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1. Introducción 
Para analiza-lo nivel de uso do galego na sociedade actual, utilízanse varios 

parámetros. Nesta comunicación imos tratar só un deles, para que a partir deste pequeno 

estudio (e doutros coma el) se faga unha avaliacion xeral do nivel de normalización 

lingüística conseguido na nosa sociedade. De antemán, quero deixar claro que os datos aquí 

ofrecidos son producto da observación persoal e directa e froito da propia experiencia como 

nai, preocupada pola educación non só social e cultural dun fillo, senón tamén pola súa 

educación lingüística. 

Para facer unha planificación lingüística axeitada cómpre estimar antes as deficiencias 

reais. Dentro destas deficiencias, imos centrar esta comunicación nun campo diminuto (con 

respecto ó conxunto da planificiación total), pero tamén importante: a situación na que os 

nenos galegofalantes comezan a falar, nenos que serán (se a planificación é a correcta) os 

galegofalantes do futuro. Non só pretendemos que non perdan o galego no que están 

inmersos, senón tamén que non teñan os problemas sociolingüísticos que temos, arestora, os 

galegofalantes. Para delimitarmos máis concretamente o campo de estudio diremos que se 

trata de nenos de entre 3 e 6 anos, sempre do medio rural (a situación dos nenos 

galegofalantes do medio urbano é outra ben máis negativa) que teñen como única lingua o 

galego, pero que teñen contacto –inevitablemente– co castelán. Veremos cales son as vías de 

entrada do castelán, como neutraliza-lo seu efecto e se debemos neutralizalo.  

Unha ollada á sociedade que nos rodea déixanos ver que hoxe o galego ten presencia 

en practicamente tódolos ámbitos da vida pública. Agora ben, o estado da nosa normalización 

non depende só da presencia do galego senón tamén da cantidade e da calidade deste galego 

máis ou menos empregado. Para moitos investigadores, neste momento a nosa lingua está a 

decidi-lo seu futuro2, porque se ben é certo que a situación actual é quizais a máis satisfactoria 

da súa historia, tamén é certo que nunca esta lingua estivo sometida a unha presión máis 

grande do castelán. Así, aínda hoxe hai certas funcións nas que non se ve con naturalidade a 

                                                 
1 A Illa, nº 27, Santa Comba, 15861-A Coruña; Teléfono: 981-192323; Instituto da Lingua Galega, Praza da 

Universidade, 4, Santiago de Compostela; Teléfono: 981-563100, ext. 12816. 
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introducción do galego; e outras onde a súa presencia é insignificante. Por todo iso, para 

outros autores o proceso de normalización non fixo máis que botar a andar, ou cando menos 

os seus resultados.  

Pode parecer que o feito de queixarse da situación dos nenos do medio rural –que 

falan sempre en galego e que teñen a escola case totalmente en galego– é queixarse de vicio. 

Realmente, en comparación con outros colectivos, ou co mesmo colectivo noutro medio, 

estamos ante uns privilexiados, pero iso non quita que non se puidesen facer máis cousas do 

que se está facendo. É dicir, se un neno do medio rural fala galego ¿faino gracias ós efectos 

dunha boa planificación lingüística ou son outras as razóns que explican o uso da lingua 

minoritaria? 

 

2. O estado actual da normalización lingüística en Galicia 
Xa vai para quince anos que a Lei de Normalización Lingüística entrou en 

funcionamento. Quizais en certos ámbitos o avance foi importante. Con todo, os últimos 

estudios sociolingüísticos asegúrannos que o número de falantes e a idade destes son dúas 

variables en estreita relación: a menor idade, menos falantes. De aquí podemos concluír que a 

estabilidade do galego no futuro (obxectivo que debe ser fundamental en todo proceso de 

normalización lingüística) non está garantida. Ese futuro está nos nosos nenos. Por iso é 

fundamental conserva-lo galego dos nenos galegofalantes, e non só iso, senón tamén 

melloralo. 

