
OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS 
 
 
 Na Idade Media, Galicia era un país monolingüe. O galego era falado por toda a 
sociedade, desde o pobo ata os reis, en calquera circunstancia: na corte, na familia, na rúa…En 
galego escribíanse tamén todo tipo de textos: pezas literarias, testamentos, actas de concellos, 
regulamentos… 
 A instalación do castelán a partir do século XV, primeiro como lingua da Administración 
e da Igrexa e despois, das clases altas urbanas, fixo que o galego entrase nunha etapa de 
progresiva marxinación. 
Aínda que a gran maioría da poboación continuou a falar a lingua do país, a relación de 
desequilibrio entre galego (lingua minorizada) e castelán (lingua dominante) quedou fixada 
durante séculos. 
 
Castelán:  Lingua das clases dominantes 
  Utilizouse en todos os ámbitos (formais e informais) 
  Desenvolveu por completo o seu uso escrito 
 
Galego:  Lingua das clases populares 
  Quedou reducido ao contexto familiar e coloquial 
  Careceu, durante séculos, de cultivo escrito 
 
 Entre as principais consecuencias desta situación de conflito entre galego e castelán, 
podemos citar as seguintes: 
. Os prexuízos negativos cara a lingua minorizada, xa que quedou asociada á pobreza e ás 
clases populares e rurais, consideradas incultas. 
. As interferencias entre as dúas linguas. 
. A diglosia: unha conduta caracterizada por facer un uso desigual da lingua minorizada e da 
lingua dominante. 
 
Os prexuízos lingüísticos 
 
 A situación de marxinación e sometemento que a lingua galega sufriu durante séculos 
fixo que na mentalidade de moitos galegos xurdisen ideas falsas sobre a validez, o prestixio ou 
a utilidade do seu propio idioma. 
 Estes prexuízos existentes aínda hoxe, son un dos factores que máis favoreceron o uso 
do castelán en detrimento do galego. 
 
Principais prexuízos lingüísticos: 
 

1. O galego é un idioma moi local, non vale para andar polo mundo. 
 
Datos e argumentos que o desmontan: O galego e o portugués foron hai séculos a 
mesma lingua. Hoxe calquera galegofalante pode comunicarse, sen grandes 
dificultades, con máis de 200 millóns de persoas que falan portugués en todo o 
mundo: Portugal, o Brasil, Angola, Mozambique… 
Por outra parte, na actualidade a lingua e a literatura galegas son materia de estudo en 
máis de corenta universidades de todo o mundo: Oxford ou Birmingham (no Reino 
Unido), Trier ou Heidelberg (en Alemaña), Salvador de Bahía ou Sao Paulo (no Brasil), A 
Habana (Cuba), San Petesburgo (en Rusia), Melbourne (en Australia)… 
Ademais, desde hai máis de vinte anos, centos de persoas doutros países acoden cada 
verán aos Cursos de Lingua e Cultura Galega para Estranxeiros organizados pola USC. 



2. O galego é un idioma pequeno, con poucos falantes 
 
Resulta moi pouco preciso falar de “linguas grandes” e “linguas pequenas”. 
 
O galego é falado por máis de 2 millóns de persoas. Podemos pensar que é unha “lingua 
pequena” se o comparamos co chinés (idioma con máis de 1000 millóns de falantes) ou co 
inglés (falado por uns 400 millóns de persoas). Máis en comparación, por exemplo, co islandés 
(que ten 250000 falantes) ou co gaélico de Irlanda (con 59000 falantes), o galego é unha 
“lingua grande”. 
 
Así, vemos que os adxectivos “grande” e “pequeno” resultan moi relativos aplicados ás linguas. 
En realidade, o galego forma parte do reducido grupo de idiomas (uns 200, aproximadamente) 
que son falados no mundo por máis dun millón de persoas. O resto das linguas do planeta (o 
97% do total) teñen menos dun millón de falantes. 
 
Aínda que existen grandes diferenzas no número de falantes das distintas linguas do mundo, 
nós non debemos valorar a importancia das linguas polo seu número de falantes, xa que este 
non determina en si mesmo ningún valor positivo nin negativo. Cada lingua é sinal de 
identidade da comunidade que a fala e pode transmitir calquera experiencia ou idea. 
 

3. O galego só vale para o mundo tradicional, non serve para a ciencia nin para a 
tecnoloxía moderna. 

Malia que, o galego sobreviviu durante séculos como lingua da sociedade rural tradicional, 
hoxe as cousas mudaron moito. Así, vemos como progresivamente a nosa lingua está a gañar 
presenza no ámbito da ciencia a da tecnoloxía. 
Cada vez é maior o número de teses de doutoramento que se fan en galego nas nosas 
universidades, e en áreas moi diversas: filoloxía, filosofía, química… 
A nosa lingua gaña, día a día, máis presenza en Internet. Segundo datos do 2002, na Rede 
había unhas 100000 páxinas web en galego. Hoxe, con seguridade, o número é moito maior. 
Temos á nosa disposición moitos dicionarios técnicos e científicos (algúns deles, mesmo con 
versión dixital): Dicionario de física, Dicionario galego de filosofía, Dicionario visual da 
construcións… 
Existen hoxe novas e útiles ferramentas informáticas en galego: programas de corrección 
ortográfica, dicionarios e vocabularios electrónicos, tradutores automáticos en Internet… 
 

4. O galego é de “bloqueiros”, está asociado a unha determinada ideolóxica. 
 
Vincular idioma e ideolóxica política é un grande erro: a opción política non determina o uso 
da lingua. Os datos estatísticos amosan que o galego é a lingua de uso habitual do 68,6% da 
poboación de Galicia e, como é lóxico, entre estas etapas hai ideas e inquedanzas políticas de 
todo tipo. 
En galego desenvólvese a práctica pública dos órganos de poder, con independencia da 
tendencia política. Así, por exemplo, a nosa lingua é de uso normal no Parlamento de Galicia: 
todos os deputados galegos sen distinción de partido, empregan a nosa lingua nas súas 
intervencións. 
Tamén cómpre ter en conta que todas as leis deseñadas para a promoción da nosa lingua , 
como a Lei de Normalización (1983) ou o Plan Xeral de Normalización (2005), foron aprobadas 
por unanimidade polos deputados do nosos Parlamento, é dicir, polos parlamentarios de todos 
os grupos políticos. 


