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O enunciado do tema que me corresponde desenvolver e o carácter destas
"Xornadas" requiren que prestemos atención a tres aspectos da lingua galega:
a súa formación, auxe, menoscabo e rexurdimento, a situación de hoxe e o status legal.
Cando se repite a fermosa metáfora de Álvaro Cunqueiro agoirando mil primaveras máis para a lingua galega, non se debe esquecer que o florecemento
actual chegou lago dun dourado outono e un duro inverno. As escuras orixes,
o auxe da lingua poética no Medievo, o seu menoscabo e os caracteres da situación actual sintetízanse neste sucinto "informe".

l. AS ORIXES ROMANCES
Como en tódalas linguas románicas, na de Galicia o proceso diferenciador
veu determinado, en primeiro termo, pala existencia dun substrato con base
nas remotas poboacións do megalítico e nas invasións posteriores, entre as que
se debe contar a céltica, calquera que sexan as súas procedencias, pesia posturas extremas nas actuais polémicas. En segundo lugar, han de se ter en canta
as datas, o proceso da conquista romana e a procedencia das lexións, así como
a instalación de posesores xermanos, tan viva nos topónimos. Galicia sufriu
"razzias" musulmanas, pero non foi conquistada, recibiría un ha inmigración de
xentes fuxidas, procedentes das zonas dominadas e contribuiría logo intensamente á repoboación. Situacións xeopolíticas, lonxanía, incorporación ó Reino
de León e, con el, ó de Castela, serían determinantes dos procesos posteriores.
Como xa demostrou Menéndez Pidal, a evolución lingüística do latín na Península Hispánica tivo caracteres comúns na época visigoda e entre os mozárabes. A comunidade rompeuse pala cuña do castelán, primeiro diferencialista e
máis tarde unificante e dominadora. lsoglosas do galego e do portugués amósan nos caracteres comúns coas do bable, o leonés, o aragonés, o catalán,
mallorquín e valenciano, romances que, por outra banda, están máis perta có
castelán dos que se formaron no resto de Europa.
No berce mesmo do castelán e nos albores do romance escrito, dábanse
aínda esas formas comúns con tanta ou meirande abundancia ca nos documentos das zonas nas que habían de perdurar. Así, nas "Glosas Silenses" do século X podemos atopar levando, parescen, ke li ficam, fame ... , e nas "Emilianenses", non si Jicierimus, muitos fazem, vello ... De xeito que puido dicirse, humoristicamente, que o celebrado "Milenario del castellano" era o "do galego".
Como os mozárabes o mantiveron así, os reconquistadores atopábanse, nas
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cidades recuperadas no Sur, xentes que tiñan unha fala que se semellaba máis
cá súa á que se falaba detrás, no Noroeste. As jargas semellan escritas nun
dialecto galego e na toponimia granadina perduran nomes que poderiamos
atopar no momenclátor de Galicia.
11. LATÍN E ROMANCE NOS DOCUMENTOS GALEGOS E PORTUGUESES
No coloquio de Treveris sobre " Tradición, actualidade e futuro do Galego "
presentamos unha comunicación sobre os problemas e paradoxas da situación
da lingua galega, entre o latín e o castelán, na ldade Media.
O latín mantívose como lingua superior dos letrados, dos clercs, na liturxia,
a didáctica, os instrumentos xurídicos ... fronte a un romanceamento que se xeralizaba na fa la no século VIII e que loitaba por entrar na prosa documental cos
nomes de lugares, persoas, da menaxe e dos aparellos de traballo. Cítanse
como exemplos desta penetración as mencións na sé iriense de Tructino (830),
e nas referencias de mobiliario nunha doación do 947. O primeiro documento
con frases enteiras galegas é do 1227. Con maior amplitude, e xa coa conciencia de non estar escribindo en latín, úsase o galego nun litixio do 1230. No que
di a Portugal, o primeiro orixinal será do 1216, o testamento de Alfonso 111.
Pouco despois, a investigación sobre os colledores de moeda foreira, no tempo de San Fernando -o Rei que deu oficialidade ó castelán- está íntegramente
en galego.
Pero, en pleno dominio do latín documental, a lingua poética romance de
Galicia e Portugal estaba xa codificada. E, para colmo de paradoxas, é probable
que sexa coetáneo se non anterior ós textos máis antigos dos " Cancioneiros "
galego-portugueses unha das estrofas dun descordo políglota do trobador
provenzal Raimbaut de Vaqueiras documentado contra o 1200.
O castelán, como lingua superior, unitaria, de Estado, chega a Galicia cos
documentos da curia rexia de Alfonso X o Sabio que nunca se dirixiu ós galegos na súa lingua, nin siquera nos fueros romanceados, pesia se-lo maior dos
seus clásicos. Sen embargo, os notarios fan presentacións e testemuños en galego do instrumento rexio que se recebe. Notarios e Concellos úsano desde
esas primeiras datas do XIII deica o primeiro tercio do século XVI.
En canto á lgrexa, a oficialidade do latín e a presencia de Prelados, Abades
e Capitulares foráneos vai alonxando o galego. Por outra banda, a Provincia Metropolitana de Compostela comprendía varias dióceses casteláns.
