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1. Introducción 
Os estudios sociolingüísticos que se veñen realizando en Galicia (Seminario de 

Sociolingüística, 1995, 1996) soen informar da existencia de elevadas competencias na 

lingua galega e dunha mellora nas actitudes xerais cara á esta lingua que, sen embargo 

non se corresponden con maiores niveis de uso por parte da poboación. Esta aparente 

inconsistencia resulta especialmente evidente nos grupos de idade máis novos, no 

ámbito urbano e nos sectores sociais máis favorecidos. A constatación desta tendencia 

ven cuestionar as prediccións que, nos anos 70 auguraban unha recuperación da lingua 

galega “en las zonas más urbanizadas y entre las personas más jóvenes (15-24 años) y 

más cultivadas” (Ruiz Fuentes & Pérez Vilariño, 1977: 65) trala superación dos 

prexuízos que tradicionalmente asociaron o galego co atraso sociocultural. 

Para tratar de desentrañar a natureza desta aparente inconsistencia entre usos e 

actitudes lingüísticas que amosa a mocidade galega estanse desenvolvendo en Galicia 

novas liñas de investigación que, fronte ás técnicas de medición directa das actitudes 

lingüísticas (habitualmente empregando cuestionarios) plantexan a idoneidade de 

técnicas de medición indirecta (Pereiro, Suárez, Fernández, González, Rodríguez, Real 

& Castaño, no prelo; Pereiro, Suárez, Fernández, González, Rodríguez, Real & Loredo, 

2001) ou privilexian as aproximacións de tipo cualitativo (Iglesias, 2002). Os estudios 

experimentais que tratan de medir de maneira indirecta as actitudes lingüísticas veñen 

informando da existencia de actitudes negativas entre a mocidade galega diante de 

determinadas variedades do galego, mentres que nos estudios cualitativos se atopan 

achados (Iglesias, 2002: 320) que permiten contradicir algúns dos resultados dos 
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estudios cuantitativos, como a aparente actitude positiva cara á utilidade do galego que 

amosan de maneira especial os máis novos (Seminario de Sociolingüística, 1996: 159). 

Nesta comunicación presentamos resultados dunha investigación baseada na 

aproximación cualitativa ás actitudes lingüísticas dos mozos galegos empregando como 

técnica de análise o grupo de discusión. Partimos da hipótese de que entre os mozos 

galegos existen actitudes máis negativas cara ó galego do que atopan os estudios que 

empregan técnicas cuantitativas de medición e que estas poderían emerxer recreando 

escenarios onde se puideran observar discursos sociais que evitasen as distorsións que 

ocasiona o fenómeno da desexabilidade social na medición das actitudes lingüísticas 

mediante cuestionarios. 

A partir da posta en común de opinións en torno a un tema coñecido, nun 

contexto reafirmante e escasamente directivo pódese observar a construcción do 

discurso social en torno á lingua. Os discursos sociais correspóndense ademais coas 

posicións dos suxeitos na estructura social (Alonso, 1994: 227). Nos discursos que 

elaboran os actores sociais en torno ás cuestións metacomunicativas detéctanse 

actitudes que permiten cuestionar algúns dos achados das investigacións cuantitativas. 

Un grupo de discusión es un dispositivo analizador donde el proceso de 
producción es la puesta en colisión de los diferentes discursos y el producto es la puesta 
de manifesto de los efectos de la colisión (discusión) en los discursos personales 
(convencimiento: convencido es el que ha sido vencido por el grupo) y en los discursos 
grupales (consenso).           (Ibáñez, 1992: 58) 

O grupo de discusión caracterízase por ser unha situación de interrelación cara a 

cara entre un número de participantes que oscila normalmente entre 5 e 10, coas 

características asociadas a unha situación pública e onde as persoas non se coñecen 

previamente. Un moderador vai establecer un obxectivo claro de partida, estructurando 

posteriormente o debate mediante a introducción de estímulos, nun tempo é nun espacio 

determinados onde o grupo sofre un proceso de reagrupación. 

Nesta investigación expoñemos os resultados obtidos mediante a elaboración de 

13 grupos de discusión integrados por mozos galegos con idades comprendidas entre os 

17 e os 28 anos. As definicións que van facer os actores da situación actual da lingua 

galega difiren notablemente segundo as variables tomadas en consideración no deseño 

dos grupos. Estas eran a lingua habitual dos participantes e o seu lugar de residencia. 

