
Anexo 

Transcripción da entrevista a Xosé Henrique 

Monteagudo Romero. 

Antes de comezar, gustaríanos que tratase brevemente 

os antecedentes da desgaleguización, centrándose a 

poder ser no ámbito familiar. 

O proceso de desgaleguización como lingua falada ten 

dúas vías: a desgaleguizacion interxeracional e a 

intraxeracional ou biográfica. Son dous procesos bastante 

distintos que afectan de distinta maneira e en distintas 

épocas ao galego. 

A desgaleguización interxeracional é a non transmisión do 

galego dunha xeración as seguintes, é dicir de pais a fillos, 

de fillos a netos, etc… Un exemplo sería o dos fillos de 

familias e ou parellas galegofalantes que falan aos seus 

fillos en castelán e que normalmente acaban tendo como 

lingua habitual o castelán. No século XX isto foi o que 

afectou máis gravemente ao galego. 

A desgaleguización intraxeracional é a que se dá ao longo 

da vida das persoas. Está relacionado cun cambio do 

estatus das persoas, polo xeral cambios de residencia. É 

dicir, prodúcese un cambio social que se asocia a cambio 

lingüístico, normalmente tamén asociado a cambio físico, 

lugar de residencia. Tamén se asocia a cambios de estatus 

social, sobre todo busca de traballo. A xente parte de 

lugares galegofalantes fora das ciudades, e pasa a 

asentarse a lugares castelanfalantes, ou ben nas cidades 

ou como foi tan importante no caso do galego (sobretodo 

na época franquista) coa emigración. Cando se trata de 

emigración a europa non afecta tanto, xa que era a países 



nos que non se fala castelán. Pero cando se trata de 

emigración a outros lugares da península (nos que 

predominaban as migracións a Madrid, o País Vasco ou 

Cataluña), ou a países hispanfalantes, como foi tan 

importante no século XX a Sudamérica si que afectou. 

Poderíamos establecer o binomio campo/cidade? 

Si, claro. As cidades sempre foron focos de 

desgaleguización. E non só iso, senon que antes foron 

focos de castelanización que non sempre é o mesmo, 

porque cando falamos de desgaleguización falamos de 

abandono do galego, pero nas ciudades, antes disto o que 

se produxo foi a introducción do castelán por xente que 

viña de fora. Algunhas cidades por razón históricas, como 

por exemplo no caso de A Coruña, que se crea na idade 

moderna fundamentalmente (existía antes pero non tivo a 

importancia que tivo a partir de entón), e que é unha cidade 

burocrática. En parte é tamén comercial pero gran parte 

dos grupos dominantes están vencellados coas institucións 

da monarquía que se instalan ahí. As normas da Real 

Audiencia, creada polos Reis Católicos, prohibían que 

exercesen maxistrados de orixe galega, eran sempre 

maxistrados que viñan de fora, entón xa tes ahí un foco de 

castelanización moi grande. No caso de Santiago de 

Compostela e outras cidades episcopais, foi a xerarquía 

eclesiástica a que introduciu o castelán. Máis tarde, no 

século XVIII e sobretodo no XIX hai unha achega 

importante de burquesía foránea castelanfalante a A 

Coruña e a Vigo ademáis de outras ciudades. Ferrol, é un 

caso aparte, porque foi unha cidade que creou a monarquía 

tamén, con porto militar, polo que ahí foron os militares os 

que tiveron moito peso. 



Nas ciudades, falando esquemáticamente, primeiro hai 

unha castelanización que ven de fora, e esta 

castelanización o que crea é unha asimilización lingüística. 

Primeiro nos grupos altos da cidade, que eran 

galegofalantes pero que asimilan as pautas culturais e 

lingüísticas dos grupos de fora.  