É curioso compraba-la presencia e pugna do latín, o galego e o castelán nos
Concilios Provinciais e nos Sínodos.
Abonda o emprego da lingua local en documentos de Prelados dos séculas
XIV e XV. En Compostela Don Lope de Mendoza escribe moito en castelán; Don
Álvaro de lsorna, sempre en galego; Don Rodrigo de Luna oscila entre o castelán e o latín. Os Fonseca prefiren xa o castelán.
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111. A SEPARACIÓN DE GALICIA E PORTUGAL
No século XII iníciase a artificiosa fragmentación política da Gal/aecia antiga, que traería consigo a quebra da unidade lingüística á que parecía destinada. Alfonso VI, tan achegado a Cluny e ós próceres borgoñóns, casa ás súas
dúas filias cos irmáns do Papa Calixto 11, protector de Compostela e do seu primeiro Arcebispo, Gelmírez. Urraca, desposada con Don Ramón, será Condesa
de Galicia; o seu filio, o ga/icianísimo semifranco Alfonso VIl, ostentará en Toledo o imperíum das tres relixións e consolidará a anexión definitiva ó vello
Reino de Castela e León. Teresa, co seu esposo o Conde Don Enrique, gobernará o Condado Portucalense; o herdeiro, Alfonso Henríquez, será o primeiro Rei
lusitano. Certo que dunha e outra rama derivará unha política de expansión por
mares nunca de antes navegados que dilatará os dominios do castelán e do
portugués; pero unha fronteira vai quebra-la unidade xeográfica e lingüística
que compoñían os pobos daquela separados.
O idioma dos dous sécu las de apoxeo das letras galaico-portuguesas estaba levemente diferenciado; a sorte porterior é ben distinta: Portugal mantén o
seú desenvolvemento literario e vive intensamente o Renacemento, no que o
grande épico, Camóes, o consagra, con vontade de epopeia; o galego, pala
contra, entra, desde mediados do século XV, nunha etapa de vida case exclusivamente oral, como lingua familiar e do pobo.
A diferencia existente entre os textos galegos do XIII e os portugueses do
XIV, acentúase, nunha evolución profundamente diverxente, non só no vocalismo, a metafonía, as diptongacións e o consonantismo senón na morfoxintase.
Membros do Instituto da Lingua Galega ofreceron un cadro riguroso e sistemático que, con toda obxectividade, presenta as características contrastadas, que
non só a Galicia, senón a Portugal e ó Brasillle interesa conservar en toda a súa
pureza.
Esas diverxencias non autorizan a sinala-lo galego e o portugués como troncos lingüísticos distintos; sí coma ramas idiomáticas, afíns pero diferenciadas,
dentro do latín evolucionado. Intentar que a lingua de Galicia e as súas comunidades da diáspora perda a súa personalidade non é erróneo, é impracticable,
imposible.
IV. O APOXEO DA POESÍA GALAICO-PORTUGUESA

É ben sabido que a poesía galega e portuguesa ten esa etapa de apoxeo,
dentro e fóra dos lindeiros xeográficos dos Reinos. A tradición manuscrita dos
Cancioneiros entrégano-las produccións dunha escola literaria na súa plenitude. A etapa previa ten que ser reconstituída por testemuños e análises de perduracións. Nela teñen que se atopa-las claves dun auxe e espallamento no que
terán coincidido as dotes innatas das xentes do Occidente hispánico para a
música e a poesía; a cultura eclesiástica cultivada en cenobios e igrexas; a
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educación de príncipes en Galicia; a presencia de axentes líricos galegos, nas
hostes reconquistadoras; o efecto catalizador do camiño de Santiago coscantos de peregrinación; os itinerarios de trobadores e xograres, e mailo prestixio
arcaico da lingua.
A significación que ten a poesía galaico-portuguesa medieval no conxunto
das literaturas románicas débese non só ó número dos trobadores e xograres
de obra coñecida, 150, e ó de composicións, unhas 2.119 nos Cancioneiros dos
séculas XIII e XIV, senón ó cultivo de tódolos xéneros: cantigas de amigo, de
amor, de burlas e relixiosas, tanto de loor coma narrativas de exaltación marial;
á extraordinaria variedade de mestres, á orixinalidade da que Entwistle chama
forma inmóbil, combinación de paralelismo, concatenacións e refrán, e, sobre
todo, á oralidade de relatos e diálogos nos que entra de cheo a fala popular.
Non era pois arbitraria Koiné lírica palatina, senón riquísima lingua aberta o
mesmo á himnodia paralitúrxica que ó dicterio, ó refinamento do amor cortés
e ó dito popular. Tampouco se contraía ó lirismo; as Cantigas de Santa María
ofrecen unha ampla gama de motivos e de versificación narrativa, e unha parodia da Chanson de Roland teste m uña a presencia da épica de xesta.
Tamén se conservan en galego importantes obras en prosa: versións das
Partidas, a General Estoria, a Crónica General, a Crónica de Castilla, os Milagros
de Santiago, o Tratado de Albeitoria, Tristán, a Crónica Troyana, cecais un Flos
Sanctorum ... que amasan un cultivo paralelo ó que tanto desenvolvemento
acadaba en Portugal.

