 1983; TUAN,
1991). D'aquesta manera, l'intercs de la geolingüística en aquests darrers anys
s'esta centrant en les manifestacions espacials de les dinamiques socials que
afecten la llengua. És a dir, s'analitza la distribució espacial deIs usos i feno
mens lingüístics en funció de les característiques de les societats que produei
xen i ocupen l'espai lingüístic (CHAMBERS i TRUDGILL, 1994; TRUDGILL, 1974,
1975, 1983; WILLIAMS-ed.-, 1988, 1991).

En aquest sentir, un dels grans temes d 'interes de la geolingüística dels últims
anys és l'análisi de les transformacions produides en l'espai lingüístic pels pro-

1 El term e «geolingüístiea» ja s'hav ia ut ilirzar anteriorment per a designar estudis de l'espai lingüís
tic, so brerot treballs de tipu s dialecrologic (quantificacions, eartografies... ) i ja menys els relatiu s a la
geografia de les llengües (CHAMB ERSi TRUDGILL, 1994: Pei, 1970 ; VENY, 1986; W ILUAMS-ed.-, 1988 ).
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cessos d 'urbanització, especialment en casos d 'espais caracteritzats per situa
cions de contacte lingüístic més o menys conflictives. Aquests espais solen ésser
periferics i molt sovint hi coexisteixen llengües autoc tone s o endó gcnes amb
llengües exogenes difoses des de les regions centrals deIs estats-naci óa que per
tanyen aquestes periferies, Respecte al retrocés socioespacial d 'aquestes llen
gües tradicionals s'ha assenyalat sovint l'important paper que hi va tenir el
desenvolupament dels sistemes de ciutats (BENCARDINO i LANGELLA, 1992).

Per a aquest punt de vista resulta fonamental el treball de Louis-Jean Calvet
(1993) , que, tot i ésser basicament sociolingüista, va obs ervar alguns aspectes
geografics del retrocés de les llengües minoritzades. Segons aquest lingüista
trances, després d 'una primera fase on l'ús de les llengües dominants es torna
un instrument de diferenciació social, en una segona fase, els nuclis urbans, on
solen concentrar-se les classes socials que empren la llengua dominant, esde
venen els centres motors del retrocés espacial de les llengües minoritzades
(CALVET, 1993: 55-80). Respecte al cas gallec, en el qual ens centrarem d 'ara
endavant, si observem el mapa que vam elaborar a partir de la cartografia publi
cada pel Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega i que es refe
reix als primers anys 1990 (mapa 1),2hi veiem que les arces més desgalleguit
zades són també les més urbanitzades.

En general, la població gallega habitualment castellanoparlant presenta una
tendencia de concentració en la meitat occidental del país, sobretot en les arces
metropolitanes d 'A Coruña-Ferrol i Vigo-Pontevedra. Veiem, dones, que el sis
tema de ciutats gallec i el seu desenvolupament són factors decisius per a com
prendre les dinarniques espacials d 'un contacte lingüístic conflictiu.

Conflicte lingüístic i desenvolupament urb á a Galícia

Labsencia a Galícia d 'una veritable revolució industrial va implicar un pro
cés d'urbanització desigual i tarda, arnés d' ésser motivat sobretot per factors exo
gens. El país va constituir una regió periférica fornidora de materies primes i de
rná d' obra per les regions centrals industrialitzades. Així, als inicis del segle XX

encara es poden veure els nuclis urbans gallecs com a petits i modests centres
comercials i administratius inserits dins un món fonamentalment agrari (LOIS,
1993: PRECEDO, 1987; SOUTO, 1988; TORRESi LOIS, 1995). Es tractava, dones,

