
Historia da Historia da lingualingua (2)(2)

Séculos IX a XIX



Séc. XII-XIV
Período brillante

da literatura galega

Consolidación, decadencia e 
rexurdimento

Galego-portugués 
medieval 

(séc. IX-XIV)

Galego-portugués 
medieval 

(séc. IX-XIV)

Compostela: época  douradadourada

Séculos Escuros
(séc. XIV-XVIII)

Decadencia

Rexurdimento
XIX

Rexurdimento
XIX



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

Séculos IX-XV
700 anos de 
Normalidade
lingüística

Idioma para a 
educación dos reis

Idioma para a 
educación dos reis

Lingua lírica de 
poetas non galegos

Lingua lírica de 
poetas non galegos

Sociedade galega
era monolingüe
Sociedade galega
era monolingüe



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

11ªª etapa (etapa (sséécc. IX ata o XII). IX ata o XII)
Etapa Etapa primitivaprimitiva ouou preliterariapreliteraria

Documentos escritos nun
latín “corrompido”

Documentos escritos nun
latín “corrompido”



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

22ªª etapa (etapa (sséécc. XIII ata o XV). XIII ata o XV)
Etapa Etapa do do galegogalego escritoescrito

A) Época trobadoresca: (1200-1350)
Período dourado da lírica galego-portuguesa
A) Época trobadoresca: (1200-1350)
Período dourado da lírica galego-portuguesa

B) Época postrobadoresca: decadencia 
da literatura: escola galego-castelá
B) Época postrobadoresca: decadencia 
da literatura: escola galego-castelá



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

O galego e o 
portugués

Comparten a 1ª fase da súa
formación como idiomas, ata o XIV
Comparten a 1ª fase da súa
formación como idiomas, ata o XIV

O portugués = lingua oficial da 
corte portuguesa.
O portugués = lingua oficial da 
corte portuguesa.

O galego experimenta un proceso 
de marxinación = dialecto rústico
O galego experimenta un proceso 
de marxinación = dialecto rústico



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

O O galegogalego antigoantigo ata 1350ata 1350 -O galego dispútalle ó latín a 
condición de “lingua de cultura”.

SSéécc. XIII. XIII -Os textos literarios máis antigos
(poesía lírica trobadoresca)

12001200

óó

13501350

-A época de esplendor da Escola
Lírica Galego-portuguesa

-A fins desta etapa, xorden
primeiras obras en prosa 
literaria e as historiográficas.



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

O O galegogalego antigoantigo ata 1350ata 1350

12001200

óó

13501350

-O galego cultívase na administración 
civil e de xustiza, na ciencia e na vida 
relixiosa

-No reinado de Fernando III (1230-1252), 
vívese por vez 1ª conflito lingüístico
(entrada de nobreza foránea)



A A BaixaBaixa IdadeIdade Media: Media: 
GalegoGalego AntigoAntigo

O O galegogalego antigoantigo desde 1350desde 1350

MediadosMediados

XIVXIV

-Situación cultural e lingüística: 
empeora: Galicia non ten chancelería
nin corte.



A idade moderna: 
Galego Medio

Reis
Católicos

Uniformidade (política, administrativa, 
relixiosa para os reinos peninsulares)

Castelán = lingua oficial

Galego = perde usos sociais

Redución de ámbitos de uso: rexistro coloquial



A idade moderna: 
Galego Medio



A idade moderna: 
Galego Medio

A decadencia do galego

(= Galego Medio)

Época de prostración

Coincide con momentos máis
brillantes de:

Letras castelás (“Siglos de 
Oro”)

Letras portuguesas

A lingua da maioría
da poboación:

GALEGO



A idade moderna: 
Galego Medio
Séculos XVI e XVII

Renacentismo = importancia por linguas romances = 
aparición primeiras gramáticas (castelán, portugués) = 
adquisición de prestixio.

Galego: Lingua oral, uso popular e vulgar

Non é
lingua de 
cultura

Non se beneficiou da invención 
da imprenta



A idade moderna: 
Galego Medio
Séculos XVI e XVII

IGREXA: depositaria da cultura e educación das clases 
instruídas. Altos cargos = non galegos = factor 
desgaleguizador moi importante.



A idade moderna: 
Galego Medio
Século XVIII

Non hai melloría na situación sociolingüística

Mellora consideración da lingua = ilustrados

Iniciativas = mellorar condicións de vida e nivel educativo e 
cultural de cidadáns = estudo e defensa do galego

Propostas:
-ensino en galego
-Uso como instrumento normal de educación
-Difusión da doutrina católica en galego
-Obrigatoriedade do coñecemento da lingua polos funcionarios



Idade contemporánea:
Galego Moderno

Séculos XIX e XX
Características:
-dignificación social do idioma
-Recoñecemento cultural do idioma

Recuperación no ámbito 
da escrita



Idade contemporánea:
Galego Moderno

Século XIX

Defensa das linguas
consecuencia de

Reacción ás invasións
napoleónicas

Espírito do Romanticismo



Invasión francesa supón a recuperación do ámbito 
da escrita para o galego

Galego no século XIX
1808-1840

CAUSAS:
-Os galegos deben organízanse para loitar, 
porque a invasión supón a creba da estrutura
política de España.
-A propaganda para a captación do pobo 
galego para a causa antifrancesa realízase en 
galego, por ser a súa lingua falada. Os 
promotores: fidalgos e clérigos, pola ameaza
das ideas revolucionarias.



O galego no século XIX
O Prerrexurdimento (1833-1863)

LIBERAIS: nova estruturación administrativa e territorial

Crea sistema escolar independente da 
Igrexa = > avance intrución pública, 

> retroceso para o galego

Nova división administrativa: de 7 
provincias a 4 = REACCIÓN en sectores 
da burguesía liberal: PROVINCIALISMO



O galego no século XIX
O Prerrexurdimento (1833-1863)

PROVINCIALISMO: Galicia é unha provincia única

-é a primeira mostra de conciencia política galeguista
-Non utilizaban o galego pero
-Reclaman o dereito a seren escolarizados en galego
-E o recoñecemento da especifidade lingüística

1861: Primeiros Xogos Florais con composicións en galego.



O galego no século XIX

O REXURDIMENTO PLENO (1863-1900)

-Cantares gallegos (1863), primeiro libro monolingüe 
en galego, supón inicio do Rexurdimento pleno.
-1880 (annus mirabilis): Follas novas, Aires da miña
terra, Maxina... Lírica, teatro, novela e prosa didáctica.
-Publícanse as primeiras gramáticas
-Aparecen os primeiros dicionarios
-Xorde a prensa en galego
-Nace a 1ª editorial en galego: Biblioteca Gallega
-Realízanse estudos literarios



O galego no século XIX

O REXURDIMENTO PLENO (1863-1900)

A partir de 1889, xorde o movemento herdeiro do 
provincialismo: o REXIONALISMO, con Alfredo 
Brañas e Murguía.

En 1891 fórmase a “Asociación rexionalista”, talvez o 
primeiro partido galeguista da historia.