V. O CULTIVO FÓRA DAS FRONTEIRAS LINGÜÍSTICAS
Así, mentres o latín perdía prepotencia literaria, o galego-portugués viña
cubrir ese creta de outra linguaxe que se procura á marxe do cotián; un novo
universo verbal non reificado nin utilitario, pero vivo en zonas que se sacralizan
ou se idealizan arcádicamente, empregado non só polos afamados trobadores
e xograres procedentes da área propia senón polos alleos e mesmo os hostís
nalgún aspecto a Galicia coma Alfonso X; e non só de fala castelán, senón
occitanos coma o xa citado Raimbaut de Vaqueiras, Cerverí de Girona, Aynaut,
Nuno Fernández de Miralpeix, o aragonés Martín Moxa, o xenovés Bonifacio
Calvo ... E por Castela repetiríanse cantarciños coma o do Rei Vello que recolle
Don Juan Manuel.
No século XV, o Marqués de Santillana, don lñigo López de Mendoza, coñecedor dun códice de cantigas, expresou o seu testemuño sobre o cultivo da arte
maior, en frases que, deica o P. Sarmiento, resultaban incomprensibles para os
eruditos: "en los reynos de Galli9ia e Portugal, donde non es de dubdar que el
eJ<erci9io de estas s9iencias más que en ningunas otras regiones e provin9ias de
España se acostumbró en tanto grado que, non ha mucho tiempo, qualesquiera de9idores e trovadores destas partes agora fuesen castellanos, andalu9es o
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del Extremadura, todas sus obras compoñían en lengua gallega o portuguesa".
Reis e dinastías, xograres e bufóns usábano certamente coma lingua de
corte, mesmo na conversa. Disto ofrece outro testemuño o Príncipe Don Juan
Manuel ó contar que lle falaba "en su lenguaje gallego" ó Arcebispo Rodrigo do
Padrón, cando mediaba entre Fernando IV e o Infante Don Juan.

IV. LONGA NOITE DE PEORA
Vaia este expresivo verso de Celso Emilio Ferreiro, unha das máis claras
voces líricas da Galicia contemporánea, para defini-lo mal chamada silencio
académico que vai desde aquela ata fins do século XVIII. Longo período de máis
de tres séculas de escuridade en contraste coa fulxinte apoteose das grandes
arquitecturas.
Prodúcese, en cambio, unha rexa fidelidade do pobo ó idioma propio mantendo unha riquísima poesía oral, mentres a lingua galega queda excluída da
lgrexa, o ensino, o foro e a documentación ... As contadas mostras poéticas
revelan a conciencia do seu cultivo coma un patois dialectal. Por riba, perdidos
ou descoñecidos os códices que contiñan a literatura medieval, carecían dunha
apoiatura histórica.
A presencia, esporádica, do galego en documentos notariais prolongouse
deica o 1532. Catro anos despois, recolle o Bacharel Olea un primeiro Vocabulario.
No mesmo século XVI temas algúns testemuños do uso e valoración dogalego. No 1523 despachouse unha consulta ó Emperador Carlos V "sobre la falta
de seguridad en los testimonios de hidalguía, porque los documentos vienen
escritos en castellano y esta lengua se conoce con dificultad".
A finais do século, no 1597, entre os cargos que o cabido compostelano formula contra o Arcebispo San Clemente sobre o desgoberno das Dióceses figura este: " ... hemos visto que se dieron los mexores beneficios del/os no sólo a
los de reinos extraños pero a los que penetibus ignoraban la lengua gallega".
E unha dama da aristocracia galega, Dona María Álvarez de Sotomayor, negábase a asina-la notificación dunha dilixencia alegando que non entendía o castelán.
A Universidade ofrecía premios a poesías galegas nas súas Fiestas Minervales do século XIX. O xeógrafo e matemático Domingo Fontán era acusado no
1818 de non falalo na aula. Prácticamenate deica o Concilio Vaticano 11 foi tamén
a lingua de cátedra na Universidade Pontificia e nos Seminarios Conciliares.
Para atopar un escrito en galego dirixido ó poder central temas que agardar
deica o ano 1805 no que os veciños da localidade ourensá de Pontedeva escriben un Memorial ó Rei Carlos IV sobre o cobro de arbitrios.
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Vil. O "REXURDIMENTO" GALEGO
A recuperación da conciencia colectiva e o recoñecemento da personalidade representada na Lingua propia prodúcense desde o XVIII cos estudios do P.
Sarmiento, que investiga o léxico e a formación histórica, que defende con
viveza o seu uso na escala e na igrexa, ensaia a aptitude para a definición científica e mesmo espalla a existencia da escala poética medieval. Acompáñano
eruditos de finais de século, coma Cornide, Fruime e o P. Sobreira.
A comezos do XIX, a necesidade de chegar ó pobo coa difusión das ideas
políticas motiva a existencia de impresos en galego coma Proezas de Galicia, de
Fernández Neira (1810) .
