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O Seminario de Sociolingüística da Real
Academia Galega inicia a súa andaina a
finais da década de 1980 ante a necesi-

dade de dispor de datos sociolingüísticos para
coñecer con detalle a realidade social da lingua
galega. Os estudos do Seminario de Sociolingüís-
tica constitúen unha referencia tanto para inves-
tigadores como para as administracións que
pretenden implementar políticas lingüísticas. O
Seminario tivo dous directores, Guillermo Rojo e
Manuel González, que ocupa este cargo na actua-
lidade. A nómina de investigadores e colaborado-
res vencellados no pasado ou na actualidade ao
Seminario de Sociolingüística é ampla e inclúe
profesores e investigadores das tres universidades
galegas, do Consello da Cultura Galega e da Real
Academia Galega.

Entre os anos 1994 e 1996 o Seminario de
Sociolingüística publicou o Mapa Sociolingüísti-
co de Galicia (MSG) que resultou ser un dos
máis importantes proxectos realizados no campo
da sociolingüística galega, sen comparanza na
sociolingüística das linguas minoritarias. O MSG
segue a ser hoxe a fonte de datos de referencia
fundamental na análise da situación sociolin -
güística de Galicia1. Dende o remate desta gran
pesquisa, o Seminario desenvolveu diversas
investigacións, entre as que se atopa a que dá
lugar á monografía O galego segundo a mocidade.
Unha achega ás actitudes e discursos sociais baseado
en técnicas experimentais e cualitativas, que acaba
de saír do prelo editado pola Real Academia
Galega2. Neste artigo presentaremos algúns dos
achados máis importantes que aparecen desen-
voltos nesta publicación.

O Seminario traballa ademais, no momento
da redacción deste artigo, en dous grandes pro-
xectos. Por unha banda, está a realizar un estudo
que ten por obxecto medir a competencia bilin-
güe galego-castelán dos alumnos do ensino obri-
gatorio en Galicia nas principais destrezas. O
resultado deste traballo permitirá obter datos
representativos do conxunto de Galicia, propor-
cionando unha caracterización moi minuciosa
dunha poboación descrita a través de máis de cen

variables (actitudes, lingua inicial, lingua habi-
tual, nivel sociocultural...). Por outra, estase
nunha etapa inicial da revisión do Mapa Socio-
lingüístico de Galicia, que colleitará novos datos
dez anos despois do primeiro MSG. O novo
MSG respectará a estrutura básica do traballo
anterior introducindo novos ítems que dean
conta das novas realidades sociolingüísticas e
corrixindo e eliminando aqueles que non resulta-
ron produtivos.

As consideracións preliminares que se deter-
minaron na concreción do proxecto que avaliaría
as actitudes dos mozos e mozas galegos partían
tamén dos datos do Mapa Sociolingüístico de Ga -
licia. O MSG establecía que no conxunto da
poboación había unhas altas competencias en
galego, un menor emprego do galego canto máis
novos e máis socialmente favorecidos eran os
suxeitos e unhas actitudes, en xeral, positivas cara
á lingua, en maior medida entre os mozos. Estes
datos determinaron que se tomase como univer-
so da pescuda que aquí presentamos aos mozos,
porque son os actores que incidirán nos cambios
sociais futuros, permitindo unha certa prospec-
ción, e porque constitúe o grupo que ofrece
maior disonancia entre a competencia lingüística
e os usos, e tamén entre actitudes e usos lingüís-
ticos. Noutras palabras, segundo o MSG, os
mozos saben falar, ler e escribir moi ben en gale-
go, presentan unha predisposición moi positiva
cara á lingua, pero non a falan.

As causas desta aparente inconsistencia ou
disonancia poden ser atribuídas, entre outros
moitos factores, á metodoloxía que se emprega-
ba no MSG, pois realizouse unha medición
directa das actitudes por medio de cuestionarios.
Estes, xeralmente, implican respostas cun nesgo
importante de desexabilidade social, é dicir, o
informante tende a responder o que el xulga que
se espera que responda máis que o que realmen-
te pensa. Ademais disto, o MSG inclúe poucos
ítems onde as crenzas persoais teñen un papel
relevante, e en xeral, pódese establecer que no
conxunto do cuestionario existe pouca concre-
ción contextual na sondaxe das crenzas.
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Por estas razóns, decidiuse utilizar metodolo-
xías que permitisen indagar nas actitudes dun
xeito menos obstrutivo e que facilitasen unha
maior profundidade nos relatos e explicacións
individuais e colectivas sobre a lingua. O resulta-
do son tres investigacións distintas, “matched
guise”, entrevistas en profundidade e grupos de
discusión, das que se obteñen uns datos anali -
zados dende unha perspectiva holística e integra-
dora a través do que metodoloxicamente se
coñece como triangulación.