Así, mentres para moitos castelanfalantes urbanos a situación do galego mellorou 

notablemente nos últimos anos, sendo percibido nalgúns casos este avance como 
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excesivamente acelerado e “forzado”, os galegofalantes do mesmo tipo de hábitat 

definen a situación en termos de minorización respecto do castelán. Presumíase ademais 

que poderían existir diferentes discursos en función da idade e o xénero do actuantes, 

polo que se tratou de respectar certa heteroxeneidade na distribución destas 

características nos diferentes grupos. A transcendencia das diferentes definicións, 

independentemente da súa maior ou menor conexión coa realidade obxectiva reside en 

que, como sinala Ibáñez Gracia parafraseando a W.I. Thomas, se os individuos definen 

as situacións como reais, son reais nas súas consecuencias (Ibáñez Gracia, 1988: 22). 

Mediante a análise dos discursos relativos ás valoracións sociais en torno á 

lingua achegámonos ás representacións da realidade social da lingua galega e, deste 

xeito, tratamos de desentrañar as actitudes subxacentes nos diferentes tipos de discurso 

e as súas implicacións no comportamento lingüístico dos distintos grupos sociais. 

 

2. Metodoloxía 

2.1. Os participantes 

2.1.1. Criterios de selección dos participantes nos grupos 

Os criterios que a priori considerábamos fundamentais para formar grupos que 

deran conta dos diferentes discursos sociais en torno á lingua eran os seguintes: 

a) Idade. 
b) Lingua habitual. 
c) Sexo. 
d) Lugar de residencia. 

Os tres primeiros requisitos tomábanse como variables destinadas a garantir 

certa heteroxeneidade intra-grupo. O último debería constituír un criterio para a 

formación de grupos nos distintos hábitats de residencia. Sen embargo, trala realización 

dun grupo piloto en Santiago de Compostela abandonamos o propósito inicial de 

deseñar grupos integrados por falantes das dúas linguas. A razón principal para tomar 

esta decisión foi a constatación da polarización das actitudes expresadas en función da 

lingua habitual, o que dificultou que se acadara un discurso grupal. Por este motivo 

estableceuse a necesidade de recrear, na medida do posible, escenarios que reforzaran as 

actitudes individuais. Ó estar estas relacionadas coa lingua habitual consideramos 

axeitado empregar a lingua dos suxeitos como criterio de diferenciación inter-grupo. 

Acordouse polo tanto elaborar grupos integrados por mozos que falaran só ou 
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predominantemente nunha ou noutra lingua (i.e. galego ou castelán) e en cada un dos 

tipos de hábitat (urbano, vilego e rural), intentando respectar a heteroxeneidade intra-

grupo no tocante á idade e sexo dos participantes. 

Un requisito para a participación nos grupos era que os membros non se 

coñeceran entre si, elemento que non sempre se puido garantir no rural. Ademais en 

ningún caso podía existir un coñecemento previo entre o moderador e os informantes. 

Os informantes a penas tiñan información previa acerca do tema xeral do debate, posto 

que se trataba de evitar que elaboraran os seus discursos antes da participación nos 

grupos. 

2.1.2. Número de grupos de discusión 
O número de sesións de grupo veu determinado polas dimensións lingüística e 

de hábitat asumidas no deseño dos grupos. Dado que decidimos formar grupos 

integrados por galegofalantes e castelanfalantes en cada un dos tres tipos de hábitat de 

residencia deberíanse realizar seis grupos de discusión, dous por tipo de hábitat. Sen 

embargo, partindo dos datos dos estudios cuantitativos (Seminario de Sociolingüística, 

1995) que informan dunha considerable heteroxeneidade nos usos lingüísticos do 

urbano galego, consideramos necesario establecer unha tipoloxía das cidades galegas 

atendendo á lingua predominante en cada unha delas. Para isto realizamos unha análise 

de correspondencias sobre os datos urbanos da base do MSG, de xeito que se puidera 

visualizar a asociación existente entre a lingua habitual dos habitantes e cada unha das 

sete cidades galegas. Unha vez aplicada a análise decidimos realizar os grupos de 

discusión en cidades representativas dos diferentes niveis de uso do galego por pare da 

poboación: Santiago de Compostela (cidade máis asociada ó monolingüísmo en galego), 

Ourense (xunto con Lugo, cidade asociada ó bilingüismo con predominio do galego), 

Vigo (xunto con Ferrol, cidade asociada ó bilingüismo con predominio do castelán) e A 

Coruña (xunto con Pontevedra, cidade asociada ó monolingüísmo en castelán). Nos 

hábitats vilego e rural realizamos dous grupos respectivamente. Para a escolla das 

localidades representativas destes dous tipos de hábitat empregamos o criterio do 

número de habitantes. Tendo en conta os datos da revisión do Padrón Municipal de 

Habitantes de 2.000, seleccionamos ó chou unha localidade cun tamaño de entre 10.000 

e 50.000 habitantes, e outra con menos de 10.000. Unha e outra consideraríanse 
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representativas dos hábitats vilego e rural respectivamente. As localidades escollidas 

foron Baiona (10.741 habitantes) e Maceda (3.387 habitantes). 