Así mesmo pasa co alto clero, pensade que en Galicia, en 

cinco séculos non houbo case bispos galegos, e case 

ningún arzobispo, case todos viñan de fora. O primer 

arzobispo galego da idade moderna foi Raxoi, e fixádevos, 

o primeiro arzobispo galego e fai o Pazo Raxoi. É dicir, 

cando eran de aquí, estaban máis arraizados aquí. 

Na alta nobreza foi distinto, porque despois de que se 

centralice a monarquía cos Reis Católicos, a alta nobreza é 

despegada dos seus dominios territoriais e os monarcas 

lévanos a facer carreira ou ben na corte real, ou ben  

carreira militar ou política do imperio. Podemos poñer como 

exemplo o Conde de Lemos, que foi virrei de Nápoles. 

Polo tanto, primeiro se implanta o castelán, e despois as 

clases altas o van asimilando pouco a pouco. Esto 

fundamentalmente dase nas cidades, e no século XIX as 

cidades teñen un papel moi importante no proceso de 

modernización social, e o proceso de modernización social 

e político en España nesta época implica o triunfo do 

liberalismo, que básicamente é unha ideoloxía defendida 

polas capas medias e a burguesía urbana. Este 

movemento vai asociado a un intenso nacionalismo 

español. Isto é precisamente o que provoca a reacción 

galeguista.  

Ese proceso de modernización, ese intenso nacionalismo 

en principio de tipo españolizante que podería ser 



compatible con manter o galego como lingua, pero que nun  

principio orientaba máis ben cara a cultura e lingua 

española. O que provoca nun momento dado unha 

reacción de que nos non tiñamos outra identidade nin 

unhas institucións de autogoberno.  

O ser máis tardía é mais feble, porque se apoia en capas 

urbanas máis baixas, da clase media para abaixo. Pero o 

galeguismo tamén nace como un fenómeno urbano, non 

hai máis que recordar que as irmandades da fala por 

exemplo naceron na Coruña, a súa base máis importante 

estaba na Coruña, os seus líderes os militantes e as 

accións fundamentalemente fixéronse na Coruña… Era 

xente da pequeña burquesía urbana, moita con 

procedencia rural, que aínda mantiña a cultura e os 

vencellos da cultura e da lingua galega, e que entón 

reacciona ante a avalancha do nacionalismo español e de 

abandono da lingua.  

O campo está alleo a isto, no campo a presencia do 

castelán era mínima. Hai que pensar que non había medios 

de comunicación como a radio ou a televisión.  

O papel da igrexa é moito menos importante do que se dí 

algunhas veces, porque a igrexa católica mantivo o latín 

como lingua litúrxica ata o concilio do vaticano II. En 

Europa vese claramente, os países protestantes, 

difundironse antes as linguas vulgares e onde se 

alfabetizou antes a xente, ao contrario dos países católicos 

como España ou Italia onde a igrexa non xogou ese papel 

estandarizador da lingua. Aprendíase a rezar as oracións 

básicas en castelán, a catequese supostamente era en 

castelán, a predicación supostamente era en castelán, pero 

logo sabemos moi pouco do que eran as prácticas reais. 



Sabemos o que supoñen as ordenanzas, pero non 

sabemos que facía o clero. Temos bastantes argumentos 

para pensar que o clero rural, que tiña un baixo nivel de 

instrucción, de orixe galega, eran galegofalantes e falaban 

galego coa xente, á diferencia de xerarquía eclesiástica. 

Por todo isto o proceso de desgaleguización foi máis tardío. 

Fora das ciudades o proceso desgaleguizador máis 

importante foi a migración. A migración que viña drenando 

demográficamente a comunidade galegofalante desde moi 

atrás e máis que nada dende o século XIX e durante o 

franquismo no que a emigración é un éxodo.  