“Matched guise” ou técnica de máscaras

As técnicas de medición no campo das actitudes,
en xeral, e das actitudes lingüísticas en particular
son na súa maioría directas, sirva como exemplo
o autoinforme, onde o suxeito coñece o obxecto
que se está a medir. Cando se realizan medicións
directas asúmese que as actitudes operan dun
xeito consciente e que as persoas estarían dispos-
tas a expresalas libremente, aínda que estas non
sexan socialmente correctas. Algunhas revisións
críticas deste tipo de metodoloxía mostran que a
medida de certas actitudes por métodos directos,
como aquelas que afectan a cuestións de xénero
ou raciais, resulta moi problemática3.

De entre as técnicas de medición indirectas,
que en principio evitarían os inconvenientes que
acabamos de describir, escollemos unha adapta-
ción dunha técnica experimental coñecida como
“matched guise” ou técnica de máscaras. Esta téc-
nica é coñecida como de “cego”, é dicir, os suxei-
tos non saben o obxectivo real do estudo. Os
individuos escoitan 16 voces (8 voces de home e
8 voces de muller) de persoas de idades com-
prendidas entre 24 e 34 anos das que soamente
avalían catro voces de home e catro de muller
sendo o resto de recheo. Os suxeitos descoñecen
que en realidade as voces avaliadas son só as de
dous individuos competentes en diferentes varie-
dades lingüísticas, polo que en realidade, avalían
a unha mesma persoa que se expresa en catro
variedades lingüísticas distintas. As variables
independentes manipuladas para as voces foron
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A mocidade sabe falar, ler e escribir en galego, 

mesmo presenta unha presdisposición 

moi positiva cara á lingua, pero non a usa.
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mocidade galega de 400 rapaces entre 14-20
anos. Tamén se utilizou outra de control con 157
universitarios para medir a estabilidade das acti-
tudes en rapaces de maior idade e nivel de estu-
dos superiores. Os resultados indicaban que as
valoracións dos rapaces están determinadas polo
acento e o xénero dos concursantes, presentando
maior reactividade á presenza de acento galego.
Nas valoracións semella non influír a lingua do
concursante nin as variables sociolingüísticas e
sociodemográficas dos mozos (lingua habitual
dos rapaces, hábitat de residencia, etc.).

Dos resultados obtidos dedúcense unha serie
de estereotipos de falantes da comunidade lin-
güística galega xurdidos das actitudes recollidas
cara ás variedades nas que estes se expresan e que
se atopan xeneralizados en todos os mozos gale-
gos. É posible que estes sexan extrapolables ao
resto da poboación galega. Cando as máscaras se
expresan nas variables con acento galego activan
nos suxeitos unha serie de esquemas mentais rela-
cionados con características de personalidade,
laborais e físicas pouco aptas para o éxito social.
Pola contra, estas persoas percíbense como máis
próximas. Cando esas mesmas persoas se expre-
san nas variedades con acento castelán percíbese
o contrario, reflicte nitidamente na adxudicación
de profesións de alto status social. Aínda así, estas
persoas non se consideran socialmente empáti-
cas. Por último, este tipo de actitude é máis acce-
sible e claramente máis negativa cando a voz é
dunha muller, e sobre todo cando se expresa con
acento galego.

Por resultar especialmente ilustrativos, repro-
ducimos os estereotipos físicos e profesionais que
se obteñen dos datos actitudinais. Podemos
observar os retratos xunto coas profesións e as
características sociais positivas (+) e negativas (-)
prototípicas aos que se adscribe cada variedade
lingüística (cadro 1).

Entrevistas en profundidade

As entrevistas en profundidade son situacións de
interacción específica, onde o entrevistado pode
responder coa amplitude que desexe, abertas á
variación de contidos e mesmo á pescuda de
temas que non estaban previstos.