2 Pel m ap a qu e vam elaborar, vam m antenir la divisió en municip is, enca ra qu e el Seminario de
Soc iolingüística da RAG els va agrupar en sectors. C onside rem com a arees de torta presen cia de pobla
ció castellanoparlan t aquelles qu e presenten un percentatge de monolingüi sm e en gallec inferior al 40%,
de bilingüism e am b predomini del castella superior al I S% i de monolingüisme en castella superior al
5% . A m és, classifiquem com a arces de presen cia important de pobl ació castellanoparlant aquelles qu e
mostr en un percentatge de castellanoparlants habituals (monoling ües i bilingües amb predomini d 'a
qu esta llen güa) superior al 200/0 . C onsidere m tam bé les árees de presencia creixent de població castella
noparlant, és a dir , aqu elles que mo stren un percentatge de bilingüi sm e am b predomini del castella supe
rior al 8,5%, enca ra qu e el percen tatge de monolingüi sm e gallegoparlant és ací superior al 40% i el de
monolingüi sm e en castella inferior al 5% (FERNÁNDEZ i R O D RÍGUEZ -coords .-, 1995).
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Mapa 1
Presencia de població castellanoparlant a Galícia

o 30 K m

• Forta presencia de població castellanoparlant

Presencia important de població castellanoparlant

Presencia creixent de població caste llanoparlant

Escassa presencia de població castellanoparlant
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del «vieux complexe agraire» descrit per Bouhier (1979), d'una societat geoso
cialment poc rnobil i escassament diversificada.

Si tenim en compte que les xarxes socials agraries són tancades, és a dir, que
es caracteritzen per la seva densitat (els intercanvis socials d'una persona són
lirnitats) i múltiples (les relacions que s'estableixen entre les persones són alho
ra de diferents tipus: familiars, vemals, d' amistar. .. ), no resulta difícil explicar
com encara avui l' espai lingüístic majoritáriament gallegoparlant és bastant
més extens que el majoritariament bilingüe o el castellanoparlant. La socio
lingüística ha estudiat a la menuda com les xarxes socials agraries i tancades
afavoreixen la conservació d'usos i Ienómens lingüístics tradicionals, que cons
titueixen signes de solidaritat i d'integració grupal (BORTONI-RICARDO, 1985;
RODRÍGUEZ i FERNÁNDEZ -coords.-, 1995; MILROY, 1980, 1982, 1994). El
carácter tarda i restret del procés urbanitzador a Galícia, que va suposar una
important alteració d' aquestes xarxes socials agraries, explica, per tant, l' am
plitud actual de les árees on l'ús del gallec és predominant o gairebé exclusiu.

Tanmateix, Galícia no va restar totalment aliena als canvis que el desenvo
lupament del capitalisme estava introduint a Europa. Són els ports, les sorti
des de les materies primes i la má d'obra, els primers que comencen a desen
volupar-se: A Coruña i Vigo, i més tard Ferrol. Encara que ajudats pels recursos
que oferien les regions costaneres gallegues, el desenvolupament d' aquests ports
es va basar en decisions administratives i en inversions vingudes de l' exterior.
El mateix va succeir amb la resta de les ciutats, que, excepte Santiago, van dei
xar d' ésser viles en ser designades capitals provincials i en esdevenir així cen
tres administratius i de serveis. D'aquesta manera, en la primera meitat de segle
xx, ellent desenvolupament del procés urbanitzador gallec ja avanerava al occi
dent del país, aprofitant la Depressió Meridiana, per on ja s'anava construint
el ferrocarril (PRECEDO, 1987; SOUTO, 1988; TORRES i LOIS, 1995).

Aquest inici del procés urbanitzador modern va implicar canvis significatius en
l'espai lingüístic gallec. Si durant una bona part del segle XIX el conflicte lingüís
tic, limitat a les ciutats, només es definia en termes «verticals», és a dir, socials, a les
acaballes d' aquell i sobretot a partir del segle xx, en consolidar-se els principals
nuclis urbans com a espais lingüístics de majoria castellanoparlant, el conflicte esde
vé espacialment diíús i comenera a definir-se també en termes «horitzontals».. En
aquest moment els usos lingüístics no solament seran un indicador de la procedencia
social, sinó també, i a més a més, de la procedencia espacial. Es consolida i reíorca,
dones, l'associació «castella-ciutat» / «gallec=aldea» (HERMIDA, 1990).