2.1.3. Recrutamento dos membros dos grupos 
O recrutamento dos compoñentes dos grupos de discusión realizouse por varias 

vías. A primeira e fundamental consistiu en utilizar como “porteiros” (individuos que 

nos axudaran a contactar coa poboación obxecto de estudio) a docentes de centros de 

secundaria dos lugares onde se ían realizar os grupos. En segundo lugar recorreuse ás 

redes persoais dos investigadores para contactar con individuos das características 

requiridas dispostos a participar no proxecto como informantes. Tal e como se expuxo 

anteriormente en ningún caso existía coñecemento previo entre os participantes nos 

grupos nin entre estes e o moderador. 

Ó final da sesión os informantes cubrían un cuestionario no que se demandaba 

información sociolingüística xunto coas preguntas referidas ós criterios de clasificación 

dos grupos. 

2.1.4. Tamaño dos grupos de discusión 
Asumindo o criterio de Ibáñez (1992: 273), para quen o grupo debe estar 

formado por un mínimo de cinco e un máximo de dez actuantes, tratamos de deseñar 

grupos cun tamaño ideal de oito informantes. Na práctica este obxectivo non sempre se 

puido acadar. A composición final foi de cinco grupos de oito membros, 3 grupos de 

seis, tres de cinco, e un grupo de tan só catro membros. 

2.2. Procedemento 
Aínda que a producción dos diferentes grupos debe ser o máis libre e aberta 

posible foi necesario establecer un guión cunha relación de temas que se consideraban 

relevantes para a investigación. Unha vez que o moderador especificaba o tema xeral 

obxecto de debate tan só facía pequenas intervencións para introducir novos tópicos 

relacionados co fenómeno de interese. Estes foron os seguintes: Percepción da situación 

actual do galego, opinións acerca das causas da situación actual da lingua, valoracións 

acerca da situación do galego no ensino, valoracións acerca da situación do galego no 

ámbito laboral, estereotipos etnolingüísticos, diagnóstico da situación. 

Para a recollida dos datos utilizáronse dúas vías complementarias. A primeira 

delas eran as notas recollidas polo axudante do moderador, que recollía as expresións 
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paraligüísticas e kinésicas dos participantes (asentimentos, xestos de desconformidade, 

etc.), ademais dos temas que saíron nos grupos. A outra vía é a gravación mediante 

minidisc SONY MZ-R35. 

A análise de contido aplicada ó discurso grupal baseouse nos tres niveis 

enunciados por Ibáñez (1990: 499-501): sýnnomo, autónomo e nuclear. O nivel 

sýnnomo relaciona os discursos dos suxeitos co plano global da realidade. En relación a 

este nivel, cada discusión reflicte e refracta unha sociedade e unha historia. O nivel 

autónomo consiste na descomposición do discurso do grupo atendendo ás diferentes 

posicións subxectivas, de clase, etc. Por último, o nivel nuclear refírese á captación de 

elementos de verosimilitude. As definicións da realidade elabóranse como verdades, 

consistindo a verosimilitude nunha simulación da verdade. 

 

3. Análise de datos 
Para a análise dos datos decidiuse facer a transcrición completa de tódolos 

grupos de discusión seguindo as convencións de transcrición CHAT e utilizando o 

paquete de ferramentas informáticas CLAN integradas no sistema LIDES. Tamén se 

empregou a aplicación Ethnograph 5.0. 

Neste traballo, os códigos para os falantes da base de transcricións de grupos de 

discusión represéntanse con cinco caracteres. Os primeiros dous caracteres identifican ó 

grupo: 

Piloto   00 
Baiona castelán  1c 
Baiona galego  1g 
Coruña castelán  2c 
Coruña galego  2g 
Maceda castelán  3c 
Maceda galego  3g 
Ourense castelán  4c 
Ourense galego  4g 
Santiago castelán  5c 
Santiago galego  5g 
Vigo castelán  6c 
Vigo galego  6g 

O terceiro caracter identifica o sexo do falante e pode ser <h>, para home ou 

<m>, para muller. O cuarto e quinto caracter identifican ó falante con dous números. O 
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moderador é sempre 0000. Por exemplo, 2gh01 lerase: falante número 01, home do 

grupo de galegofalantes de A Coruña. 

 

4. Resultados 
Trala análise dos discursos nos 13 grupos de discusión realizados, podemos 

concluír que a creación e reproducción das representacións en torno á situación actual 

da lingua galega amosou estar determinada polas variables que determinaron a inclusión 

dos individuos nos diferentes grupos de discusión. Así, a creación de escenarios onde os 

actuantes compartían características como a lingua habitual e o lugar de residencia 

(sobre todo a primeira), reforzaba os sentimentos de pertenza ó grupo representado e 

favorecía a emerxencia de discursos consistentes cos coñecementos de sentido común 

(Ibáñez Gracia, 1988: 33) relevantes para o grupo. 