Os factores que condicionan a tipoloxía das
entrevistas son, en xeral, a liberdade nas formas
das preguntas e o nivel de profundidade nas res-
postas. As entrevistas en profundidade situarían-
se nun nivel próximo ao máximo de liberdade e
profundidade. O modelo seleccionado para a
nosa investigación foi a entrevista en profundida-
de con preguntas listadas. A razón é que esta téc-
nica se considera útil para obter información

sexo (home ou muller), lingua (galego ou caste-
lán) e acento (galego ou castelán). Este último
parámetro é entendido nun sentido técnico,
prestando especial atención ás diferencias fonoló-
xicas (especialmente ao sistema de vogais do cas-
telán e galego) e ás diferenzas de entoación (ou
prosodia, onde se atendeu á curva entoativa en
certos contextos).

O procedemento para a aplicación desta
proba comezaba cando os experimentadores se
presentaban nas aulas como traballadores dunha
empresa de comunicación. Aos suxeitos dicíaselle
que se estaba a probar o funcionamento dun pro-
grama concurso de radio onde os concursantes
tiñan que construír durante 15 segundos o maior
número de oracións relacionadas cun tema deter-
minado que neste caso sería “o inverno”. Entre-
gábaselles un cuestionario e despois de escoitar as
voces tiñan que adxudicarlle unha puntuación de
1 a 6 (sendo 1 a puntuación máis baixa e 6 a máis
alta) nas características persoais de: intelixente,
simpático, culto, atractivo, digno de confianza,
con sentido do humor, innovador, con confianza
en si mesmo, ambicioso, xeneroso, capaz de diri-
xir, divertido, traballador e orgulloso. Tamén se
lles pedía que lle adxudicasen unha profesión e
que escollesen un rostro de entre un total de doce
de home e doce de muller que se lles presentaba
nunha folla á parte.

En estudos anteriores onde se utilizaba esta
mesma técnica manipulábase soamente a variable
lingua4, é dicir presentábanse fragmentos en cas-
telán e en galego. Para esta investigación decidi-
mos manipular ao mesmo tempo as variables
lingua e acento, resultando catro variedades lin-
güísticas distintas: galego con acento castelán,
galego tradicional-estándar, castelán con acento
galego e castelán estándar. As variedades respon-
den a tipoloxías utilizadas por outros estudiosos,
coa salvidade de que na nomenclatura que aquí
presentamos algunhas variedades teñen as sufi-
cientes coincidencias no seu sistema fonolóxico e
prosódico para se consideraren a mesma debido
ao limitado dos enunciados avaliados.

Utilizáronse outros métodos de control,
como que as voces respondían a enunciados
equivalentes dende o punto de vista temático,
estrutura semántica, cantidade e complexidade
gramatical e de estilo. Ademais, para comprobar
que as gravacións reflectisen fielmente as varieda-
des manipuladas, 124 universitarios avaliaron a
lingua, o acento, a facilidade de expresión e a
rapidez das voces. Os datos permitiron inferir
que as únicas diferenzas significativas eran as
relacionadas coa lingua e o acento. Para validar a
técnica realizouse un estudo piloto para poste-
riormente utilizar unha mostra representativa da
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sobre como actúan os suxeitos e
como reconstrúen as representa-
cións sociais nas súas actitudes
e comportamentos individuais.

A entrevista tiña unha
estrutura que enmarcaba catro
grandes áreas temáticas. A pri-
meira delas trataba de elaborar
a historia de vida do indivi-
duo. Nesta analizábanse, entre
outras cousas, o grao de asen-
tamento do suxeito no seu
hábitat, as migracións, a mobi-
lidade social, etc. A segunda,
chamada traballo, lecer e consu-
mo, sondaba o estilo de vida, o
currículo profesional do entre-
vistado, os pasatempos, os
hábitos de consumo, as viaxes,
os lugares preferidos para a
diversión... A terceira, que
resultou moi produtiva, versa-
ba sobre cuestións de etnicida-
de e historia e concretamente
sobre o desenvolvemento his-
tórico do grupo e o grao de
adhesión á cultura popular tra-
dicional, o subdesenvolvemen-
to que caracterizou a Galicia e
os requisitos que os informan-
tes enumeraban para ser considerado galego. A
última e máis extensa sección chamouse concien-
cia metacomunicativa, e nela preguntábase sobre
a capacidade percibida para empregar a lingua
con corrección, a predisposición do individuo a
cambiar de lingua, o prestixio que os informan-
tes lle atribúen á lingua, a relación entre o uso do
idioma e o éxito profesional dos seus fillos, a
situación lingüística no contorno do entrevistado
e a valoración do galego na escola. Os resultados
que expoñemos cínguense unicamente a algun-
has partes dos dous últimos apartados das entre-
vistas.