Ademais desa data son tamén datas-clave no rexurdimento de Galicia e a recuperación idiomática as da Alborada de Pastor Díaz (1828); a t3aita Gallega de
Juan Manuel Pintos (1853); os Juegos Florales da Coruña e a inmediata publicación do florilexio que representou o Album de la Caridad (1862); os Cantares
Gallegos de Rosalía de Castro (1863); a edición do periódico galego O Tio
Marcos da Porte/a (1876); as novelas e pezas teatrais da mesma década ... No
que di ás entidades que incluíron nos seus programas o cultivo, ilustración ou
defensa da lingua e ás súas manifestacións deben lembrarse: Sociedad del
Folklore Gallego, 1883; El Regionalismo, 1889; Liga Gallega, A Coruña, 1897;
Real Academia Gallega, 1905; lrmandades da Fa/a, 1916; Asamblea Nacionalista, Lugo, 1918; boletín galego de cultura Nós, 1920. O Seminario de Estudios
Gallegos iniciámolo un grupo de escolares no 1923. O Instituto P. Sarmiento de
Estudios Gallegos foi creado no 1943. O Instituto da Lingua Galega estableceuseno1971.
O proceso de recuperación literaria e política ó longo do XIX coincidiu co interese despertado nos círculos eruditos internacionacionais pola poesía medieval galaico-portuguesa e os achados e publicacións· dos Cancioneiros. As xestións académicas sobre o Cancioneiro de Ajuda e as noticias de Ribeiro dos
Santos prodúcense no. segundo decenio, ó mesmo tempo que as primeiras
edicións en prosa galega. O libro de Stuart coincide coas poesías de Pastor Díaz.
O descubremento do apógrafo Vaticano, coa revolución do 46. A obra sobre os
trobadores de Milá y Fontanals, co Album de la Caridad. A primeira análise
científica, a de Díez, xustamente coa edición dos Cantares Gallegos. Os libros de
Monaci, Long e Braga coa prensa periódica en galego; o de Molteni (1880) con
Follas Novas de Rosalía e Aires da Miña Terra de Curros Enríquez.
O paralelismo é tanto máis sorprendente si se observa que os literatos ga:egos permanecían, en xeral, alleos a ese proceso de reencontro coas orixes.
,··o r mor da serodia recepción dos Cancioneiros, no 1874. Deica aquel momento todo eran intuicións e referencias a apócrifos, á etapa postreira da escala
lírica ou a un soñado e remoto celtismo.
Fronte ó prexuízo de considerar ó galego coma lingua reservada á lírica,
iníciase nas dúas últimas décadas do XIX o exercicio noutros xéneros literarios:
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a novela (Valladares, "Maxina", 1880), o drama (La Iglesia, A fonte do xuramento, 1882). Florencia Vaamonde publica en 1893 un Resume de Historia de Galicia. Pero a consagración da lingua no ensaio e na investigación non se logrará
plenamente ata a publicación da revista Nós (1920) e o comezo das actividades
do Seminario de Estudos Galegos.
O teatro, que canta con algunhas aportacións valiosas, retrasou o seu desenvolvemento pola falla de compañías estables.
Por sorte, os precursores e os seus continuadores inmediatos foron seguidos por tres promocións moi brillantes no cultivo das letras galegas: a chamada xeración Nós, formada por personalidades nacidas hai un século aproximadamente (Cabanillas, Risco, Castelao, Otero Pedrayo); a do Seminario de Estudos Galegos que chegou á vida literaria e artística entre ·a 1923 e o 36 (Bauza
Brey, Dieste, Fole, Manuel Antonio, Cunqueiro, Celso Emilio, Carballo Calero,
Piñeiro, Fraguas, X. Lorenzo ... ) e a que, de recente e en tódolos xéneros literarios, recolle o facha da galeguidade e que merecería outro longo informe.

VIII. O GALEGO, HOXE
O galego ofrece a avantaxe da súa unidade.
Os rasgos distintivos nas comarcas non son fundamentais e non coinciden
as isoglosas, de xeito que, como dixo o Prof. Constantino García u no hay ningún punto de Galicia que se defina frente a otro por la presencia o ausencia de
todos ellos". "En definitiva, si hay algo que caracteriza al gallego hablado ... es
la unidad que, de una manera casi milagrosa, mantuvo durante tantos siglos de
cultivo no escrito".
En canto á súa extensión metropolitana abarca as catro provincias que constitúen a Comunidade Autónoma é zonas limítrofes de Asturias, León e Zamora.
Galicia, pobo de emigrantes, ve a súa lingua cultivada e exaltada palas comunidades da diáspora.
Enquisas estatais, coma a do Ministerio de Educación, e particulares de investigadores sociolóxicos, coinciden no cálcu lo dun 81% da talantes do galego,
que pasa do 90% contando ós que o entenden. É dicir, unha cifra superior ós
tres millóns sen canta-los emigrantes.
O avance do castelán desprazando ó galego, tanto da desestima social e a
hostilidade oficial, era preocupante entre o 1900 e o 1960; agora é moi lento,
dada a extensión do uso en medios intelectuais e universitarios e, sobre todo,
desde a presencia nos diversos graos do ensino, e nos medios de comunicación. Os contrastes que se ofrecen e dos que deu algún exemplo U. Esser nun
traballo recente, son os habituais nas comunidades con linguas en contacto.