As definicións e valoracións da situación actual da lingua galega, as atribucións 

das causas desa situación, así como os restantes aspectos relacionados coa lingua 

diferiron notablemente en función destas características. Neste sentido, resultou 

constatable a existencia dun contínuum actitudinal que, no seu polo negativo abarcaría 

actitudes de rexeitamento vencelladas á ausencia de identificación cos trazos 

identitarios que se asocian coa lingua, e no seu polo positivo integraría actitudes 

consistentes co seu emprego como trazo externo de adhesión simbólica ós trazos 

considerados definitorios da identidade galega. Un e outro polos do contínuum 

coincidiron coas representacións sociais de dous grupos minoritarios de mozos. O 

primeiro estaría integrado por residentes en cidades, monolingües en castelán, cun 

escaso contacto co galego nas súas redes de interacción persoal (soen pertencer a 

familias castelanfalantes) e con escasas competencias activas na lingua galega. Neste 

grupo as relacións entre as dúas linguas en contacto son percibidas de maneira 

conflictiva, e os avances na extensión dos usos sociais da lingua galega considéranse 

ameazantes para o castelán: 

Pues si te vas a poner en plan de aquí nos estuvieron cincuenta años 
imponiendo el castellano y que ahora vengas tú haciendo lo mismo con el 
gallego a mi no me parece una solución. (00m08) 
Lo que miro en cierta manera es que tampoco se puede pretender ahora 
cambiar de la noche para la mañana las cosas, si cambian que cambien pero 
que seamos nosotros los que decidamos, que si la gente poquito a poquito va 
hablando más gallego, mejor y si por por hache o por be desaparece pues 
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mira, mejor también, pero yo creo que lo que no se puede buscar es la 
confrontación. (5ch64) 

O segundo grupo estaría formado por galegofalantes monolingües residentes no 

ámbito urbano que, nalgún momento das súas vidas tomaron a decisión de empregar o 

galego ó considerala un elemento central da identidade colectiva galega: 

Eu fun tomando consciencia tamén coa miña experiencia persoal [...], eu 
crieime nunha familia españolfalante ou castelanfalante e, vamos, dalgún 
xeito fun tomando consciencia de que non vivira, de que a sociedade que me 
rodeaba non era normal [...], vas tomando consciencia de cousas, e igual o 
cumio dese proceso ven sendo adoitar o idioma. (2g25) 

Entre un e outro polos situáronse a maior parte dos mozos que participaron neste 

estudio. 

Nos grupos integrados por mozos castelanfalantes, especialmente nos que se 

realizaron nas cidades, atopamos dous conxuntos de factores que supoñen importantes 

barreiras para facer un maior uso da lingua galega. Os primeiros teñen que ver con 

aspectos ambientais e se resumen no hábito de empregar a lingua castelá en tódolos 

ámbitos relevantes de interacción (o que provoca que se infravaloren as competencias 

orais en galego e se utilice o discurso do descoñecemento da lingua como escusa para 

non empregala) e na percepción dun contorno maioritariamente castelanfalante: 

Yo supongo que lo que nos ha pasado a todos es que hemos crecido en un 
entorno localmente castellanohablante, la televisión, la radio, el colegio, todo 
el mundo habla en castellano, no estamos acostumbrados a hablar en gallego 
desde pequeños, y por lo tanto eso se va consolidando todavía más, no sé ahí 
está la razón, más que nada creo yo, es algo inevitable, si luego tomas la 
decisión de hablar en gallego es una decisión contracorriente, que es contra 
lo que te rodea, por lo menos en las ciudades. (6ch76) 

Outros teñen as súas orixes en cuestións actitudinais, e poderíamos resumilas na 

ausencia dunha valoración positiva acerca da utilidade de falar galego na maior parte 

dos ámbitos sociais relevantes para este colectivo, na persistencia de prexuízos que 

tradicionalmente asociaron ós galegofalantes coa procedencia rural, incultura e atraso 

socioeconómico, e na emerxencia de novos prexuízos que asocian o uso do galego coa 

adscrición a opcións políticas nacionalistas: 