Cando se lles pregunta aos suxeitos sobre os
requisitos que deben posuír as persoas para seren
recoñecidas como galegas, a maior parte deles
alude a criterios subxectivos como “considerarse
galegas”, “sentirse galegas” ou participar dos cos-
tumes populares locais. Algúns negan a impor-
tancia dun xuízo que diferencie a galegos de non
galegos, aínda que despois atopen trazos diferen-
ciadores nas súas características. Para algúns
informantes presentarse como galegos fóra de
Galicia ten un custo elevado, polo que algúns
tenden a negar a súa orixe se se atopan fóra de
Galicia, evitando algúns marcadores no que
podería ser unha forma de contrarrestar ese

Home con acento galego

Profesión (+) (-)

gandeiro traballador atractivo físico

peón da industria xeneroso orgullo

labrego divertido intelixencia

mariñeiro cultura

Home con acento castelán

Profesión (+) (-)

avogado culto divertido

banqueiro intelixente sentido do humor

enxeñeiro ambicioso

directivo Confía en si mesmo

Muller con acento galego

Profesión (+) (-)

ama de casa fiel innovadora

persoal de limpeza traballadora atractiva

práctica

Muller con acento galego

Profesión (+) (-)

xornalista orgullosa

publicista

Cadro 1

4 M. Fernández Rodríguez. Conocimiento, uso y actitudes lingüísticas de

los alumnos de EGB del municipio de Santiago. Tese de doutoramento,

inédita. Universidade de Santiago de Compostela, 1983.



locutor non converxe cara ao castelán, isto é, non
se avén a empregar esta lingua. As xustificacións
que atopan para esta reacción adoitan estar rela-
cionadas coa ausencia de competencia ou corte-
sía: o interlocutor que se mantén falando en
galego cun interlocultor castelanfalante ou non
sabe falar castelán ou é un maleducado. En cam-
bio, entre os galegofalantes é frecuente aludir a
criterios comunicativos e de cortesía para xustifi-
car a converxencia cara ao castelán. Pola contra,
atopamos tamén casos en que se recoñecen ámbi-
tos onde é necesario converxer cara ao galego,
como a universidade ou a administración. Con
relación a isto, algúns galegofalantes amósanse
críticos coas situacións nas que se manifesta
diverxencia por parte dos castelanfalantes (isto é,
mantemento no uso do castelán perante interlo-
cutores galegofalantes), sobre todo cando existe
un marco legal que defende o uso do galego.
Neste sentido, os falantes de galego de proceden-
cia urbana e os neofalantes son os máis reivindi-
cativos. A diverxencia en galego (uso desta lingua
con interlocutores castelanfalantes) tende a inter-
pretarse como unha actitude intransixente rela-
cionada cunha ideoloxía e tendencia política
nacionalista.

En canto á utilidade do galego, son poucos os
ámbitos sociais nos que se percibe que esta exis-
ta. Soamente algúns informantes recoñecen que
podería ter certa utilidade en círculos relaciona-
dos co ámbito universitario, a administración e
algunhas profesións liberais. Os suxeitos manifes-
taron que incluso falar galego en certas ocasións
podía ter certo risco, xa que se entende que a lin-
gua pode identificarse coa militancia política de
orientación nacionalista. En xeral, os castelanfa-
lantes son os que menos utilidade lle atopan ao
emprego do galego. Entre os galegofalantes exis-
te a percepción de que o castelán aínda constitúe
un claro marcador de status social, polo que as
persoas orientadas á mobilidade ascendente asu-
men o cambio de lingua habitual como unha
estratexia normal de ascenso social.

