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A finais do ano 2003 e concibido como o primeiro volume dunha serie
de monografías dedicadas a analizar a situación sociolingüística das linguas
minorizadas, saíu do prelo Linguas sen estado e planificación lingüística (I):
Italia e Francia. Xa desde o propio título, o libro sitúa ao lector nun punto de
partida concreto pero, á vez, abstracto. Por un lado, delimita con exactitude o
campo de estudo ao se referir a dous grandes estados europeos, Italia e
Francia. Estas dúas entidades, de maneira presumible, gozan de cadansúa
lingua recoñecida, duns medios de comunicación en uso que as potencian,
dunhas institucións académicas asentadas que as promoven, dunha lei
fundamental instituída que asegura os dereitos dos seus cidadáns, etc.
Por outro lado, dentro desta concreción (que podemos entender como
normal tan só nos estados monolingües), o lector dá de fronte, en cambio, cun
mundo máis ben abstracto en tanto que os dous grandes entes funcionan
unicamente como unidades administrativas. De feito, no interior de cada
estado, existe un uso lingüístico real ben diferente do que se vende cara a fóra
das fronteiras de maneira pretendida. Italia e Francia son, de certo e como se
deixa ver con esta publicación, dúas repúblicas plurilingües onde se produce
unha situación pola cal, malia existir certo recoñecemento legal para as
linguas minorizadas, non se dá de maneira efectiva e real un apoio por parte
das institucións centrais; máis ao contrario, foméntase o uso das linguas
estatais italiana e francesa.
Catro anos antes desta publicación, en decembro de 1999, celebrouse en
Vigo o I Simposio Internacional das Linguas sen Estado que estivo dirixido
daquela por dous profesores da Universidade da mesma cidade, Gonzalo
Constenla e Ana Luna, hoxe coordinadores e editores do libro. O obxectivo
principal que se declaraba para esta edición do evento asentábase na idea de
contribuír a difundir a situación que padecen as linguas que, ao non teren
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estado propio, carecen de dereitos que as defendan e recoñezan e que lles
permitan ser vehículo de expresión das súas respectivas comunidades
lingüísticas. Estudar as linguas considerando o referente estatal é unha
estratexia que os directores do simposio decidiron acometer de maneira
acertada porque, ben o sabemos, a supervivencia das mesmas está
condicionada de maneira directa pola política lingüística que se desenvolve
en cada estado.
Un dos grandes méritos deste congreso, ao cal este servidor tivo o pracer
de asistir, foi a cantidade inxente de información que se lle ofreceu ao público
en diversos formatos (cadernos, mapas, referencias bibliográficas e
cibergráficas, enderezos de contacto postal e electrónico, etc.). Respondendo
quizais a este interese divulgador e coa idea de producir un documento
definitivo que compendiase o comunicado durante as xornadas do evento,
saísen á luz neste libro as diversas conferencias e comunicacións emitidas por
parte dos especialistas desta materia. Quizais, tamén, a realización do
simposio e a acumulación abonda de información fose o que en realidade
suscitou o entusiasmo e a preparación posterior dun novo material para esta
monografía. As orixes do contido deste volume non se poñen en relación co
simposio de Vigo en ningunha parte do libro.
A estrutura da publicación componse de catro partes principais que
conteñen diversos artigos realizados por distintos investigadores. No primeiro
apartado, titulado “As linguas sen estado nos tempos da mundialización”,
recóllense dous artigos que ofrecen unha perspectiva en panorámica da
situación de diversidade lingüística que se vive en Europa. O fenómeno do
plurilingüismo non é exclusivo do vello continente senón que se estende ao
resto do mundo e, sobre esta cuestión, prodúcense dous posicionamentos:
aquel que promove e favorece tal diversidade e aqueloutro que a entende
como un impedimento para a globalización económica e mediática.
Dentro desta parte, Felix Martí, presidente do comité lingüístico da
UNESCO, é o encargado de abrir o libro e de reflexionar acerca deste
diloxismo. O seu punto de vista, que simpatiza coa primeira das tendencias,
valora como positivo o traballo de catalogación das linguas do mundo que
está a desenvolver a UNESCO. Así mesmo, móstrase satisfeito ante o
aumento de interese que percibe por parte dos gobernos e dos organismos
internacionais a prol do recoñecemento da importancia do patrimonio
lingüístico así como da educación multilingüe.