Yo creo que en la sociedad se está utilizando bastante poco el gallego, 
únicamente se utiliza a nivel de algunos estamentos políticos y también, yo 
por ejemplo en mi caso cuando voy a una zona rural o a mi pueblo o muy 
limitadamente con algunas personas que en la ciudad te pueden hablar en 
gallego, entonces tú le hablas en gallego. (5ch66) 
Mira, yo hago la siguiente pregunta, ¿no?, ¿estaría bien que todos nosotros 
habláramos gallego y realmente que Galicia sola se bastara, digamos, pero 
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no en plan nacionalista, que no necesitáramos ir a Valencia a trabajar? [...] 
claro, necesito el español porque a fin de cuentas voy a trabajar en Madrid, 
en Valencia. (5ch64) 
Está mal que lo diga, pero yo veo un joven hablándome en gallego y pienso 
este tipo es nacionalista, es lo primero que se me viene a la cabeza, que es 
una tontería y no debería ser así, pero estoy tan acostumbrado a ver eso 
que... (6ch74) 
Sí, lo que hablábamos antes, cuando lo oyes hablar piensas que es 
nacionalista o que es paleto, yo creo que cualquier cosa menos buena. 
(6ch77) 
Curiosamente de los castellanos no piensas nada (ja,ja,ja) sin embargo de los 
gallegos sí, ahí pasa algo, hay algo raro. (6ch74) 

Nos grupos integrados por castelanfalantes non se atoparon alusións á utilidade 

do emprego do galego como lingua habitual. Ó tratar a situación do galego no ámbito 

laboral, soe identificarse o uso desta lingua con profesións de baixo prestixio ou, 

marxinalmente coas esferas da docencia e da administración. 

Fronte ó castelán, que é percibido como lingua “normal”, o galego aparece 

connotado con diferentes marcadores. Por un lado constátase a persistencia a nivel 

latente do estereotipo de bruto ou paleto asociado ó falante rural. Por outro detéctase a 

emerxencia dun novo estereotipo empregado para categorizar ó falante urbano baseado 

na suposta adscrición á ideoloxía nacionalista. A atribución dun e outro estereotipo ven 

determinada por marcadores lingüísticos como a variedade empregada ou a exhibición 

ou non dunha fonética marcadamente galega. 

[...] alguien que habla en catalán cerrado no tiene ese toque de paleto que 
puede tener una persona del rural gallego. (6ch76) 
Ríanse de ti porque falabas coa gheada ou co seseo ou co que fose, víase 
como unha paletada. (2gh28) 

A asociación entre uso do galego percibido como normativo2 e adscrición 

nacionalista incide de maneira negativa na valoración do fenómeno de cambio de lingua 

habitual protagonizado por mozos neofalantes, que adquiren o galego na escola e se 

expresan en variedades semellantes. En moitos casos o contacto con estes grupos 

provoca actitudes ego-defensivas consistentes en deslexitimar a variedade lingüística 

que empregan (galego artificial, galego aprendido, de libro...) ou en cuestionar as 

razóns do cambio de lingua habitual (moda, motivacións políticas, etc.): 

                                                 
2 Os informantes fan un uso non técnico deste termo que fai referencia a variedades orais inspiradas no 
estándar escrito, pero tamén a variedades cunha fonética castelanizada, a variedades alonxadas do galego 
percibido como natural ou de verdade, etc. 
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No es como en la zona rural, claro eso es a lo que me refiero yo, hablan un 
gallego forzado es un esnobismo a lo que es nuestra lengua. (2cm23) 
Está claro que se está utilizando el gallego como arma política, no como 
rasgo cultural, que sí que lo es, evidentemente, sino también como arma 
política. De hecho, la utilización de la lengua a nivel de estudiantes, quién 
utiliza, la gente que está afiliada al Bloque. (5cm63) 

Ademais son percibidos como grupos moi ríxidos na aceptación de membros do 

exo-grupo e na avaliación do comportamento lingüístico dos castelanfalantes 

(penalizando os usos bilingües e o emprego do castelán), aspectos que dificultan que os 

intercambios entre ambos colectivos favorezan unha irradiación dos usos do galego 

entre mozos castelanfalantes. 

O estereotipo do falante nacionalista apareceu en tódolos grupos realizados nos 

hábitats urbano e vilego, mentres que o do bruto ou paleto amosou unha maior 

incidencia no ámbito rural. Hai que destacar tamén a atribución deste estereotipo ós 

individuos que cambian de lingua habitual do galego ó castelán pero manteñen a 

fonética propia do galego. Este cambio provoca sorna (facerse o fino), pero non recibe 

valoracións tan negativas como o cambio no sentido contrario: 

Yo tengo visto a gente en Orense con un acento cerradísimo gallego pero 
hablando castellano (risas en todo o grupo) [...] si hablas gallego, habla 
gallego. (3cm37) 

Tanto os factores ambientais como os actitudinais sinalados constitúen 

importantes barreiras para que os mozos castelanfalantes incorporen en maior medida o 

galego no seu repertorio lingüístico. 