Como vimos en relación aos neofalantes, as
actitudes fronte ao cambio de lingua son, en
xeral, negativas. Os cambios de lingua habitual
dirixidos cara ao castelán acostuman ser avaliados
de acordo cos tópicos que os sitúan nas orixes
dun desexo de mobilidade social, valorado como
inútil, ridículo e derivado da ignorancia. Os
cambios de lingua dirixidos cara ao galego adoi-
tan valorarse negativamente e sen a condescen-
dencia que espertan os neofalantes de castelán. O
debate sobre o futuro da lingua tamén está pola-
rizado en función da lingua habitual do indivi-
duo e da súa procedencia. Os falantes de castelán
avogan por un modelo de non imposición, un
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custo. A lingua habitual dos entrevistados da
mostra inflúe nas respostas que mencionan o
idioma como un requisito importante para ser
considerado galego, é dicir, os individuos que
falan galego coidan en maior medida que é gale-
go quen fala galego.

Os neofalantes en galego adoitan ser avaliados
pola maioría dos entrevistados como individuos
exhibicionistas ou incoherentes, xa que conside-
ran que o cambio de lingua habitual dos neofa-
lantes normalmente vai ligado a unha identidade
que antes se rexeitaba. Os neofalantes en galego
comparten cos individuos do grupo de proce-
dencia urbana e lingua habitual castelá os xuízos
que determinan as características que diferencian
aos galegos. Estes xuízos tenden a ser menos
favorables que os dos individuos galegofalantes
iniciais, de xeito que os neogalegofalantes se con-
sideran “galegos” e mostran actitudes positivas
cara aos obxectos que representan a esfera do
“galego” e de “Galicia”, pero caracterizan o grupo
dos galegos desde fóra e de forma negativa. Polas
historias persoais dalgúns dos informantes obser-
vamos que os neofalantes en galego reciben unha
presión ante as incorreccións lingüísticas que
cometen que non sofren os demais falantes. 

Os criterios que os informantes utilizan para
definir o estándar ideal son esencialmente comu-
nicativo: entenden que falar “correctamente”
consiste en comunicarse con éxito. Tamén son
frecuentes as críticas á difusión do estándar, que
a xuízo dalgúns individuos pode crear resistencias
debido á súa “imposición”. A elevada diversidade
dialectal é considerada un atranco para a difusión
da normativa. O purismo lingüístico considérase
clave para que unha variedade teña un certo sta-
tus. Valóranse como calidades positivas a espon-
taneidade e a naturalidade, que á súa vez están
relacionadas á ruralidade, á lingua inicial (fronte
á aprendida secundariamente), a comodidade e
os costumes tradicionais. As críticas á normativa
estándar acostuman aparecer con maior frecuen-
cia en suxeitos que manteñen actitudes negativas
cara ao fomento do galego. A actitude fronte á
diversidade de propostas normativas é, en xeral,
negativa.

Nalgúns casos de informantes castelanfalantes
percíbese unha molestia clara cando o seu inter-

Na mocidade galega aínda imperan

prexuízos e actitudes negativas 

cara aos galegofalantes e o proceso 

de normalización
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modelo de convivencia das linguas que permita
un status de “igualdade”. De igual xeito, os que
teñen o galego como lingua inicial e lingua de
uso amosan un perfil parecido a algúns falantes
de castelán (caso dos procedentes do rural) neste
punto. No conxunto da mostra son os neofalan-
tes de galego os que se amosan máis favorables a
que se interveña de forma decidida para que o
galego sexa a lingua dos galegos.

Por último, en relación ao galego e á escola,
enténdese que o ensino é unha vía de promoción
das competencias do galego, pero non un axente
de extensión do uso. O papel que xoga é recoñe-
cido e valorado positivamente por todos os entre-
vistados. Os castelanfalantes con actitudes menos
positivas cara ao galego acostuman demandar un
ensino da lingua “progresivo”, sen imposicións.
Na maior parte das entrevistas adoita sinalarse
que se debería fomentar o uso oral do galego nas
clases. Algúns informantes atopan que o fin do
ensino debería ser acadar unha norma estable.

