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1. Preliminares 
O obxectivo fundamental deste estudio é contribuír á caracterización sociolingüística 

daqueles falantes galegos que empregan habitualmente as dúas linguas maioritarias en 

Galicia. 

A información básica para este traballo provén dunha submostra tirada do MSG2, 

obtida a partir da selección de 18.270 entrevistados que declaran falar habitualmente “máis 

galego ca castelán” ou “máis castelán ca galego” e que considero, a priori, bilingües3. 

A amplitude da mostra que serviu de base ó MSG (38.897 individuos) e a mostraxe a 

partir de 34 unidades independentes (marxe de erro de ±3%, nivel de confianza do 95% para 

cada unidade e de ±0.62% e 95% para o conxunto de Galicia) permiten a segregación de 

submostras desta natureza e o seu tratamento independente sen renunciar á fiabilidade que 

require a investigación social. 

A selección de individuos considerados bilingües podía facerse ben retendo as 

respostas da opción “as dúas”, correspondente á pregunta ¿en que lingua aprendeu a falar? 

(lingua inicial), ben tomando as contestacións “máis galego ca castelán” e “máis castelán ca 

galego” da pregunta ¿que lingua fala?. É evidente que a primeira posibilidade resulta máis 

                                                 
1 Rúa do Hórreo, 31,2º, 15702 Santiago de Compostela. 
2 O MSG é un estudio sociolingüístico cuantitativo co que se pretende coñece-la situación sociolingüística de 

Galicia. A información obtívose mediante unha entrevista guiada de 148 preguntas a unha mostra de 38.897 
entrevistados de 16 a 99 anos de toda Galicia, estratificada por cotas de sector, idade e sexo. O traballo de 
campo realizouse entre abril e setembro de 1992. Para máis detalles, cf. Fernández Rodríguez, Mauro A. e 
Rodríguez Neira, Modesto A. (coord.) (1993), Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá. A Coruña, R. A. 
G.; (1994), Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña, R. A. G.; (1995), Usos 
lingüísticos en Galicia. A Coruña, R. A. G. e (1996), Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña, R. A. G. 

3 É evidente que a forma de recolle-la información pode condiciona-la percepción do fenómeno. No relativo á 
lingua habitual, outros traballos especifican tres modalidades bilingües: “máis (case sempre) en galego”, 
“galego e castelán por igual (ó 50%)” e “máis (case sempre) en castelán”. No MSG prescindiuse desta escala 
en favor da binaria “máis galego ca castelán”, “máis castelán ca galego” pola escasa rendibilidade da opción 
intermedia e os atrancos que provoca nas análises de mostras pequenas ó incrementar máis do aconsellable o 
número de celas baldeiras ou con menos de 5 casos. Así mesmo, porque a categorización básica partía da 
distinción monolingües (en galego ou en castelán) e bilingües, como se pode apreciar na escala relativa á 
lingua inicial. Por outra banda, ó tratarse do uso considerado habitual, é dicir, dominante, os datos 
indícannos que os falantes tenden a instalarse prioritariamente nunha lingua, mesmo os bilingües. Non 
obstante, o feito de que a escala empregada no cuestionario do MSG obrigue ó entrevistado que se considera 
usuario habitual das dúas linguas ubicarse no uso maioritario dunha e minoritario da outra non nega a súa 
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fiable en tanto que quizais implica unha maior obxectividade para o entrevistado por ser máis 

doada a resposta. 

Sen embargo, desbotamos esta opción a prol da lingua falada (habitualmente) sobre 

todo por tres motivos: primeiro, porque o tamaño mostral é menor no caso dos que 

aprenderon a falar nos dous idiomas. Está formado por 4.317 entrevistados (o 11.1% da 

mostra total do MSG) fronte os 18.270 (o 47% do MSG) bilingües habituais da mostra elixida; 

segundo, porque esta submostra de 18.270 bilingües habituais inclúe ó 94% (4.055) dos 

bilingües iniciais. Tan só 262 (o 6%) destes bilingües maternos abandonaron o seu modelo 

inicial, para falaren habitualmente só en castelán (50, o 1.1%) ou só en galego (212, o 4.9%). 

