
Memoria do traballo TS do grupo S1C: “A 
desgaleguización no ámbito familiar”. 

1.- Breve resumo (10 liñas máx.) do tema e obxectivos a 
partires do Formulario entregado e actualizado no seu 
día. Palabras chave (até 7 conceptos en cadea que 
acouten o sentido do traballo) 

O noso obxectivo coa realización deste traballo era o de 
estudar o proceso desgaleguizador na familia ao longo do 
século XX. Para isto decidimos comprobar a influencia que 
teñen os procesos de inclusión e exclusión á hora de 
cambiar a lingua. Ademais, tiñamos como obxectivo 
estudar tanto a desgaleguización interxeracional como a 
intraxeracional, e a influencia do réxime franquista. 

2.- Resumo da organización do grupo diante do 
traballo: reparto de tarefas, procedementos. 
metodoloxías e recursos empregados polos 
pesquisadores (25 liñas máx.) 

Ao ser só tres membros no noso grupo, non repartimos 
demasiado as tarefas do traballo, senón que nos 
decantamos por realizalas conxuntamente. Así foi cando 
fixemos a visita ao ILGA (Instituto da Lingua Galega), ou 
coa entrevista a Xosé Henrique Monteagudo Romero que 
non só fixemos xuntos, senón que tamén preparamos 
xuntos. 

Aínda así, si que houbo tarefas que dividimos. Por 
exemplo, á hora de documentarnos e de ler libros 
especializados no tema, repartímonos o traballo para 
despois poñelo en común. Así mesmo, cada membro do 
equipo encargouse de entrevistar a súa familia.  

Para a exposición oral do traballo, decidimos que só dous 
de nós expoñeriamos na clase, e que o outro membro do 
grupo encargaríase de facer un power point de apoio. 
Carlos Baamonde ofreceuse para esto último, polo que os 
outros dous membros do grupo repartímonos a exposición. 



A nosa metodoloxía de traballo foi, nun primeiro momento, 
a aclaración dos puntos a tratar e a busca de 
documentación. Unha vez feito isto, adicámonos a facer 
entrevistas. Despois de recompilar toda a información 
decidimos preparar unha exposición oral na que 
explicamos as nosas pesquisas, debido ao interese que 
mostraron os nosos compañeiros no blogue da asignatura. 

3.- Rexistro-itinerario de accións emprendidas: 

Do 13 ao 19 de febreiro: busca dos apartados a tratar 
expostos na guía da asignatura e escolla do tema. 

Do 20 ao 26 de febreiro: acoutamos o tema coa axuda do 
profesor. Ademais fixemos unha pequena busca sobre este 
para ter un coñecemento básico previo e rematamos o 
formulario TS que  

Do 27 de febreiro ao 4 de marzo: primeira documentación 
coa axuda de libros e textos. 

Do 5 ao 11 de marzo: informámonos sobre o cometido do 
ILGA e o día 9 dirixímonos a súa sede en Santiago de 
Compostela, onde nos remitiron ao mestre de 
sociolingüística galega Henrique Monteagudo Romero. Ese 
mesmo fin de semana enviámoslle un correo. 

Do 12 ao 18 de marzo: ao non recibir resposta do profesor, 
dirixímonos o luns 11 ao seu despacho na facultade de 
filoloxía, para concertar unha cita en persoa. Citounos para 
o martes 13 ás 10:00 horas no seu despacho. Fixémoslle 
unha entrevista dunha hora na que se mostrou moi amable. 

Do 19 ao 25 de marzo: ao longo desta semana preparamos 
o contido do noso traballo. Así mesmo decidimos realizar 
unha exposición oral, polo que envíamos a solicitude ao 
profesor o día 23, co obxectivo de realizala o 20 de abril 
(aínda que finalmente fixémola o día 19 de abril). 

Do 26 de marzo ao 1 de abril: esta semana, ao 
concedernos a exposición, repartímonos o contido do noso 



traballo para estudalo durante semana santa e decidir que 
temas deberíamos tratar nesta, e cales non. Así mesmo, 
transcribimos e estudamos a entrevista con Henrique 
Monteagudo, para subir un resumo dela ao blogue da 
asignatura. 

Do 2 ao 8 de abril: durante esta semana continuamos co 
estudo das entrevistas para poder subir un resumo delas 
ao blogue. Un de nós subiu o post do TS sobre a entrevista 
a Henrique Monteagudo. Aparte, cada un de nós, subiu 
como post persoal as entrevistas aos familiares. Todos 
estes post tiveron moi boa acollida entre os nosos 
compañeiros. 

