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CONTEXTO HISTÓRICO E SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA

A comezos do século XX Galiza seguía sendo eminentemente rural.  A sociedade 
estaba formada na súa maior parte por campesiños e mariñeiros,  cunha estrutura 
socioeconómica que era unha continuación dos séculos anteriores.  Non obstante,  neste 
primeiro terzo do século comezan a albiscarse algúns cambios:

− os labregos reivindican a propiedade da terra e a modernización do agro, levando 
adiante unha forte mobilización social ( movemento agrarista).

− A vella fidalguía entra en decadencia.
− Continúa producíndose a sangría da emigración (neste primeiro  terzo,  preto dun 

millón de persoas marcharon cara a América.
− A burguesía,  que fala castelán,  representa o novo mundo urbano,  que medra 

pouco a pouco (a poboación urbana pasou dun  9% en 1900 a un 19% en 1930) 
producíndose un transvase de poboación do campo ás cidades.  O proceso de 
substitución do galego polo castelán vai unido á industrialización e urbanización, co 
abandono da cultura tradicional.

− Na economía Galiza vive unha situación nada boa.  Trátase dun país atrasado e 
dependente que exporta materias primas (madeira, minerais, electricidade...), man 
de obra barata (emigrantes)  e capitais.  Probas deste fracaso son a precariedade 
das vías de comunicación (especialmente o ferrocarril),  a escasísima 
industrialización,  a constante fuga de recursos e capitais e,  por último unha 
agricultura ancorada no inmobilismo cunhas estruturas herdadas do Antigo Réxime 
(o sistema foral mantívose ata os anos vinte).

Durante este período o sistema político pasou por tres etapas:
− Monarquía de Afonso XIII:  turnáronse no poder os liberais e os conservadores. 

Existían redes caciquís,  que interviñan en temas como a obtención de postos de 
traballo na Administración,  a construción de escolas,  pistas e outros servizos,  a 
exención de “quintas”  (non esquezamos que España estaba en guerra contra 
Marrocos), a fixación dalgúns impostos, etc. O poder do rei tiña supremacía sobre 
a vontade popular e tiña potestade para disolver as Cortes e designar novo 
goberno mesmo antes das eleccións. O dereito a voto non era universal (sufraxio 
restrinxido,  en función do nivel de renda e exclusivamente masculino);  amaño 
sistemático dos resultados das eleccións (falsificacións das actas,  do censo, 
pucherazos...).  A comezos dos anos 20  este sistema deu síntomas de 
descomposición, sobre todo polo impacto na opinión pública do chamado “desastre 
de Annual”,  na guerra contra Marrocos.  Un sector do exército impuxo unha 
ditadura, coa aquiescencia do rei.

− Ditadura de Primo de Rivera (1923) e o partido “Unión Patriótica”.



− Cando a ditadura foi abatida, proclámase no estado a 2ª República, que durou do 
14 de abril de 1931 ao 18 de xullo do 1936,  data na que comeza a Guerra Civil, 
coa  sublevación de parte do exército encabezada por Franco contra o goberno 
lexítimo da República, que presidía Manuel Azaña.

 
 Durante  a  monarquía  e  a  ditadura de Primo de Rivera dáse  un predominio 

indiscutible do castelán na vida oficial, reprimíndose as outras linguas do estado español. 
Coa chegada da II República en 1931  reaparece de novo a loita galeguista:  fúndase o 
Partido Galeguista, que  centra o seu traballo  en lograr un Estatuto de Autonomía para 
Galicia que recolle entre os seus obxectivos fundamentais a a cooficialidade do galego e 
castelán e mais a galeguización do ensino.
 

  Demograficamente o galego era, sen dúbida, a lingua maioritaria. O castelán era 
moi minoritario e só se falaba nas cidades e nalgunhas vilas onde residían as clases altas 
e con maior poder económico,  (burguesía,  cargos da Administración do Estado, 
Igrexa...).polo que consolida o seu papel como lingua dominante. Mentres, o galego, ao 
ser a lingua das clases baixas e iletradas non goza de prestixio social, estaba marxinado 
da cultura e da escrita e carecía do rexistro culto necesario para eses usos.  Desta 
situación xurdiron os prexuízos que o cualificaban como lingua inculta, incapaz de servir 
para a comunicación intelectual.  (Mesmo no Rexurdimento só  se empregara para a 
poesía e , na prosa, nun tipo de literatura costumista que describía festas, romarías e o 
mundo aldeán).Os seus propios falantes eran conscientes desa relación de subordinación 
con respecto ao castelán,  polo que intentaban cambiar de lingua cando se dirixían a 
persoas das clases altas e acomodadas (médico, xuíz, avogado, comerciantes... A perda 
de monolingües en galego continúa paseniñamente.

