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INTRODUCCIÓN 

 

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓXICOS 

 

 

Un esquema de historia lingüística italiana non é nin un capitulo de historia de 

Italia nin unha introducción á gramática histórica italiana. É un sumario de 

historia civil, vista a través do conxunto de institucións, máis ou menos 

coordinadas entre elas, que constitúen a lingua da comunidade á que 

pertencemos. Non distinto seria un esquema de historia xurídica ou de historia 

económica de Italia.  

Giacomo Devoto 

 

 

O título da presente obra, Historia social da lingua galega, marca 

conscientemente distancias respecto da denominación tradicional da disciplina „Historia 

externa da lingua‟, e pretende ter, xa que logo, un carácter programático. Esas distancias 

márcanse en dous sensos: en primeiro lugar, coidamos que falar de „historia‟ dunha 

lingua é lícito só se se emprega a palabra historia de xeito figurado; en segundo lugar, a 

perspectiva que adoptamos aquí privilexia os aspectos socioculturais sobre os 

propiamente lingüísticos. En efecto, falar de historia „externa‟ dunha lingua implica 

unha concepción do campo de estudios correspondente en que a propia lingua constitúe 

o centro de atención. Esta podería ser contemplada en dúas perspectivas: unha sería a da 

investigación da súa historia interna, habitualmente considerada como principal, que 

correspondería á gramática ou lingüística históricas, e outra a da investigación da súa 

historia externa, complementaria ou auxiliar da anterior, que na práctica non 

corresponde a ningunha disciplina en particular, e que habitualmente vai pouco máis alá 

da compilación asistemática de datos e observacións de diverso tipo sobre a súa „fortuna 

histórica‟. Endebén, na nosa opinión, e falando con rigor, as linguas non posúen historia 

interna, senón que esta expresión se refire de xeito figurado á súa deriva ou evolución, 

isto é, ó conxunto de mutacións que experimentan ó longo do tempo as formas e 

estructuras lingüísticas. 

En realidade, a denominación máis exacta para a denominada historia interna da 

lingua sería ó noso entender a de Gramática diacrónica, estudio que correspondería ó 

que algúns autores designan Lingüística xenética (Joly 1988). Ora ben, as anteriores 

observacións están feitas co ánimo de fixar a nosa posición, non coa intención de 

emprender unha disputa terminolóxica daquelas que case sempre engaden confusión 

onde querían impor claridade; así que, feitas as necesarias precisións, non nos 

empeñaremos en desterrar as denominacións máis aceptadas, Gramática histórica e 

Lingüística histórica. Volvendo á crítica da denominada historia externa, hai que 

subliñar que en realidade as que teñen historia, no sentido propio da palabra, son as 

colectividades humanas; para o caso que nos ocupa de aquí en adiante, un país. E, do 

mesmo xeito que se pode falar de historia política, de historia económica, de historia 

cultural dun país, tamén podemos falar da historia lingüística (máis precisamente socio-

lingüística), deste. En definitiva, o que se trata de (re)construír é a historia da 

interrelación entre lingua e sociedade nun ámbito concreto, nun país, no noso caso, en 

Galicia. Polo mesmo, unha convicción de raíz sobre a que repousa este traballo é que a 

chamada historia externa da lingua se debe integrar na matriz disciplinaria que, 

abreviando, podemos denominar Sociolingüística. 
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Como é sabido, na Sociolingüística acostuma distinguirse o estudio por unha 

banda dos aspectos máis sociais, isto é, a lingua na sociedade (número e estatus social 

dos seus falantes, idioma e identidade colectiva, política lingüística, etc.), nos que se 

centra a Sociolingüística da sociedade (tamén denominada Socioloxía da linguaxe), e 

pola outra dos aspectos máis lingüísticos, ou sexa, a sociedade na lingua 

(estandardización, variación lingüística determinada pola diversidade social, formas de 

tratamento tal como se expresan nos pronomes e os verbos, etc.), nos que se centra a 

Sociolingüística da lingua; tamén denominada, dun xeito que pode conducir a erro, 

Sociolingüística estricta. Analogamente, tamén poderiamos distinguir por unha banda o 

estudio histórico da lingua na sociedade, do que se ocuparía a que, para entendérmonos, 

podemos denominar a Historia socio- lingüística; e pola outra, o estudio diacrónico da 

sociedade na lingua, da que se ocuparía, a que podiamos denominar a Sociolingüística 

diacrónica. 

Á súa vez, dentro dos estudios da Lingua na Sociedade pódese adoptar o punto 

de vista da sociedade no seu conxunto, e estudiar desde aí o que podemos denominar as 

coordenadas lingüísticas dunha sociedade, ou ben adoptar a perspectiva dunha lingua 

determinada nun çontexto social concreto, e tratar das coordenadas sociais dunha 

lingua. Ó noso entender, sendo as dúas perspectivas mutuamente complementarias, a 

segunda presupón, polo menos implicitamente, a primeira, que é máis comprensiva. Na 

presente obra, para cada un dos períodos da historia socio- lingüística do país, 

pretenderemos ofrecer unha visión social das coordenadas lingüísticas da sociedade 

galega, a cal nos servirá como marco no que considerar a situación social do idioma 

galego; finalmente, ofreceremos tamén consideracións sobre a Sociedade na lingua, 

deténdonos en particular nas institucións da lingua e nos avances na elaboración do 

idioma. 

No presente traballo, a historia externa da lingua galega constituirá o foco 

privilexiado a través do cal tentaremos contemplar a historia lingüística de Galicia. De 

feito, esta construirase poñendo en relación a evolución histórica dos usos do galego coa 

dos usos do latín e do castelán (fundamentalmente, pero non só, en Galicia), os outros 

dous sistemas lingüísticos que, en diversos momentos e por diferentes razóns, xogaron 

un papel de relevo na configuración da historia lingüística do país; e tendo en conta o 

lugar de cada un destes idiomas e as concepcións sobre as relacións entre eles na cultura 

lingüística do país. Se ignorasemos a continuada presencia primeiro do latín e 

posteriormente do castelán en Galicia, arriscariámonos a non entender nada. Por parte, é 

obvio que non se pode soñar con construír unha historia lingüística de Galicia que non 

estea solidamente alicerzada na historia xeral do país, e moi particularmente na súa 

historia social e cultural. A necesidade dun circio fundamento socio-histórico pan a 

Lingüística histórica sinálaa con rotundidade A. Várvaro cando se queixa de que “a nosa 

lingüística histórica se fixo case sempre sen historia”, engadindo que “polo mesmo é 

lícito temer que unha sociolingüística histórica se faga sen socioloxía” (Várvaro 1982: 

195). Por parte, aínda conservando a súa especifidade, parece evidente que a historia de 

Galicia ten como marcos de referencia inescusables a historia de España en particular, e 

da Península e da Europa occidental en xeral. 