Dos 14.215 bilingües habituais restantes, 8.762 foron na súa nenez monolingües en galego (o 

34% dos que aprenderon a falar nesta lingua), 5.316 en castelán (o 58.8% dos que se iniciaron 

neste idioma) e 137 (o 52.7% do seu grupo) noutras linguas4. O terceiro motivo é o suposto de 

que a conducta lingüística é un bo criterio para caracteriza-la identidade dun individuo. É 

sabido que esta, aínda que depende en boa medida da herdanza recibida, constrúese na 

interacción co contorno5. 

 

                                                                                                                                                         
condición de bilingüe. En calquera caso, non debe esquecerse a natureza dos datos cos que se opera e o tipo 
de bilingüe do que se parte. 

4 Unha rápida visión destes datos adiántanos unha primeira caracterización do fenómeno bilingüe en Galicia: a 
elevada fidelidade lingüística entre os bilingües iniciais (94%), moi superior á das opcións monolingües 
(65.9% para o galego, 34.9% para o castelán), e a tendencia destes últimos a incorpora-la outra lingua á súa 
conducta lingüística habitual. Para as características e a dinámica do bilingüismo galego cf. Fernández, Mauro 
A. (1991), “Coordenadas sociais e dinámica do bilingüismo galego”, Grial, 110, 239-62. Neste artigo, aínda 
que se partía de mostras máis reducidas, defínense moitos dos trazos esenciais do bilingüismo galego, 
posteriormente confirmados por investigacións baseadas en tamaños mostrais moito maiores. 

5 A extensión deste traballo impídeme unha referencia máis detallada a este principio. Sobre a perspectiva 
interaccionista, cf. por exemplo Mead, G. H.(1972), Espíritu, persona y sociedad, Barcelona, Páidós, 107 e ss. 
Para os conceptos de “identidade social” e “identidade persoal”, Goffman, E. (1970), Estigma, B. Aires, 
Amorrortu. Para unha visión rápida sobre lingua, bilingüismo e identidade, cf. por exemplo Romay, J. (1994), 
“Lengua, bilinguismo e identidad desde una perspectiva psicosocial”, in J. F. Morales (coord.), Psicología 
social, McGraw-Hill, 801-14. 

   Por outra banda, cómpre recordar que, se ben o bilingüismo pode caracterizarse segundo o dominio que 
os falantes posúan de cada unha das linguas, a variedade de destrezas (oral, escrita, pasiva, activa, normativa, 
anormativa, etc.) que comprende a competencia convérteno nun concepto excesivamente diverso e complexo 
para ser abordado nunha comunicación desta natureza. Polo que, aínda recoñecendo o seu influxo sobre o uso 
e a importancia de fenómenos ligados ás situacións bilingües (transferencia lingüística, code-switching, etc.), 
fiel á orientación deste traballo prescindo dunha exploración das destrezas lingüísticas dos bilingües. 

   Respecto ás actitudes cara ás linguas, atenderei sobre todo á aquelas que se refiren ós dous idiomas e 
que, polo tanto, contribúen de xeito máis nidio á caracterización da identidade bilingüe. 
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2. Algúns trazos sociolingüísticos do bilingüismo galego 

2.1. O uso bilingüe é o habitual da metade da poboación galega, se ben amosa 
unha distribución irregular 

Aínda que en conxunto o bilingüismo é un fenómeno común ó 50,7% da poboación 

galega, amosa diferencias importantes na súa distribución segundo a categorización social. 

Superan a porcentaxe xeral citada os entrevistados do medio urbano (+16 puntos), os menores 

de 41 anos (+57), quen posúe estudios medios ou superiores (+16), as clases media e media 

alta e en xeral aqueles profesionais relacionados co traballo intelectual ou os labores adscritos 

ás capas altas da sociedade. Cómpre tamén subliñar que é propio de quen xa aprendera a falar 

nos dous idiomas. 