Co obxectivo de superar esta situación, xorden neste primeiro terzo agrupacións e 
organismos moi relevantes política e culturalmente para Galicia e a lingua galega:

• As Irmandades da Fala, creadas en 1916, e o seu voceiro, a revista A nosa Terra 
(1916-1936)

• O Grupo Nós e a súa revista Nós, (1920).
• O Seminario de Estudos Galegos (SEG), fundado en 1923.

Os intelectuais comprometidos nestes tres proxectos esforzáronse en dotar á 
lingua dun rexistro formal e científico e convertela así en lingua de cultura. Defenden a 
lingua de xeito práctico e activo: fan un verdadeiro papel normalizador empregando o 
galego en contextos nos que estivera marxinado durante séculos. Úsano  en  textos 
literarios de todo tipo (novela, poesía, teatro, ensaio...) e tamén en textos non literarios 
(científicos); tamén o utilizan para a comunicación oral cotián (actos académicos, mitins, 
etc).

Porén, o maior problema destes avances é que tiveron pouca repercusión social, 
pois apenas tiveron eco entre as clases populares e en parte,  tampouco o buscaban. 
Estes galeguistas comprometidos co idioma eran unha minoría intelectual.



As Irmandades da Fala

Coas Irmandades o galeguismo  entra nunha nova fase: o Nacionalismo. 
O  galeguismo  nacera  no  século  XIX  pasando  polas  fases  provincialista  e 

rexionalista,  mais  non  fora  quen  de  ofrecer  unha  alternativa  política  viable.  Isto  vai  
cambiar a partir de 1916, cando os irmáns Villar Ponte deciden crear unha asociación 
para  defender  de  xeito  práctico  e  activo  a  lingua,  co  fin  de  superar  o  Rexionalismo 
anterior, que defendía a Galicia e o galego en castelán.

Os membros das Irmandades da Fala (Antón e Ramón Villar Ponte,  Ramón 
Cabanillas, etc.) consideran que Galicia ten personalidade propia e que a lingua é a súa 
máis alta manifestación. A través da revista A Nosa Terra, publicada desde 1916 ata 1936, 
reivindican a lingua como o mellor xeito de defender a propia terra e no seu programa 
incluíase:

• A demanda da cooficialización dos idiomas galego e castelán.
• A implantación na Universidade de Santiago de Compostela dunha cátedra de 

Lingua e Literatura Galegas.
• A elaboración dun plan pedagóxico para a introdución do galego no ensino.
• A recuperación da auténtica toponimia galega, estragada e castrapeada.
• A creación de editoriais dedicadas en exclusiva á potenciación do libro en galego 

(A Editorial Nós, dirixida por Ánxel Casal, Céltiga ou Lar).

En 1918,  despois de dous anos de funcionamento,  as Irmandades celebran en 
Lugo a súa primeira reunión conxunta. A esta asemblea acoden "irmáns" de toda Galicia e 
nela fan público un manifesto que é considerado o documento fundacional do 
nacionalismo galego:  "Manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo".  Neste manifesto 
afírmase:

"Tendo a Galicia tódalas características esenciaes de nazonalidade,  nós 
nomeámonos,  de hoxe pra sempre,  nazonalistas galegos,  xa que a verba 
"rexionalismo"  non recolle tódalas aspiraciós nin encerra toda a intensidade dos 
nosos problemas".

As Irmandades foron ampliando pouco a pouco os seus obxectivos iniciais:  do 
obxectivo lingüístico vai xurdindo o interese global polos problemas do país.  Vanse 
constituír nunha verdadeira organización política;  podemos dicir que da lingua nace o 
nacionalismo, 

Ademais da reivindicación lingüística,  o manifesto fala dunha serie de medidas 
para conseguir a soberanía nacional para Galicia.  Deféndese unha "autonomía integral" 
dentro dunha federación ibérica e solicítase a desaparición das Deputacións avogando 
pola constitución dun Goberno e dun Parlamento propios .

O Grupo Nós

O Grupo Nós funda en 1920 a revista Nós co propósito de europeizar e poñer ao 
día  a cultura galega (ata entón excesivamente marcada pola lírica,  o ruralismo e o 
costumismo),  sempre a partir das raíces culturais propias. Na revista intégranse Risco, 
Otero  Pedrayo,  e  Cuevillas,  e  conta  coa  colaboración  de  Castelao,  Losada  Diéguez, 
Carballo Calero, Filgueira Valverde ou Blanco Amor entre outros. O Grupo Nós demostra 
na práctica a validez do galego para todo tipo de temas e contribuíu enormemente á 
creación da prosa galega moderna, tanto literaria como científica.

Fronte  á  liña  das  Irmandades,  estes  optaron máis por  un  traballo  cultural, 
afastándose da loita política e asumindo o papel de minoría intelectual.