O feito de que esta historia social do idioma galego estea orientada cara á 

historia lingüística de Galicia máis ca para a gramática diacrónica non significa, nin 

moito menos, que sexa considerada irrelevante para esta: é ben sabido que a evolución 

da lingua responde en parte a unha certa lóxica intrínseca á súa estructura, á súa deriva 

canto sistema, pero noutra parte moi importante é producto de factores „esóxenos‟, que 

á derradeira son os determinantes (Devoto 1951, Lodge 1993). Na medida en que eses 

factores esóxenos son obxecto de estudio da historia lingüística de Galicia, é obvio que 

a familiarización con esta debe preceder ó tratamento da gramática diacrónica. Aínda 
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máis, como di A. Lodge, “a distinción entre o lingüístico e o sociolingüístico na historia 

dun idioma nos nosos días parece menos clara do que se acostumaba pensar” (Lodge 

1993: 2). Nesta obra, optamos pola perspectiva da historia social da lingua, entre outras 

razóns, porque, como dixemos, nos parece máis básica. Por outra banda, precisamente 

porque pretendemos emprender unha Historia sociolingüística de Galicia, o noso centro 

de atención, mellor aínda, o eixo da nosa historia, será o idioma galego. Poderiamos 

aducir outras razóns poderosas: contentámonos con lembrar que este idioma tivo 

xustamente un rol central na constitución do país. 

 

 

 

1.. ESQUEMA DE ANÁLISE E CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Un concepto que nos parece nuclear para a Sociolingüística é o de comunidade 

lingüística. Dado que esta non é unha noción pacífica, digamos rapidamente que 

concibimos unha comunidade lingüística como un agrupamento social que recoñece 

como propios un repertorio de formas, unhas pautas de uso e unha cultura lingüísticas 

basicamente comúns e dalgún xeito específicas e minimamente estructuradas (Fishman 

1979: 54-9, Hudson 1981: 35-40). Falamos de grupo social: unha comunidade 

lingüística constitúe unha das múltiples e non necesariamente excluíntes modalidades 

de agrupamento humano; a sociedade é un sistema de agrupamentos de diverso carácter 

e distinto nivel, de maneira que cada un dos seus membros se inclúe en varios 

agrupamentos sociais de distinto tipo, un dos cales resulta ser a „comunidade 

lingüística‟ (Euromosaic 1996: 4-5). Este tipo de agrupamento pode ser máis saliente ou 

menos saliente, dependendo, entre outras cousas, de que as uñas de forza que o definen 

sexan claramente percibidas e se fagan congruentes con outros aliñamentos relevantes: 

étnicos, políticos, relixiosos, culturais, sociais, económicos. Da comunidade lingüística 

interésannos a súa estructura interna (a súa composición social, nivel de artellamento, 

institucionalización socio-cultural, etc.), a súa proxección „externa‟ (a maneira de 

exteriorizarse ou integrar- se en estructuras político-sociais, que poden ser co-

extensivas, máis amplas, máis reducidas, etc.), e o modo de definirse e relacionarse con 

outras comunidades. 

Parece obvio que unha comunidade lingüística se define basicamente en relación 

a unha lingua determinada. Unha lingua non é sinxelamente unha amálgama de recursos 

lingüísticos ó dispor dos falantes, senón un repertorio dotado dunha certa 

sistematicidade ou regularidade interna. A lingua remite, polo tanto, a un sistema que se 

organiza conforme unha determinada estructura. (Cómo debamos concibir este sistema 

será cuestión na que non nos deteremos, véxase Monteagudo 1997). A forma da lingua, 

isto é, o material que constitúe o idioma, pode ser obxecto de elaboración (termo 

inspirado en Haugen 1966 e Kloss 1967, aínda que aquí o usamos nun senso diferente). 

A elaboración da lingua consiste nun proceso de arrequentamento, sofisticación e 

regulación dos recursos idiomáticos nos distintos planos (gráfico, fónico, 

morfosintáctico, léxico, estilístico), e constitúe un terreo privilexiado de intervención 

deliberada das sociedades sobre os idiomas (Haugen 1972). Por parte, a lingua non 

existe en por si e no baleiro, senón que se realiza practicamente no feito de ser usada, 

isto é, na medida en que é empregada para cumprir determinadas funcións 

comunicativas nunha formación social dada (Stewart 1968). As funcións remiten polo 

tanto, ós usos da lingua, que, dun xeito análogo ás formas, constitúen un sistema 

estructurado en ámbitos ou dominios institucionais (familia, escola, lugar de traballo, 

medios de comunicación de masas, etc.) (Fishman 1979: 73-81) e xéneros 

comunicativos/tipos de texto (literatura popular, literatura „culta‟, prosa non literaria, 
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etc.) (Kloss 1978, Joseph 1987: 76-9). Nas sociedades minimamente complexas, vanse 

configurando unha serie de ámbitos e tipos de texto considerados „altos‟, tipicamente 

asociados ós propios avances sociais (institucións relixiosas, políticas, culturais...), ós 

que se fan corresponder modalidades idiomáticas específicas. A utilización da lingua en 

funcións „altas‟ denominámola cultivo, e as modalidades correspondentes variedades 

cultivadas. Como é obvio, o rango das funcións e modalidades de uso dunha lingua está 

determinado fundamentalmente por factores de tipo social. 

A lingua constitúe un elemento central da cultura da comunidade. O grao de 

atención que concita e a maneira en cómo unha lingua é contemplada (isto é, percibida, 

conceptualizada e avaliada) pola propia comunidade e mais por outras comunidades, 

sexa en si mesma (as cualidades que se lle atribúen), sexa en relación cos seus usos e 

usuarios, ou aínda canto elemento constitutivo do propio grupo social, é o que 

denominamos cultura lingüística ou consciencia metalingüística da comunidade 

(Schlieben-Lange 1982: 212-5, Joseph 1987: 25-42, Joseph & Taylor ¡990, Woolard 

1992, Schiffman 1996). Aquí movémonos, xa que logo, no ámbito do significado social 

das linguas. A análise deste é especialmente complexa porque, contrariamente ó que ás 

veces se sostén (adiantemos xa que esta visión instrumental da lingua é característica da 

mentalidade contemporánea), as linguas non teñen como función única ou máis 

importante transmitir conceptos que estarían na mente dos falantes representando cousas 

do mundo exterior (o que podiamos denominar „comunicación referencial‟), senón que 

ó mesmo tempo, cumpren as funcións expresiva e fáctica, polo que serven como 

elementos fundamentais para a conformación de identidades persoais e colectivas (a 

distintos niveis) e para a constitución de comunidades humanas. Arredor da noción de 

cultura lingüística ou consciencia metalingüística xiran unha serie de conceptos de 

diverso alcance, que en boa medida reflicten diferentes enfoques ou concepcións dela, 

tales como ideas sobre a lingua, ideoloxías lingüísticas, actitudes lingüísticas, política 

lingüística, representacións (socio)lingüísticas; prestixio, lealdade, auto-odio, diglosia, 

etc. Aquí non podemos pretender entrar nunha análise a fondo destes conceptos, que 

ternos que deixar para outra ocasión. 

Aínda que á historia lingüística lle interesa toda dinámica que afecte á lingua, os 

aspectos referidos á elaboración, cultivo e prestixio da lingua, isto é, as variedades, 

funcións e significacións sociais „altas‟, acostuman ser obxecto de especial atención. 

Ocasionalrnente, teremos que referirnos a estes aspectos en forma conxunta: falarernos 

entón da franxa alta. Xa que logo, por idioma que posúe unha franxa alta, entenderase 

aquel relativamente avanzado canto a elaboración, que ademais é cultivado en xéneros 

textuais elevados e positivarnente valorizado pola comunidade correspondente. 

