
 

 

TEMA 3. LINGUAS MINORIZADAS E LINGUAS MINORITARIAS. O GALEGO: IDIOMA EN 

VÍAS DE NORMALIZACIÓN. 

 

 Partindo do feito de que na maioría dos estados políticos do mundo hai máis 

dunha lingua en contacto con outras, na realidade a oficialidade dunha nun territorio fai que 

ocupe unha maior extensión de uso entre os distintos ámbitos sociais, polo que co paso do 

tempo acaba por facerse maioritaria, aumentando o seu número de falantes, por considerarse 

socialmente máis prestixiosa, o que leva a que a lingua autóctona se vaia minorizando 

socialmente. O concepto de lingua minoritaria aplícase a aquela que presenta un escaso 

número de falantes (menos dun millón), como o asturiano, aranés, islandés, sardo, vasco... Por 

outra parte, a idea de minorizado leva implícita a significación de desprestixio social, o que se 

aplica aos idiomas que presentan diglosia, isto é, aqueles cun emprego reducido ao ámbito 

informal e case sempre ausentes da escrita por non se consideraren prestixiosos polos seus 

usuarios: galego, asturiano, leonés, bretón, sardo... Porén unha lingua minoritaria non ter por 

que ser necesariamente desprezada pola propia sociedade que a emprega. 

Por iso a situación de linguas en contacto amosa unha casuística variada. Por exemplo, 

as linguas minorizadas e asemade minoritarias non acostuman ser oficiais no seu propio 

territorio (asturiano, bretón, occitano...) e poden carecer, ou non (aragonés), de apoio 

institucional, ademais de posuíren un baixo número de falantes como consecuencia dos dous 

feitos anteriores, o que supón a súa progresiva desaparición. Así e todo, un idioma minoritario 

pero oficial como o éuscaro no territorio de Euskadi español non perde prestixio social (caso 

das ikastolas, colexios de inmersión lingüística en éuscaro); porén, o vasco da zona francesa 

nunca foi oficial, así que está desaparecendo neste territorio. O emprego dos idiomas 

minorizados tende a perderse por padeceren diglosia e, xa que logo, desuso paulatino fronte á 

lingua dominante, feito que tamén se dá en España co asturiano e en Francia (occitano, 

bretón), Holanda (frisón) ou Irlanda (irlandés)... E códigos lingüísticos minoritarios con respecto 

aos doutros países, como o islandés, que non supera os trescentos mil falantes, é oficial pero 

non está minorizado; o alemán que se usa en Bélxica é tan oficial coma o neerlandés e o 

francés da zona de Valonia a pesar de posuír só uns cen mil falantes.  

 Xa que logo, unha lingua minoritaria non ten por que estar minorizada por moito que 

posúa un número reducido de falantes se se dan boas condicións de normalización lingüística. 

Así, o catalán, empregado como primeira lingua pola metade da poboación, coma o galego, 

constitúe, por razóns históricas, un caso á parte do noso idioma pois a lingua catalá non é 

menosprezada pola poboación autóctona nin en Cataluña, Baleares ou Valencia, territorios 

onde se emprega. 



 

 

O irlandés (só usado polo 5% da poboación) ou o galego (case dous millóns de falantes 

habituais) teñen problemas de subsistencia ante a presión do inglés e do castelán, 

respectivamente, malia a súa cooficialidade. Así e todo, cómpre indicarmos que o galego, 

minorizado pola herdanza secular da diglosia, ten acadados ámbitos sociais de uso inauditos 

nestes últimos séculos (literatura, ensino, Admón., medios de comunicación...), o que non 

impediu o continuo descenso do número de galegofalantes, sobre todo nas urbes e entre a 

xuventude. A ausencia centenaria do galego en sectores da nosa sociedade inda se mantén 

con forza na Igrexa, Xustiza, medios de comunicación, comercio, empresariado..., polo que son 

necesarias medidas de normalización lingüística, con actividades de promoción do idioma que 

sufraguen os gastos de galeguización destes ámbitos socioeconómicos e campañas de 

concienciación lingüística. Tamén os sectores sociais da xuventude e das urbes son aínda os 

máis castelanizados. Para isto a Lei de Normalización Lingüística (1983), reforzada pola Carta 

Europea das Linguas (1992), lexisla a promoción do galego en todos os ámbitos, incluso da 

toponimia autóctona só se sanciona como oficial a forma orixinal dos topónimos galegos (A 

Coruña, Sanxenxo, Ourense...). 

Así pois, o galego aínda está en vías de normalización, polo que a Administración 

galega quere lograr que o seu uso non sexa estraño en ningún ámbito social, tanto no aspecto 

oral coma no escrito, sendo este o que máis dificultades presenta no proceso de normalización 

do noso idioma. As entidades privadas (Mesa pola Normalización Lingüística, Queremos 

Galego...) tamén son axentes normalizadores moi activos que moven amplos sectores da 

sociedade civil galega, sempre en apoio do uso da lingua nos sectores máis castelanizados da 

vida cotiá a pesar do fracaso dos labores institucionais. As causas deste atópanse na falta de 

preparación e concienzación lingüística do sector público e dunha inspección e control oficial 

inoperantes. Por exemplo, o diñeiro investido nestas dúas últimas décadas pola consellería de 

Normalización Lingüística na prensa non logrou facer aparecer xornais permanentes en galego 

nin unha maior presenza deste en publicacións castelás de difusión exclusivamente galega xa 

asentadas dende hai tempo (La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, La Región, El Progreso...). 


