
 

 

TEMA 2: HISTORIA DA NORMATIVIZACIÓN: A CONSTRUCIÓN DA VARIEDADE 

ESTÁNDAR. INTERFERENCIAS E DESVIACIÓNS DA NORMA. 

 

 O idioma galego careceu de normativa ortográfica dende que practicamente se deixou de 
escribir dende finais da Idade Media. Ata o século XIX a lingua non volve aparecer escrita dun 
xeito máis abundante, sempre reflectindo fielmente a oralidade, como en Rosalía, Curros ou 
Pondal, e sen coherencia entre os autores, polo que se denomina "popular". 
 A medida que se xeneraliza o seu emprego na escrita literaria e os escritores se len entre 
si, comeza a fixarse un estándar enxebre e de carácter diferencialista a inicios do século XIX 
que se consolidará, sobre todo a iniciativa do Seminario de Estudos Galegos nos anos 30, con 
propostas dunha unificación do idioma baixo unhas regras ortográficas e morfolóxicas 
determinadas pola comunidade literaria e asociacións como a RAG, creada en 1905. Estas 
apareceron na revista mensual nacionalista Nós, que difundía a cultura galega. 

A guerra civil anula estas iniciativas ata que coa creación da editorial Galaxia en 1950 se 
reforza a edición literaria en galego. A publicación mensual de ensaios na revista Grial dende a 
década dos sesenta vai fixando un galego protoestándar que serviu de modelo ás primeiras 
propostas normativas que saíron da universidade, onde se permitía a existencia dunha cátedra 
de galego, nos inicios da década dos setenta, incluíndo tres libros de aprendizaxe (Galego I, II e 
III). 

 Coa oficialización da lingua dende 1981 no Estatuto de Autonomía, a normativa do 
galego estándar para usar no rexistro culto do idioma e na escrita quedou recollida nas Normas 
ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, publicadas polo Instituto da Lingua Galega (órgano 
fundamental nas decisións lingüísticas) e a RAG en outubro de 1982. Sufriu dúas revisións en 
1995 e 2003, sendo esta a denominada "de concordia" por facer concordar dúas tendencias 
ortográficas anteriores: a denominada "oficialista" (máis castelanizante) e a reintegracionista 
(máis achegada ao portugués). 

A Normas elaboráronse baixo certos criterios que buscan un galego supradialectal, 
exento de castelanismos, baseado na fala viva e na tradición literaria, e respectando a 
etimoloxía na ortografía. Todos estes criterios débense usar de tal xeito que non sempre a forma 
máis estendida na fala se acepta na escrita (como eso, esto, aquelo). 

Todos os códigos lingüísticos posúen préstamos doutros idiomas, porén, cando aqueles 
son innecesarios, prodúcense interferencias. No galego son moi abundantes pola posición social 
preeminente que a sociedade galega lle outorga ao castelán e mais pola súa esmagadora 
presenza nos medios de comunicación de masas: lingua de prestixio na fala e a máis 
empregada na escrita. Os castelanismos aparecen en todos os niveis lingüísticos: fonéticos 
(ausencia de vogais de grao medio ou do ene velar, despalatalización do x...), sintácticos 
(colocación proclítica do pronome persoal átono...), morfolóxicos (uso de verbos compostos, 
plurais de palabras rematadas en L...), ortográficos (uso de y, acentuación...), léxicos (partes do 
corpo, ferramentas, léxico científico...) ou semánticos (significados de palabras castelás 
inexistentes nas galegas). 

Tamén do portugués hai lusismos variados no galego: *governo, *receber, *movimento...) 
Outras desviacións da norma constitúenas os dialectalismos (por exemplo, dou por deu, 

remate en –eu da 3ª p. s. dos pretéritos de verbos da 3ª conxugación...), de tal xeito que a 
norma escrita recolle solucións repartidas polos tres bloques dialectais. A gheada e o seseo 
están admitidas na fala como norma culta. 

Os vulgarismos consisten en deformacións de cultismos (*semóforo, *pacencia, *a 
partires de...) ou doutras patrimoniais por fonética sintáctica (*lobar, *pidir, *ar vacas, *vrea...). 

Finalmente, os hiperenxebrismos son termos disfrazados de aparencia galega porque se 
dan en palabras coincidentes nos dous idiomas falados na Galiza (*hourizonte, *condear, 
*persoaxe, *mediciña...). 
 