Para comprobar cal é a situación na que conviven a dúas linguas que temos en Galicia 

imos pór un exemplo parafraseando á profesora Eulalia Torres Oliveira da Universidade de 

Barcelona3. Hoxe en día un neno do medio rural xogando ós pistoleiros cos seus amigos diría 

“Ríndete forastero, o te mato. Pam, pam. Estás muerto”, pero se o forasteiro non morre, o 

enfado faríao volver á súa primeira lingua: “Eh, estás morto, así eu non xogo”. Se este mesmo 

xogo se desenvolvese entre nenos do medio urbano a súa replica sería: “Eh, estás muerto, así 

no juego”. Outro exemplo que vén se-lo mesmo: dous rapaces xogando ó fútbol radiarían o 

partido do seguinte xeito: “Juninho pasa a Lardín que está a su derecha, Lardín intenta meter 

el balón tras los palos de Cañizares....”. Se o gol non entra replicaría: “Así non se vale, foi 

falta, tarxeta...”. Esta mesma situación podería darse, e de feito dábase, hai 20 anos. De aquí 

podemos extrae-la conclusión de que neste campo non se avanzou absolutamente nada. En 

                                                                                                                                                         
2 Valcárcel, X. M (199X). 
3 Torres Oliveiras, E (1994: 122) 
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calquera caso, avanzaramos ou non, podemos afirmar que estamos ante unha situación 

diglósica na que conviven dúas linguas: unha delas, o galego, é a lingua de uso diario, a outra, 

o castelán, é a lingua que fala o heroe, o locutor de radio ou calquera outra persoa que non 

pertenza á vida cotiá do neno.  

O ideal, o esperable despois de todos estes anos, sería que toda a conversa se 

producise en galego. Inevitablemente, hai que diferenciar entre as escolas do medio rural e as 

do medio urbano. Así por exemplo, as taxas de galegofalantes iniciais son amplamente 

maioritarias (90% do alumnado) nas escolas rurais, fronte ó 96% dos nenos que teñen o 

castelán como lingua materna nos centros urbanos e aproximadamente un 66% nos medios 

rururbanos ou vilas4. Se comparamos-los dous ámbitos podémonos sentir satisfeitos porque no 

rural séguense incorporando novos falantes (os nenos) a diferencia do urbano, onde nin se 

crean nin se manteñen os que poida haber. 

Esta comunicación ten como obxectivo reflexionar sobre catro aspectos que poden 

influír –positiva ou negativamente– na lingua dos rapaces: a) os pais como membros dunha 

sociedade que se quere (?) normalizar; b) o poder político como xerador das bases necesarias 

da normalización; c) a escola, por ser un dos ámbitos que máis incide na educación dos nenos; 

d) a televisión, medio de comunicación case “imprescindible” na vida dun neno. 

Non queremos dicir que estas catro cuestións poidan cambia-la lingua empregada 

polos nenos, e menos actuando individualmente. O que si nos preguntamos é se estes axentes 

están facendo todo canto é posible de cara á normalización da lingua no ámbito rural no que 

nos imos centrar: ¿foméntanse prexuízos que colaborarían á perda futura do galego?, 

¿seménanse sentimentos de inferioridade con respecto ó galego?, ¿estase a facer todo o 

posible pola recuperación da lingua, non só pola recuperación do seu uso, senón tamén da súa 

calidade?... Non pretendemos dar respostas a todas estas preguntas, senón pola contra suscitar 

nos estudiosos estes e outros interrogantes. 

 

3. A sociedade en xeral, e os pais en particular 
As posturas actuais da sociedade con respecto ó panórama lingüístico diglósico galego 

van desde o autoodio máis ou menos manifesto a unha lealdade militante pasando pola que 

parece a actitude máis contraproducente: a aceptación acrítica do estado actual das cousas, 

actitude máis fácil, menos comprometida e cada vez máis estendida. Para unha sociedade así é 

difícil tomar decisións que afecten a algo tan “secundario” como é a lingua. Sen embargo, na 

                                                 
4 Datos extraídos de Arza Arza, Neves e Daniel Veiga Martínez (1990ª: 108) 
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nosa opinión é a familia a que, a través de experiencias persoais, vai facendo que se creen 

arredor do idioma unha serie de connotacións positivas ou negativas. Non obstante, a 

responsabilidade, fundamentalmente dos pais, de consegui-la normalidade do galego, foi, por 

comodidade, derivada cara a outros sectores da sociedade, a miúdo cara á escola.  

