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Coñecemento e uso do galego na Universidade 
da Coruña. A infl uencia da globalización

ANTÓN ÁLVAREZ SOUSA
Catedrático de Socioloxía da Universidade da Coruña

Resumo

O obxectivo desta investigación é analizar o coñecemento e uso do galego na UDC 
polos distintos colectivos (PDI, estudantes e PAS). Partimos da teoría de sistemas e 
das linguas minorizadas e consideramos que o galego é unha lingua maioritaria –se 
a consideramos desde o coñecemento– pero minorizada se a consideramos desde o 
emprego debido á situación de diglosia. No caso da Universidade, aínda que se están 
seguindo procesos de planifi cación para que sexa coñecida e empregada cada vez por 
máis persoas, o caso é que debido ao proceso de colonización lingüística no pasado e ao 
proceso de globalización na actualidade, o galego aínda que é coñecido por un amplo 
número de persoas, só é empregado por unha pequena porcentaxe. En determinados 
usos como é a produción científi ca, debido ao proceso de meritorización en que está 
envolta a universidade, no futuro o seu emprego será practicamente nulo. O proceso de 
globalización fai que varias linguas, entre elas o galego, estean en risco de extinción para 
determinadas funcións da lingua. Empregamos metodoloxías cuantitativas (enquisa ao 
profesorado, alumnado e PAS; relación de profesores que a empregan segundo consta 
no POD) e cualitativas (entrevistas en profundidade a membros do PDI). Os resultados 
confi rman as hipóteses de partida, sendo empregada por unha pequena porcentaxe, 
ademais apenas é empregada como lingua de produción científi ca. Os membros da 
universidade e os resultados do programas de homoxeneización científi ca demostran que 
a pesar de que a universidade pode contribuír a cambiar a situación, a súa capacidade 
é pequena dentro do sistema de poder existente na actualidade. Os membros da UDC 
consideran que é imprescindible a política lingüística que está levando a cabo a insti-
tución para manter a situación existente e mellorala signifi cativamente na impartición 
da docencia, pero ven imposible que se empregue no futuro como lingua de produción 
científi ca; nesta función espérase un decrecemento total.
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1. Introdución-obxectivos

Nesta investigación partiremos das distintas funcións que se lle poden atribuír á lingua 
galega para irmos analizando como se comportan os distintos colectivos (alumnado, 
persoal docente e investigador –PDI–, persoal de administración e servizos –PAS–) 
da Universidade da Coruña (UDC) ante cada unha das funcións. Ademais, dentro de 
cada colectivo é necesario diferenciar as diversas condicións sociais de existencia1 das 
persoas que integran cada un deles e que condicionan o seu habitus e, por tanto, o seu 
estilo de vida, a imaxe de si mesmas e a lingua que empregan.

Todo isto hai que enmarcalo dentro do contexto galego, a Universidade da Coruña 
está situada nas cidades da Coruña e Ferrol e o idioma que se fala na universidade 
non pode estar á marxe do contexto social de que esta institución forma parte activa. 
Desde a teoría de sistemas temos que dicir que, ao mesmo tempo que a universidade 
está infl uenciada por ese contexto, tamén está a infl uenciar nel. Trátase de analizar en 
que medida a súa capacidade de infl uencia pode cambiar a situación global da lingua 
ou ben a súa incidencia é pouco signifi cativa.

Coa chegada da democracia e o desenvolvemento das leis que se derivan do seu 
recoñecemento como unha comunidade autónoma e unha nacionalidade histórica, o 
galego pasa a ser lingua ofi cial en Galicia. Os centros de ensino teñen a obriga de se 
preocuparen por este tema e promocionaren o emprego do galego nas súas actividades 
académicas, administrativas e culturais, e a intervención na sociedade para que esta 
lingua sexa empregada e camiñe cara a un proceso de normalización lingüística axeitado.
Os obxectivos que nos marcamos nesta investigación son os seguintes:

– En que grao os membros da UDC entenden galego, se o saben falar, se o saben 
ler e escribir. 

– Non obstante, unha cousa é coñecelo e outra distinta é empregalo nas diversas 
funcións da comunicación. 

1 Cfr. Bourdieu, P. (1991): La distinction. Criterio y bases sociales del gusto (Madrid: Taurus).
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– Porén, sabemos que ademais das diferenzas que se poidan dar entre as persoas 
como integrantes dun colectivo (ou se se comparan varios –alumnado, PAS, 
PDI–), no tocante ao coñecemento, ao uso e ás actitudes lingüísticas existen 
tamén diferenzas entre elas, que veñen motivadas polas súas condicións sociais 
de existencia.