La consolidació d'un cert desenvolupament urba implica, per tant, la des
galleguització de les ciutats. Una de les causes n' és l' economia d'aglomeració,
que tendeix a concentrar les seves activitats industrials i terciáries en els cen
tres urbans. En conseqüencia, l' estructura social de les ciutats es diversifica i
les xarxes socials deIs parlants urbans s'obren, esdevenen més difuses (els con
tactes d'una persona amb altres alllarg del dia es multipliquen) i simples (el
tipus de relació que s'estableix entre dues persones ja tendeix a ésser només
d'un tipus: només d'amistat, veínals o laborals ... Es produeix doncs una més



194 Tre balls de la SCG, 51, 2001 Ca rlos Valcárcel Ribeiro

gran mobilitat social dins les ciutats que es tradueix en un increment dels inter
canvis com unicatius en tre persones d 'usos lingüístics divergents. En aquest
tipus d'intercanvis la persona que parla la varietat menys prestigiosa, el gallec
en aquest cas, acaba per adaptar-se i utilitza la varietat lingüística de prestigi,
és a dir, el castella (FERNÁN DEZ i RODRÍGUEZ - coords.-, 1995; MI LROY,
1980, 1982, 1994). Així, les classes mitjanes de les ciutats (artesans, comer
ciants... ) es castellanitzen i les classes més populars (obrers, peons... ) es bilin
güitzen. En resum, són les noves activitats , la nova divisió del treball, les que
impliquen una major mobilitat i diversificació social, i, per tant, un increment
del canvi lingüístic en les ciutats (BORTONI-RICARDO, 1985).

Totes aquestes tendencies s'accentuen amb l'acceleració del procés urbanitza
dor gallec a partir dels anys 1960. Són de nou decisions extern es, en aquest cas la
potenciació dels Pols de Desenvolupament, les que donen un nou impuls al crei
xement urba. Les iniciatives i les inversions tornen a concentrar-se en les dues ciu
tats més importants, A Coruña i Vigo , que es sostenen a més i més en Ferrol i
Pontevedra respectivament. El desenvolupament de la Universitat de Santiago i
després la seva designació com a a capital de Galícia fan d'aquesta ciutat un punt
de connexió dels dos focus de creixement urb á: el GolfÁrtabro i les Rías Baixas.
La política dels Pols de Desenvolupament ha consolidat doncs la conformació
d' un eix atlantic a Galícia on es concentren la majoria de les activitats industrials
i terciaries, que són el motor d'una rápida expansió urbana. EIs desequilibris ter
ritorials s'accentuen dins el país: el camp es col-lapsa i bona part de la seva pobla
ció emigra cap a les puixants ciutats atl ántiques, així com a Europa i a Amcrica
(HERNÁNDEZ, 1990; PRECEDO, 1997; SOUTO, 1988; T ORRES i LOIS, 1995).

L'acceleració del procés urbanitzador en aquestes regions costaneres galle
gues implica una precipitació paral-Íela del procés desgalleguitzador dels espais
urbanitzats. La població rural que arriba a les ciutats aviat es bilingüitza, la seva
inserció dins una estructura socioespacial més mobil i oberta, totalment dife
rent de la parroquial, els exposa a constants intercanvis amb la població autoc
tona i habitualment castellanoparlant, i afavoreix la seva assimilació lingüísti
ca (BORTONI-RICARDO, 1985; FERNÁNDEZ i RODRÍGUEZ-coords.-, 1995).
Pero també l'afermament de la concentració espacial del desenvolupament urba
reforca les diferencies i desequilibris dins l'espai lingüístic gallec. Així, si recor
dem allo que vam veure al mapa 1 i ens centrem en el mapa 2, que es refereix
al quocient locacional de gallegoparlants i castellanoparlants als ajuntaments
de l'eix atlantic a 1'inici dels anys 1990,3veiem que la població castellanoparlant

3 El qu ocient locacional es calcula «by div iding the propon ion (%) of the population in a specific
te rritory by th e proponion (%) in th e overall lang uage regi ón» (PRYCE i WILLIAMS, 1988: 195). Si el
quocient és major d' 1.0 , aixo indica un a sobrerepresentació de parlants, mentre que si aquell és men or
de 10 allo qu e en mo str a és un a subrep resentació. Si el quoc ient d 'un ajun tament és 1, el grup de par
lants hi esta repr esentat en la mateixa proporció qu e al conj unt de tots els ajunrarnents (PRYCE i W ILLIAM S,

1988). Respect e al riostre mapa, conside rem sobrereprese ntació m ín im a de gallegopa rlan ts un quocient
locacional igual o inferior a 1.75. Utilitzern ací les dad es del Ce ns lingü ístic de 1991 ja qu e, m algrat qu e
és men ys fiable i exacte qu e el mo str atge del Sem inario de Socio ling üís tica da RAG , ens ofereix les da des
derallats per ajun tame n ts (conce llos).
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es toba sobrerepresentada, és a dir, que es concentra espacialment en les dues
grans ciutats i en els dos nuclis adjacents. És evident, dones, que l'eix atlantic
de desenvolupament urbá suposa un eix paral-lel del procés de desgalleguitza
ció espacial.