Endebén, ten que quedar claro que a historia lingüística non sé se interesa pola „franxa 

alta‟; e isto por razóns obvias: por exemplo, como mostra o latín, un idioma pode posuír 

unha extensa franxa alta, e sen embargo, carecer de locutores nativos, O que acontece é 

que, como ,mostraremos máis adiante, é menos difícil facer a historia lingüística da 

„franxa alta‟ do que a do conxunto do idiorna. 

Daquela, retornando esquernaticarnente os aspectos que deben considerarse na 

historia dunha lingua nun ámbito determinado, trátase de estudiar, con perspectiva 

diacrónica: 1) a configuración interna e a proxección externa da comunidade lingüística 

correspondente (demografía, composición social, pautas de producción e reproducción, 

articulación institucional, particularmente socio-política, etc.), e a súa relación con 

outras, consideradas en interrelación cos factores políticos, sociais, económicos e 

culturais relevantes (o que nos orienta cara á historia política, social e econórnica); 2) a 

evolución da súa cultura lingüística ou consciencia metalingüística (o que nos pon en 

contacto inmediatamente coa historia da cultura e coa historiografía lingüística); 3) a 

evolución dos usos lingüísticos desa comunidade, particularmente do cultivo da lingua 
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(o que nos aboca ó estudio da historia cultural, social e institucional); 4) cómo todo o 

devandito repercutiu nas formas da lingua (o que nos conecta coa gramática histórica), e 

sobre todo na súa elaboración (o que nos conduce á estilística, á historia da literatura e á 

denominada „historia da lingua escrita‟). De modo e maneira que a lingua, ou mellor, as 

linguas ou as variedades lingüísticas, son obxecto de estudio da Historia lingüística, 

igual ca da Sociolingüística sincrónica, non en tanto obxectos autónomos (disto 

precisamente se ocupa a Gramática histórica), senón en canto institucións, coa súa 

implantación social, as súas normas de uso, as representacións colectivas nas que se 

insiren, etc. 

 

 

 

 

2. GALICIA, IDIOMA GALEGO. 

DECONSTRUCCIÓN E RECONSTRUCCIÓN DO OBXECTO 

 

Corno está implícito nos parágrafos anteriores, para construír unha Historia 

lingüística, as nocións de diversidade lingüística e variedade lingüística (derivada da 

anterior) son máis útiles, cando menos nun primeiro momento, cá de lingua. En 

realidade, o que interesa nesta perspectiva é estudiar cómo se articula a diversidade 

lingüística coa diversidade social. Baixo o termo xenérico de diversidade lingüística 

englobamos tanto o plurilingüismo en senso largo, isto é, a co-presencia de máis de un 

sistema lingüístico no seo da mesma sociedade ou país (lémbrese que a unidade en que 

imos centrar este traballo é un país, Galicia), corna a variación interna inherente a cada 

un deses sistemas. Aínda máis, cando falarnos da interrelación entre „sociedade‟ e 

„lingua‟, neste paso concreto e en moitas outras ocasións, empregamos os dous termos 

como abreviacións respectivamente de „grupos sociais‟ por unha banda e „variedades 

lingüísticas‟ pola outra, tendo en conta ademais que non os manexamos como obxectos 

xa, previamente, constituídos, senón que os contemplamos en mutua interacción na 

dinámica da súa respectiva conformación, nun proceso sempre aberto, pois trátase de 

entidades en incesante transformación. 

Efectivamente, tanto se titulamos a nosa disciplina „Historia lingüística de 

Galicia‟ como se a denominasemos „Historia externa da lingua galega‟, batemos con 

problemas serios de delimitación do obxecto. Efectivamente, situándonos na perspectiva 

diacrónica, atopámonos con que a „Galicia‟ da que queremos reconstruír un pasado e un 

devir é un constructo actual que non estamos autorizados a extrapolar e retroproxectar 

no tempo: o pasado da actual „Galicia‟ non é identificable sen máis coa Gallaecia 

provincia romana, nin co Reino suevo, nin co medieval Condado ou Reino de Galiza, 

nin co Reino de Galicia do antigo réxime. Non existe ningún momento da historia en 

que Galicia se constituíse de corpo enteiro, supetamente e para sempre. Podemos 

lexitimamente esquivar a cuestión argumentando que o proxecto de reconstruír un relato 

plausible do proceso longo, complexo e revirado, a través do cal se sedimentou tal 

constructo é máis ben tarefa propia dos historiadores estrictos. Secomasí, non podemos 

eludir ofrecer algunha explicación, canto lingüistas, arredor da „lingua galega‟, concepto 

que nos sitúa nunha posición problemática análoga á anterior. 

Son ben coñecidos os desesperantes problemas teóricos que presenta a 

individualización de „linguas‟ que se achan mergulladas en continua (Monteagudo 

1997, onde se remite a máis bibliografía), isto é, en espacios lingüísticos dentro dos 

cales non se advirten fracturas nidias que separen bloques de falas perfectamente 

definidos. A cuestión faise máis evidente, e consecuentemente tense discutido con máis 
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frecuencia, cando se aborda en relación coa variación xeolingüística: ¿cales son os 

criterios para agrupar en linguas dis 

tintas dialectos contiguos sen límites claros entre eles? En particular, ¿ata que 

punto está xustificado segmentar o continuum diatópico hispánico norteoccidental en 

unidades como castelán/ asturiano/ leonés/ galego/ portugués? O problema que tan 

graficamente se percibe na dimensión xeolingüística, preséntase con idéntica gravidade 

nas dimensións diacrónica e estilística: ¿cal foi o momento en que desapareceu o latín 

falado en Galicia e apareceu no seu lugar o galego?, ¿eran o latín e o romance durante 

os séculos medios simples rexistros diferentes da mesma lingua ou, pola contra, linguas 

distintas? Para abordar estes problemas, hai que comezar por distinguir dous planos ou 

niveis de análise: o lingüístico-científico e o histórico-social (Coseriu 1981, Le Page & 

Tabouret-Keller 1985: 186-200). Neste último plano, débese partir do recoñecemento de 

que as nocións de „lingua‟ e outras asociadas a ela (como „dialecto‟ ou „estilo‟) non son 

universais, senón culturalmente dependentes. Non tódalas civilizacións posúen 

conceptos análogos (Ammon 1989: 32), e, o que é máis importante para nós, ó longo da 

historia da nosa propia cultura, variaron sensiblemente tanto as concepcións sobre o que 

era ou non era unha „lingua‟ ou un „dialecto‟, canto o número e entidade das unidades 

que eran recoñecidas como tales, a maneira de clasificalas, etc. Lamentablemente, 

debido a que a maior parte das veces estes conceptos se presumen como consabidos, nin 

sequera chega a albiscarse o problema, de modo e maneira que a cuestión está aínda 

pouco estudiada. Realizaremos aquí unha abordaxe xenérica, e, en seccións posteriores, 

daranse máis detalles. 