Grupos de discusión

Finalmente, o terceiro método escollido para a
investigación das actitudes lingüísticas da
mocidade galega foi o grupo de discusión. As
representacións sociais teñen a súa orixe nos
procesos de comunicación social, e por esta
razón consideramos oportuno emular este tipo
de situacións. A idea sería favorecer que os
rapaces se expresasen nun contexto o máis
semellante posible a unha conversa informal,
para que fluísen os seus discursos sociais sobre
a cuestión da lingua. Realizáronse trece grupos,
un integrado por falantes de galego e castelán e
o resto formado por falantes dunha e outra lin-
gua exclusivamente, é dicir, seis grupos de gale-
gofalantes e seis de castelanfalantes. Concedeuse
unha especial atención ao hábitat urbano,
posto que, dun lado, os datos5 máis recentes
informan da súa crecente importancia na estru-
tura sociodemográfica galega e, doutro, porque
é nas cidades onde se observa unha maior hete-
roxeneidade nos usos lingüísticos, tal e como
evidenciaba o MSG.

Tras a análise dos grupos resultou constatada a
existencia dun contínuum actitudinal. Nun extre-
mo estarían actitudes de rexeitamento cara ao
galego e, no outro, actitudes moi favorables. Os
polos do contínuum coincidiron coas representa-
cións sociais de dous grupos minoritarios de
mozos. O primeiro estaría integrado por residen-
tes en cidades, monolingües en castelán, cun esca-
so contacto co galego nas súas redes de
interacción persoal (adoitan pertencer a familias
castelanfalantes) e con escasas competencias acti-

5 INE. Padrón Municipal de Habitantes, revisións de 1998 e 2000.

http://www.ine.es.
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vas na lingua galega. O segundo grupo estaría for-
mado por galegofalantes monolingües residentes
no ámbito urbano que, nalgún momento das súas
vidas, tomaron a decisión de empregar o galego
ao consideralo un elemento central da identidade
colectiva galega, é dicir, neofalantes de galego.
Entre un e outro situáronse a maior parte dos
mozos que participaron no estudo.

Malia que o discurso maioritario, favorable ao
multilingüismo, considera un valor positivo a
conservación da lingua galega como un elemen-
to relevante do patrimonio cultural dos galegos,
soe delegar a responsabilidade na consecución
deste obxectivo a instancias supraindividuais
como a escola, os medios de comunicación e,
sobre todo, a administración. Nos grupos inte-
grados por mozos castelanfalantes, especialmente
nos que se realizaron nas cidades, atopamos dous
conxuntos de factores que supoñen importantes
atrancos para facer un maior uso da lingua gale-
ga. O primeiro está relacionado con aspectos
ambientais e resúmese no hábito de empregar o
castelán en todos os ámbitos relevantes de inter-
acción e na percepción dun contorno maiorita-
riamente castelanfalante. O segundo ten a súa
orixe en cuestións actitudinais, e concretamente
na ausencia dunha valoración positiva sobre a
utilidade de falar galego nos ámbitos relevantes
para este colectivo, na persistencia de prexuízos
que tradicionalmente asociaron aos galegofalan-
tes coa procedencia rural, incultura e atraso
socioeconómico, e na emerxencia de novos pre-
xuízos que asocian o uso do galego coa adscrición
á ideoloxía nacionalista.

Nos grupos integrados por mozos galegofa-
lantes detectamos, en xeral, un importante com-
promiso co uso do galego e unha vontade por
facer extensivo este uso a todos os ámbitos da
vida social. As actitudes cara ao galego atopadas
nestes grupos son, xa que logo, moi positivas.
Hai que sinalar que resultaron salientables as
diferenzas nas representacións da situación entre
neofalantes e falantes de galego como lingua ini-
cial. As valoracións máis negativas sobre a situa-
ción sociolingüística actual atopámolas entre os
neofalantes urbanos. Neste grupo, a inversión da
situación de asimetría entre o galego e o castelán
considérase unha aspiración colectiva importan-
te para o conxunto dos galegos. Observamos a
crenza de que o uso do galego en todos os ámbi-
tos sociais dentro e fóra de Galicia constituiría
unha situación “normal”, sendo este uso un ele-
mento crucial na formación dunha identidade
social positiva e diferenciada. A lingua galega
constitúe para este grupo un importante trazo de
asociación simbólica coa cultura galega, cum-
prindo, por tanto, unha función de tipo máis

simbólico que pragmático. Finalmente, os gale-
gofalantes co galego como lingua inicial que, ou
ben residen no rural, ou ben naceron neste
ámbito e manteñen importantes ligazóns con el,
fan unhas valoracións da situación global do
galego baseadas nunha análise diacrónica que
leva a considerar de maneira positiva a mellora
do seu prestixio social. Os elementos que inci-
den nesta valoración son, fundamentalmente, a
presenza do galego nos medios de comunicación
e na administración.

