
 

 

TEMA 5: O GALEGO ENTRE O 1936 E 1975. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

FUNDAMENTAIS. CONTEXTO HISTÓRICO E SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA. 

 
 O golpe de Estado de Franco contra a II República en 1936 iniciou a súa ditadura 

trala vitoria da Guerra Civil en 1939. O franquismo durou até 1975, ano en que morre o 

xeneral, o que permitiu un progresivo relax do aparato represor, aínda que xa se viña 

dando dende finais dos sesenta. En tal ambiente, os primeiros anos da ditadura 

reprimiron calquera manifestación oral ou escrita da cultura galega, mesmo chegou a 

distribuírse un panfleto co lema de “Hable bien. Sea patriota. No sea bárbaro”. 

 A urbanización crecente era un foco castelanizador ao que hai que engadir nestes 

anos a emigración, até A América primeiro (onde o castelán impera sobre o resto das 

linguas non oficiais) e logo, a partir dos sesenta, a Europa, o que implicaba ter que 

relacionarse en castelán co mundo da Administración, comercio, mundo laboral.... O 

número de galegofalantes baixa de xeración en xeración e mantense o bilingüismo 

diglósico na sociedade. A porcentaxe de léxico castelán no galego oral vai crecendo e 

mantéñense abondos dialectalismos e vulgarismos no idioma ao carecer de normativa. 

 Por outro lado, a Administración, a Igrexa, o mundo do poder, é dicir, os contextos 

formais son acaparados polo castelán como lingua de prestixio, e as capas sociais máis 

novas e urbanas presentan un alto grao de castelanización, tamén fomentada polo 

ensino, forte ámbito castelanizador. A ditadura elaborou plans de represión contra toda 

manifestación no ensino de idiomas non "patrióticos" ou non "españois", ademais de 

aumentar sensiblemente a masa escolar, que en lugares remotos tiña moitas 

dificultades para entender a lingua foránea pois nestas zonas a poboación inda carecía 

de radio ou televisión. Estes dous medios de comunicación, ademais da prensa, 

estenderon o castelán na sociedade galega moi profusamente, pois a aparición do 

galego nos xornais tiña só carácter esporádico. 

 No terreo cultural a literatura escrita en galego non aparece ata os anos 

cincuenta, cando, coa creación da editorial Galaxia en 1950, comezan a editarse por 

esta e outras posteriores editoriais (Monterrey, Ediciós do Castro, Xerais, Castrelos...) a 

obra de autores/as consagrados/as como Cunqueiro, Fole, Celso Emilio, Blanco Amor, 

Casares, Ferrín, Mª Xosé Queizán, Xohana Torres... Nos sesenta publícase a primeira 

historia da literatura centrada na Idade Media, Séculos Escuros e s. XIX por Carballo 

Calero e tamén varias gramáticas e dicionarios máis, instituíndose o Día das Letras 

Galegas en 1963 ao cumprirse o centenario da edición da obra de Rosalía Cantares 

Gallegos, celebración que perdurará ata a actualidade. Nos anos setenta aumentou o 



 

 

número de obras de narrativa e de poesía, así como de pezas teatrais e a súa difusión 

(Mostras de Teatro de Ribadavia dende 1973) e mais foise asentando unha sólida 

produción literaria noutros xéneros, así como de revistas periódicas, entre as que 

destaca a revista Grial, que foi modelo de corrección idiomática durante estes anos para 

servir de base á normativa ortográfica e morfolóxica actual. De feito en 1971 creouse o 

Instituto da Lingua Galega, organismo composto por lingüistas procedentes da 

universidade que seguirá existindo até os nosos días e que, en colaboración coa Real 

Academia Galega, xestionou as bases para a creación da normativa actual do idioma. 

A finais do Réxime o uso do galego foi prendendo timidamente en certas novas 

xeracións concienciadas pola progresiva perda do idioma, chamadas neofalantes, o que 

non impediu que tras corenta anos de franquismo o descenso xeracional de falantes 

fose alarmante aínda que non se perdese a capacidade de poder expresarse en galego, 

iso si, actuando diglosicamente por parte dunha porcentaxe moi elevada da sociedade 

de mediados do s. XX. 