No plano histórico-lingüístico, a pregunta non pode formularse en termos de ata 

qué punto está xustificado seccionar un continuum en linguas diferentes, pois 

evidentemente, o que atopamos é o feito de que se produciu tal división. Por exemplo, 

E. Coseriu fala da lingua histórica como unha entidade “que se constituíu 

historicamente como unidade ideal e que é identificada como tal polos seus propios 

falantes e por falantes doutras linguas” (Coseriu 1981: 302), e Fishman sostén que é o 

consenso social, máis ca trazos lingüísticos inherentes, o que diferencia as linguas 

(Fishman 1967: 33). Sinxelamente, é un feito histórico, da nosa cultura, que 

distinguimos tal e tal outra lingua, e que dentro de cada unha delas englobamos tal e tal 

outro dialecto. A pescuda dirixirase, pois, a esclarecer as condicións históricas e 

culturais que levaron a que nun determinado espacio lingüístico continuo se teñan 

constituído unha serie de idiomas. Se o concepto de „lingua galega‟ (ou lingua francesa, 

italiana, etc.) ten un carácter basicamente cultural, o recoñecemento dun grupo de 

variedades lingüísticas como pertencentes á mesma lingua será un fenómeno de 

consciencia, ou ideolóxico. 

Endebén, nos procesos de emerxencia dunha lingua desde o interior dun 

continuum e da súa individualización (que conleva a segmentación de tal continuum), 

adoita ter unha importancia fundamental a elaboración dunha variedade lingüística. 

Aspectos cruciais dese proceso, sempre impulsado e protagonizado por grupos sociais 

determinados, son a creación dunha escrita, o cultivo e a promoción cultural e 

institucional do idioma, e en particular da súa variedade cultivada, ata que tal variedade 

se converte en referencia para falantes doutras variedades; de modo e maneira que a 

variedade cultivada, unha vez establecida sateliza, subordinándoas a si, outras 

variedades lingüísticas. Moi esquematicamente, así se constitúen as linguas históricas. 

As linguas históricas son, pois, nocións globalizadoras, que abranxen unha serie de 

variedades lingüísticas agrupadas segundo criterios en parte socio-culturais. Xa que 

logo, a constitución das linguas históricas depende de factores non lingüísticos tanto 

coma ou máis ca de factores lingüísticos (Weinrich 1954, Coseniu 1981: 302-10, 

Hudson 1981: 44-7). En conclusión, como acertadamente sinala E. Coseriu, “unha 
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lingua histórica non pode describirse como un sistema lingüístico, como unha soa 

estructura unitaria e homoxénea, sinxelamente, porque non o é: pola contra, adoito 

abranxe sistemas lingüísticos bastante diferentes” (Coseriu 1981: 302). 

Para introducimos no plano lingüístico-científico (brevemente, pois non procede 

afondar aquí neste terreo), será procedente volver sobre o termo diasistema. Este termo, 

que é empregado por E. Coseriu como sinónimo de lingua histórica, aquí ímolo 

empregar, na liña proposta por U. Weinrich, nun senso xustamente contraposto, 

situándoo no plano lingüístico-científico. Parafraseando Weinrich, pódese definir un 

diasistema como un constructo ad hoc artellado polos lingüistas mediante a agrupación 

de variedades relacionadas por semellanza parcial, con finalidades de análise e 

empregando criterios xenéticos e/ou estructurais (Weinrich 1954: 390 e 395). Se 

Coseriu advertía do perigo de considerar as linguas históricas como sistemas 

lingüísticos, o risco inverso será tomar os diasistemas, unidades de análise da gramática 

diacrónica e/ou sincrónica, como entidades histórico-culturais. Que sexa lexítimo e útil 

postular a existencia de diasistemas como o indoeuropeo, o proto-románico, o 

románico-occidental, o hispano-romance, o hispánico-occidental, o galego occidental, 

ou o fisterrá setentrional, en absoluto autoriza para outorgar automaticamente realidade 

histórica a unhas presuntas linguas „indoeuropea‟, „proto-romance‟... Inversamente, será 

de balde procurar unha realidade lingüístico-sistemática congruente que corresponda de 

xeito estricto á noción histórica de „lingua galega‟. Se as linguas históricas non son 

reducibles a sistemas lingüísticos, sinxelamente non son obxectos de estudio da 

lingüística. Neste senso, estou só parcialmente de acordo con R. A. Hudson cando 

sostén que “o concepto de „lingua X‟ non ten lugar en sociolingüística, nin, exactamente 

polas mesmas razóns, en lingüística” (Hudson 1981: 47). Tal como eu concibo a 

sociolingüística, esta é a encargada de estudiar tal concepto (outramente, ¿que disciplina 

o faría?). Cousa moi distinta é soster que a sociolingüística debe asumir 

aproblematicamente a realidade lingüístico-científica das linguas históricas. 

Volvendo á cuestión da variación interna dos sistemas lingüísticos (un asunto 

que interesa por igual á lingüística estricta e á sociolingüística), ímonos deter 

brevemente a discutir, desde o punto de vista da segunda, as distintas concepcións desta. 

Os eixes de variación que nos interesa distinguir aquí son, na terminoloxía de E. 

Coseriu, o evolutivo ou diacrónico, o espacial ou diatópico, o estilístico ou diafásico e o 

social ou diastrático. Neste paso, é conveniente diferenciar coidadosamente os 

conceptos de variante e de variedade lingüísticas: unha variante é un item lingüístico, 

unha forma de calquera nivel (gráfico, fónico, morfosintáctico, léxico-semántico) qué se 

atopa en concorrencia con outras equivalentes a ela nalgún dos eixes de variación. Así, 

no eixo diatópico facer/faser man/ mao/ ma, levaches/ levache/ levastes, fungueiro/ 

estadullo, está a chover/ está chovendo... 

Un subsistema de variantes, especialmente as agrupadas conforme algún dos 

eixes indicados, é un lecto, así que podemos falar de cronolectos, dialectos, sociolectos 

e de estilos. Deste xeito, un dialecto é un subsistema de variantes agrupadas con 

criterios xeográficos. Variedade é un termo máis polivalente, pois pode referirse tanto a 

lectos como a sistemas de lectos. Aquí empregarase preferentemente no último sentido. 

Nótese que, tal e como definimos os termos, a unidade básica da análise da variación 

lingüística é a variante. En efecto, a definición dos lectos ou variedades lingüísticas 

presenta problemas análogos ós da definición de linguas. O que aparece na producción 

lingüística real son enunciados que, salvo casos límite, non son reducibles a un único 

lecto, senón que presentan nalgunha medida combinacións de variantes correspondentes 

a lectos distintos (Hudson 1981: 31-82). Pero isto non ten maior relevancia para o noso 

asunto. 
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2.1. Lingua e Identidade étnica 

 

 

Un problema análogo ó que atopan os lingüistas na individualización das linguas 

téñeno os antropólogos coa definición dos grupos étnicos (Barth 1970: 10-4). É habitual 

referirse a estes a partir dos seguintes presupostos implícitos: 1) que se perpetúan 

basicamente por medios biolóxicos, isto é, que no seu interior existe unha certa 

continuidade xenética; 2) que comparten valores culturais fundamentais, que se realizan 

nunha unidade manifesta de formas de cultura; 3) que constitúen un campo de 

comunicación e interacción; 4) que posúen criterios de pertenza recoñecidos polos 

membros do grupo e polos doutros grupos. Emporiso, á derradeira as tentativas de 

tracexar fronteiras claras entre os grupos étnicos con base en criterios obxectivos 

acabáronse revelando como impracticables. É que os trazos pertinentes na definición 

dos grupos non son os „obxectivamente‟ constatables polo observador externo (raza, 

relixión, lingua...), senón os que os propios actores estiman relevantes. Ademais, non 

existe ningún método lóxico que permita predicir cunha razoable seguranza cáles serán 

os trazos que os axentes escollerán como sinais e emblemas da súa especifidade (ou de 

diferencias), e cáles serán ignorados, ou que explique por qué nalgúns casos 

peculiaridades (obxectivamente) radicais son desatendidas, negadas ou simplemente 

non percibidas, mentres son preferidos como sinais de identidade trazos 

(obxectivamente) escasa ou nulamente particulares. 