Pola contra, os sectores máis afastados deste comportamento son os falantes do medio 

rural (17 puntos por debaixo da porcentaxe xeral), os maiores de 65 anos (-15), as persoas sen 

estudios, a clase baixa e en xeral quen desempeña profesións relacionadas coa actividade 

manual e quen aprendeu a falar só en galego. Os gráficos 1 e 2 sintetizan esta distribución. 
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2.2. O bilingüismo é un fenómeno crecente 
Tanto desde una perspectiva histórica xeral coma no interior de cada xeración de 

entrevistados, obsérvase unha tendencia a incrementa-lo emprego das dúas linguas. En 

conxunto, o bilingüismo aumenta progresivamente ó longo do século. Sen embargo, o 

desglose polas dúas modalidades que arriba se mencionan (maioritario en galego ou en 

castelán) amosa estar sometido a períodos evolutivos diferentes. Os gráficos 3 e 4 representan, 

desde unha perspectiva histórica, a dirección e o ritmo deste fenómeno. 
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O gráfico 4 reflicte, segundo a lingua habitual, a existencia de dúas fases na evolución 

do bilingüismo en Galicia. Unha, que alude ós nados entre 1920 e 1950 na que, se ben a 

importancia de cada unha das modalidades de bilingüismo citadas amosa ter diferente 

extensión –o bilingüismo maioritario en galego supón en case tódolos decenios destes trinta 

anos máis do dobre có bilingüismo sesgado cara ó castelán– a dirección do fenómeno é a 

mesma: tende a aumentar cunha progresión semellante dunha década á seguinte. A outra fase, 

presenta unha evolución diferente. A partires de mediados da centuria comeza a diminuí-lo 

emprego maioritario en galego e a aumenta-lo uso “máis en castelán”. Este último parece 

intensificarse a partir do principio dos 70. Esta dinámica induce a pensar na existencia de 

dous períodos no bilingüismo deste século: un, iniciado polos anos 20, caracterizado por un 

incremento progresivo do fenómeno e por unha maior presencia do galego nos usos bilingües; 

outro, despois de mediados da centuria no que o protagonismo recae nunha progresiva maior 

presencia do castelán. O gráfico 5 recolle máis polo miúdo a evolución destas dúas 

modalidades bilingües. O uso está expresado en medias. O valor x =2,5 representa a 

centralidade da escala (1,4) empregada no cuestionario, teoricamente equivale ó uso por igual 

de cada unha das linguas. 
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Aínda que a tendencia xeral se mantén nas constantes indicadas, é doado advertir tres 

etapas duns 12 anos: unha, correspondente ós nados entre 1936 e 1948, onde aínda que a 

presencia do galego tende a decaer, mantense en niveis superiores ó valor central (x=2,5) da 

escala; a segunda, de signo contrario, amosa unha lixeira repunta (x de 2,57 nos nados en 

1948 e de 2,64 nos de 1960) a prol do galego; a terceira, presenta unha forte incorporación do 

castelán, ata o punto de que nos nados a partir de mediados dos 60 xa non se acadaría o citado 

valor central. 

Se a evolución a consideramos ó longo da vida dos individuos, a progresión dos usos 

bilingües –como xa se anticipou ó compara-la lingua inicial coa habitual– é tamén notoria. 
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O gráfico 6 indica que este fenómeno medra paulatinamente no primeiro tercio da vida 

dos entrevistados. A evolución das porcentaxes en cada unha das catro etapas é ben 

significativa: 40,5% antes do 14 anos; 71,7% dos 14 ós 18 e 90,2% dos 19 ós 30. Nun repaso 

lineal desta progresión cumpriría subliñar dúas tendencias moi claras: que o bilingüismo é un 

feito consolidado antes dos 30 anos e que na poboación de Galicia que cambia de lingua se 

produce un aumento forte do bilingüismo entre os 14 e os 30, período no que incrementa 49,7 

puntos as taxas da etapa anterior. Necesariamente, estes datos temos que interpretalos de 