Polo que se refire ás valoracións acerca da situación actual da lingua galega, 

pódese dicir que as máis positivas soen atoparse no colectivo dos castelanfalantes. A 

mellora no prestixio social do galego como consecuencia do seu emprego por parte da 

administración e dos medios de comunicación, e a superación das consecuencias 

punitivas que implicaban no pasado empregar esta lingua, constitúen os elementos que 

sustentan estas valoracións: 

Yo creo también lo que dice A.C. (informante 5cm63) de que se ha 
aumentado mucho el gallego a nivel institucional y también el fenómeno de 
que la gente que vivía en el campo, por ejemplo los estudiantes, que venían 
de zonas rurales y venían a la ciudad dejaban de hablar gallego y hablaban 
castellano y ahora no, ahora siguen reivindicando el uso de la lengua en la 
que han venido hablando hasta ahora. (5cm62) 

A comparanza con outras comunidades con lingua propia dentro do Estado 

español constitúe un referente de primeira orde para elaborar as valoracións. A 
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percepción dunha maior preocupación noutras comunidades autónomas polas súas 

linguas propias provoca sentimentos ambivalentes nos que se mesturan a culpabilidade 

por considerar que os galegos non facemos o suficiente pola nosa lingua e o 

rexeitamento dos modelos alleos xustificando unha suposta maior tolerancia dos 

galegos: 

No pero yo creo que la diferencia que puede haber con Cataluña es que los 
catalanes están muy orgullosos de tener su lengua y les encanta su lengua y 
los gallegos, hombre cada vez hay más pero todavía no. (2cm23) 
No salen por ahí y no se sienten orgullosos de hablar en gallego y porque 
además de siempre el tópico, los gallegos son unos paletos. (2cm21) 
Yo lo que creo es que aquí en Galicia no hay tanto sentimiento de 
nacionalismo como hay por ejemplo en Cataluña. (1ch11) 
Ya no hay el orgullo de la cultura. (1cm09) 
No es tan, ¿sabes?, no es tan fuerte, yo creo que es así es más, no sé, yo creo 
que somos más, no sé como llamarlo más liberales, a lo mejor o más 
liberales, a lo mejor o más, no me sale la palabra. (1ch11) 
Más tolerantes. [...] es que yo creo que es lo que pasa aquí que llevamos así 
el bilingüismo bastante bien, cada uno habla lo que puede [...]. (1cm13) 

A situación do galego no ensino constitúe tamén un importante referente para 

establecer as valoracións. En xeral, o debate sobre o papel do ensino no proceso de 

normalización soe enmarcarse no plano da difusión de competencias. Existe un discurso 

maioritario que se pode definir como “do multilingüísmo”, consistente en expresar 

valoración positivas cara á aprendizaxe de diferentes linguas que se traducen en 

actitudes favorables cara á posibilidade de incrementar o número de materias en galego: 

Este discurso, sen embargo, non se traslada ó plano da extensión dos usos 

lingüísticos. As actitudes abertamente hostís cara á unha maior presencia do galego no 

ensino son marxinais e afástanse do discurso “politicamente correcto”. Estas soen 

atoparse en individuos que tiveron escaso contacto coa lingua galega na súas redes 

persoais (especialmente na familia) e que perciben o contacto lingüístico de maneira 

conflictiva. 

Aínda que o discurso maioritario (favorable ó multilingüísmo) considera un 

valor positivo a conservación da lingua galega como elemento relevante do patrimonio 

cultural dos galegos, soe delegarse a responsabilidade na consecución deste obxectivo a 

instancias supraindividuais (escola, medios de comunicación e, sobre todo, 

administración). Considérase que son estas as que deben velar pola supervivencia do 
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galego, evitándose desta maneira a posible disonancia pola inconsistencia entre as 

actitudes expresadas e o comportamento individual. 

Nos grupos integrados por mozos galegofalantes detectamos en xeral un 

importante compromiso co uso do galego e unha vontade por facer extensivo este uso a 

tódolos ámbitos da vida social. As actitudes cara ó galego atopadas nestes grupos son, 

en consecuencia, moi positivas. Durante a realización dos debates e antes de proceder a 

análise de contido dos discursos grupais podíase detectar esta boa predisposición cara á 

a lingua na elevada motivación dos actuantes e na profundidade no tratamento dos 

temas obxecto de debate. Hai que sinalar que resultaron salientables as diferencias nas 

representacións da situación entre neofalantes urbanos e falantes de galego rurais co 

galego como lingua inicial. As valoracións máis negativas acerca da situación actual da 

lingua galega atopámolas entre os neofalantes urbanos: 

Decátome bueno eu non sei, igual é unha perspectiva errónea, claro de que o 
galego mesmo padece un retroceso pero brutal no rural e vamos, no colexio 
[...]. Non é normal que na escola os nosos nenos e as nosas nenas entren 
moitas veces sendo galegofalantes e logo se atopen un conflicto aí no 
colexio e despois rematen falando en español. (2gh25) 