Dito o anterior, tamén é verdade que, cun coñecemento suficiente da situación e 

das condicións histórico-culturais en que se desenvolve a comunidade, pódense 

aventurar algúns criterios de definición de grupo con certo grao de fiabilidade. O que 

nos interesa salientar aquí é que a lingua é unha boa candidata para aparecer entre os 

trazos emblemáticos da definición (intersubxectiva) dos grupos. Aínda así, non 

podemos perder de vista o feito de que nos procesos de focalización étnica a lingua non 

recibe en tódolos casos saliencia e, incluso ó longo da historia dun grupo, pode haber 

momentos en que reciba máis saliencia ca noutros. Dito doutro xeito, a lingua pode ter 

atribuída maior ou menor relevancia como trazo identificador dun grupo étnico, pode 

ser asociada de diversas maneiras con outros trazos identificadores, en definitiva, pode 

ser revestida de distintos tipos de significación socio-cultural. 

Le Page e Tabouret-Keller teñen esbozado un dos posibles modos de evolución 

da relación entre a identificación de grupos e de linguas previamente non recoñecidos: 

 

1. Un grupo de xente é designada conforme a diferentes criterios, como a súa 

localización xeográfica (Galicia> galegos), as súas tradicións comúns („cristiáns‟), etc. 

2. A producción lingüística dese grupo é denotada cun enunciado que remite ó 

propio grupo ou ó elemento que fornece o criterio de base da súa designación („a lingua 

de Galicia / dos galegos‟, „como se di en Galicia / din os galegos‟...) ata que se fixa nun 

adxectivo („unha palabra ou expresión galega‟, „a lingua ou linguaxe galega‟...). 

3. Os adxectivos nominalízanse („o galego‟), e os nomes correspondentes 

denotan unha modalidade idiomática que se sente como propia do grupo, e á que se 

asocian as connotacións sociais e culturais tidas como características deste. O simple 

feito de nomear unha modalidade idiomática outórgalle a esta un estatus individual, 

aínda que en principio tal modalidade se pode percibir como unha versión (se cadra 

incorrecta ou deturpada) doutra previamente recoñecida (no noso caso, primeiro do latín 

e máis tarde do castelán, aínda recentemente, por algúns, do portugués). 

4. A modalidade idiomática faise separable do grupo e concédeselle un certo 

grao de existencia autónoma. Os valores vencellados ó grupo tenden a ser transferidos á 

propia modalidade (fenómeno de transferencia de prestixio). 
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5. Unha vez que a modalidade idiomática adquiriu certa autonomía, pode ser 

reificada e totemizada, isto é, convértese nun obxecto cun estatus icónico. A reificación 

acostuma conlevar a elaboración dunha certa doutrina (gramática, diccionarios, 

literatura): consolidase unha variedade lingüística de referencia, con respecto á cal as 

demais se xulgan „incorrectas‟. A totemización implica que agora a lingua é 

contemplada como unha das propiedades definidoras do grupo. A focalización da 

identidade étnica e da lingua vai acompañada da marcaxe de fronteiras nidias con outros 

grupos e outras linguas. 

A relación dialéctica entre definición da lingua e do grupo étnico, a borrosidade 

ou claridade da consciencia metalingüística da colectividade, e o alcance e modalidades 

de manifestación dos fenómenos de variación e regulación lingüísticas son fenómenos 

intimamente vencellados. Para referirse a este vencello, Le Page e Tabouret-Keller 

introducen os termos de difusividade ou borrosidade e de focalidade ou definición e 

refirense a procesos de difusión e procesos de focalización (Le Page & Tabouret-Keller 

1985: 180- 205). Unha situación sociolingüística difusa sería aquela en que existe un 

rango de variación lingüística extraordinariamente amplo e relativamente 

desorganizado, o grupo correspondente ten unha consciencia nebulosa de si mesmo en 

canto tal grupo e, consecuentemente, a lingua ten unha saliencia escasa como definidora 

deste. Unha modalidade idiomática en situación difusa tenderá inercialmente á 

dispersión, á entropía e, á derradeira, á disolución. Entre os factores que promoven a 

focalización, atópanse: 1) a creación dunha área de comunicación, articulada en redes 

fitas de interacción a través das cales o contacto é relativamente denso e fóra das cales 

relativamente raro; 2) a consolidación dunha consciencia de grupo, para a cal é crucial o 

establecemento de institucións socio-políticas e culturais comúns e exclusivas; 3) 

finalmente, o establecemento dunha variedade lingüística canonizada que se constitúa 

como centro arredor do cal se configure unha lingua histórica. Para construírmos unha 

escala de focalización dunha lingua, de menor a maior, poderiamos manexar os 

seguintes factores (acumulativos): a variedade lingüística en cuestión conta 1.1.) con 

modelos orais recoñecidos (textos e/ou falantes), 1.2) textos escritos (aínda que a escrita 

non estea fixada), e 1.3) modelos escritos recoñecidos (textos e productores); 2.1) no 

seu interior produciuse a sinécdoque (Joseph 1987), isto é, un dialecto se destacou sobre 

os demais e constituíuse en variedade de referencia; 2.2) esta variedade de referencia 

está 2.3) estabilizada e 2.4) codificada, e 2.5) atópase plenamente estandarizada e 3) 

constituíuse nun centro efectivo, arredor do cal se organiza un sistema sociolingüístico, 

coa correspondente xerarquización da variación lingüística. 

De feito, conforme avanzamos na devandita escala, por unha banda temos que 

presupor unha mellor articulación interna e unha progresiva sofisticación na 

organización social da comunidade lingüística correspondente, á cal acostuma ir 

asociada (polo menos, nas condicións da civilización occidental) unha consciencia de 

grupo máis nidia e sólida e unha saliencia maior da lingua na definición deste. Isto á súa 

vez implica a conformación dunha cultura lingüística cohesiva e compartida poio 

conxunto da colectividade, fundada sobre unha consciencia metalingüística elevada. Por 

outra banda, irá correlativamente diminuíndo a borrosidade na delimitación da lingua en 

cuestión verbo doutras linguas, e acentuándose a definición canto á súa xerarquización 

interna, isto é, o que se sanciona como canónico ou central e o que se condena como 

non canónico ou periférico; noutras palabras, irase incrementando exponencialmente a 

capacidade de discriminación, o poder de resolución da consciencia metalingüística. 