Bojan Brezigar, presidente da EBLUL (Axencia Europea Para as
Linguas Menos Estendidas), pecha este apartado co capítulo “O
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plurilingüismo na nova Europa”. O principal obxectivo é mostrar as
actividades internacionais que se están a desenvolver hoxe en día a respecto
das linguas minorizadas en materia institucional e de lexislación dentro do
marco da Unión Europea. Ademais de explicar o concepto de lingua
minoritaria, presenta uns breves apuntamentos históricos que precisan a orixe
das marxinacións lingüísticas (situada sobre todo no momento en que nacen
os Estados-nación como base da organización política en Europa). Son, para
este autor, os factores políticos, e non tanto os factores culturais, os que
serviron de escusa para condenar as linguas rexionais ou minoritarias. Nestes
últimos anos, sobre todo a partir da caída do muro de Berlín, percíbese, de
acordo con Brezigar, un aumento do interese pola cuestión lingüística en
Europa.1
A segunda e terceira partes do libro, tituladas de maneira respectiva
“Linguas sen estado en Italia” e “Linguas sen estado en Francia”, comparten
un mesmo esquema de presentación. As dúas ábrense cun capítulo
introdutorio onde se fai unha presentación da situación sociolingüística xeral
do territorio en cuestión (Italia e Francia) e onde se ofrecen datos acerca da
lexislación en materia lingüística. A cada capítulo ségueno un número de
artigos que presentan as circunstancias particulares en que viven certos
territorios de ambos os dous estados. En todos os casos, os autores ofrecen os
resultados dos seus estudos como froito dun proceso de investigación
desenvolvido co contacto persoal e directo do obxecto que analizan, de aí o
interese e valor do material presentado.
1 Este feito materialízase coa redacción dos primeiros documentos internacionais
sobre esta materia como, por exemplo, os elaborados pola Organización para a
Seguridade e Cooperación en Europa (OSCE), e inserido na Declaración de
Copenhague (Capítulo IV, 1990); a Carta Europea das Linguas Rexionais e
Minoritarias (1993) ou a Convención-marco para a protección das minorías
nacionais (1998), primeiro documento legalmente obrigatorio en asuntos
lingüísticos (as dúas últimas do Consello de Europa). Outras accións importantes
sitúanse no marco do Parlamento Europeo e da Comisión Europea, como as que leva
a cabo a Axencia Europea para as Linguas Menos Estendidas (EBLUL) ou o
desenvolvemento dalgúns proxectos como o Euromosaic. Tamén son testemuños
deste interese as diversas publicacións existentes (por exemplo, EBLUL, 1993;
Goetschy & Sanguin, 1995; Fernández Rei & Santamarina, 1999; Costas, 2002,
entre outros) ou os congresos que se organizan (Álvarez et al., 1995; Nagore et al.,
1999; Constenla et al., 2002, entre outros, ademais do xa referido Simposio das
Linguas sen Estado de 1999).
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Francisco Fernández Rei, que foi coeditor (entre outras obras) dos
Estudios de sociolingüística románica (1999), é o encargado de abrir o
apartado das linguas que conviven dentro do territorio administrativo italiano.
O primeiro que ofrece é unha presentación de varios aspectos que considera
de importancia para entender a situación sociolingüística italiana: Italia
presenta un modelo de estado recente en que se popularizou o toscano
(posterior italiano) como lingua de uso xeral a partir da Segunda Guerra
Mundial; o uso actual do italiano é equilibrado con respecto aos falantes de
linguas minorizadas (as consideradas madrelinguas) entre as cales moitas
teñen un peso literario importante; constátase unha grande distancia
lingüística entre o estándar italiano e as outras linguas do estado; a
Constitución italiana recoñece xa en 1947 a existencia das minorías pero non
se realiza na práctica ningunha protección oficial real e efectiva; conviven, en
fin, partidos estatais de dereita e de esquerda política con ideas contestes en
materia de defensa dos dereitos políticos e lingüísticos acerca das, tamén
chamadas, minorías étnicas. A exposición da situación sociolingüística
realízase con mapas de distribución territorial, con cuantificación de falantes
e descrición de diglosia xeral. Achega, ademais, unha relación de datos
referentes á lexislación política con repercusión en materia lingüística. Por
último, desenvolve un estudo sociolingüístico moi completo que atende de
maneira concreta ás rexións de Trentino, Alto-Adige e de Sardeña.
Os seguintes capítulos deste apartado presentan as situacións
sociolingüísticas da lingua friulana, realizada por Concha Costas, da rexión
do Val de Aosta, por Mª Camino Noia Campos, e da cidade do Alguer, por
Esther Leira Penabade.
O terceiro grande apartado do libro ten como capítulo introdutorio “As
outras linguas de Francia: marco legal e situación lingüística”, de Xosé
Henrique Costas, autor (entre outros) da Guía das linguas de Europa (2002).
Unha interesante e resumida presentación histórica xustifica e explica,
partindo desde a Idade Media, a constante imposición política do actual
francés con finalidade cohesionadora e uniformizadora do territorio
conquistado. Este autor fai especial fincapé en que, tanto o réxime
monárquico absolutista como o republicanismo democrático centralista,
souberon concentrar todas as forzas e asimilar en bloque compacto as
distintas nacións que hoxe teñen o goberno central francés. O estado de
cousas actual só cobra sentido desde o coñecemento desta retrospección.