Do 9 ao 15 de abril: durante esta semana quedamos 
repetidas veces para estructurar o que íamos tratar na 
exposición oral. Ademais aproveitamos para comezar a 
escribir as memorias. 

Do 16 ao 22 de abril: quedamos tamén en repetidas 
ocasións para ensaiar a exposición oral e para rematar as 
memorias do traballo. O día 19 realizamos a exposición. 

4.- Pequeno test ao traballo (non máis dunha páxina). 

4.1.- Estimación sobre os procedementos realizados 
polo grupo. Propor melloras. 

Ao principio custounos centrar o tema, polo que a axuda do 
profesor foi fundamental para poder facelo. Nun principio 
queriamos estudar a censura no século XX, sobre todo 
durante o franquismo, pero ao tratarse dun tema moi 
extenso e que abarcaba demasiado decidimos non seguir 
con el. Despois de dárlle moitas voltas e de volver a revisar 
o formulario, decidímonos por estudar a desgaleguización 
no ámbito familiar dende o franquismo ata a actualidade.  

Un dos problemas que tivemos durante o traballo foi o de 
atopar libros relacionados co tema. Así mesmo, eramos un 
grupo moi pequeno (de só tres persoas), polo que se 



tiveramos sido máis, o noso traballo, quizais, sería máis 
extenso e completo. 

4.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos post 
e interese da clase. Propor melloras de promoción do 
tema. 

O interese da clase polo noso traballo foi ascendendo 
conforme avanzabamos na realización de este. Cando máis 
interese notamos foi cando subimos ao blogue as 
entrevistas, sobre todo porque é un tema que está presente 
en moitas familias galegas, e que ademais é moi polémico. 

4.3.- Estimación sobre a relación do tema cos temas da 
asignatura. Acercamento e propostas. 

O noso tema do traballo ten moita relación coa asignatura, 
xa que tratamos a desgaleguización no ámbito familiar, é 
dicir, a comunicación interpersoal do idioma coa familia e 
cos amigos en contraste coas conversacións formais con 
descoñecidos. Estudamos aspectos como a lingua como 
hábito, que lingua se emprega no cortexo e porque, a razón 
pola que cunhas persoas falamos nun idioma e noutro con 
outras persoas… 

4.4.- Resultados acadados polo grupo coas 
experiencias, tanto no ámbito grupal, como de 
coñecemento. Melloras acadadas. 

Ao comezar estre traballo tiñamos claro o que queriamos 
estudar: a desgaleguización na familia ó longo do século 
XX. Pero descoñeciamos moitos conceptos que agora 
sabemos son fundamentais para comprender o tema como 
a desgaleguización interxeracional e intraxeracional, a 
motivación integradora e intrumental, a influencia das 
migracións, etc. Asemade, aprendemos moito nas 
entrevistas as nosas familias, xa que vimos como toda esa 
teoría se aplica na vida diaria. 

1.5.- Materiais: 



5.1 Bibliografía consultada (comentada brevemente). 

Monteagudo Romero, H. (1999). Historia social da lingua 
galega: idioma, sociedade e cultura a través do tempo. 
Vigo: Galaxia. 

Esta obra consiste nun estudo sobre a historia social da 
lingua galega. O que máis empregamos deste libro é o 
apartado no que se fala do período que o autor denomina 
de entreguerras, comprendido entre 1916 e 1939. 

Rei-Doval, G. (2007). A lingua galega na cidade no século 
XX. Vigo: Xerais. 

Esta obra serviunos para estudar sobre todo a situación 
actual do galego na cidade e as perspectivas de futuro que 
ten este idioma. 

Freitas Juvino, M. P. (2008). A represión lingüística en 
Galiza no século XX. Vigo: Xerais. 

Neste libro fala do galego como unha lingua reprimida, e 
explica o proceso de desgaleguización e de substitución de 
linguas ao que se viu sometido no pasado século. 

Sende, S. (2008). Made in Galiza. Vigo: Galaxia. 