 

 

2.2. Lingua escrita e consciencia lingüística 
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A constitución dunha tradición escrita (grafización) é, de cefo, de crucial 

importancia no avance cara á focalización dun idioma. Se nos cinximos ós sistemas 

alfabéticos, seguindo a J. Joseph (Joseph 1987: 34-7), podemos resumir o impacto da 

grafización sobre a consciencia lingüística da comunidade correspondente no seguinte: 

 

1. Consciencia da existencia de unidades discretas. A necesidade de deseñar un 

alfabeto obriga a realizar unha análise dos sons da lingua e, inevitablemente, aguza a 

consciencia metalingüística sobre esta, particularmente da súa sistematicidade. 

2.1. Consciencia da variabilidade da producción oral. Na medida en que a 

variación das falas ten un reflexo gráfico, acaba por „saltar á vista‟ nos textos escritos. 

Co paso do tempo, tipicamente o rexistro escrito faise máis estable cá producción oral, e 

entón a relativa fixeza daquel contrasta coa maior variabilidade desta. 

2.2. Contención da diversidade dialectal e do cambio lingüístico. Na medida en 

que a escrita se fixa, actúa como elemento unificador e estabilizador, contraposto á 

deriva diverxente dos dialectos, e como factor retardatario da evolución lingüística. 

3. Facilidade para planificar os enunciados. O texto escrito permite, ou máis 

exactamente obriga a unha máis coidadosa construcción dos enunciados, pois non se 

pode apoiar no contexto situacional (extratexto) nin na colaboración dos interlocutores, 

O efecto neto disto é que a escrita facilita a introducción dunha maior complexidade 

vertical na lingua e nos paradigmas para comprender a realidade. 

4. Tendencia ó graficentrismo. Dado que a escrita posúe unha realidade visible, 

material e perdurable, da que carece a fala, existe a tendencia a confiar máis na primeira 

ca na segunda, a envolvela nun halo de formalidade (e mesmo de sacralidade), incluso 

legal, que historicamente ten desembocado na asunción universal da primacía da escrita 

sobre a fala, e na concepción desta como „corrupción‟ daquela. De feito, a transmisión e 

a circulación de textos escritos nunha modalidade relativamente uniforme alimenta unha 

imaxe (en boa parte ilusoria) de identidade da lingua ó longo do territorio e a través do 

tempo, o cal contribúe poderosamente a cohesionar histórica e xeograficamente a 

comunidade lingüística correspondente. 

A análise da lingua escrita pode resultar un auxiliar importante para determinar 

estadios de consciencia lingüística. En primeiro lugar, a ausencia ou a persistencia 

dunha tradición escrita nunha lingua é de seu un dato moi relevante, como mostra 

palmariamente o caso do galego. A escrita implica necesariamente elaboración e cultivo 

da lingua, o cal xa é interesante en por si, pero ademais as modalidades en que esta se 

manifesta poden ser reveladoras por exemplo de determinadas concepcións verbo da 

propia lingua. Por acaso, veremos máis adiante como moitos dos textos dos séculos 

escuros que chegaron a nós indican, polo seu mesmo carácter lingüístico confuso, a 

desorientación da consciencia lingüística da época sobre o galego. 

 

 

 

3. OS TESTEMUÑOS ESCRITOS NA PERSPECTIVA 

DA HISTORIA LINGÜíSTICA 

 

 

Como é obvio, os textos escritos constitúen testemuños esenciais para 

reconstruír a historia lingüística non só polo que acabamos de sinalar, senón polas 

informacións metalingüísticas que poidan conter: observacións explícitas acerca da 

lingua, os seus usos, os seus falantes, a súa representación social, etc. Endebén, a 

interpretación dos testemuños metalingüísticos contidos nos textos é un labor moi 

delicado, que obriga a mobilizar un aparello hermenéutico de especial complexidade. A 
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trapela máis dificilmente evitable (como demostra a frecuencia con que de feito se cae 

nela) é a da lectura intuitiva, descontextualizada e acrítica dos textos. Por unha banda, é 

precisa unha consciencia histórica moi aguda para evitar as tan frecuentes (polo mesmo 

que son doadas) interpretacións distorsionantes, actualizadoras, anacrónicas, dos textos. 

Cómpre realizar un esforzo de distanciamento (ou mellor, de obxectivación) das 

crenzas, opinións e mesmo desexos do investigador, que adoito levan a ver espellismos, 

a facerlles dicir a aqueles o que un esperaría ou o que a un lle gustaría que dixesen. Por 

desgracia, estamos moi afeitos a asistir a discusións en que se fai comparecer un autor 

prestixioso tirándolle unha cita convenientemente escollida que se limita a confirmar 

unha explicación ou posición apriorística do investigador, un partí pris. Pero por outra 

banda non abonda con distanciarse, cómpre conseguir unha certa empatía co texto e co 

autor, para interpretalo á luz do seu marco, penetrar o seu mesmo punto de vista, 

descubrir os filtros culturais e ideolóxicos que lle son propios. 

É imposible interpretar adecuadamente un testemuño textual sen situalo no seu 

marco. Este marco está constituído dunha banda pola cadea discursiva na que se insire, 

sexa o conxunto do mesmo texto (o contexto inmediato), sexa a secuencia de textos, 

non sempre do mesmo autor, en que este se inclúe (chamémoslle o contexto discursivo 

ou diatexto), e doutra banda polas condicións histórico-culturais en que se produce (o 

que podiamos denominar contexto de situación ou extratexto) (Achard 1993: 77). 

Dentro destas últimas, é fundamental detectar e explicitar as concepcións ideolóxicas de 

que o texto está enchoupado e que, xeralmente, o seu autor oculta conscientemente ou 

dá por consabidas (Eagleton 1991). Outramente, tenderemos a interpretalo 

exclusivamente á luz das nosas propias concepcións ideolóxicas (a posibilidade dunha 

lectura „inxenua‟, libre destas, é unha ilusión), coa inevitable distorsión que isto 

introduce. Ademais, hai que ter en conta que moitas veces o que se nos ofrece non son 

propiamente informacións, senón opinións (aínda que non estean presentadas como 

tales), e que estas moi ben poden inscribirse (mesmo de xeito implícito) nun contexto 

discursivo polémico, de xeito que a súa correcta interpretación esixe a determinación do 

conxunto do que podiamos denominar contexto argumentativo (Billig 1991). Soamente 

unha análise deste tipo pode dar conta de supostas observacións palmariamente 

contrafactuais e de aparentes fluctuacións ou mesmo contradiccións nas opinións 

expresadas por un autor. As primeiras en realidade poden tratarse de asercións 

puramente ideolóxicas ou opinións implicitamente contrapostas a outras. As últimas 

poden resultar ben da modulación das posicións do autor en función do contexto 

inmediato, ben do afloramento, dependendo do contexto discursivo ou en particular do 

argumentativo, de distintos aspectos dunha visión complexa, ou ben da adaptación desta 

a un contexto de situación cambiante. 