acordo coa evolución histórica vista arriba. As porcentaxes de bilingüismo inicial e a súa 

progresión regular ó longo do século (gráfico 3) non explican nin a intensidade nin o ritmo de 

crecemento de bilingües do gráfico 6. Cómpre, polo tanto, subliñar que se unha boa parte dos 

bilingües habituais procede –como xa queda dito– do grupo de monolingües iniciais, a 

incorporación adquire especial énfase entre os 14 e os 18 anos tendo en conta que nun 

cuadrienio aumenta máis de 30 puntos. O gráfico 7, onde se recolle a evolución do uso nos 

bilingües habituais, así o reflicte. 

 
 

2.3. Os usos bilingües seguen pautas de converxencia lingüística semellantes ás 
dos monolingües 

Os usos familiares dos bilingües amosan unha notable acomodación lingüística, na 

liña daquelas constantes das conductas lingüísticas en Galicia que asocian o emprego do 

galego ós falantes de maior idade e o do castelán á xente nova. 
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Se comparámo-lo total de usos monolingües e bilingües nas catro xeracións (gráfico 8) 

observamos que a utilización das dúas linguas tende a incrementarse desde o valor máis baixo 

(21,2% cos avós) ata o máis elevado (48,9% cos fillos). De xeito semellante ó que vimos 

apreciando ó contrasta-lo fenómeno bilingüe no tempo, o incremento máis forte prodúcese cos 

fillos. As distancias entre avós e nai e entre esta e os irmáns non superan en ningún caso os 5 

puntos; en cambio, entre a xeración colateral dos entrevistados e a da súa descendencia, as 

diferencias no uso bilingüe sitúanse case nos 20 puntos. Por outra banda, destaca o equilibrio 

entre as dúas modalidades de bilingüismo en tódolos usos, agás coa xeración máis nova onde 

se aprecia unha maior presencia do castelán. Obsérvanse, pois, dúas tendencias: unha, moi 

marcada, a despraza-los usos cara ó galego cos familiares de maior idade e outra, de menor 

entidade, a facelo cara ó castelán se o interlocutor é persoa nova. 
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De novo, os usos lingüísticos dos bilingües amosan unha tendencia semellante á do 

conxunto da poboación galega no continuo formalidade / informalidade, representado o 

primeiro pola lingua falada cos amigos e o segundo pola empregada co médico. O maior grao 

de formalidade vai asociado a unha diminución dos usos bilingües. Pola contra a 

familiaridade favorece o emprego dos dous idiomas. Deste xeito, o bilingüismo co médico 

limitase a un 25,9%, mentres coas amizades supón case 30 puntos máis. É evidente que o 

continuo citado afecta tamén ós bilingües na medida en que lles induce a modifica-lo seu 

comportamento lingüístico habitual a prol ben do monolingüismo en galego diante da 

Administración Autonómica, ou do castelán se se trata do médico. Esta orientación tan 

diferente, en dous ámbitos que considerarnos “formais” debe asociarse tamén á lingua 

dominante en cada un dos interlocutores. Á pregunta do MSG sobre a lingua falada cando 

concorre ás oficinas da Xunta, os entrevistados responderon en maior grao falaren só en 

galego. De modo semellante, no uso co médico apréciase un claro desprazamento cara o 

monolingüismo en castelán. 

A converxencia lingüística cos usuarios doutros modelos lingüísticos amosa unha vez 

máis esta tendencia fluctuante dos bilingües. 

 
O gráfico 10 indica que o emprego do bilingüismo é maior cando os falantes dos dous 

idiomas interaccionan cun grupo castelanfalante que cun galegofalante. As dúas modalidades 

de bilingüismo aquí tratadas, amosan tamén unha certa converxencia cara a lingua dominante 

en cada un deles. Por outra banda, cómpre destacar que o seu grao de acomodación á lingua 

do grupo é moito maior no caso de que neste se fale en galego (82,3%) que se a interacción se 

desenvolve en castelán (47.7%). 
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2.4. Os bilingües iniciais amosan maior fidelidade lingüistíca cós monolingües 
A fidelidade lingüística constitúe outro apartado importante para coñece-la identidade 

dos bilingües. Para o conxunto da poboación galega as diferencias de case 39 puntos (11,9 % 

de bilingües iniciais fronte ó 50.7 de habituais) apuntan a un forte abandono dos usos 

monolingües a prol do modelo mixto, como xa se advertía nas paxinas iniciais deste traballo ó 

compara-las frecuencias destes usos. 