Alonso Montero fixo -á marxe do concepto sociolingüístico de diglosia- unha
. matización que ilustra con claridade a situación no u rexurdimento ": "Es bilingüe quien maneja dos idiomas. En el vocablo yo no encuentro -di- más rique-
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za semántica. Pero ¿cómo llamar a la persona que sabiendo dos idiomas, posee
uno para ciertas motivaciónes y otro para otras?. Yo propongo, mientras no
aparezca otro, el término 'dilingüe'".
A consideración do galego coma "lingua dos pobres" só se pode aceptar no
sentido de que foi o pobo quen a seguiu falando, de xeito xeralizado, coma única lingua nos séculos escuras, pero non no de que deixaran de usala os señores da aristocracia galega. Murguía, referíndose á súa dona a poetisa Rosalía de
Castro, dicía que " pertenecía a una familia nobiliaria que, como todas las de su
tiempo, hablaba gallego ". Moitos señores cultivárono, estudiárono e defendérono. Foi o Marqués de Almeiras o que descubriu ó Castelao nena o valor da
lingua propia: "Mira rapaz, que o galego non é un castelán malfalado". Era en
cambio unha minuburguesía minigalega e burocrática a que o desprezaba.

IX. A DEFENSA E SALVACIÓN DA LINGUA
No seu trascendental Informe -dramático- sobre la Lengua Gallega (1973),
Alonso Montero sinalaba os camiños que se terían que seguir "para salvar a
nuestra lengua de una muerte inmediata ". A comparación do estado actual co
daquel momento e o logrado, en cada un dos puntos do seu índice de urxencias, permítenos compraba-los avances realizados e ve-lo futuro cun optimismo
que, daquela, non cabía ter:
1. Educación Preescolar e Educación Xeral Básica no naso idioma. (Lograda a presencia, sen exclusividade).
2. Presencia, dun xeito ou doutro, nos restantes niveis do ensino. (Acadada).
3. Radio, Prensa diaria e Televisión total ou case totalmente na lingua do
país . (Logrado, non senda no que se refire á prensa diaria aínda que xa
existe unha empresa constituída con tal fin)
4. Teatro en cid ades, vilas e aldeas. (En parte).
5. Abondante literatura de quiosco: tebeos, fotonovelas, etc. (Iniciado).
6. Multiplicar por 100 o número de libros e por 10 o das tiradas. Entre eles:
enciclopedias, manuais, resumes, folletos de divulgación. (Acrecentado o
número, sen acada-las porcentaxes desexadas).
X. A ASPIRACIÓN E O RECOÑECEMENTO DA OFICIALIDADE

É paradóxico que no movemento provincialista que culmina coa sublevación
de 1846 non se sinale en proclamas nin proxectos legais o recoñecemento: a lingua está ausente no manifesto da Junta Superior de Galicia e no Proyecto de
Constitución para el Estado Gallego de 1887, aínda que xa a xeración do Banquete de Conxo (1954) viña exaltándoa. O Regionalismo postularía o cultivo en
tódalas áreas e nas Bases de Alfredo Brañas para a Descentralización Nacional
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(1889) postularíase que "la lengua regional sea de uso potestativo especialmente entre los natur!les ". As lrmandades da Fa/a e as Asambleas Nacionalistas
solicitaban a cooficialidade. Co advento da República, a nova Constitución do
Estado abría unha canle á declaración, se ben con certa restricción porque as
linguas rexionais só serían oficiais para quen desexase sabelas e utilizalas.
Entre os proxectos para o Estatuto Galego o máis avanzado, polo seu carácter federalista, que era o do Seminario de Estudos Galegos propoñía: "As fing uas oficiais no Estado Ga/ego son, indistintamente a galega e a castelá. Non
p oderán desempeñar na Galiza cárregos públicos os que non coñezan a lingua
galega " .
A redacción do Estatuto de 1936 era a seguinte:
A rt. 4. Serán idiomas oficiales en Galicia el castellano y el gallego,
pero en las relaciones oficiales de la Región con autoridades de otras
Regiones y con las del Estado se usará siempre el castellano.
Todo escrito que se presente a Tribunales y Autoridades redactado en
gallego será reproducido en castellano cuando lo pida parte interesada y
lo mismo se hará en cuanto a resoluciones y notificaciones de todas
clases.
Las copias de documentos redactados en lengua regional, que los federatarios expidan en castellano, bien a instancia de parte o porque
hayan de producir efectos fuera de Galicia, deberán contener tambien el
texto gallego.
Los funcionanos que se designen para actuar en la Región deberán
acreditar conocimiento de la lengua gallega.
A Constitución Española de 1978 preceptúa no seu art. 3. que "el castellano
es la lengua oficial del Estado", pero que "las demás lenguas espanolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con
sus Estatutos" e que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección " .
O vixente Estatuto de Galicia, 1981, ó amparo dese precepto dispón o seguinte:
Artigo 5
1. A Lingua propia de Galicia é o galego.
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Ga/icia e todos teñen o
dereito de os coñecer e de os usar.
3. Os poderes públicos de Galicia garantizarán o uso normal e oficial dos
dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos
d~ vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento.
4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.