A percepción do papel do ensino no proceso
de normalización adoita provocar valoracións
contraditorias. En moitos casos a lingua da esco-
la condicionou na infancia dos suxeitos un cam-
bio de lingua habitual favorable ao castelán, polo
que o ensino se percibe como un ámbito castela-
nizador. Por outro lado, o paso da primaria ao
ensino secundario ou universitario supuxo en
moitos informantes unha nova galeguización. A
incidencia deste ámbito nos usos lingüísticos dos
mozos do rural tradúcese na reivindicación dun
papel destacado do ensino na normalización do
galego. Espontaneamente, en case todos os gru-
pos se establecen comparanzas con outras comu-
nidades con lingua propia que se adoitan
traducir nun sentimento de inferioridade. Tende
a asumirse un discurso de autoinculpación atri-
buíndo as causas da situación ás supostas caracte-
rísticas culturais e antropolóxicas da comunidade
etnolingüística formada polos galegos, reflectida
en categorías como falla de orgullo ou ausencia
de líderes. 

Aínda que entre os galegofalantes iniciais o
galego cumpre as funcións comunicativa e iden-
titaria, neste grupo atopamos elementos que
poden incidir nun cambio de lingua habitual en
favor do castelán. Dunha banda están factores
ambientais como a percepción dun contorno
maioritariamente castelanfalante. Este fenómeno
obsérvase incluso entre os habitantes do rural,
onde a lingua maioritaria é o galego, porque as
cidades máis próximas constitúen referentes de
prestixio. Doutra banda, atopamos unha preocu-
pante predisposición a cambiar ao castelán nas
situacións en que cobra unha elevada importan-
cia o capital simbólico, como as interaccións que
se realizan en establecementos de moda ou en
contextos lúdicos onde teñen lugar a formación
de parellas. A ausencia dunha identidade positiva
asociada ao uso do galego está na orixe da pre-
disposición ao cambio de lingua habitual atopa-
da neste colectivo. Na medida en que os
membros deste grupo incorporan no seu discur-
so os valores dos falantes comprometidos, forné-
cense de mecanismos que evitan o cambio cara
ao castelán.
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Conclusións

Na mocidade galega, que nos resultados do MSG
amosaba unhas actitudes xerais positivas cara ao
galego, aínda operan prexuízos e actitudes nega-
tivas verbo dos falantes de galego e do proceso de
normalización. Os mozos galegos penalizan, en
xeral, os individuos que nas súas producións
orais presentan trazos da fonética tradicional
galega, independentemente da lingua que falen,
galego ou castelán. Esta tendencia acentúase
cando o falante avaliado é unha muller. Os resul-
tados atópanse en concordancia coas novas liñas
de investigación experimental levadas a cabo
polo Seminario de Sociolingüística da RAG,
onde se pon de manifesto que existen prexuízos
que categorizan os falantes de variedades lingüís-
ticas estigmatizadas asociándoos á ruralidade e ao
atraso sociocultural.

As opinións que manifesta a mocidade sobre
tópicos como o ensino, o cambio de lingua habi-
tual, a utilidade das linguas, a relación entre lin-
gua e identidade, a competencia lingüística, o
status do galego ou as estratexias de comunica-
ción, a manifestación de prexuízos que se coida-
ban superados así como a emerxencia de novos
prexuízos, tenden a ser en conxunto negativos
cara a unha normalización da situación sociolin-
güística de Galicia. Algúns destes resultados,
especialmente os relacionados coa utilidade do

galego, concordan cos obtidos noutras investiga-
cións baseados no emprego de técnicas cualitati-
vas6. Como aspecto positivo destacaremos o
elevado nivel de compromiso dun sector impor-
tante da mocidade co galego. No plano metodo-
lóxico, os resultados evidencian a produtividade
de achegas complementarias ás actitudes lingüís-
ticas mediante a triangulación de diferentes
métodos de investigación social ■

6 A. Iglesias Álvarez. Falar galego “no veo por qué”. Aproximación

cualitativa á situación sociolingüística de Galicia. Edicións Xerais, Vigo, 2002.
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