 
O gráfico 11 reflicte ben este aumento dos usos bilingües. Se a fidelidade lingüística 

fose total, o uso habitual debería corresponder coa lingua na que se aprende a falar. Este 

fenómeno aparece en moi alto grao só nos bilingües iniciais, como xa se podía apreciar no 

gráfico 2. No caso do galego, só un 62,1% retén a lingua primeira; a grande parte do outro 

38.9% optou por un bilingüismo maioritario en galego (32.8%). Respecto ó castelán, a taxa 

global de abandono lingüístico aínda é máis elevada: un 62,6% prescindiu do seu idioma 

inicial, se ben cómpre destacar que un 46,1% emprega un bilingüismo de maioría castelá. 

 

2.5. As actitudes lingüísticas dos bilingües sitúanse nun continuo, limitado nos 
seus extremos polos monolingües 

As actitudes lingüísticas constitúen outro dos marcos de referencia para avalia-la 

identidade lingüística dunha poboación, en tanto que implican unha posición fronte ás linguas. 

Os bilingües manifestan ser conscientes nun alto grao do papel da lingua vernácula na 

configuración da identidade colectiva. Así, un 76% entende que a identidade galega se 

perdería se desaparecese o galego e só un 23% opina o contrario. Como é característico deles, 

segundo se puido apreciar na descrición dos usos, tenden a ocupar unha posición intermedia –
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de aí o título desta comunicación– entre os monolingües en castelán (69% cre que a 

identidade se perdería) e en galego, nos que a conciencia da desaparición da identidade sobe 

ata o 79,3%. 

Se a referencia a trasladarnos á relación entre falar en galego e a identidade deste 

pobo, os bilingües atribúenlle un valor (17,5%) superior ós monolingües en castelán (10,5%), 

e mesmo ós que din falar só en galego (16,2%). Non obstante, noutros trazos de identidade 

como nacer en Galicia ou vivir nela, os bilingües sitúanse sempre entre os extremos citados. 

Na estimación de cal é a lingua propia dos galegos, os bilingües ocupan novamente 

unha posición intermedia entre monolingües en castelán (34%) e en galego (70%) respecto á 

consideración de que o idioma propio é o galego. Non obstante, obsérvanse diferencias 

importantes entre as dúas modalidades de bilingües. Así, na maioritaria en castelán o 

recoñecemento do galego no senso citado sitúase por debaixo do valor medio do conxunto dos 

bilingües; en cambio na de “máis en galego”, a porcentaxe elévase ó 59,2%. Na apreciación 

de que ámbalas dúas son linguas propias dos galegos, destacan as distancias entre 

monolingües en castelán (60%) e en galego (29%). Menores, pero tamén significativas son as 

que se observan entre bilingües “máis en castelán” (50,1%) e usuarios maioritarios do galego 

(39,6%). 

O gráfico 12 resume en medias as respostas de monolingües e bilingües sobre o 

emprego do galego nalgúns dos ámbitos e situacións que implican un certo grao de 

formalidade. Trátase de averigua-la aceptación dunha lingua afastada desde había tempo 

destes dominios. Cómpre subliñar que no relativo ás preguntas sobre o uso na Xunta, nun 

contrato ou testamento e na liturxia preguntábase pola súa validez en comparanza coa do 

castelán. Non obstante, a escala de respostas (1,5) está construída de xeito que reflicte a 

ordenación favorable/desfavorable igual ca nas outras preguntas recollidas no citado gráfico. 
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Para completar esta breve incursión nas actitudes lingüísticas vexámo-la postura dos 

bilingües cara á transmisión do idioma, segundo os resultados obtidos na pregunta sobre a 

lingua que se lles debe aprender ós nenos na casa. A actitude favorable cara a adquisición na 

familia implica o recoñecemento non só dunha continuidade, senón do carácter que imprime a 

lingua materna na vida das persoas. Os bilingües amosan unha alta estima polo seu modelo, 

dado que é grupo que en maior medida (81,4%) o propón para aprender ós rapaces nos 

fogares. O bilingüismo tamén é preferido polo 78,2% dos monolingües en castelán e polo 