Unha cousa é a emigración que vai drenando xente e aínda 

ti tes unha sociedade agraria, e unha economía agraria e 

unha cultura agraria muy potente con moita forza e moita 

vitalidade aínda, e outra cousa é o que pasa no franquismo, 

que é simplemente que esa sociedade recibe un golpe 

mortal. Unha parte moi importante da Galicia extraurbana 

queda grandemente despoboada, aldeas que quedan sen 

xente, moitos lugares nos que quedan os vellos, os avós 

para cuidar os netos. Eso permitiu que se mantivese o 

galego ahí, pero a xente en idade reproductiva marchaba a 

traballar. Xente a partir dos 17 e 18 anos, primeiro os 

homes e despois as mulleres. Entón a sociedade colapsou. 

Incluso porque a xente que marchou era xente máis 

dinámica. Por eso marchaba, porque tiña máis inquietudes 

e estaba menos conforme coa súa situación.  

Logo tamén temos esos galegos criados no campo polos 

seus avós, cunha mentalidade máis conservadora cunha 

visión do mundo moi arcaizante. Bueno, os 

comportamentos da Galicia de hoxe hai que explicalos de 

alguna maneira e en parte están ahí. 



Esa vella sociedade, antiga e tradicional economía agraria 

e mariñeira que tiña un arraigo moi fondo, e todo iso 

desfarelouse no século XX, e sobretodo no franquismo. É 

ahí onde digamos, o galego, perde un nicho ecolóxico 

fundamental, e é onde realmente se empeza a ver que o 

futuro do idioma está en risco.  

Ten máis influencia no proceso desgaleguizador a 

migración a cidade ou a ensinanza? 

A migración non tanto as cidades, xa que as cidades 

galegas tiveron un crecemento bastante reducido, sobre 

todo e emigración fora, á América. Despois tamén se 

produciu a Europa, pero como dixemos anteriormente o 

efecto lingüístico foi menor. Ademáis a migración a Europa 

foi unha migración anduriña, case todo o mundo volveu 

antes o despois. Os fillos omellor quedaron pero case todo 

o mundo volveu. A migración a América tivo un efecto máis 

castelanizante, por razón obvias. 

A escola tamén tivo efecto castelanizador, pero máis tarde 

e non tan potente. Non creo que a escola tivera tanto 

efecto. Se vemos as enquisas sobre porque a xente 

cambiou de lingua, moi pouca xente dí que cambiou de 

lingua a causa de escola. Agora tal vez teña máis pero non 

tanto pola lingua da escola, senon porque moitos casos xa 

a lingua de pares é o castelán, polo que os rapaces 

galegofalantes que chegan aos centros educativos pasanse 

ao castelán, pero non pola lingua do profesor senon pola 

lingua dos compañeiros. Pero iso non pasaba antes, 

porque antes a lingua de pares era o galego non o 

castelán.  



O cambio de lingua responde máis ben a unha cuestión 

práctica que a unha cuestión de vergonza cara a 

lingua? 

A cuestión do autoodio é unha cuestión moi debatida. Hai 

toda unha explicación da situación sociolingüística de 

Galicia das dinámicas de desgaleguización moi en clave de 

actitudes, autoodio, de prexuizos… Eu son moi matizado 

en eso. Non digo que non haxa, digo que de esaxera a 

importancia diso. A min non me serve para explicar a 

desgaleguización. 

Os prexuizos e atitudes condicionan certas reaccións. Hai 

minusvaloración social da lingua en moitos factores, pero 

para cambiar da lingua fai falta unha motivación. Ti non 

cambias de lingua por unha actitude. Ti cambias de lingua 

porque tes un motivo para facelo e porque tes unhas 

ocasións para facelo e naturalmente porque adquires 

unhas competencias nesa lingua. Entón cando falamos das 

dinámicas, de porque a xente cambia de lingua, a min a 

noción de actitude resúltame dun poder explicativo 

bastante escaso. Non hai máis que ver na vida de cada un 

e na experiencia de cada un para explicar cando e porque 

un cambia de lingua. 