Neste grupo a inversión da situación subordinada da lingua galega respecto do 

castelán considérase que supón unha importante aspiración colectiva para o conxunto 

dos galegos. O normal considérase que é o uso do galego en tódolos ámbitos sociais 

dentro e fóra de Galicia, constituíndo este uso un elemento crucial na formación dunha 

identidade social positiva e diferenciada. Os modelos lingüísticos das comunidades con 

lingua propia e gobernos nacionalistas constitúen para este grupo referentes a imitar. Os 

discursos que elaboran seguen a lóxica dos movementos sociais, constituíndo as 

representacións sociais que elaboran e reproducen mecanismos lexitimadores da acción 

colectiva. A participación en movementos asociativos de orientación nacionalista é 

neste grupo moi elevada, o que leva a considerar a cuestión do fondo de verdade do 

estereotipo que asocia ós neofalantes coa militancia nacionalista: 

[...] nos últimos cinco ou seis anos se está incrementando bastante o número 
de persoas novas, e eso tamén vai unido a determinados movementos 
culturais, música, movementos de cidade, por exemplo AMI, que está 
reivindicando unha serie de cousas, e creo que eso tamén se nota [...]. 
(6gm79) 

Estes informantes soen rexeitar ese estereotipo e sinalan as consecuencias 

negativas de recibir esa etiqueta. En xeral considérase que simpatizar coas opcións 

nacionalistas se asocia con certa conflictividade social, supoñendo unha desvantaxe de 
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cara á a empregar o galego en ámbitos de especial relevancia para os mozos, como pode 

ser o laboral: 

Moitas veces pasa así, hasta que tes confianza con algunha persona ou tal 
pois falas en castelán, despois cando tes confianza pois acabas falando en 
galego, o que pasa é que depende do ambiente, está claro que nun ambiente 
de traballo xa te coarta moito, xa tes que ter coidado [...]. (2gh29) 

O elevado compromiso co emprego e defensa activa da lingua galega impide, 

sen embargo o cambio de lingua habitual. A lingua galega constitúe para este grupo un 

importante trazo de asociación simbólica coa cultura galega, cumprindo a lingua, polo 

tanto, unha función de tipo más simbólico que pragmático: 

Aquí seguimos nunha situación un pouco tercermundista nese sentido, entón 
respecto do uso estamos nun momento que dende determinados asociacións 
o movementos moi concretos universitarios donde se ten un mellor concepto 
da lingua galega pero por outro lado tamén te atopas coa sitiación que ó 
mellor cando acabes a carreira non te vai servir para nada. (6gm79) 

Finalmente, nos galegofalantes co galego como lingua inicial que, ou ben 

residen no rural, ou ben naceron neste ámbito e manteñen importantes ligazóns con el, 

as valoracións que se fan da situación global da lingua galega soen basearse nunha 

análise diacrónica que leva a considerar de maneira positiva a mellora do seu prestixio 

social: 

Nos últimos anos podes dicir que o prestixio dos galegofalantes tal vez 
aumentara, agora hai xente que non se sinte avergonzada de falar galego, por 
exemplo para facer papeis oficiais, míranme con mala cara, agora ese tipo de 
dúbidas non existe, a xente ten conciencia de que o galego é un idioma 
aceptado normalmente en tódalas institucións [...], eu cando tiña oito, nove 
anos, que era cando comenzaba a ter uso de razón eu observaba que a xente 
tiña o galego por unha lingua, bueno podémola falar entre nós, saes da aldea, 
aquí está posta a fronteira, a partir de aquí castelán porque senón vas pensar 
que eres un tarugo. (5gh72) 

Os elementos que inciden nesta valoración son, fundamentalmente a presencia 

do galego nos medios de comunicación e na esfera da administración. Con respecto do 

ensino, as valoracións que se fan soen ser contradictorias. En moitos casos a lingua da 

escola condicionou na infancia un cambio de lingua habitual favorable ó castelán, polo 

que o ensino se percibe como un ámbito castelanizador. Sen embargo, o paso da 

primaria ó ensino secundario ou universitario suscitou en moitos informantes unha nova 

galeguización: 

Eu penso que [a escola inflúe negativamente] porque sinceiramente, eu 
empecei a falar máis así en galego, desde que chegeui ó instituto, no colexio 
toda a vida foi castelán, castelán, castelán, incluso na miña familia, os meus 



ISABEL SUÁREZ, HÅKAN CASARES, ANTONIO FERNÁNDEZ, XAQUÍN LOREDO, MANUEL 
GONZÁLEZ, MODESTO RODRÍGUEZ, AGUSTÍN DOSIL & JOSÉ PÉREZ 

 1738

pais tamén, agora xa máis pero antes acostumaban máis a falar en castelán. 
Agora desde que [...] polo menos conmigo, agora non, dende que cheguei ó 
instituto, xa fun familiarizándome máis co galego. (3gxx) 