O comportamento lingüístico dun individuo está determinado por múltiples variables 

interrelacionadas –socioeconómicas, ideolóxicas, culturais– e igualmente, son varios os 

contextos que o determinan: familiar, escolar, social. Polo tanto as causas do comportamento 

lingüstico dos galegos son múltiples. Con todo as tres citadas están na base do proceso de 

galeguización ou de desgaleguización dos nenos galegos. Cada un destes contextos non pode 

actuar por si só para consegui-la galeguización dun neno ou para impedi-la súa 

desgaleguización. Todos eles deben esforzarse por un obxectivo que ten que ser común. 

En contra do dito, e despois de analizar unha serie de artigos sobre a situación 

diglósica de Galicia, compróbase como o que vén sendo condenado como o culpable final da 

nula evolución que sufriron as actitudes e os usos lingüísticos do galego é o poder político: 

coma se a administración puidese entrar en cada casa e obrigarlles ós pais a falar galego cos 

seus fillos. Así, en practicamente tódalas teorizacións sobre a consecución da normalización 

lingüística indícase que o poder político, ou a Administración, é o único que ten capacidade 

para conseguila. 

Segundo afirma Josep M. Aymà5, existen tres eixos fundamentais dos que depende o 

éxito dun proceso de normalización lingüística: a actuación política, a vontade popular e o 

poder económico. O compromiso destes tres elementos coa normalización do idioma, 

necesariamente a través de actuacións separadas, é imprescindible para o éxito do proceso. Se 

algún destes ámbitos falla o proceso de normalización será incompleto ou non se realizara.  

A realidade é que mentres o conxunto dos galegos, independentemente da súa 

ideoloxía, non se sinta comprometido co seu idioma, a normalización só será parcial e 

incipiente, porque dificilmente abranguerá o conxunto da sociedade.  

Cómpre que os individuos comecemos a tomar conciencia da nosa importancia como 

motores da normalización lingüística. A partir dese momento o primeiro campo de actuación 

será o dos fillos, sobre os que é máis fácil actuar: as súas ideas dependen, nunha boa medida, 

de nós mesmos. Así por exemplo se queremos darlles unha educación lingüística acorde con 

ese proceso de normalización que estamos a sufrir debemos pensar en cousas que lle afectan 

                                                 
5 Aymá, Josep M. (1992) 
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tanto coma: os libros que lles compramos; os xoguetes; os contos e cancións que lles 

ensinamos; a canle de televisión que están vendo 

Non se trata de afasta-lo rapaz de todo aquilo que empregue a lingua castelá. Non, 

abonda con ofrecérlle-las mesmas posibilidades en galego. Deste xeito evitamos falsas 

crenzas coma que o galego non é lingua con categoría suficiente par ser lida, escrita ou para 

aparecer na tele. Deste xeito, un rapaz que se move sempre en ambientes que se desenvolven 

totalmente en castelán, excepto na casa, preguntarase o porque desta situación. ¿Estaría de 

mais levalo a parques onde a maioría dos nenos falen galego e non a outros onde falen 

castelán? Afortunadamente, case tódolos nenos rurais falan galego e esa é a lingua que 

empregan entre eles mesmos.  

 

4. O poder político 
É innegable que a Administración é a responsable final en canto que é o poder político 

quen permite que o marco lexislativo actual se vulnere (ou se ignore, que vén sendo o mesmo 

a efectos de resultados) como está pasando en certas cuestións. Segundo Rábade Paredes, 

“das tres actitudes oficiais ante unha lingua que tipifica Kloss (actitudes de represión, de 

simple tolerancia e de fomento), é esta última (a de potenciación) a que ha ser asumida en 

relación co galego polos poderes públicos de Galicia, pois así se desprende dos mandatos 

constitucional e estatutario. E con fundamento nestes mandatos conclúese precisamente a 

necesidade dun proceso normalizador tendente a consegui-la real normalización (o normal 

uso) da nosa lingua propia e cooficial. Tal é a razón de ser da LNL do 15 de xuño de 1983, 

unanimente aprobada e aclamada por tódalas forzas do noso Parlamento”6. 

