
(3$38�285(16( �����������&XUVR�����������(6$ +,6725,$�'$�/,1*8$�*$/(*$��(1�(648(0$6�
���25,;(�(�)250$&,Ï1�'$�/,1*8$*$/(*$�

O galego  actual  deriva  basicamente
do LATÍN  VULGAR  (=coloquial)  pero
tamén presenta  achegas  das  linguas  dos
pobos prerromanos e das dos pobos que
estiveron aquí despois desta.

Existe  desde  os  séculos  VIII-IX
aprox.

D� 68%675$726�
��� 'R�3UHLQGRHXURSHR��(exs.: DPRURGR� FDUUDVFR��ODVWUD��YHLJD��FD[LJR� etc.):
��� 'R�,QGRHXURSHR�(exs.: EHUFH��EXJDOOR��FURLR��6DU��*DOLFLD��JDOHJR� ...):�3UHFHOWDV�(800 a. C.). &HOWDV

(600 a. C.)

E� /$7Ë1 �(romanización administrativa,  lingüística,  dos costumes, ...  Os romanos tiñan un maior poder
económico  e militar  ca  os  habitantes  galaicos,  unha estrutura  política  e  un desenvolvemento  cultural
superiores,  ademais  dun  maior  prestixio  social).  Do  latín  proveñen  as  denominadas  LINGUAS
ROMÁNICAS.

F� 683(5(675$726�
��� ;HUPDQRV (comezos séc. V)� YiQGDORV��VXHYRV��YLVLJRGRV�
��� ÈUDEHV (séc. VIII).��� 2XWURV
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2 JDOHJR�SRUWXJXpV� �OLQJXD�GH�SUHVWL[LR�
.-Esplendor cultural e social.
.-Autonomía política.
.-Normalidade lingüística.
.-Primeiros textos literarios escritos integramente en galego-portugués (é a lingua lírica de toda a Península):�S. XII:  cantigas profanas (chamadas ³G¶DPRU´��³G¶DPLJR´ e ³G¶HVFDUQKR�H�PDOGL]HU´).�S. XIII:  ³&DQWLJDV�GH�6DQWD�0DUtD´ (atribuídas ó rei Afonso X o Sabio).�Ss. XIII-XIV:  prosa medieval.

%� 66��;,9�;9,�
��Comezo da situación anormal do galego:�A nobreza galega autóctona pasa a substituírse por outra estranxeira ou a asimilarse aos intereses da
Coroa.

.A Igrexa marxinará o galego das prácticas relixiosas.

.Separación do galego e do portugués (aprox. desde o séc. XV).
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.-Galego => lingua oral. 
.-Debilitamento e mutismo do idioma.
.-Eclipse da personalidade propia.
.-Perda de protagonismo político.
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'��6e&��;9,,,� O espírito ilustrado e patriótico dalgúns galegos dá os primeiros pasos na recuperación da conciencia idiomática
(o Padre Sarmiento).

(��'(6'(�2�6e&��;,;��TRES FASES:

D�6e&��;,;���,1,&,26�6e&��;;�

��Prerrexurdimento.
.-Rexurdimento:

.Primeiras gramáticas (2ª metade s. XIX).

.Primeiros dicionarios       “

.ROSALÍA (&DQWDUHV�JDOOHJRV, 1863).

.CURROS ($LUHV�GD�PLxD�WHUUD, 1880).

.PONDAL (4XHL[XPHV�GRV�SLQRV, 1886).
.-Ano 1905:  Fundación da Real Academia Galega (primeiro presidente:
Manuel Murguía).
.-1916:  Constitúese a primeira das Irmandades da Fala.
.-1920:  Publicación da revista  “Nós”,  que dá nome a unha xeración
cultural (CASTELAO, CUEVILLAS, RISCO e OTERO PEDRAYO).
.-1923:   Creación  do Seminario  de  Estudos Galegos  (institución non
oficial), dedicada a investigacións científicas e filolóxicas.
.-Reivindicacións  nacionalistas:   Estatuto  de  Autonomía  de  1936
(primeiro  recoñecemento  legal  da  oficialidade  do  galego  en  toda  a
historia);  a guerra civil española impediu a súa entrada en vigor.

E�62%5(�26�$126���� ��Lento proceso de reivindicación política.
.-Movemento de normalización lingüística.
.-Editorial Galaxia.

F�'(6'(������
��Autogoberno.
.-Afincamento e extensión da lingua a todos os grupos e actividades da
sociedade.
.-Primeira proposta de normativa máis completa e coherente:  1RUPDVRUWRJUiILFDV�H�PRUIROy[LFDV�GR�LGLRPD�JDOHJR�(1982...2003)