1.5.3 Ligames (comentadas) 

http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-
galicia/gh/desgaleguizacion/idEdicion-2011-12-28/idNoticia-
720138/ 

Nesta ligame atopámonos cun texto de Miguel Anxo Fernán 
Vello onde fala da desgaleguización no século XIX, traída 
da man da modernización castelanizada polos 
traballadores que viñan de fora a asentarse nas ciudades 
galegas. 

http://www.editorialgalaxia.com/weblog/?p=5130 

Aquí atopamos un artigo de Henrique Monteagudo Romero, 
no que fala do que é a diglosia, e no que ademáis nos 

http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/desgaleguizacion/idEdicion-2011-12-28/idNoticia-720138/
http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/desgaleguizacion/idEdicion-2011-12-28/idNoticia-720138/
http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/desgaleguizacion/idEdicion-2011-12-28/idNoticia-720138/
http://www.editorialgalaxia.com/weblog/?p=5130


explica a situación de diglosia que sufriu o galego, tanto 
funcional como social. 

http://www.cervantes.es/imagenes/File/lengua/jornadas/Xos
e_Enrique_Monteagudo_2010IC.pdf 

Nesta ligame atopamos unha conferencia transcrita de 
Henrique Monteagudo Romero, realizada no Instituto 
Cervantes, no que ademáis podemos atopar gráficas coas 
que apoia os contidos da conferencia. Esta trata tanto 
sobre a situación plurilingüe de España, como, máis 
concretamente, da situación do galego. 

5.4 Axenda de contactos (persoas contactadas e rol, 
non é necesario teléfonos, nin correos. Si avaliación 
breve do  interese que tiveron para o traballo) 

Contactamos coas seguintes persoas para facer o traballo: 

Xosé Henrique Monteagudo Romero: Profesor Titular de 
Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de 
Santiago de Compostela. Investigador do Instituto da 
Lingua Galega da USC desde 1981, membro do seu 
consello científico desde 1995. Investigador colaborador do 
Centro de Lingüística Geral e Aplicada da Universidade de 
Coimbra desde 2007. 

O Instituto da Lingua Galega (ILGA), que é un centro de 
investigación lingüística da Universidade de Santiago de 
Compostela. Dirixímonos a súa ubicación en Santiago de 
Compostela, e alí remitíronos ao anteriormente citado 
profesor. 

Dolores Caldas Fraga: bisavoa de Noelia Casalderrey 
Carballal. 

Dolores Esperón Caldas: avoa de Noelia Casalderrey 
Carballal. 

Mª Inés Carballal Esperón: nai de Noelia Casalderrey 
Carballal. 

http://www.cervantes.es/imagenes/File/lengua/jornadas/Xose_Enrique_Monteagudo_2010IC.pdf
http://www.cervantes.es/imagenes/File/lengua/jornadas/Xose_Enrique_Monteagudo_2010IC.pdf


Juan Carlos Casalderrey Hermida: pai de Noelia 
Casalderrey Carballal. 

Ana Casalderrey Carballal: hermana de Noelia Casalderrey 
Carballal. 

Antonio Cruz Barreiro: pai de Soraya Cruz Portela. 

Mª de las Nieves Portela López: nai de Soraya Cruz 
Portela. 

Óscar Santodomingo López: curmán de Soraya Cruz 
Portela. 

Agapito Baamonde Insua: pai de Carlos Baamonde 
Bermúdez. 

Bernardo Bermúdez Rodríguez: avó de Carlos Baamonde 
Bermúdez. 

A función de todos estes familiares aos que consultamos foi 
a de ofrecernos exemplos reais e próximos da 
desgaleguización. 

Memorias individuais: 

Baamonde Bermúdez, Carlos: 

A experiencia do traballo TS foi moi gratificante por tratarse 
dunha labor de investigación sobre o tema da 
Desgaleguización nas familias galegas dende a época do 
franquismo ata a actualidade, sendo este tema moi 
interesante persoalmente porque a situación do galego é 
un tema moi tratado na actualidade e desta maneira puiden 
constatar o porqué da situación actual e a evolución (máis 
ben involución) do galego dende a vitoria do bando 
nacional na Guerra Civil. 

Foi crucial a entrevista ao profesor de sociolingüística da 
Facultade de Filoloxía, Henrique Monteagudo, na que nos 
aclarou puntos que non tiñamos bastante desglosados, ou 
nos comentou cousas que nin sequera tiñamos en mente 
para a realización do traballo, e mesmo nos desmentiu 



“verdades” que todo o mundo toma por universais e en 
realidade son verdades a medias, ou son a hipótese 
tomada como correcta por non haber outra que explique 
mellor a situación analizada. 

Por iso, persoalmente, a realización do traballo foi moi 
interesante para min porque é un tema que me interesa 
moito, xa que forma parte da nosa historia e é algo 
intrínseco a nos. 

A relación coas compañeiras de traballo foi bastante boa, 
houbo piques en certos momentos, sobre todo pola miña 
culpa, xa que a puntualidade non é un dos meus puntos 
fortes. 