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XI. A NORMALIZACIÓN DO GALEGO
A necesidade dunha norma unificadora para o galego deixouse sentir cando o rexurdimento acadou a súa madureza nos anos vinte do naso século. A recuperación literaria, polo seu carácter espontáneo, baseábase na linguaxe falada, co seu natural polimorfismo. Gramáticas e diccionarios tiveron serodia
publicación: Mirás (1864), Saco y Arce (1868), Cuveiro (1876), Valladares (1884),
García de Diego (1909), Lugrís (1931), Carballo Calero (1974), e monografías
diversas.
No 1928 o Seminario de Estudos Galegos comeza as reunións para o estudio da posible unificación ortográfica e morfolóxica. Foron de singular interese
nun primeiro coloquio as aportacións de Couceiro Freixomil e Moraleja Laso,
Director da Sección de Filoloxía.
No 1931 noméase un ha Comisión redactora de Normas que, presentadas
por unha ponencia á Xunta Xeral celebrada en 1933 e axiña impresas, serviron
de pauta ás edicións da institución e de orientación ós cultivadores do galego.
A Real Academia Galega recolle, logo dunha langa paréntese, a iniciativa
unificadora aprobando, no 1970, outras Normas ortográficas que amplía ó ano
seguinte.
Creado o Instituto da Lingua Galega convocáronse novas reunións nas que
se plantearon os temas da normalización de acordo co adianto das investigacións e a previsión dunha cercana oficialidade que as esixiría .
Así xurdiron as Bases para a unificación. Xa nos comezos da autonomía hai
un has Normas formuladas en 1980, por unha Comisión designada pola Xunta.
O paso definitivo constitúeo o estudio realizado conxuntamente, e á marxe dos
poderes públicos, pola Academia e o Instituto da Lingua, aprobado en sesión
celebrada polas dúas institucións o 3 de xullo de 1982, e que deu a base ó Decreto de Normativa (17-IX-1982), aprobado pola Xunta de Galicia senda Conselleiro de Cultura, Adxunto da Presidencia, quen subscribe este informe.
Os criterios seguidos palas institucións que formularon as Normas foron os
seguintes:
A lingua normativa, ó servicio da cultura do pobo, ten que ser continuadora da falada, pero limpa de inscrustacións, debidas á presión do castelán.
O galego común será supradialectal, para o q"ue "debe prestarse atención a
la extensión geográfica y demográfica de las formas a escoger como normativas" "a fin de que el mayor número de hablantes gallegos se identifiquen con
las soluciones acordadas ".
" Las formas tradicionales deben ser preferidas a las más innovadoras y modernas"; pero " huyendo la evasión hacia lo medieval. Lo arcaico muerto no
puede suplantar lo actual vivo. Deben reconocerse los avances literarios y respetar las soluciones consagradas por el uso".
Procuráronse formas harmónicas coas demais linguas romances, en especial
co portugués, rexeitando as insolidarias.
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Por outra parte, considerouse que o diferencialismo radical respecto ó castelán manifesta, de feito, unha posición de dependencia.
A introducción péchase con esta declaración sobre a substantividade dogalego:
"Valorar la aportación del portugués peninsular y brasileiro, pero
excluir soluciones que, aun siendo apropiadas para esa lengua, serían
contrarias a la estructura lingüística del gallego. El punto de partida y de
llegada ha de ser siempre el gallego, que no debe sacrificar sus características propias y relevantes en beneficio de una lengua hermana pero diferente".

XII. O GALEGO NA IGREXA
Anotamos xa as causas da preferencia eclesiástica polo castelán como /ingua alta, á par do latín.
Desde a creación dos Seminarios Conciliares e fronte ó criterio oposto dos
máis ilustres membros dos seus claustros (Amor Ruibal, López Ferreiro, Lago,
Oviedo Arce ... ) impúxose o criterio de coarta-lo seu uso, como punible, mesmo
nas conversacións entre os escolares, considerando que danaba o perfeccionamento na lingua oficial. A forte atracción da poesía do rexurdimento abriu paso
á súa presencia en actos festivos, non na liturxia. En canto a ela, un clérigo cifraba o se u criterio deste xeito: "A Dios hay que hablarle en la lengua en que se
escribe al Gobiento Civil".
Os fitos da lenta e serodia recuperación poden sinalarse así:
Villancicos de Navidad, séculas XVII-XIX.- 1854, versión da Declaración Dogmática da Inmaculada.- 1861, primeira traducción moderna dun libro sagrado,
Evangelio de San Mateo, por iniciativa de Luciano Bonaparte.- Comezos XX,
primeiras estampas e follas saltas con textos relixiosos.- 1925, premio en concurso para a traducción de oracións m áis frecuentes.- 1931-1936, paraliturxias
en galego, homilías, versión da Misa e Oficios.- Lagos, Boletín Católico Mensual.- Desde 1947, Misa por Rosalía de Castro con homilía en galego, a primeira pronunciada polo Bispo Souto Vizoso.- Desde 1964, traduccións de libros da
Biblia.- 1965-1989, primeira edición e uso do Ordinario de la Misa.- 1969, constitución da Comisión lnterdiocesana para a Liturxia en Lingua Galega. Versión
de encíclicas. Primeiro Misal y devocionario Manual. - 1976, acordos do Concilio Provincial en Compostela sobre o ensino do galego na formación eclesiástica. Misas e cerimonias en numerosas igrexas ... Desde aquela multiplicáronse
as impresións de libros, tanto fundamentais como de divulgación e devoción,
edicións que culminan este ano coa do Misal aprobado en 1985 pola Santa Sé.