Obviamente, ademais dos textos, para construír a historia lingüística é 

fundamental dispor de informacións doutro tipo, de relevancia directamente 

sociolingüística ou de carácter máis xeral. Verbo das primeiras, son básicos os traballos 

referentes a aspectos tales como a historiografía lingüística (que nos informa das 

concepcións máis sofisticadas sobre as linguas), a historiografía literaria (un campo 

privilexiado de cultivo da lingua), a historia da educación (moi particularmente os 

estudios sobre alfabetización), e a historia da comunicación (da producción e 

circulación de libros, da lectura, da imprenta, da prensa periódica), campos todos, sobre 

todo os últimos, que en realidade están estreitamente vencellados entre si e, en xeral, 

coa historia da cultura. Naturalmente, aínda que nos vexamos obrigados a privilexiar a 

escrita e os documentos escritos, isto non constitúe máis cá punta do iceberg da historia 

lingüística dun país; ora que para outros aspectos, en realidade máis básicos, 

habitualmente temos que conformamos con xeneralizacións moi grosas, que non ternos 

máis remedio que inferir da historia política, económica e social, isto é, da historia 
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global da sociedade en concreto que estudiamos; apoiando a extrapolación nos datos 

estrictamente histórico-lingüísticos e na comparación con situacións similares mellor 

documentadas. Trátase dunha operación arriscada, que hai que realizar con moita 

cautela, e admitindo case sempre o carácter máis hipotético ca conclusivo dos resultados 

ós que se chegue. Pero é un risco que hai que correr inevitablemente, pois, á derradeira, 

a historia da escrita só cobra senso no marco da historia sociolingüística xeral, e esta no 

máis amplo da historia global. 

De feito, a historia lingüística constrúese mediante a análise das fontes de 

coñecemento propiamente histórico- lingüístico á luz doutros aspectos relevantes da 

historia da sociedade en cuestión, pondo en relación o conxunto dos datos dispoñibles. 

En fin, o coñecemento do que denominamos contexto, diatexto e extratexto, o 

descubrimento dos aspectos relevantes destes e a súa relación coa interpretación das 

evidencias ofrecidas polos textos, a articulación de todo o conxunto, constitúen os 

momentos máis importantes de elaboración da historia lingüística. 

 

 

 

4. CONCEPTOS CLAVE. 

‘PANORAMA SOCIOLINGÜiSTICO’ E DIGLOSIA 

 

 

Neste libro, imos traballar a distintos niveis de abstracción, tanto no que atinxe á 

cronoloxía coma no que se refire ós ámbitos. En primeiro lugar, procuramos esbozar nas 

liñas máis xerais un panorama ou horizonte histórico-lingüístico: a unidade cronolóxica 

é a época histórica, o ámbito considerado a „civilización occidental‟. O movemento 

histórico é incesante e de ritmo e dirección desiguais segundo os ámbitos, de xeito que 

raramente se producen cambios súpetos que afecten uniforme, global e exclusivamente 

a un ámbito determinado. Aínda así, a división do relato histórico en períodos é útil para 

ofrecer presentacións coherentes e resumidas das grandes liñas da evolución histórica, 

concentrando na presentación de cada etapa os riscos principais que caracterizan os 

distintos estadios que atravesa unha formación social ó longo do seu devir. Entendemos 

os panoramas socio- lingüísticos como macrocontextos históricos de fondo sobre os que 

situar a construcción lingüístico-historiográfica concreta referente á lingua galega. Na 

montaxe dos panoramas sociolingüísticos opérase, como se verá, unha primeira 

selección de aspectos relevantes para a nosa tarefa. A construcción destes apóiase por 

unha banda nas análises realizadas desde a antropoloxía social que prestan atención 

merecida ós aspectos histórico-lingüísticos (Anderson 1993, GelIner 1988, Grillo 1989), 

e por outra banda nos traballos de lingüística histórica con trasfondo sociolingüístico 

(que serán citados nos apartados correspondentes). En segundo lugar, tentamos deseñar 

en trazos grosos o marco histórico-lingüístico; os desenvolvementos galegos son 

incomprensibles se non se sitúan no marco hispánico ou peninsular, e máis en concreto, 

no ámbito político e civilizacional constituído polas distintas entidades estatais en que 

„Galicia‟ se atopou inserida. En terceiro lugar, e de forma máis detallada, situámonos no 

noso terreo propio: o do escenario ou situación histórico-lingüística galega. 

Un concepto clave para referirse ás macroestructuras sociolingüísticas que 

organizan as relacións interlingüísticas características de cada escenario sociolingüístico 

é o de diglosia. Non procede realizar neste lugar unha discusión demorada de tan 

debatida noción (na miña opinión, á parte da de Ferguson 1959, son fundamentais as 

contribucións de Fishman 1967, Ninyoles 1972: 22-45, Fasold 1984: 34-60 e Britto 

1986: 5-53; o impresionante balume de bibliografía sobre a diglosia está elencado en 

Fernández 1993). Digamos rapidamente que no presente traballo se entenderá por 
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diglosia a estructuración característica de determinados tipos de sistemas 

sociolingüísticos, nos cales os participantes perciben que existe unha relación de 

superposición entre dous (sub)sistemas lingüísticos: un deles atópase en posición 

superior (A: subsistema alto) e o outro en posición inferior (B: subsistema baixo). Se os 

subsistemas son categorizados polos participantes na situación como formando parte 

dunha mesma lingua histórica, fálase de endodiglosia, se de linguas históricas distintas, 

de exodiglosia; se A se considera o glorioso devanceiro histórico de B, fálase de 

diglosia clásica. O caso típico de diglosia é, como se deduce do propio termo, o que 

involucra dous subsistemas, pero tamén hai situacións en que entran en xogo máis de 

dous: neste caso pódese falar de triglosia, tetradiglosia, etc., ou, se non se especifica o 

número de (sub)sistemas concernidos, de poliglosia. Case por definición, a poliglosia 

ten un carácter especialmente complexo, pois o esperable é que as relacións de cada 

unha das variedades con respecto a cada unha das outras sexa conceptuada de diferente 

maneira e ocupen espacios comunicativos diversos, isto é, cumpran funcións diferentes 

no seo da comunidade. Vexamos. 

Obviamente, a noción de superposición conleva a de xerarquía, e esta xerarquía 

sempre se expresará no ámbito da cultura lingüística (así, diferencias de prestixio, 

asociación de valores e simbolismos diferentes segundo o subsistema, etc.), pero 

ademais debe manifestarse no ámbito formal, no funcional, no social ou ben en varios 

deles. Inevitablemente, as variedades en situación diglósica presentan diferencias canto 

ó nivel de elaboración: as que gozan da posición funcional e/ou social elevada adoitan 

ser obxecto dunha elaboración lingüística maior cás reducidas á baixa. Non raramente, a 

ideoloxía sociolingüística dominante presenta isto como unha causa, non como o efecto 

que realmente é, da situación diglósica. Por esta razón, e pola súa asociación con 

funcións/estatus desiguais, as variedades en relación diglósica reciben significacións 

socio-culturais asimétricas e complementarias entre si, intimamente vencelladas co tipo 

de diglosia de que se trate (endo- ou exo-diglosia funcional e/ou social), significacións 

que acostuman formularse en termos de prestixio. Se a variedade máis elevada é de uso 

preferente ou exclusivo nas funcións socio-comunicativas da „franxa alta‟, isto é, as 

marcadas como máis públicas e formais, fálase de diglosia funcional. Se é tipicamente 

asociada coas clases dominantes ou os estatus sociais máis vantaxosos, fálase de 

diglosia social. Se se combinan as dúas condicións, entón podemos falar de diglosia 

composta. Existe unha diferencia cualitativa moi importante entre os tipos „puros‟ de 

diglosia funcional e social: o membro superior dunha parella diglósica funcional 

tipicamente carece de vitalidade vernácula, é dicir, de falantes nativos e de usos non 

formais; mentres que na diglosia social si que posúe vitalidade vernácula (é máis, no 

caso da exodiglosia, caracteristicamente é a lingua dunha comunidade allea dominante). 