O tema do blog da materia está moi ben para comentar a 
realización do traballo e o progreso deste, mais, quizais é 
demasiado absorbente, por ter que estar todo o tempo 
encima del para contestar aos comentarios que fan dos 
nosos posts. 

Unha forma de mellorar a realización do traballo sería unha 
constancia na realización, que aínda que foi bastante boa, 
por momentos, máis que nada por falta de organización, xa 
que tiñamos actividades fóra do ámbito universitario que 
era difícil de compaxinar as dos tres membros do grupo. 

Grazas á colaboración do profesor Henrique Monteagudo, 
foi moito máis fácil a realización do traballo, xa que 
soubemos en que partes centrarnos máis e cales investigar 
dunha maneira máis profunda, e cales, que nos 
considerabamos fundamentais, tiñan un carácter moito 
menos importante dentro da desgaleguización da 
sociedade. 

A parte do traballo que consistiu na entrevista a familiares 
para tomar as súas experiencias no proceso 
desgaleguizador, foi moi interesante, xa que o lugar de 
orixe das nosas familias non era o mesmo, e así puidemos 
constatar as experiencias en diferentes puntos da xeografía 



galega, aínda que sería moito máis interesante poder facer 
un estudo moito máis profundizado entrevistando a persoas 
de máis puntos de Galicia para obter unha perspectiva da 
desgaleguización ao longo de toda a xeografía do país 
moito máis correcta. 

Casalderrey Carballal, Noelia: 

A.- Aproveitamento individual do traballo, Grupo e 
coñecementos adquiridos. 

Cando comezamos con este traballo non estaba moi 
segura de se me aportaría algo novo este tema. O tema da 
desgaleguización foi un tema moi explotado nas clases de 
lingua galega, así como por todas a as campañas 
desgaleguizadoras que grupos estudantís levan a cabo. 

Sen embargo, non só acabei encantada co tema, se non 
que tamén aprendín moito. Tal vez a clave foi a orientación 
que lle demos ao traballo: menos política, e máis familiar. 

Ademáis, intentamos darlle unha orientación neutral. É 
dicir, no noso traballo non xulgamos os comportamentos 
dos familiares aos que entrevistamos, tachándoos de 
correctos ou de incorrectos, senon que intentarmos darlle 
unha explicación a partir da situación na que viviu cada 
persoa. 

O que máis me gustou do traballo foi que ao entrevistar aos 
nosos familiares tiven a oporunidade de darlle sentido a 
situación lingüística na miña familia. Por exemplo, nunca 
me preguntara o por qué de que a miña avoa falase 
castelán, cando miña visavoa e miña nai falaban galego. 
Era algo ao que estaba acostumada dende pequena, polo 
que nunca me asaltaran as dúbidas. E ao preguntarlle o por 
qué, contoume historias da súa vida que nunca antes me 
contara. 

Considero tamén satisfactoria a entrevista realizada ao 
profesor Henrique Monteagudo Romero. Non só nos tratou 
de forma moi amable, se non que tamén respondeunos as 



nosas preguntas de forma moi ampla e con gran cantidade 
de información, pero de forma interesante. Os datos que 
nos proporcionou resultáronos decisivos á hora de abarcar 
o noso traballo. 

B.- Propostas de mellora: do traballo e persoal respecto da 
materia da asignatura. 

O aspecto máis negativo do noso traballo foi sen dúbida os 
poucos que éramos no grupo, xa que formamos un grupo 
de tan só tres persoas. 

O noso tema era bastante extenso e teríamos podido facelo 
máis extenso e mergullarnos máis no tema de sermos máis 
a traballar.  

Ademais, cando alguén do grupo estaba efermo, ou tiña 
algún outro compromiso persoal, a cousa complicábase 
aínda máis, xa que eramos menos persoas. 

Outro aspecto negativo era ter que subir un post semanal 
ao blogue da asignatura, xa que non sempre había algo 
importante que contar. Por exemplo, había semanas nas 
que nos adicamos a poñer en común os contidos do 
traballo, ou a preparar a exposición, aspectos que para os 
nosos compañeiros non debeu ser moi interesante. 

Unha vez máis a falta de compoñentes no noso grupo foi 
un inconvinte a hora de subir os post, xa que era máis a 
miúdo cando tiñamos que subir máis dun post a semana 
(nalgúns casos non só o TS e o peroal, senon tamén o 
ProT). 

