
TEMA 1: AS FUNCIÓNS SOCIAIS DA LINGUA. CONFLITO E DIGLOSIA. 

ESTEREOTIPOS E PREXUÍZOS: A SÚA REPERCUSIÓN NOS USOS. 

 
 
 As funcións sociais dunha lingua son as relacións de comunicación que calquera 

falante mantén fóra do ambiente familiar. Nestes variados contextos as persoas denotan a 

súa pertenza a un grupo social determinado a través da escolla da variante do seu idioma 

ou mesmo outra lingua en zonas bilingües, empregando a lingua autóctona ou a foránea 

segundo o ámbito social de uso. No caso do galego, este é o código lingüístico orixinario 

de Galiza dende o latín, mentres que o castelán foi impoñéndose nas clases do poder 

dende finais da Idade Media a través da substitución de membros da nobreza e da Igrexa, 

o que acabou derivando nun conflito lingüístico secular ao entender a sociedade galega 

que debía usar o castelán co poder e coa Igrexa, que era o seu idioma por provir de 

Castela. Mais a porcentaxe de emprego do castelán daquela aínda resultaba moi baixa 

dado que o resto da sociedade galega só coñecía o galego, é dicir, era plenamente 

competente nel nas catro destrezas lingüísticas: entender, falar e, daquela moi 

escasamente, ler e escribir. Precisamente as da escrita, sempre menos dominadas polos 

usuarios da fala cás orais, son as utilizadas pola función social de relación coa 

Administración (nos xulgados, no ensino, na cobertura sanitaria...), que emprega un nivel 

formal, isto é, de corrección lingüística, con uso de léxico preciso, boa pronunciación, 

sintaxe coidada... Estas destrezas tamén varían consonte certos parámetros, como se verá 

agora, e asócianse en Galiza a un ou outro idioma. 

Os falantes de calquera código adoitan amosar un distinto dominio das catro 

destrezas lingüísticas segundo a idade, o nivel de estudos, a procedencia rural ou urbana, 

o contexto comunicativo formal ou informal (este de fala máis relaxada e familiar, con 

dialectalismos, frases incompletas, léxico pobre etc.). Isto tamén se manifesta na elección 

da fala dos cidadáns nun territorio bilingüe como é o galego. 

Así pois, a pesar de o galego ser lingua maioritaria (máis usada) en Galiza (arredor 

dun 60%), historicamente o castelán (cada vez menos minoritario) posúe un maior prestixio 

social, o que xera a diglosia, un prexuízo transmitido de xeración en xeración que crea 

falantes bilingües que discriminan o idioma galego, case sempre o materno ou de primeira 

adquisición (L1), nos contextos formais (ensino, Administración, comercio...) e tamén na 

escrita, a causa da alfabetización exclusiva en castelán, nomeadamente nas persoas de 

máis de trinta anos. Daquela, existen estereotipos (ideas preconcibidas ás que se recorre 

arreo porque se perciben frecuentemente sen analizar a súa causa) con respecto ao 

emprego do idioma. A moita parte do pobo parécelle normal que se utilice o galego para 



falar e o castelán para escribir, así que se acaba asumindo a situación anormal como algo 

que forma parte da vida cotiá coma se non tivese máis transcendencia. Os estereotipos 

conciben o galego como un idioma que non é necesario porque non se acepta a 

diversidade lingüística nun mesmo territorio dependente dun Estado político; que nos 

medios de comunicación o galego se percibe como falso e non se entende, polo que só é 

apto para o mundo da cultura autóctona e do nivel coloquial; que dirixirse ás mulleres en 

castelán é máis educado (idea que xa ataca directamente contra a transmisión natural do 

idioma: a nai); que o galego só se usa por xente de aldea ou de idade avanzada e mesmo 

sen formación académica; que non vale para comunicarse cos de fóra; que é a lingua das 

persoas politicamente de esquerdas; ou que as ciencias e as matemáticas se entenden 

mellor en castelán ca en galego, mensaxe dunha campaña contra o uso da lingua no 

ensino. Estes prexuízos contra o idioma autóctono repercuten nunha tipoloxía múltiple de 

bilingües diglósicos (que ademais adoitan ter pouca competencia nos dous idiomas por 

causa das interferencias lingüísticas, o que se denomina semilingüismo) que tenden a 

empregar máis o castelán cos foráneos, nas relacións formais, nos mass media, no mundo 

da Xustiza, no do comercio, no da Igrexa, en ambientes urbanos (marcadamente en Vigo e 

Ferrol), no ámbito xuvenil... Precisamente as estatísticas oficiais amosan un claro 

descenso de monolingües en galego de avós a pais, e destes a fillos (arredor dun 20%), 

que incluso poden pasar a ser monolingües en castelán (a xuventude galega amosa un 

crecente índice de castelanización), mentres que a mocidade presenta a situación inversa: 

o seu emprego monolingüe aumenta de xeración en xeración, e non só sobre todo nas 

cidades senón tamén nas vilas e incluso nalgunhas aldeas próximas a núcleos urbanos ou 

semiurbanos. 

Isto demostra que a competencia do idioma galego non supón o seu uso en todos 

os ámbitos, e que a súa adquisición como L1 tampouco implica á súa transmisión dende os 

avós até os fillos e netos. Asemade, tamén existen neofalantes en galego (que adquiriron 

como segunda lingua ou L2), sobre todo urbanos, que non conseguiron até o de agora 

diminuír o descenso xeracional continuo de galegofalantes; tampouco as axudas 

institucionais da Xunta lograron frear este descenso a través dos diversos departamentos 

de Política Lingüística. 

Este conflito diglósico resolverase só se o galego acada un nivel de normalización 

similar ao do castelán nos ámbitos que aínda este ocupa como idioma dominante: 

comercio, Xustiza, medios de comunicación, descendencia (moitos pais bilingües entre si 

só se dirixen aos seus fillos en castelán)... Pola contra, como lingua dominada (L2), o 



galego pode acabar desaparecendo se se mantén a devandita tendencia castelanizante, 

xa comezada no século XX, da alarmante perda de galegofalantes nos vindeiros anos. 