A incidencia deste ámbito nos usos lingüísticos dos mozos do rural se traduce na 

reivindicación dun papel destacado do ensino na normalización do galego: 

Eu penso que desde logo, debería ser maioritariamente en galego, 
exceptuando lengua, non sei porque van ser todas as clases en galego [digo] 
castelán, a maioría dos grupos somos galegos e é o que falamos sempre. 
(3gh42) 

A comparanza con outras comunidades con lingua propia soe traducirse nun 

sentimento de inferioridade. Tende a asumirse un discurso de autoinculpación 

atribuíndo as causas da situación ás supostas características antropolóxicas da 

comunidade etnolingüística formada polos galegos (falla de orgullo, ausencia de 

líderes, etc.). 

Aínda que entre os galegofalantes co galego como lingua inicial o galego 

cumpre as funcións comunicativa e identitaria, neste grupo atopamos elementos que 

poden incidir nun cambio de lingua habitual a favor do castelán. Por un lado están 

factores ambientais como a percepción dun entorno maioritariamente castelanfalante: 

Eu penso que hoxe en día, que eso do galego está en decadencia, que 
moitísima xente deixou de falar e onde máis se fala e nas aldeas e moitas 
veces redúcese ó ámbito familiar, os rapaces cando empezan xa a ir ó colexio 
e empezan a aprender o castelán e os que na súa casa seguen falando galego 
son os que máis falan galego, logo por ahí en otros ámbitos creo que pouco 
se fala. (3gm39) 

Este fenómeno obsérvase, incluso entre os habitantes do rural, onde a lingua 

maioritaria é o galego pero onde as cidades máis próximas constitúen referentes de 

prestixio. Neste caso un factor ambiental interacciona con outro actitudinal seguindo o 

modelo seguinte: 

cidade = prestixio; cidade = castelán; castelán = prestixio 

Por outro lado atopamos unha preocupante predisposición a cambiar ó castelán 

nas situación nas que cobra unha elevada importancia o capital simbólico (Bourdieu, 

1985: 46), como as interaccións que se realizan en establecementos de moda ou en 

contextos lúdicos onde teñen lugar as formación de parellas: 

O mellor falas galego e vas a unha tenda a comprar algo e dilles “mira tienes 
la talla diez”, e que non entendo porque se fai así pero bueno pero eu penso 
que a medida que se vai avanzando o galego vai mellor ou mellor non. 
(5gm70) 
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Eu tamén vivo nunha aldea, pero de todas as rapazas da miña quinta, rapaces 
eran poucos eran dous que xa non se contan, o sábado pola noite a lingua 
para todos era o castelán entón eso é o que a min era unha cousa que a min 
realmente. (5gm69) 

A ausencia dunha identidade positiva asociada ó uso do galego está na orixe da 

febleza ante o cambio de lingua habitual atopada neste colectivo. Na medida en que os 

membros deste grupo incorporan no seu discurso os valores dos falantes comprometidos 

se fornecen de mecanismos que evitan o cambio ó castelán. 

 

5. Discusión 
1. Trala análise dos 13 grupos de discusión realizados, atopamos resultados 

actitudinais que difiren dos obtidos en estudios cuantitativos. Así en relación á función 

pragmática da lingua galega, mentres os datos do MSG (Seminario de Sociolingüística, 

1996) indicaban a existencia de boas actitudes nos mozos de cara á utilidade do galego 

(o 67,2% dos menores de 26 anos consideraban ó galego e ó castelán igualmente útiles), 

nos grupos de discusión realizados puidemos detectar un escaso cumprimento da 

función de utilidade neste colectivo. Estes resultados concordan cos obtidos noutras 

investigacións baseadas no emprego de técnicas cualitativas. Ana Iglesias Álvarez, con 

respecto á percepción da utilidade do galego atopa que “en Galicia, a función 

discriminante do galego é aínda moi inferior á do castelán e así o perciben os actores 

sociais” (Iglesias, 2002: 320). 

2. Detéctase tamén a persistencia de prexuízos tradicionalmente asociados ó 

galego que se consideraban superados. En concordancia coas novas liñas de 

investigación experimental (Pereiro, Suárez, Fernández, González, Rodríguez, Real & 

Castaño, no prelo; Pereiro, Suárez, Fernández, González, Rodríguez., Real & Loredo, 

2001), estes empréganse para categorizar os falantes de variedades lingüísticas 

estigmatizadas que se asocian á ruralidade e ó atraso sociocultural. Ademais constátase 

e emerxencia de novos prexuízos que relacionan o uso do galego por parte de certos 

falantes (neofalantes) coa adscrición á ideoloxía nacionalista. 

3. Estes resultados advirten da necesidade de complementar o estudio das 

actitudes lingüísticas mediante a triangulación de diferentes metodoloxías. 
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