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PARA QUE SERVE O GALEGO: 
FALAR OU MORRER Por Rafael Quintía Pereira,

Antropólogo e economista.
Socio de Ab Origine. Antropoloxía,

Produción e Xestión cultural SLL

Cando no 2017 escribín o meu libro Univer-
sos simbólicos. Olladas ao redor da cultura e 
da identidade galega incluín unha reflexión 
sobre a pregunta de para que servía o ga-
lego. Nos últimos cinco anos a situación da 
lingua foi a peor: menos falantes e, moitas 
veces, falta de valorización por parte das ad-
ministracións públicas que teñen a obriga le-
gal de velar pola súa conservación, fomento 
e dignificación. Por iso é máis necesario ca 
nunca volver explicar cal é o valor dunha lin-
gua, no noso caso, do galego.

O feito de partillar unha mesma lingua -coas 
súas variantes dialectais- supón un feito 
construtivo fundamental da cultura compar-
tida por unha colectividade, pois a linguaxe 
humana é un factor constitutivo de identida-
de do grupo social, produce cohesión inter-
na,  permite conservar os coñecementos do 
pasado, posibilita o pensamento abstracto 
e permite comprender a estrutura social e a 
situación do grupo. A linguaxe é, entón, un 
sistema establecido de signos (orais ou escri-
tos) mediante os cales o ser humano expresa 
estados de ánimo, transmite pensamentos e 
formula coñecementos e cada lingua, como 
ferramenta de comunicación e endocultura-
ción, ten o seu xeito de facelo. Só aqueles 
pobos que sentimos morriña temos un termo 

para denominar o que supón ese sentimento 
e estado anímico.  Xa que logo, a lingua re-
flicte a cultura.

Co antropólogo Franz Boas nace a idea de 
que a lingua estrutura o coñecemento e gran 
parte do comportamento inconsciente dunha 
cultura, pero foron E. Sapir e B. Lee Whorf 
os que achegaron a chamada hipótese de 
Sapir-Whorf que, en resumidas contas,  vén 

a dicir que a percepción da realidade varía 
coa lingua do falante. Polo tanto, pobos con 
linguas distintas ven a realidade de xeito dis-
tinto. Algo de suma importancia para darlle 
ás linguas o valor que realmente teñen. Po-
rei un exemplo esclarecedor. Segundo inves-
tigou a profesora Elvira Fidalgo, os galegos 
temos 70 termos para referírmonos á chuvia, 
un elemento meteorolóxico co que estamos 
afeitos a convivir, mentres que outras linguas 

tan só posúen un par de termos. Isto significa 
que os galegos vemos moitas realidades dis-
tintas relacionadas coa chuvia cando outros 
pobos só ven unha ou unhas poucas.

O feito de que os galegos posuamos unha 
lingua propia é indicativo de que comparti-
mos unha mesma forma de ver o mundo e, 
por extensión, como a lingua reflicte a cultu-
ra compartimos tamén unha mesma cultura 
dende o punto de vista das estruturas cog-
noscitivas e simbólicas.

Así que, cando se pregunta para que sirve o 
galego a resposta non debería ir da man dos 
principios do utilitarismo económico, nin de 
si nos serve para comunicármonos con tres 
persoas ou con máis de douscentos millóns 
(caso do galego) senón que o galego sirve, 
simple e claramente, para existir, para ser, 
para ser galego e galega ou para estar e ver 
o mundo como un galego. Xa que logo, sen 
galego non existirían os galegos nin o que 
hoxe entendemos por cultura galega pois es-
ta transmítese, apréndese e aliméntase no 
idioma e, como explicou Sapir, ese idioma 
propio condiciona, queiramos ou non, o no-
so pensamento, o nosos comportamento e, 
en definitiva, o noso estar no mundo, a nosa 
cultura e a nosa cosmovisión como pobo. Fa-
la viva ou morta. Alá cada quen.

“O galego serve, simple e 
claramente, para existir, 
ser, ser galego e galega 

ou para estar e ver o 
mundo como un galego”
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