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O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

Durante o século XX avanza o proceso de recuperación cultural iniciado no XIX 

e o galego comeza a usarse en ámbitos dos que desaparecera ou nunca 

estivera presente (narrativa, ensaio, discurso político, correspondencia 

privada...) ata chegar ao recoñecemento oficial na democracia, pero asemade 

descende preocupantemente o seu uso como medio de comunicación social. 

Se nos centramos no primeiro terzo deste século, hai que destacar a creación 

das Irmandades da Fala no ano 1916, ligadas ao nacemento do 

nacionalismo, e que teñen como finalidade a utilización exclusiva do galego en 

todo tipo de actos e escritos así como impulsar a narrativa (sobre todo breve) 

e o teatro. A Xeración Nós estende o uso do galego a todos os xéneros 

literarios e será a responsábel da revista Nós, escrita integramente en galego. 

No 1923 constitúese o Seminario de Estudos Galegos, formado por 

universitarios que investigan Galicia desde diferentes campos: histórico, 

social, político... A última institución importante da época é o Partido 

Galeguista, no que militarán durante a II República personalidades 

como Castelao ou Bóveda, quen redactará un Estatuto de Galicia, no que se 

inclúe –entre outras cousas- o ensino do galego e en galego; aprobado en 

xuño de 1936 non poderá entrar en vigor ao iniciarse a guerra civil poucos 

días despois pero propiciará a consideración de Galicia como nacionalidade 

histórica (xunto con Cataluña e Euskadi) ao instaurarse a democracia. Outras 

iniciativas dignas de ser citadas son as editoriais Lar, Nós ou a publicación de 

diferentes estudos lingüísticos. 

Fronte a esta emerxente situación cultural, o seu uso como vehículo de 

comunicación segue o camiño oposto: aínda que continúa a ser moi 

maioritaria no país (lingua única de aproximadamente o 90% da poboación, as 

clases baixas galegas), acelérase o proceso de substitución polo castelán, que 

avanza como lingua de relación habitual, mentres o número de falantes 

monolingües en galego vai descendendo. Como causas deste proceso 

podemos citar o aumento da urbanización, a aparición da radio e o maior 

índice de alfabetización, realizada exclusivamente en castelán. 

Finalmente, no que se refire á lingua utilizada na escrita, non existe aínda un 

modelo único, continúan os intentos de crear unha norma (lembremos que se 

publican algúns dicionarios e gramáticas). Hoxe coñecemos este período 

como galego enxebrista ou diferencialista, porque a intención dos 

escritores é marcar a diferenza co castelán, deixar patente que son dúas 

linguas independentes, para o cal elixen o portugués como modelo, e 

esfórzanse por limpar a lingua de castelanismos, utilizando arcaísmos, 

lusismos, hipergaleguismos ou pseudoevolucións. 
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O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística.  

Cando comeza a guerra de 1936 iníciase unha forte represión xeneralizada. 

Todo o esplendor anterior queda reducido  ao silencio, e durante os primeiros 

anos da ditadura son os intelectuais do exilio americano os que manteñen 

viva a cultura galega creando editoriais, revistas, programas de radio... A 

capital da cultura galega é agora Bos Aires con figuras como Castelao, Rafael 

Dieste, Luís Seoane, Blanco Amor... O galego convértese nunha lingua inferior, 

que só se utiliza coa familia ou cos amigos, sen uso público nin oficial. 

A recuperación cultural iníciase en 1950 cando se funda a editorial Galaxia que 

terá unha importancia capital para a recuperación da nosa cultura. Na década 

dos 60 xorden os partidos nacionalistas, clandestinos e minoritarios, e créanse 

asociacións culturais que loitan polo noso idioma e cultura e comeza a haber 

un certo recoñecemento ou polo menos tolerancia desde a esfera oficial: 

* 1963: celebración do Día das Letras Galegas. 

* Aparición de outras editoriais e revistas monolingües. 

Mais o fenómeno de desgaleguización social avanza a un ritmo moito máis 

acelerado: a xente marcha ás cidades e deixa de lle falar galego aos fillos, o 

ensino, a Igrexa e os medios de comunicación só usan o castelán. 

Mais, malia todos os atrancos, o galego segue sendo, no ano 1975, a lingua 

maioritaria do país (75-80%). 

No camiño de busca dunha norma culta aumenta a conciencia da súa 

necesidade, e podemos caracterizala polo desexo de simplificación ortográfica 

(eliminación de guións e apóstrofos) e de depuración léxica (rexeitamento de 

castelanismos, incorporación de neoloxismos e cultismos...) 
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