Como podemos comprobar na relación de leis, ordes e disposicións que fai no mesmo 

artigo o autor citado7, o fundamento lexislativo no que se basea a normalización lingüística en 

Galicia é suficientemente amplo como para permitir que esta avance. 

Así por exemplo, resulta inexcusable, o establecemento de centros de primeiro ensino 

que teñan o galego como lingua vehicular, para nenos que teñan o galego como lingua usual. 

Do mesmo xeito é imprescindible un seguimento dos programas no que fai referencia á 

incorporación da lingua galega a outras materias, como Ciencias Naturais ou Coñecemento do 

Medio, para comprobar que esta incorporación é efectiva. Igualmente parece necesaria 

algunha vía que favoreza a aparición de libros de texto e de lecturas en galego para tódalas 

                                                 
6 Rábade Paredes, Xesús (1993: 47). 
7 A relación citada, evidentemente, non está actualizada. 
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disciplinas non só para aquelas nas que se esixe por lei. Todo isto é función da Administración 

e o seu incumprimento é responsabilidade da Administración. 

Pero, volvendo ós pais, é igualmente inexcusable unha actitude súa participativa nos 

comportamentos lingüísticos dos seus fillos: tamén os pais ignoran feitos que están en contra 

da lei ou coñecéndoos non os denuncian. Por outra banda, cando conviven dúas linguas é 

fundamental a actitude dos pais cara ó uso e as actitudes da lingua (da mesma maneira que é 

fundamental o profesor de cara ó coñecemento); sobre todo en torno ós 2 ou 3 anos de idade e 

no principio da escolarización: o maior respecto cara a unha lingua pode supo-la perda da 

outra, ou dito do revés, a falta de respecto cara unha lingua pode supo-la súa perda. A 

situación vixente en Galicia con diferentes graos e matices indica que aínda funcionan na 

mentalidade colectiva prexuízos, reservas e temores xa demasiado antigos, pero vivos: 

actitudes contrarias ó idioma sen fundamentos lingüísticos pero si afectivos. 

 

5. A escola: a etapa da educación infantil  
Evidentemente, nun proceso de normalización lingüística coma o que Galicia está 

vivindo, o sistema educativo constitúe un dos ámbitos de actuación máis importantes: a escola 

é un bo camiño para desmontar moitos prexuízos. Segundo di a propia lei o obxectivo do 

ensino en Galicia é formar individuos nos que sexa posible unha situacion de bilingüísmo 

equilibrado: os nenos teñen que ser capaces de expresarse plenamente nas dúas linguas en 

calquera circunstancia. Isto supón que o galego pase a ser considerada unha lingua de 

prestixio, pois o seu uso estenderíase ós eidos máis intelectuais. 

A distinción entre escola rural e urbana vén xustificada polas cifras que citamos 

anteriormente, referidas á porcentaxe de nenos galegofalantes e castelanfalantes nos dous 

contornos. Tendo isto en conta, as actuacións teñen que ser acordes co medio. Así nos nenos 

castelanfalantes o camiño que se vén considerando como o máis axeitado polos distintos 

estudiosos, é o chamado desde Lambert bilingüísmo aditivo: reforza-la aprendizaxe da lingua 

de menor prestixio social para que de verdade os alumnos sexan competentes nas dúas linguas 

oficiais ó remata-lo ensino. ¿Estase aplicando este reforzo da aprendizaxe do galego sobre os 

nenos castelanfalantes? ¿Respéctase o dereito de tódolos nenos galegofalantes a ser ensinados 

en galego? Neste panorama, quizais a escola estea a xogar un papel contrario ó esperable 

dentro dun proceso de normalización do ensino: non contribúe á galeguización efectiva, senón 

que colabora coa desgaleguización. 