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XIII. A DETURPACIÓN DOS TOPÓNIMOS
Un dos maiores agravios lingüísticos foi a crecente tendencia oficial á castelanización dos topónimos, de tan alta significación filolóxica e histórica, contra
a que clamaron eruditos e políticos. O propio Ministerio de Educación estatal
formulou unha crítica na "Planificación de la Educación en Galicia" :
" Hacer un recorrido por Galicia revela ya ciertas incoherencias notables: la toponimia popular y la que señala las rutas no sólo son distintas
s ino contradictorias. Hay toda una superpoblación cultural y no integració n (.... ). Se ha castellanizado una toponimia (..... ). Esta superposición
tiene nombre en la sociología y en la antopología cultural más reciente:
"aculturación " frente a transculturación y socialización neutras; la utilización del castellano como lengua de prestigio y de diferenciación social es
otro ejemplo ".
En 1965 iniciábase unha reacción , por parte dos organismos e autoridades.
En 1969 organizou en Madrid a Asociación para o Progreso das Ciencias un Coloquio no que intervimos estudiosos das diversas Rexións e Nacionalidades. No
mesmo ano, as Delegacións do Instituto Geográfico y Estadístico dispuxéronse
á complexa revisión, co asesoramento de especialistas.
Desde 1972 a Comisión Española de Nombres Geográficos prestou atención
ó tema . A Comisión Gallega de Toponimia, establecida xa na preautonomía, labora centíficamente na traballosa revisión, de acordo cos organismos estatais,
coa cooperación do Instituto da Lingua e outras entidades.

XIV. A LINGUA GALEGA NO ENSINO
O proceso de incorporación ó ensino foi tamén moi lento. A defensa, iniciada con tanto ardor por Sarmiento no século XVIII, volveu renovarse na etapa
das lrmandades, sobre todo cos escritos do filósofo J . Viqueira, 1917. Na década seguinte, o Seminano de Estudos Galegos organizou cursiños para mestres
e educadores, trazou as bases dun Patronato da Escala Galega, e editou programas de asignaturas do Bacharelato que se impartiron na lingua da comunidade.
Unha das primeiras resolucións do Goberno Provisional da República, o 29
de abri l de 1931, ós quince días da proclamación, derogaba as disposicións
contra o uso do catalán nas escalas e restablecíao e regulábao, abrindo camiño á aplicación en otro territorio del Estado, en harmonía coa difusión e circunstancias do idioma respectivo. Realizouse daquela unha campaña para que fose
publicado un Decreto análogo para Galicia. A discusión nas Cortes do tema da
cooficialidade, planteada arredor do artigo 4. da Constitución, motivou brillantes intervencións de Castelao, Otero Pedrayo e Suárez Picallo, fronte á actitude
de Unamuno e outros parlamentarios. Chegouse a redactar un proxecto de
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Decreto, pero a resolución legal foise aprazando pesia que o precedente catalán abría un camiño na práctica.
Para atopar unha canle legal temas que saltar ata o ano 1969 en que, pola
Secretaria Técnica del Ministerio de Educación estableceuse un Grupo de Tra bajo destinado ó estudio do papel das linguas vernáculas, que funcionou en
Galicia baixo a dirección do Profesor Vidán Torreira.
Na Ley de Educación do 1976, as enmendas defendidas por A. Rosón Pérez
e polo autor deste informe introducen as linguas nativas no nivel Preescolar e
o seu cultivo no General Básico. No mesmo ano, publicase polo Ministerio a
Planificación de la Educación en Galicia, que re co lle xa a dita norma e que
constitúe un documento en tódolas ardes.
As Primeras Jornadas de Trabajo sobre Bilingüismo, que se realizaron en
Compostela en xuño de 1973, aportaron ó problema as experiencias extranxeiras, as aspiracións de intelectuais e profesionais e as investigacións realizadas
polo Instituto de Ciencias de la Educación e polo Instituto da Lingua Galega da
Universidade.
Cinco anos despois de promulgada a Lei un Decreto regula, con carácter experimental, a incorporación das linguas nativas ós programas dos centros
escolares (1975). Outra norma moi eficaz, na etapa preautonómica, foi dictada
en 1979 polo Ministro Otero Novás, nun decreto regulador e nas ardes complementarias.
Desde a promulgación do Decreto sobre a incorporación da Lingua Galega
ó ensino dictáronse numerosas disposicións. Primeiro a Constitución da Comisión Mixta Estado/Xunta para o seu desenvolvemento (1 -VIII -1979); despois as
dimanantes da .Consellería de Educación regulando o ensino nos distintos niveis
(29-IV-1982) e nos cursos de Orientación Universitaria (11-VIII).
En canto ós ensinos medios, aínda que entre o 1932 e o 1936 impartíronse
clases en galego nalgúns centros, o emprego regulado arrinca tamén do referido decreto.