Como deixa claro o investigador, malia que hoxe en día existen leis que, en
aparencia, regulan ou promoven a defensa das minorías lingüísticas en
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diversos ámbitos 2 e territorios3, prodúcense tamén estratexias e movementos
políticos que se interpoñen na aplicación práctica de tales leis e que tenden
sempre a fomentar a francesización dos individuos e territorios. Finaliza esta
presentación cunha clasificación e descrición exhaustiva das linguas
minorizadas do territorio francés actual.
Seguindo coa estrutura comentada, os capítulos seguintes céntranse na
análise da situación sociolingüística dunha serie de territorios concretos que
se achan dentro da actual república gala. En primeiro lugar, Antón Cortizas
presenta un estudo da vitalidade da lingua vasca en Iparralde, Laureano
Araujo debuxa o estado do catalán na Cataluña Norte, Isabel Kerdudo e
Robert Neal Baxter encárganse da situación sociolingüística na Bretaña e, por
último, o historiador Richard Ribeiro Armero pecha esta parte do libro coa
análise do occitano.
Os enderezos de páxinas web e a bibliografía constitúen os derradeiros
apartados do libro. A facilidade e a efectividade que ofrece internet como
canle de comunicación fai que se converta nun recurso adoito para a
presentación e/ou denuncia por parte das minorías lingüísticas. Á vez, é
síntoma da situación de sometemento e dependencia en que viven os pobos
que vindican a súa propia existencia e normalidade e aos cales se lles nega
mesmo o soporte escrito normalizado. Conscientes disto, os editores do libro
decidiron incluír unha compilación sistematizada de enderezos que resultan
de gran utilidade e interese. Ao seu lado (e ademais das referencias que cada
autor ofrece xa de maneira particular á fin de cadanseu capítulo),
achégasenos un apartado bibliográfico que integra unha práctica relación de
obras clasificadas en función das distintas linguas obxecto de estudo da
publicación.
Como ideas conclusivas, tendo en conta os contidos presentados,
podemos comentar que o libro se presenta como unha ferramenta moi útil en
diversos sentidos. En primeiro lugar, polo seu carácter claro, divulgativo e
informativo (con presenza de mapas, cadros explicativos, etc.), sérvelle a
calquera público interesado como medio de contacto coa dúas realidades que,
aínda que en certa medida próximas xeograficamente, se presentan como
distantes e descoñecidas.
2 Por exemplo, en educación, como é o caso da Lei Deixonne de 1951, da Lei Haby
de 1975 ou da Lei Savary de 1984; tamén nos medios audiovisuais, en xustiza ou na
administración.
3 É o caso do Estatuto de Colectividade Territorial Corsa, de 1999, por exemplo.
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En segundo lugar, o libro realízase desde unha óptica galega que, tendo
en conta a situación que padecemos, favorece a aparición de certa empatía
coas linguas presentadas. Tal sentimento, en cambio, non asolaga os textos e
neles queda demostrado en todo o momento a profesionalidade dos
investigadores, malia a intencionalidade da publicación ser clara e mostrarse
afín ao padecemento das “outras” linguas de Francia e Italia (e, por
extensión, do medio cento de millóns de europeos falantes de linguas non
recoñecidas e sen estado). A lectura deste libro por parte de galegos e mesmo
de falantes de linguas non estatais ha servir, sen dúbida, como elemento de
comparación, reflexión e valoración da súa propia realidade.
En terceiro lugar, este libro é unha fonte de coñecemento abondo útil
para se recomendar, desde os ámbitos docentes, como lectura imprescindible
destinada aos alumnos que cursen materias relacionadas con estas cuestións.
Con este libro, esperando a aparición dun novo volume que continúe coa serie
monográfica, podemos afirmar que poñemos os pés no chan e entramos de
vez no mundo real das linguas sen estado nin planificación lingüística.
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David Crystal’s English as a global language (2nd ed.) contains state-ofthe-art information about the discourse of English as a lingua franca. Indeed,
compared to when its first edition was published in 1997, we are now
witnessing rapid advances in the Internet and Information Technologies, all of
which have tremendously affected and re-shaped the discourse of
globalization. Given this, it is timely that the author revised the previous
edition, including the Web resources. Since the first edition’s great success,
there followed related publications by other scholars who held different views
of the spread of English on a global scale. As Crystal acknowledges in the
Preface of the second edition (pp. x-xi), he frequently refers to and criticizes
two leading academics’ works throughout this new edition: David Graddol’s
(1998) The future of English and Tom McArthur’s (1998) The English
languages. The former predicts that, as a result of the rise of other competing
candidates for lingua franca (i.e., Chinese or Spanish), the status of English
will not persist, whereas the latter largely equates the destiny of English with
that of Latin: it will eventually develop into a family of English languages
which will not be mutually understandable much as the vernacular Latins
such as French, Italian, and Spanish are not in the current era. In this edition,
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