58,9% dos que din falar só en galego. Respecto á lingua vernácula, os bilingües de novo 

acadan valores intermedios (11,7%) entre os outros dous grupos de referencia. As dúas 

modalidades bilingües, amosan tamén certas diferencias, asociadas, en xeral, á lingua que 

predomine en cada uso. A maior aposta polo bilingüismo desde a familia (85,5%) atópase nos 

que falan habitualmente “máis en castelán”. En canto ás razóns nas que basean a súa 

predilección destaca a utilidade e o feito de seren ámbalas dúas, linguas de Galicia. 

 

2.6. Os prexuízos lingüísticos dos bilingües quedan tamén delimitados polos dos 
monolingües 

Revisemos, por último, a vixencia dalgúns dos prexuízos lingüísticos que quizais 

gozaron de certa aceptación no pasado. Os prexuízos resultan dun coñecemento desvirtuado 

da realidade por atribución das propiedades do individuo ó grupo e viceversa. Importan en 

tanto que contribúen a homoxeneizar internamente os grupos e a incrementa-las distancias 

entre eles. O gráfico 13 amosa diferencias moi reducidas nos do estatus e da sociabilidade. En 

ámbolos dous casos, a relación establécese co idioma supostamente prestixiado, o castelán, 
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por asociación deste coas funcións “altas” da sociedade. Bilingües e monolingües amosan un 

rexeitamento claro do prexuízo6. 

 
Respecto ós prexuízos de afabilidade e estética, cómpre indicar que a diminución das 

medias débese a unha distinta maneira de ordena-la escala e que en ningún caso implica unha 

aceptación maior do prexuízo, senón, coma no caso anterior, un rexeitamento do mesmo. Sen 

embargo, aprécianse diferencias importantes por lingua habitual (esta variable é a que explica 

a maior porcentaxe da varianza: o 16,1% na afabilidade e o 4,1% na estética) pese a 

mantérense os bilingües na súa tendencia intermedia. 

 

3. Síntese 
En resumo, o prototipo que define a identidade dun bilingüe en Galicia sería o de 

aquel individuo que xa aprendeu a falar nas dúas linguas, é menor de 41 anos, posúe estudios 

medios ou universitarios, naceu ou reside no medio urbano ou nunha vila e pertence ás clases 

media ou media alta. 

Desde outro punto de vista caracterizase pola tendencia a ubicarse, segundo as escalas 

de medición dos parámetros sociolingüísticos, arredor dunha centralidade limitada polos 

monolingües e por amosaren tendencias evolutivas parellas á destes últimos, segundo o 

idioma que predomine no seu bilingüismo. Os bilingües iniciais presentan o maior nivel de 

fidelidade lingüística, trazo que os diferencia de quen se incorporou a este modelo desde unha 

                                                 
6 En ámbolos supostos, a proposta consistía en supoñer que quen falaba castelán posuía maior nivel de estudios, 

merecía maior consideración social, tiña máis posibilidades de facer amigos, era máis realista, merecía maior 
respecto, etc. Pola contra, nos prexuízos da afabilidade e da estética (o galego é unha lingua máis fermosa có 
castelán e quen o fala é máis afable, accesible, etc.), o referente é o galego, por se-lo idioma máis asociado á 
familiaridade. 
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orixe monolingüe. Considero que esta distinción entre iniciais e tardíos (ou incorporados) 

debe terse moi presente na exploración desta ‘terra incógnita’ que aínda é o bilingüismo 

galego. 
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