Cambiar de lingua para nos parecenos máis ou menos fácil 

porque vivimos nunha sociedade nas que están as dúas 

presentes e na que temos moita mobilidade lingüística 

porque as linguas se parecen moito, pero non é tan fácil 

cambiar de lingua. Unha persoa non cambia de lingua así 

porque sí. Nin por causa do estado da igrexa ou da escola, 

isas son cousas moi abstractas. 

E como inflúe a lingua no ámbito laboral? 



Influir influe, pero os cambios de lingua normalmente son 

asociados a cambios sociais. Non se dan no valeiro. Non 

acontece que alguén que fale unha lingua C, se levante un 

día e que sen cambie nada na súa vida decida falar a 

lingua G. Iso é algo insólito. O que acontece é que unha 

persoa, ao longo da súa vida cambia a súa situación. Pasa 

de ser un rapaciño a ser escolar, pasa de ser escolar a ser 

universitario, e iso omellor significa que cambia de lugar de 

residencia, etc.  

As persoas imos adaptando o noso comportamento 

lingüístico as ciscunstancias nas que nos atopamos. O que 

move ese mecanismo é primeiro a competencia (non falas 

unha lingua que non sabes), a motivación, que é o 

fundamental, e as ocasións de uso. Iso é o que pode facer 

que ti cambies de lingua. Porque non é fácil cambiar de  

lingua. A lingua é unha rutina moi interiorizada na nosa vida 

diaria, forma parte da nosa identidade persoal, entón 

cambiala non é como cambiar de roupa. É algo moito máis 

complexo e que esixe un montón de cousas. Ten que haber 

unha motivación poderosa para facelo. 

Cando unha parella está formada por un 

castelánfalante e un galegofalante, como se produce o 

dominio dunha lingua sobre a outra? 

Tradicionalmente, en certos sectores sociais digamos, o 

cortexo e o emparellamento facíase en castelán. Pero iso 

tiña que ver co feito de que a castelanización ou a 

desgaleuización afecta máis ás mulleres que aos homes. É 

algo comprobado estadísticamente. Iso ten que ver coa 

condición da muller. Tradicionalmente a carreira social da 

muller, non dependía do seu traballo, xa que non 



traballaba, se non que dependía da súa capacidade para 

emparellar con homes de estatus social elevado.  

Entón iso quere dicir que o currículo das mulleres facíase 

en base a que canto máis arriba quere chegar, pesca. Iso 

facía por inercia que as mulleres foran moito máis 

perceptibles aos valores relacionados coa imaxe social, a 

todos os elementos que teñan que ver co prestixio. Por iso 

tamén se preocupa máis do aspecto cos vestidos, as 

cremas e todas esas cousas. Agora estase cultivando 

moito iso, pero históricamente os homes dependían do seu 

estatus social para emparellar non se de eras guapo ou 

feo. O home non dependía da súa imaxe para facer un 

curriculum e a muller sí. Por iso nese sentido a muller foi 

sempre moi sensible aos elementos de prestixio, entre eles 

a lingua. Son por unha parte máis conservadoras 

lingüísticamente e por outra parte son máis innovadoras. 

Hai unha especie de contradición moi curiosa porque son 

mais susceptibles e máis atentas aos elementos de 

prestixio da lingua, entón as innovacións prestixiosas as 

mulleres son as primeiras que as collen.  

Entón, os motivos que un ten para falar unha lingua ou 

outra teñen que ver cos procesos de exclusión e 

inclusión? 

Para falar unha segunda lingua hai distintos tipos de 

motivación. Hai unha motivación que se chama 

instrumental, que se dá cando por exemplo necesitas falar 

unha lingua por un traballo. E hai outra motivación, que é 

unha motivación integradora. A instrumental non afecta aos 

factores de identidade da persoa, utilízase a lingua por 

unha cuestión puramente instrumental. A motivación 

integradora si que afecta aos referentes identitarios, porque 



a motivación integradora é que ti te queres integrar nun 

grupo. Existen os casos de dobre lealdade, por exemplo no 

caso dos emigrantes. Ti emigras a Suiza e podes partir coa 

actitude de que vas traballar pero eres galego, ou podes, a 

pesar de ser galego, intentar adaptarte á túa identidade alí. 