A diferencia indicada ten repercusións determinantes na evolución das situacións 

diglósicas: a diglosia funcional pura acostuma ser máis estable cá social, porque na 

primeira, ó non existiren falantes nativos e usos informais da variedade A, non é doado 

que se desencadeen dinámicas de asimilación/substitución lingüística da variedade B. 

Pola contra, as situacións de diglosia social (o mesmo vale, claro está, para a diglosia 

plena), en que a variedade superior ten falantes vernáculos e usos informais, poden dar 

lugar moito máis doadamente a ese tipo de dinámicas; abonda con que se creen as 

condicións para que os sectores sociais subalternos se sintan motivados a adoptar a 

variedade A e teñan ocasión de facelo. 

Por parte, a diglosia funcional acostuma conlevar un sistema de valores de 

carácter moi diferente ó da diglosia social: dono dun prestixio xeral e indiscutido en 

tanto parte esencial do patrimonio cultural da comunidade, pero carente de falantes 

nativos, o membro alto dun par funcionalmente diglósico é sentido ó mesmo tempo 

igual de alleo e igual de propio por toda a comunidade, xa que só pode adquirirse 



 19 

competencia nel a través dunha aprendizaxe formal; pola contra, o membro alto dun par 

social (ou plenamente) diglósico doadamente é sentido como de orixe foránea, e, 

estando o acceso a el desigualmente repartido, é considerado adoito como alleo e 

imposto por boa parte da comunidade lingüística correspondente, polo que o seu 

prestixio e a súa enteira posición de dominio resultan máis vulnerables. De aí que a 

diglosia funcional tenda a ser menos conflictiva e máis estable cá social (e a composta), 

mentres que esta resulta especialmente movediza, sobre todo nos casos de exodiglosia. 

Neste último suposto, máis tarde ou máis cedo, acaban por desencadearse dinámicas 

sociolingüísticas de maior ou menor intensidade. 

No que atinxe a estas dinámicas, en primeiro lugar podemos falar xenericamente 

de procesos de asimilación e de reafirmación lingüísticas. A asimilación dáse cando 

unha lingua ou subsistema dominante (A) „gaña terreo‟ á custa doutro subordinado (B). 

A asimilación lingüística acostuma producirse en distintos aspectos: a substitución ou 

captación por parte de A de falantes de B, que pode rematar coa definitiva aniquilación 

ou extinción deste; a hibridación do idioma dominado polo dominante, o que provoca a 

reducción da distancia interlingüística, e pode desembocar na dialectalización da lingua 

dominada, que conleva a perda da lingüicidade desta. Inversamente, a reafirmación dáse 

cando o idioma subordinado recupera terreo fronte ó (antigo) idioma dominante, ben 

por recuperación de falantes deste, ben por rexeneración lingüística, que lle permite 

marcar distancias respecto do idioma dominante. Referíndonos especificamente á franxa 

alta de formas, funcións e actitudes (variedade elaborada, cultivo, prestixio), podemos 

falar en concreto de constitución fronte a bloqueo ou destitución. A constitución ou 

ascenso consiste no paulatino acceso dun idioma á franxa alta, no que podemos 

distinguir as seguintes fases: a primeira fase, de emerxencia ou despegue, en que esta 

comeza a manifestarse como entidade propia e distinta; en particular, denomínase 

emerxencia a fase inicial de constitución dun idioma culto a través da escrita; a fase 

intermedia, de elevación, en que o idioma supera os pasos iniciais pero aínda non está 

cabalmente despregado e constituído; fase de consolidación ou establecemento, en que 

este recobra un dominio lingüístico, e especialmente posúe unha franxa alta ampla, de 

xeito estable, amplamente recoñecido e sen verse ameazado por outros idiomas. 

Consideremos agora os procesos inversos ós anteriores. O bloqueo ou 

inmobilización da lingua subordinada prodúcese cando esta ten impedido ou dificultado 

o acceso á franxa alta, detentada por unha lingua superposta; a destitución consiste no 

repregamento dun idioma constituído ou en proceso de constitución, provocado pola 

superposición dun idioma dominante: este proceso adoita comezar pola intrusión, 

continuar polo solapamento ou progresiva usurpación pola lingua A de funcións altas 

anteriormente cubertas pola lingua B, e remata no completo recubrimento desta. O 

reemprazamento na franxa alta dun idioma previamente dominante por parte doutro 

antes dominado pode denominarse relevo. Os procesos de constitución acostuman 

producirse a partir de situacións diglósicas; neste caso, se se trata dunha situación de 

diglosia funcional, é inevitable que exista unha situación máis ou menos prolongada de 

competencia lingüística entre os subsistemas concorrentes; en situacións de diglosia 

social ou complexa, o que aparecerá será un conflicto lingüístico máis ou menos tenso 

ou virulento entre as comunidades lingüísticas copresentes, pois os sectores sociais 

identificados coa lingua dominante puxarán por seguir gañando posicións sen perder as 

xa conquistadas, e os identificados coa lingua en proceso de emancipación loitarán en 

senso contrario, por manter as posicións ameazadas e avanzar nas que están en disputa 

(Aracil 1989, Rodríguez 1991). 

En fin, por moito que as análises obxectivas e desapaixonadas mostren a 

inconsistencia dos criterios que serven de base para as correspondentes divisións, o 

certo é que a xente concibe o mundo dividido en grupos étnicos e linguas discretas. Esta 
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crenza estéase en estereotipos que atopan a súa expresión no emprego de determinadas 

denominacións, termos que funcionan como símbolos e como instrumentos de 

identificación. Debo recoñecer, pois, que existe un elevado grao de convencionalismo 

na delimitación dos obxectos históricos „Galicia‟ e „idioma galego‟. Asemade, estou 

convencido de que iso non lles resta un ápice de realidade. Xa se dixo antes que, 

finalmente, o relevante non é unha visión pretendidamente „obxectiva‟ e „externa‟ das 

cousas, senón a percepción intersubxectiva que teñen delas os propios actores. Neste 

senso, é escusado dicir que nin as nocións de „Galicia‟ e de „idioma galego‟, nin a 

relación que existe entre elas, constitúen un invento persoal do autor deste traballo nin 

son os productos do doutrinarismo dunha escola, senón que foron xestadas e atópanse 

firmemente ancoradas nun imaxinario colectivo, nunha cultura. Debemos agora engadir 

6 dito sobre a relevancia da percepcións dos actores, que esta non debe ser concibida 

como un „dado‟ nin ten por qué ter carácter unánime. Pola contra, existen percepcións 

distintas, existe diálogo, contraste e tensións entre elas, e o resultado de todo isto é que 

nin „Galicia‟ nin o „idioma galego‟ nin a súa mutua determinación son nocións 

simplemente herdadas e fixadas (aínda que están lexitimadas por unha tradición ben 

arraizada), senón proxectos de futuro cos que o autor do presente volume se sente 

plenamente (aínda que non acriticamente identificado. A final, o que se trata de ver é 

cómo a constitución desa unidade histórica que é Galicia e a conformación desa unida- 

de lingüística que e o idioma galego son procesos dialecticamente relacionados. 