Mapa 2
Quoeient lo eaeional deIs grups linguísties
a l'eix gall ee de desenvolupament atlán tic

o

Sobrerepresentació de castellanoparlants

Sobrerepresentació de bilingües

Sobrerepresentació mínima de gallegoparlants

Sobrerepresentació de gallegoparlants
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Mundialització, diversificació geolingiiística i urbanització difusa

Si tornem al mapa 2, veiem que hi ha una serie d 'ajuntaments en principi
no urbans, pero proxirns a les ciutats, que presenten una sobrerepresentació de
població castellanoparlant o bilingüe. O'altra banda, veiem també que alguns
cen tres comarcals ja mostren una sobrerepresentació de bilingües i/o una baixa
sobrerepresentació de població gallegoparlant. Sembla que la distribució espa
cial deIs grups lingüístics en el eix de desenvolupament atlantic es torna més
complexa i que altres espais menys centrals presenten unes dinamiques socio
lingüístiques particulars.

En realitat, l' actual distribució espacial deIs grups lingüístics a Galícia res
pon als nous processos d'urbanització difusa i d 'aprofitament local selectiu
que es produeixen dins el marc de la mundialització de l'economia. Aquesta
unicitat eco nó m ica a nivell global implica una exacerbació de les especialit
zacions productives a nivell espacial i, per tant, un reíorcament de les diferen
cies territorials. A m és , es produeix una necessaria acceleració en l' intercan
vi de productes i ma d 'obra: l' anomenada «co m p ressió espaciotemporal»
(MASSEY, 1994; SANTOS, 1996). Sorgeix, dones , una nova relació entre la
localitat i la globalitat que implica una descentralització i una diversificació
espacial. En co nseq üen cia, des dels inicis dels anys 1980 passem d 'un desen
volupamen t d 'aglomeració i intervenció externa a uns processos més difusos
i en dó ge n s, en funció del valor potencial dels espais locals (PRECEDO, 1987;·
SANTOS, 1996).

Per tant, a partir d 'aquesta epoca veiem que fora de les ciutats, pero a prop
d 'elles, sorgeixen espais atractius per a la urbanització en xalets adossats o urba
nitzacions. També apareixen arc es d 'oci on es construeixen nombrosos habitar
ges de segona residencia. O'altra banda, són diversos els centres urbans comar
cals que surten d 'un cert estancament gracies a!'aprofitament dels recursos locals
(LOIS i T ORRES, 1995 ; PRECEDO, 1987; TORRES i LOIS, 1995). L'oposició
rural/urba deixa d ' ésser, dones, operativa, els límits camp/ciutat es compliquen
i allo que s'observa en realitat és un continuum espacial en tre uns establiments
human s m és concentrats i altres més difusos (LOIS, 1993). Així , l'eix de desen
volupament atlantic'gallec ja no es pot definir per pols o centres i es caracterit
za a m és a m és per una serie de regions urbanes, periurbanes i rururbanes inter
com un icades per carrete res, autopistes i ferrocarril , i on es concentra bona part
de la població del país (LOIS, 1993; LOIS i T ORRES, 1995; T ORRES i LOIS, 1995).