 O Seminario de Estudos Galegos 

Foi fundado en 1923  por  un  grupo  de  mozos  universitarios  (Carballo  Calero, 
Filgueira  Valverde,  Bouza  Brey....)  aos  que  axiña  se  lles  uniron  algúns  profesores 
universitarios e os membros do Grupo "Nós". É unha institución que se adica a estudar 
con rigor e disciplina científica os máis variados aspectos de Galicia,a divulgar o seu 
patrimonio cultural e a formar investigadores. Chegou a contar cunha gran variedade de 
seccións que ían desde a historia de Galicia,  xeografía,  folclore e etnografía,  ciencias 
naturais,  xurídicas e económicas,  filoloxía,  arte,  etc.  Tiñan  clara  a  idea  de  que   a 
recuperación do país e da súa cultura só sería posible por medio do coñecemento da 
propia  historia,  xeografía,  literatura...,  que  dese  ós  galegos  conciencia  da  súa 
personalidade. O SEG Desenvolve toda a súa actividade en  galego (estudos científicos e 
técnicos, traballos de divulgación, cursos, conferencias, exposicións etc.). A gran maioría 
dos seus traballos publicábanse en Nós,  A Nosa Terra e nos propios Arquivos do 
Seminario.

O Partido Galeguista

Neste primeiro terzo do século XX aínda cómpre mencionar o labor importante 
desenvolvido polos galeguistas na política.  Coa instauración da 2ª República (1931),  o 
galeguismo,  que estivera restrinxido á actividade cultural,  recupera protagonismo  na 
política.  Nese mesmo ano fúndase en Pontevedra o Partido Galeguista. É a primeira 
forza política decididamente nacionalista que vai agrupar case todos os colectivos 
galeguistas. Castelao e Alexandre Bóveda serán as figuras de maior relevo no P.G.

Este partido pretendía conseguir a autodeterminación política para Galicia,  o que 
se materializou na elaboración do Estatuto de Autonomía, plebiscitado maioritariamente 
pola poboación galega o 26 de Xuño de 1936.

En relación á lingua, o Partido Galeguista foi o único que a empregou en todos os 
seus actos públicos,  en mitins,  carteis,  xornais...Os outros partidos,  mesmo os da 
esquerda, mantiveron posturas contrarias e mesmo hostís cara ao galego. (a primeira vez 
que Castelao interviu no Parlamento Español na República foi para defender a 
oficialización do galego,  fronte á consideración do español como única lingua oficial do 
estado, defendida por Miguel de Unamuno, representante da intelectualidade española). 

O labor para o recoñecemento legal do galego culminará  no Estatuto,  onde se 
recoñecía a cooficialidade de galego e castelán na Administración,  admitíase un ensino 
bilingüe nas escolas primarias que en niveis superiores se centraba en impartir Lingua, 
Historia e Literatura Galegas. 

Por primeira vez despois de catro séculos,  o galego parecía recuperar algunhas 
cotas de oficialidade. O Estatuto foi aprobado polas Cortes da República no ano 1938 en 
plena Guerra Civil.  A pesar da súa aprobación,  este texto legal naceu morto,  e con el a 
oficialización do galego, pois nese momento Galicia estaba xa baixo dominio das tropas 
franquistas.

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS FUNDAMENTAIS

Neste 1º terzo de século, a lingua accede a novos ámbitos de cultivo e usos, tanto 
escritos coma orais (textos de ensaio,  científicos,  xornalísticos,  mitins políticos,  etc).  É 
necesario por tanto dotala de unidade ortográfica e enriquecer o seu léxico. 

Por outra parte,  a ideoloxía nacionalista imperante nesta época,  provocou que os 



intelectuais das Irmandades da Fala, do Grupo Nós ou do Seminario de Estudos Galegos, 
intentasen buscar un galego máis puro,  no sentido de afastalo das interferencias do 
castelán. Isto lévaos a resaltar o máis enxebre do idioma para afirmar a súa singularidade 
con respecto á lingua dominante.  Deste xeito,  á hora de cubrir lagoas léxicas,  propias 
dunha lingua que está inaugurando ámbitos de uso, os autores recorren preferiblemente 
ao portugués ou ao galego antigo,  antes que ao castelán.  Este afán purista levounos a 
rexeitar en moitos casos formas galegas lexítimas para substituílas por arcaísmos 
(vegada,  conquerir,  coor,  nascer,  etc.),  lusismos (até,  povo,  terminacións en –zón, 
embora,  etc.) estranxeirismos (restaurant,  football),  hipergaleguismos (zoa,  ambente, 
brilar, hourizonte, etc.) ou vulgarismos innecesarios (língoa, esprito, ouxetos, afeito, etc.). 

A pesar de todo, os castelanismos non desaparecen , sobre todo os adaptados á 
fonética galega (lexos,  parexa,  ánxel,  etc.),  pero son menos frecuentes que en épocas 
anteriores.

En canto á elaboración dunha norma unificada, serán as Irmandades da Fala e o 
Seminario de Estudos Galegos quen,  en 1933,  publiquen Algunhas normas para a 
unificazón do idioma galego, o primeiro intento rigoroso da estandarización do galego.


