
 

 

TEMA 4: O GALEGO NO PRIMEIRO TERZO DO S. XX: CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

FUNDAMENTAIS. CONTEXTO HISTÓRICO E SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA. 

 

A lingua galega de inicios do s. XX presentaba gran pureza inda que se ía 

enchendo de castelanismos léxicos e morfolóxicos e presentaba abondos dialectalismos 

e vulgarismos, causados pola inexistencia dun estándar a pesar de usarse na escrita 

literaria dende había décadas. A poboación galega durante primeiro terzo do século XX, 

maioritariamente rural, empregaba o idioma galego nunha porcentaxe moi alta, sendo 

este o único código coñecido polas capas sociais rurais e mariñeiras máis illadas do 

mundo vilán e cidadán, ámbito este onde o castelán constituía a lingua de prestixio 

social tras séculos en que este fora o único idioma do poder, que rexía tamén a escrita 

(administración, ensino, comercio...). Así pois, o sentimento de diglosia imperaba nunha 

poboación analfabeta que seguía notando a súa propia fala ausente dos contextos 

sociais formais, malia que en 1905 se fundara a Real Academia Galega ou que en 1916 

se constituíran as Irmandades da Fala, que se encargaron de elaborar gramáticas e 

dicionarios galegos. Isto significaba que a poboación da Galiza asociaba o galego ao 

ámbito informal. 

 A crecente urbanización, xa iniciada no s. XIX, continúa ocasionando a perda de 

galegofalantes nas cidades e algo menos nas vilas, lugares onde se asentaba a 

Administración Civil e a Xustiza. A inexistencia dunha burguesía autóctona na Galiza 

implicaba que o mundo dos negocios e da empresa tamén se desenvolvería en castelán 

por estar en mans de foráneos, que ao mesmo tempo servían de modelo de 

comportamento lingüístico á pequena burguesía que se ía creando no país. Entre esta 

sociedade, poder prosperar socialmente implicaba case sempre ter que aprender 

castelán por ser o único idioma empregado nos ámbitos formais da comunicación. 

Como a Igrexa tiña boa parte da ensinanza nas súas mans e tamén gobernaba a 

parte espiritual da sociedade, os elementos eclesiásticos tamén constituíron un potente 

foco castelanizador dende a escola privada, o púlpito e os oficios relixiosos, que se 

impartían en castelán e latín, como se viña facendo secularmente. A castelanización da 

sociedade, xa que logo, fornécese con estes elementos e mais co ensino, impartido só 

en castelán (lei de Romanones en 1902) e ao que a poboación infantil comeza a 

acceder aos poucos, malia que cómpre indicarmos que o alto grao de analfabetismo 

freou a crecente castelanización da sociedade moza. A pesar dos intentos de 

galeguización do ensino primario realizados por parte das Irmandades da Fala (Viqueira 

e Risco coa tentaiva de galeguizar o ensino primario e coa revista As Roladas), e 

despois coa tardía oficialización do ensino en galego no Estatuto de Autonomía (ao 



 

 

aprobarse este en xuño de 1936, un mes antes do estoupido da Guerra Civil), non se 

lograron as arelas normalizadoras, nomedamente no ensino e na administración, nin a 

oficialización da fala. 

 Inda así, a comunicación literaria e culta por escrito e a oratoria política ou cultural 

acadou novos ámbitos por medio dos escritores e editoriais (Lar, Céltiga...), das 

Irmandades (como Cabanillas), da Xeración Nós (Otero, Risco, Castelao...) e do 

vangardismo poético; tamén se potenciou o teatro coa creación de agrupacións e estrea 

de pezas dramáticas. Porén, co inicio da contenda fratricida en 1936, os intentos 

galeguizadores nos distintos ámbitos sociais desapareceron de vez. 