Sen esquecer que o noso obxectivo son os nenos galegofalantes podemos ver como no 

seu caso a escola pode axudar (ou prexudicar) doutras maneiras. En primeiro lugar damos por 
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suposto que en todas elas a lingua vehicular é o galego. Hoxe en día parece imposible unha 

situación contraria. Así e todo cabe preguntarse se ese galego é o modelo de lingua que 

queremos para os nosos nenos e se as posibilidades de uso e mellora de actitudes se están 

aproveitando na súa totalidade. Por exemplo ¿que ocorre cando o mestre é castelanfalante? É 

evidente que a interacción profesor-alumno é moito menor cando os profesores son 

castelanfalantes, por moi ben que coñezan o galego. Nalgún caso o coñecemento da lingua 

minoritaria é limitado e as destrezas de uso aínda máis. Se o mestre é un modelo para os 

nenos, a súa lingua tamén o vai ser. 

Noutros casos os mestres son galegofalantes, dominan tódalas destrezas necesarias, 

pero empregan un galego sen corrixir, non normativo. Creo que non é mester utilizar un 

galego correcto e plenamente conforme coa normativa. Todo o contrario, convén conserva-los 

trazos da zona na que se localice a escola (llo por llelo, as terminacións verbais, os pronomes, 

os plurais...). ¿Pero convén mante-los castelanismos que arrastramos desde hai séculos? 

Moitos mestres non só non recuperan léxico e fraseoloxía non usada xa no medio rural (por 

exemplo: cadeira, xeonllo, Deus, árbore, fiestra...) senón que empregan, e polo tanto ensinan, 

formas castelás para palabras, aínda vivas, na súa forma galega: rojo, adelante, cuchara, 

otoño, columpio, piel, bolsillo, abuelo... por vermello, adiante, culler, outono, randeeira... 

Hoxe ninguén nega que a pobreza léxica que ameaza o idioma conleva unha progresiva e 

alarmente substitución de palabras propias por outras castelás. Segundo moitos estudiosos 

este proceso de substitución do léxico e da sintaxe patrimonial agocha o primeiro estadio da 

desaparición: converte-lo galego nunha versión galeguizada do castelán, converxendo as dúas 

linguas nunha soa. Johanes Kabatek aludía a este problema referíndose a tódolos ámbitos da 

sociedade: “(...) isto significa que a elaboración dunha lingua non se pode limitar ó que se 

entende xeralmente por normativización e normalización, senón que fai falla tamén o fomento 

da creación e do uso do bo galego, e isto non só na literatura máis tamén alí onde a lingua ten 

a súa maior difusión: nas funcións de cara ó público, no ensino, na política, na administración 

e nos medios de comunicación, porque esta lingua pública debería tamén ser lingua exemplar, 

un instrumento de comunicación digno de ser punto de orientación para os falantes”8. 

Pero este non é o único problema das escolas rurais. No ano 1990, no primeiro número 

da revista Cadernos de Lingua aparecía un artigo no que se facía unha valoración do material 

didáctico, sobre todo libros, co que contaba o ensino en galego naquel momento9. No primeiro 

                                                 
8 Kabatek, Johanes (1991: 48). 
9 Arza Arza, Neves e Daniel Veiga Martínez (1990b: 125-130). 
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cadro do artigo, podemos comprobar como a porcentaxe de material didáctico en galego para 

o que daquela se chamaba preescolar (hoxe educación infantil) era do 3%. Dentro deste o 0,7 

para a materia de lingua galega e o 2,3% para as destrezas de lecto-escritura. Non temos datos 

actuais sobre os que poidamos opinar; supomos que a situación variou, e mellorou, moito. 

Con todo temos unha experiencia concreta, que aínda que non sexa representativa da situación 

actual pode ser unha mostra do que acontece: un neno de tres anos e medio, escolarizado 

desde o tres, xoga a facer que le: onde ve letras ou garabatos que parecen letras ponse a ler. 

