
 

 

TEMA 6: O GALEGO A FINAIS DO SÉCULO XX E COMEZOS DO XXI. 
CARACTERÍSTICAS LINGÜISTICAS FUNDAMENTAIS. CONTEXTO HISTÓRICO E 
SITUACIÓN SOCIOLINGÜISTICA. 
 
 
 Trala morte de Franco, a democracia comeza a funcionar no Estado español, así 

que os dereitos lingüísticos do pobo galego, ata daquela sempre vulnerados, comezan a 

respectarse e o emprego libre do idioma xa non constitúe delito. Os ámbitos de uso que 

dende finais da Idade Media perdera o galego volven recuperarse a partir de 1982, 

cando a lingua se converte en oficial a través do Estatuto de Autonomía, xunto ao 

castelán. Esta cooficialidade dáse só práctica pois, a pesar de que nesta lei se observa 

o dereito a emprega-los dous idiomas, unicamente existe o deber de saber castelán. 

Esta contraditoria situación legal supedita o galego ao castelán, herdando o sentimento 

diglósico secular na sociedade galega. Ademais a lei ditamina que é a Administración a 

encargada de promover o uso do galego en tódalas capas sociais. 

 Tamén neste ano a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega editan 

as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, corrixidas por segunda vez no 

2003, o que favorece o proceso de normalización lingüística do idioma ao haber unha 

normativa que funciona como modelo. Na práctica, hai certo rexeitamento social da 

normativa oficial (á parte da existencia dunha normativa moi próxima á do portugués, 

que se emprega por sectores sociais politicamente de esquerdas non demasiado 

numerosos) e mesmo da normativización, tal é o grao de dialectalización e 

castelanización da lingua e a secular falta de tradición escrita. Así e todo, a utilización da 

lingua galega nos medios oficiais de comunicación, como a RTVG, difundiu 

paulatinamente o uso dun galego máis depurado de castelanismos, que son as 

interferencias máis abundantes no galego, o que foi mellorando a competencia 

lingüística da poboación galega e a idea de que galego e castelán non se deben 

hibridar. 

 No 1983 promúlgase a Lei de Normalización Lingüística, que regula o galego no 

ensino e noutros ámbitos, como a fixación da forma galega dos topónimos como a única 

oficial, legalidade que algúns concellos, como o da Coruña, tardaron en asumir. Este 

feito legal, aínda non totalmente aceptado por diversos sectores da sociedade galega, 

permitiu a recuperación, ás veces deformada, da toponimia galega, tan estragada pola 

secular castelanización da Administración. A devandita lei tamén obriga á impartición de 

materias como Historia, Filosofía ou Ciencias da Natureza no código galego e reitera 

que a Administración está ao cargo da promoción lingüística do idioma. Nos últimos 

anos deuse un retroceso na introdución do galego no ensino ao obrigar na ESO a 



 

 

impartir materias como matemáticas ou Física e química en castelán ou a buscar unha 

equiparación entre o número de horas impartidas no bacharelato en castelán e galego, o 

que crea que haxa docentes que deban da-las súas clases nos dous idiomas 

dependendo dos proxectos lingüisticos de cada centro de ensino. 

 Malia que o galego ata hoxe en día acadou o seu uso en sectores como a 

Administración ou o ensino, aínda case non entrou no mundo da Xustiza, Igrexa ou 

comercio, por exemplo. Por outra banda, a castelanización da sociedade continúa con 

maior tendencia nas capas urbanas (cada vez máis numerosas) e no poder económico; 

ademais a xuventude, nomeadamente urbana ou semiurbana (vilas e arredores 

urbanos), tende a ser educada en castelán polos seus proxenitores incluso usando o 

galego entre a parella, o que acentúa a desaparición de galegofalantes dun xeito 

alarmante con respecto á xeración dos avós ao interromper o transvase comunicativo da 

lingua destes. Tamén hai un grupo social bastante numeroso de bilingües (a maioría 

diglósicos) e mais un sector pouco numeroso de neofalantes monolingües en galego. 

 Así pois, hai sectores nos que o galego se normalizou totalmente, como na 

literatura, e outros nos que o proceso está en pleno desenvolvemento ou mesmo 

estancado (medios de comunicación, xustiza, sanidade, Igrexa...). Para potenciar o 

emprego do galego e para concienciar a poboación de que este non se debe perder 

existen agrupacións non oficiais como A Mesa pola Normalización Lingüísitica ou 

Queremos Galego, que realizan todo tipo de actividades populares e denuncian os 

casos de vulneración do dereito do emprego do noso idioma en ámbitos como o laboral 

ou xudicial . 