A Ley de Normalización Lingüística foi aplicada ó ensino en ardes e resolucións, programas, fixación de horarios, formación do profesorado, xornadas pedagóxicas, cursos de perfeccionamento, publicacións sobre normalización,
investigacións sobre escalas ortográficas, peculiaridades comarcais e de clase
soc ial , composición escrita, entornos vitais, análise de textos galegos, ... e campañas de propaganda con actos, carteis e participación dos medios de comunicación. A labor da Dirección Xeral de Política Lingüística foi moi eficiente.
Polo que á Universidade se refire, a primeira conferencia en galego na de
Santiago foi a que pronunciou Porteiro Garea en 1915 sobre un tema de Dereito Civil. Pasarían oito anos ata que os membros do Seminario de Estudos Galegos volveramos empregalo alí nas nosas intervencións.
Foi no ensino superior ande se deu unha das máis ferintes contradiccións: A
Universidade de Madrid contou con Cátedra de Lengua y Literatura Galaico-Portuguesa desde 1914 e non a perdeu despois da guerra. Foron titulares os pro-
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fesores Said Armesto e Cotarelo Valledor. Pero a de Compostela non a logrou
deica o 1965, aínda que se impartiran periodicamente algúns cursos desde o
1931. O primeiro titular por oposición foi o Profesor Carballo Calero.
O cambio na vida académica foi moi fondo. Hoxe o galego, lingua usada oficialmente pola Universidade de Santiago, e o seu estudio e investigación son
realmente exemplares; utilízase en cátedras, mesmo en determinadas materias
centíficas; o Instituto de Ciencias de la Educación coopera nos aspectos pedagóxicos e o Instituto da Lingua Galega -anotémo-la excelente dirección do Dr.
Constantino García, non nacido en Galicia- foi eixo nos derradeiros quince anos
das tarefas normalizadoras; ademais abriu nos círculos científicos de todo o
mundo un lugar para a consideración lingüística do galego, que antes contaba
con precaria bibliografía e sumaba, en cambio, referencias negativas.
XV. OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radio e Televisión foron factores influíntes na recuperación do prestixio da
lingua galega.
Xa cando se instalaron as primeiras emisoras radiofónicas, comezaron a se
emitir programas ou colaboracións en galego. Radio Galicia de Compostela,
Radio Lugo e, sobre todo, EAJ-40, distinguíronse neste aspecto. Labor Gallega
de Pontevedra ofreceu nos anos trinta unha serie continuada de amplos espacios de moi variado contido cultural e coa presencia de personalidades destacadas, actividades que cesaron desde xullo de 1936.
Na actualidade tódalas estacións de radio de Galicia realizan emisións en galego.
O influxo da televisión é aínda maior. A televisión estatal dá emisións especiais diarias para Galicia en galego, e mesmo ofreceu a versión dalgunha longametraxe. A RTV galega, do goberno autonómico, iniciou as súas transmisións
o 25 de xullo do 1985. Emite en galego, mesmo os documentais e os films, para
o que realizou hábiles dobraxes.
Esa TV da Xunta realiza, ó se cumpri -lo primeiro ano de funcionamento, un
estudio cualitativo sobre imaxe e programación (Profesor Vilariño, da Universidad e de Santiago). Polos datos publicados sabemos que foi acollida cun
"generalizado sentimiento de identificación y simpatía "; que o 81 ,1% dos entrevistados afirma que o galego debe seguir sendo a única lingua utilizada, mentres que un 14% amósase favorable ó uso indistinto do galego e o castelán. A
postura favorable ó primeiro predomina na xente nova e vai decrecendo conforme aumenta a idade dos entrevistados. En canto ó perfil da audiencia, é máis
homoxénea nos nenos e con independencia da súa poboación rural ou urbana.
En conxunto de idades é maior en zonas de poboación rural ou semiurbana.
Forman parte dela tamén "las élites culturales sensibilizadas hacia los problemas de Galicia ".

A L\NGU A GALEGA

139

A eficacia do influxo deste medio na consideración da lingua galega baséase na unión do prestixio que ten entre as masas un avance técnico como a televisión, ca interese dos temas cercanos e o escoita-las intervencións de figuras de relevo político ou intelectual.
Amais da presencia no ensino, este fo i certamente o maior avance logrado
nos últimos anos.
En canto á prensa, os periódicos diarios intensificaron desde o 1923 ( Galicia,
lago El Pueblo Gallego especialmente) a inserción de artigos en galego que
hoxe, aínda sen unha extensión desexable, insartan todos. As primeiras revistas de difusión galeguista "A Nosa Terra " ou de minoría intelectual "Nós, Galaxia, Encrucillada" víronse acrecentadas, como as editarais e a producción de
libros: as maiores tiradas corresponden ós textos escolares. Feiras e Exposicións propagan estes avances dentro e fóra da Comunidade Autónoma. É xusto cita-la actividade da Editorial Nos de An'xel Casal no decenio 1925- 1936; a de
Castre/os de Álvarez Blázquez, SEPT. e sobre todo a de "Galaxia" desde 1950
que, con Bibliófilos Gallegos, iniciou un novo camiño na publicación de libros
na lingua da comunidade.
En dous séculas de discontinuo rexurdir, a lingua galega logrou unha recuperación que ten que parecer aínda insuficiente ós maximalistas. A observación
do proceso sorprende e pe rmite agoirar non só a consolidación senón o auxe
para o futuro .