Pero faino sempre en castelán. ¿Por que? El, na escola, aínda non se iniciou na destreza da 

lectura, pero si os seus compañeiros maiores. Se estes nenos len habitualmente en castelán, 

este neno de tres anos vai facer que le en castelán, porque iso é o que oe10. Isto supón romper 

unha das premisas básicas de todo sistema educativo: o ensino das habilidades de lectura e 

escritura realizarase na lingua materna do neno, ou lingua primeira, na que acaba de comezar 

a falar. Esta situación é exactamente a mesma que sufrían (sufríamos) os nenos de hai vinte 

anos, cando a ensinanza estaba totalmente castelanizada: aprender a ler e escribir nunha 

lingua diferente á súa. De aquí podemos derivar, na miña opinión, dúas consecuencias: 

primeiro: o grao de dominio alcanzado na lingua primeira do neno non vai ser total; canto 

menor sexa este dominio, menor vai se-lo dominio que alcance nunha segunda lingua. De aí 

derívanse os resultados negativos que se lles achacan ós chamados plan de submersión. 

Tamén por esta razón se poden xustificar investigacións que demostraban que os nenos 

galegofalantes obtiñan peores resultados nos seus estudios cós castelanfalantes11. Segundo: 

estase fomentando unha actitude, aínda que sexa inconscientemente, negativa cara ó galego: 

non é unha lingua para ler.  

 

6. A televisión, o vídeo 
Se se ten discutido moito sobre a influencia dos medios de comunicación no proceso 

de normalización lingüística, hoxe xa non se cuestiona a importancia destes. Polas abundantes 

críticas emitidas sobre este medio de comunicación, podemos afirmar que a lingua da 

Televisión de Galicia non é o mellor modelo de lingua que poidan te-los rapaces, sobre todo 

no referente á fonética e á sintaxe. Aínda así, penso que, alomenos, con respecto ó léxico as 

consideracións teñen que ser outras: a TVG pode axudar, e de feito faino, á introducción de 

                                                 
10 A escola desenvolvíase totalmente en galego: o problema estaba nos libros de texto que eran bilingües. Tiñan 

en galego as partes correspondentes á coñecemento do medio e en castelán o resto. O peor era que a lectura 
coa que se abría cada capítulo estaba en castelán.  

11 Véxase Neves Arza Arza e Daniel Veiga Martínez, citados anteriormente. 
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certos termos que se están esquecendo (esquío, noivo, árbore, landra,...) a favor dos 

equivalentes casteláns. Así mesmo, o feito de que se empregue o galego nese medio pode 

funcionar tamén un modelo. Con todo, o valor de normalizador lingüístico que poida te-la 

televisión galega queda anulado nalgunhas ocasións por unha cuestión sociopedagóxica: a 

violencia que domina actualmente as series de debuxos animados emitidas nesta canle. Se 

botamos unha ollada ós títulos que inclúe o Xabaril Club (Hattiru, o ninja, Garfield, O mundo 

de Beakman, Meteoro...) comprobaremos como o tema dominante son as pelexas entre 

rapaces, ou peor aínda, unha serie de homes, ou seres raros, cuns poderes especiais que 

empregan unicamente para pelexar12. 

Un medio paralelo á televisión é o do vídeo. Tense citado este como un campo no que 

a normalización lingüística está totalmente ausente (non só aquí, mesmo en Cataluña, onde o 

proceso de normalización tén ben máis éxito). Dentro do vídeo en xeral, eu destacaría 

precisamente o vídeo dirixido ós nenos máis pequenos: películas de debuxos de Walt Disney, 

últimas novidades do cine infantil, e series como Barrio Sesamo (do que acaba de saí-la 

reposición en vídeo) ou Érase unha vez o home. Se lles prohibimos a televisión ós cativos, 

teremos que darlles outras opcións, e non negarlle un medio tan presente na vida actual. 

Cómpre polo tanto, facer co vídeo infantil o que se fixo co libro: se ben non témo-la cantidade 

de libros para nenos pequenos en galego que hai no castelán, o galego ten aí unha presencia 

inestimable. 
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