Ao facer isto podes acabar renegando da túa identidade 

anterior, ou negociar coas dúas. Aí a lingua xoga un papel 

moi importante porque a lingua é un elemento moi 

importante das identidades, por iso a sentimos tan 

fortemente. Forma parte da nosa identidade persoal, non 

só de grupo. 

A que responde o feito de que se relacione a unha 

persoa cunha lingua? 

Responde a que unha lingua é un hábito. Unha lingua é 

unha rutina. A lingua pode ser estudiada tamén coma unha 

conduta e coma conduta é rutinaria, xa que si tivésemos 

que estar prestando atención ás escollas lingüísticas en 

cada caso sería agotador. Nese sentido, se ti tes un 

contexto de dúas linguas vas intentar rutinizar os usos para 

non ter que estar pensando en cada situación que lingua 

falar. 

O feito de que a lingua sexa unha rutina condutual tamén 

nos precave contra as lecturas excesivamente en clave de 

actitude, porque as rutinas son independentes das 

actitudes. A esencia da rutina é a economía do esforzo: hai 

xente que ten maravillosas aptitudes para o galego pero 

non o fala porque ten que romper unha rutina e cústalle 

moito traballo. Un caso moi ilustrativo é o machismo: hai 

moitos homes que non teñen actitudes machistas, teñen 

actitudes de igualdade ante a muller, pero na súa casa non 

recollen a mesa nin fregan a louza nin axudan á muller a 



facer a compra e coidar dos nenos porque romper a rutina 

custa. 

En Galicia na actualidade xúlgase a xente polo idioma 

que fala? 

Si, porsuposto. A lingua que se fala forma parte da nosa 

identidade. Forma parte da cultura xulgar a xente polo seu 

idioma, ao igual que se xulga pola roupa que viste. 

Pero séguese asociando o galego coa incultura e co 

campo, ou esos prexuízos cambiaron? 

É máis sofisticado, porque moitas veces iso da lingua 

simplifícase moito, e a xente é máis sofisticada ca iso. Non 

xulgamos só pola lingua senón que xulgamos pola lingua 

en relación con outras cousas. 

Somos máquinas sociais. Cando estamos interaccionando 

estamos calculando a identidade da persoa. Facemos 

cálculos sobre a súa identidade, as suas intencións, etc. 

Cando queremos facer unha conxectura sobre unha persoa 

a que non coñecemos e coa que estamos interaccionando 

estamos poñendo en xogo moitas cousas. A lingua é unha, 

pero non son todas. E ademáis, a lingua é unha 

abstracción. Se unha persoa fala con geada non é o 

mesmo que se fala sen geada ou que se fala cun léxico 

máis depurado. Polo tanto non é só a lingua, é tamén a 

variedade lingüística concreta e o acento. Todos temos 

unha competencia comunicativa na que entra a variación 

lingüística e saber tamén ubicar e identificar que tipo de 

galego pertence a certo grupo social. Iso falo congruente 

con outras pistas. 



Os estereotipos tamén nos serven para rutinizar. Cando hai 

algo que non cadra neses estereotipos chámanos a 

atención e intentamos cadrar a incongruencia. Os 

estereotipos forman parte da nosa economía cognitiva. 

Agora e con vistas ao futuro podemos dicir que hai 

máis bilingüismo e menos personas monolingües? 

Sen dúbida. 

Que perspectivas lle ve á situación do galego? 

Difíciles. O incremento do bilingüismo en si non é malo 

para o galego, pode ser bó incluso. Pero en boa medida 

aínda temos unha pauta de bilingüismo substitutivo, é dicir, 

o bilingüismo como paso de tránsito da desgaleguización e 

da castelanización. 