Con respecto ao meu traballo persoal neste traballo TS, 
creo que foi moi bó. Traballei moito e aprendín. E ademáis 
opino que o resultado de este traballo foi satisfactorio.  

O dos meus compañeiros foi tamén moi bó, quitando algún 
problemas á hora de quedar. Neste caso o ser poucos 
membros foi positivo, xa que nos forzamos máis a traballar 
que se omellor fósemos máis. 



Cruz Portela, Soraya: 

A.- Despois de rematar este traballo podo dicir que a 
elección do tema foi un éxito xa que aprendín moito como 
estudante e como persoa. A desgaleguización é unha 
constante que afecta a moitas familias galegas, entre elas a 
miña, e que merece da nosa atención. Grazas a este 
traballo puiden comprender este fenómeno nun senso máis 
teórico e logo aplicar toda a teoría aprendida na práctica. 
Os libros que lin e a entrevista con Henrique Monteagudo, 
profesor de sociolingüística galega, situáronme nas orixes 
da desgaleguización e marxinación de Galicia que, 
evidentemente, son fundamentais para comprender a 
situación actual. Ademais, aprendín multitude de termos 
esencias na sociolingüística galega e imprescindibles neste 
traballo: desgaleguización interxeracional e intraxeracional, 
motivación integradora e instrumental… Ó comezar o 
traballo non coñecía estes termos pero, curiosamente, 
sabía poñer un exemplo práctico de cada un deles. Así, 
puiden comprobar que moitos de nós estamos en contacto 
con todos estes fenómenos pero nunca nos pararamos a 
estudialos nin a averiguar o seu nome. 

Despois deste traballo podo identificar perfectamente os 
axentes desgaleguizadores: éxodo rural, emigración, 
Igrexa, escola, medios de comunicación e poderes estatais. 
Pero ademais, puiden sacar conclusións para o futuro do 
galego. Penso que a escola está seguindo un programa 
equivocado xa que ensina ós nenos a ler e escribir en 
galego pero non a falalo con soltura. Así, estes non se 
senten seguros e por iso non o falan: como se mantén 
unha lingua se non é falándoa? Penso que o futuro do 
galego depende dunha reacción social e se isto non se 
aprende na escola será difícil conseguilo máis adiante.  

No referente ó grupo, ser só tres persoas obrigounos a 
traballar bastante xa que non puidemos dividir moito as 
tarefas pero a longo prazo conseguimos interiorizar 
totalmente o tema porque todos sabiamos todo. 



B.- En primeiro lugar, paréceme unha boa idea a de crear 
un blogue onde subir semanalmente os nosos post 
persoais. Agora ben, no referente ós post do TS e do ProT 
podo dicir por experiencia nos dous traballos que non fas 
nin encontras cousas interesantes tódalas semanas polo 
que uns post son máis frouxos ca outros. Ter que subir post 
semanalmente ten unha cousa positiva e outra negativa. 
Positiva: obrígache a levar o traballo ó dia; negativa: non 
encontras cousas tódalas semanas e, ás veces, sóbense 
comentarios con bastante palla e un pouco por obrigación. 

Seguindo co tema do blogue, creo que moitas veces se 
comentan os post por amizade para poder ter unha cola de 
comentarios grandes de cara á avaliación- cousa 
comprensible porque todos queremos aprobar- e non polo 
seu interese ou calidade. Non se me ocorre outra maneira 
de que non aconteza isto pero deixo a idea. 

No referente ás clases teóricas, parécenme interesantes 
dado que nos ofrecen algo novo este curso ademais das 
sempre recorrentes “teorías da comunicación” pero, ás 
veces, pérdome un pouco coa cantidade de autores que se 
nos ofrecen. Algo que me parece moi educativo son as 
películas e algúns textos que nos trouxo o profesor á clase: 
permiten o debate grupal e achegan a teoría á práctica co 
que a comprensión é máis sinxela. 

No senso persoal, creo que traballei máis no traballo TS 
que no ProT por dúas razóns: no TS souben dende o 
principio que o tiña que levar ó día porque só eramos tres 
persoas e o tema era amplio e profundo. Ademais, o tema 
gustábame moito e estaba moi motivada. O ProT collino 
con menos ganas porque non sabiamos que queriamos 
obter de cadea COPE ó principio e estabamos pouco 
focalizados. Así, a miña proposta de mellora persoal é 
traballar de igual maneira con independencia de cal sexa o 
tema do traballo, é dicir, alonxarme un pouco das miñas 
preferencias e ser máis profesional. 



Consultar anexo da entrevista a Henrique Monteagudo 
Romero. 