Aq uestes tran sformacions socioes pacials afecten sem p re les din árniques lin
gü ístiques a G alíci a. Així , la urbanització difusa de am plies arces del GolfÁrta
bro i de les Rías Baixas implica l'arribada a aquests de població urbana caste
llanoparlant, el canvi de les estructures socioeconomiqucs i una major mobilitat
geosocial en tre la població local. Les xarxes socials de la població gallegopar
lant aut óctona tendeixen a obrir-se i aix ó permet un canvi lingüístic favorable
al caste llá, llengua de prestigi, amb 1'increment de les interrelacions en tre par
lants d 'usos di vergents.
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D 'altra banda, amb l'abandó de l'agricultura com activitat principal i la diver
sificació de les ocupacions, l'espai laboral es dissocia de l'espai residencial. Dins
llurs contactes quotidians, la població periurbana distingirá aviat entre una
zona de primer ordre (contactes més habituals i forts, normalment associ ats a
l'espai residencial: familiars, veins i veines, amistats ... ) i una altra de segon
ordre (contactes més restringits i esporadics en espais de consum o en l'esp ai
laboral: persones desconegudes, superiors, companys, personal subordinat... )
(MILROY, 1980, 1994). En els contactes amb parlants pertanyents a la zona de
primer ordre hom tendeix a mantenir les practiques lingüístiques tradicionals ,
1'ús del gallec, mentre que en els contactes amb persones que s'inclouen en la
zona de segon ordre hom tendeix a negociar els usos lingüístics, normalment
a favor de la varietat més prestigiosa, el castell á.

La població dels espais periurbans es compon, d 'una banda, d 'una seri e de
comunitats majoritariament castellanoparlants, que viuen a les zones residencials
de xalets adossats o urbanitzacions, i, d 'altra banda, d 'unes comunitats bilin
güitzades que viuen als antics assentaments rurals, ara transformats per l'am
pliació de les vies de comunicació i per les noves modalitats de construcció.

Així mateix, les viles que coneixen un desenvolupament endogen acceleren
encara més la seva bilingüització ja que els canvis que hem descrit pels esp ais
periurbans es produeixen ací amb més Iorca i rapidesa. Algunes d 'aquestes viles,
com Vilagarcía, Cambados o Padrón, es situen a l'eix atlantic en que ens cen
trem, pero d' altres més o menys allunyades com Lalín, Muros, Viveiro, O Barco
de Valdeorras, O Carballiño, Rivadavia o Verín també comencen a mostrar
una rápida castellanització (FERNÁNDEZ i RODRÍGUEZ -coords.-, 1995).

Si tornem dones als mapes 1 i 2,4i sobretot a allo que hem dit a 1'inici d 'a
quest apartat, dins l'eix gallec de desenvolupament atl ántic podem observar:

• Dos grans centres rectors de l'eix de desenvolupament, Vigo i A Coruña,
fortament castellanitzats.

• Dos centres urbans de proporcions més modestes, Pontevedra i Ferrol,
adjacents als dos centres rectors i també fortament castellanitzats.

• Una serie d'ajuntaments que envolten els grans centres urbans tot consti
tuint-ne veritables arces metropolitanes (PRECEDO, 1987). Poden ésser viles
i/ o ajuntaments més o menys industrialitzats que depenen dels centres
urbans rectors i adjacents (Narón, Neda, Fene, Arteixo, Carballo, Marín,
Cangas, Moraña, Porrifio, Redondela... ), pero també ajuntaments atrae
tius per a l'establiment de zones residencials o de potencials viles-dormi-

4 EIs d esfasam en ts entre els dos mapes só n ev ide n ts respecte a alguns ajuntaments a ca usa de les
irnport ants di ferencies existents en tre les dos fon ts utilitzad es: el cens del 1991 i el treball del Seminario
d e Sociolin güí sti ca. Lelaboraci ó dels cens lin gü ísti c és m és in exacta quant a la form ulació de les pre
guntes pe ro més completa respecte de la co be rt ura soc ial i espacial. El treball del Seminario és un son
datge soc io lingüístic i, per tan t , les dades hi són molt més fiables, pero només co breix una pan restrin
gida, encara q ue sign ificativa, de la població i del territ orio Ací només intentarem formular algunes idees
relleva n ts analitza n t conjuntament i generalment els dos mapes,
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tori , a m és de naus i tallers (Poio , Bartamiráns, O Milladoiro , Cambre,
Oleiros , Nigrán, Mos, Gondomar. ..) i, finalment, ajuntaments marcats per
la seva activitar turística i d 'atracció de segones residencies (Miño, Sada,
Pontedeume, Sanxenxo, O Grove, Baiona... ). Aquest conjunt d 'ajunta
m ents que conformen les grans ar ces periurbanes de Galícia coneix un
important i recent procés de castellanització, que es basa en la bilingüit
zació de llur població autóctona gallegoparlant.