Entón as expectativas son difíciles, aínda que non quere 

dicir imposibles nin que se poida vir falar dunha inminente 

desaparición do galego, pero se non hai unha reacción 

social enérxica… Eu creo máis no aspecto social que no 

aspecto político. 

Existe o paso de castelán a galego, pero cada vez é 

menos. Historicamente había máis recuperación de 

galegofalantes ao longo da vida pero había máis perda na 

xeración interxeracional que recuperación no cambio 

intraxeracional. E agora iso dáse doutra maneira: hai 

castelanfalantes que incorporan o galego aos seus ámbitos 

lingüísticos pero que o fan máis como motivación 

instrumental que como motivación integradora. 

Que relación tivo o réxime franquista coa 

desgaleguización? 



O franquismo, e isto dende a democracia non é fácil de 

entender, foi un réxime movilizador cunha ideoloxía moi 

forte e que tiña un aparello de propaganda bestial. No 

franquismo, o Estado e o partido non se distinguían: o 

partido único era parte integral do Estado, estaba como 

parasitando ó Estado. Era un Estado fascista e os estados 

fascistas axitan moito á poboación dende un punto de vista 

ideolóxico. 

No franquismo a ideoloxía españolista e antigalega neste 

caso era o que estaba moi axitado. Metíase moito na 

escola, no sistema educativo. A igrexa era moi 

colaboradora e os medios de comunicación tamén estaban 

moi ao servizo diso. Se vedes medios de comunicación da 

época franquista resultaravos bastante pasmoso, eran 

medios de 

propaganda. Aínda que agora tamén están volvendo a 

selo, hai que dicilo, pero doutra maneira. 

O franquismo era puro aleccionamento social. Había unha 

serie de ideas sobre as linguas nas que se adoutrinaba á 

poboación dunha maneira moi activa, e eran unhas 

doutrinas moi agresivas contra o galego. Entón fíxolle moito 

dano porque a xente que quería desenvolverse socialmente 

sabía que había que pasar por aí, non había outra. Non 

había estatutos de autonomía, a cidade estaba controlada 

polo aparello do Estado e do réxime en todolos ámbitos 

sociais. Foi unha opresión moi forte. 

Chegou á poboación porque tiña uns instrumentos moi 

poderosos e tiña a gran alianza coa Igrexa. E cando 

apareceu a TV, a TV era pura propaganda. A xente estaba 

alucinada vendo a tele, e tiña un poder de penetración 

enorme, tamén a radio. 



A radio e a tele supoñen unha innovación moi grande na 

comunicación que é meterche na casa outra lingua e emitir 

modelos de conduta, cultura e ideoloxía dominantes. Antes, 

se ti ías á igrexa oías ao cura, pero na túa casa non. A 

capacidade de penetración de grandes instancias, mesmo 

da Igrexa, era bastante limitada. 

Na Galicia rural as creencias relixiosas son totalmente 

heterodoxas a pesar de que a Igrexa ten un papel central 

na vida da aldea. Pero basicamente para o bautismo, boda 

e enterro. Pero cales son as crenzas da xente? A xente 

celebra o patrón, celebra as festas agrarias, os maios, 

entroidos… Tiñan todos a súa cultura de orixe oral. Claro, 

cando aparece a radio e a TV hai unha intromisión no 

privado. Colócanse emisores de lingua e de ideoloxías e 

modelos de conduta social dentro do teu fogar. Iso é o que 

rompe as culturas tradicionais. No caso do entroido o 

franquismo prohibiuno, pero aínda así mantívose. Agora xa 

non se cantan as cancións tradicionais, agora cántase o 

que sae na TV e na radio. E a crise da cultura galega vai 

moi unida á crise de esa cultura tradicional. 

Cando se introducen estes métodos de modernización o 

franquismo impide que o galego entre alí. Entón hai unha 

rotura non só cultural senón lingüística. O terrible do 

franquismo é que colleu a Galicia nun momento crucial de 

cambio social, entón feriu de morte ao galego. 

 