• Un centre urba en ple desenvolupament, Santiago, que connecta les d ues
grans arees metropolitanes d'A Coruña-Ferrol i Vigo-Pontevedra. Santiago,
donat el seu desenvolupament urba particular i essent un gran centre comar
cal d 'una amplia área rural central (SOUTO, 1988; TORRES i Lors, 1995),
no va coneixer els forts processos de canvis lingüístics d 'alrres ciutats adés
menors com Pontevedra o Ferrol.

• Un conjunt de viles dinamiques aillades o inserides com a centres comar
cals de desenvolupament endogen, pero englobades en l'eix de desenvolu
pament atlantic: Padrón-Cesures al Baixo Ulla, Caldas-Cambados
Vilagarcía al Umia-Salnés, Tui-A Guarda al Baixo Miño, A Póboa do
Caramiñal i Redondela. Són viles que coneixen una rápida castellanització
de llur població més nova darrera una important bilingüització deIs adults.
Alguns estudis indiquen que el procés desgalleguitzador hi és més intens
que a les arces periurbanes (FERNÁNDEZ i RODRÍGUEZ-coords.-, 1995).

• Una important i extensa área rural, gairebé exclusivament gallegoparlant,
situada al voltant de Santiago.

• Una serie de viles dinamiques del Barbanza on, segon les dades del cens,
el desenvolupament endogen no sembla haver afectat significativament les
pautes lingüístiques de la població: Ribeira, Boiro i Rianxo.

Conclusions

L actual distribució espacial dels usos lingüístics a Galícia i especialment al
seu eix de desenvolupament atlantic mostra que l'avancament del procés d 'ur
banització no produeix una uniformització dels usos lingüístics, sinó que accen
tua i torna més complexes les dinamiques geolingüístiques del país. En trae
rar-se d 'un procés urbanitzador selectiu, de més a més difús, Íimitat a una franja
i a algun punt arllat del territori , implica que els seus efectes sobre les din ámi
ques lingüístiques espacials siguin igual de concrets. A rn és, els espais urbans i
periurbans no són homogenis pel que fa als usos lingüístics de llurs habitants ,
encara que gairebé tots presenten un clar retrocés del gallec com a llengua d 'ús
exclusiu i habitual. Les dinamiques d 'aquesta desgalleguització depenen i s'ex
pliquen, dones, a partir d 'una evolució del procés urbanitzador, diferent i desi
gual en cada espai concreto De tot aixo , en són il-Iustratives les diferencies que
s'obs erven entre la ciutat de Santiago i les de Pontevedra o Ferrol, o entre les
viles de Vilagarcía de Arousa i Ribeira.
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Per tant, cada espai lingüístic local o comarcal s'ha de definir de manera dife
rent, en funció de la dialéctica particular que s'estableix entre els diversos agents
que transformen l'espai mateix. La formulació de les polítiques d' actuaci ó sobre
aquests espais lingüístics en transformació hauria de considerar especialment,
dones, els patrons espacials en que es manifesta el conflicte lingüístico De fet,
el fracas de les escasses intervencions lingüístiques governamentals a Galícia
s'explica en bona part per una limitació de llur interés en els aspectes verticals
o socials del conflicte i per una indiferencia quasi total cap a la complexa i greu
situació espacial que hem descrit ací. Potser les experiecies com 1'irlandesa 
on el factor d 'actuació territorial i sectorial és basic- podrien ésser útils, sem
pre que no s'oblidin els aspectes socials, allo que va limitar rnolt l'exit de les
intervencions a Irlanda.

Finalment, atesa la relació d 'implicacions entre les polítiques de desenvolu
pament aplicades a Galícia i el greu canvi lingüístic que s'hi ha detectat, cal
insistir en la necessitat de formular polítiques territorials alternatives que no
ignorin la preservació dels ecosistemes socioculturals locals. Fins ara, la recer
ca de solucions a l'endarreriment i al col-Iapse econórnic comarcal s'ha fet des
d'una perspectiva d 'industrialització i urbanització indiscriminades; ' atesos els
efectes d 'aquesta política sobre la llengua endogena és urgent cercar nous models
de desenvolupament que aprofitin, potenciín i renovin els recursos i estructu
res socioeconorniques locals ja existents, és a dir, les que afavoreixen el con
servacionisme lingüístic -que no el conservadorisme- i una menor acultu
rització de la població gallega.
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