– Que pensan os membros do PDI sobre o futuro do galego na UDC como lingua 
para o ensino e para produción científi ca.

– En que medida está infl uíndo o Servizo de Normalización Lingüística no 
coñecemento e uso do galego e que importancia lle dan os profesores que 
imparten docencia en galego.

2. Marco teórico

2.1. Cambio social e consumo lingüístico

O coñecemento dunha lingua, o uso e as actitudes ante ela non poden considerarse 
como un sistema independente, senón que forman parte da estrutura da sociedade e, por 
tanto, os cambios na estrutura da sociedade están a lle afectar á lingua. O problema da 
diglosia2 nas linguas e o caso do galego é un problema que está amplamente recoñecido.

O galego era unha lingua falada sobre todo no ámbito rural, da que existía un baixo 
coñecemento da escritura. Os grandes cambios acontecidos na sociedade galega desde 
a década dos sesenta do século XX están condicionando a lingua de xeito importante. 
Estes cambios podémolos relacionar cos seguintes aspectos:

– O paso da sociedade tradicional –rural– á sociedade moderna –urbana– e á 
posmoderna –rururbanización da sociedade–.

– O proceso de autonomía que trouxo consigo a formación dun goberno propio 
e a consideración da lingua como elemento unifi cador da comunidade autó-

2 Marfany, J. L. (2008): Llengua, nació i diglosia (Barcelona: L’avenç); Figueroa, A. (1988): Diglosia e 
texto (Vigo: Xerais); Herrero Valerio, M. (1997): A centralizaçao do cenceito «diglosia» na intervençao 
discursiva sobre a língua na Galiza. Apontamentos para uma sistematizaçao (Valencia: Centro de Estudios 
sobre Comunicación Interlingüística e Intercultural).
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noma, que tiña neste elemento o compoñente fundamental da súa identidade. 
Relacionado con este tema está o proceso de normalización lingüística.

– O proceso de globalización e a función de morte das linguas que está recollido 
en distintos informes da UNESCO.

Na década dos sesenta, cando se iniciou o cambio social en Galicia, o rural signifi caba 
o atrasado, o pobre, o negativo, aquilo do que había que fuxir. O galego estaba asociado 
co rural e, por tanto, a lingua tamén experimentou un certo rexeitamento.

Porén, nos anos noventa comeza a se dar un novo proceso que está relacionado co paso 
da sociedade moderna á sociedade posmoderna: o campo e os seus atributos comezan a 
ser valorados de xeito positivo fronte á cidade, e dáse un retorno romántico aos valores 
tradicionais agora vivenciados doutro xeito. Ao mesmo tempo que se dá un proceso de 
sustentabilidade no eido do medio ambiente, tamén se dá un proceso de conservación 
das culturas e as linguas, unha volta á «autenticidade». O galego pasa a ser valorado 
como algo positivo que hai que conservar. Isto entronca coa situación de implantación 
da autonomía e co proceso de normalización lingüística que se estaba dando en Galicia.

O paso da Galicia tradicional á Galicia moderna e posmoderna non só está asociado 
coa concentración da poboación nas grandes cidades galegas, senón tamén co cambio 
de ocupación; dunha poboación que se dedicaba fundamentalmente ao sector agrícola, 
pasouse a unha poboación que a principios do século XXI se dedica fundamentalmente 
ao sector dos servizos.

Ora ben, o posmoderno tamén está asociado ao proceso de globalización, segundo o 
cal son as estruturas dominantes do sistema as que acaban por uniformizar o mundo, 
entre eles está o proceso de globalización lingüística que está levando a que una gran 
parte das linguas do mundo entren en proceso de desaparición. Entre elas o galego 
está chamado a ser unha desas linguas. A globalización entraña así un gran risco3 que 
afecta á cultura, á comunicación e ás linguas. Neste sentido, a UNESCO, ao analizar 
os datos das linguas no mundo considera que hai linguas vulnerables, en perigo, en 
perigo grave, en perigo crítico e extintas. Os datos da UDC poden darnos luz sobre a 
situación do galego nesta clasifi cación.

3 Beck, U. (2006): La sociedad del riesgo (Madrid: Siglo XXI).
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2.2. Funcións da lingua

Co fi n de concretarmos as distintas funcións, retomamos a teoría de Sánchez Carrión 
que, desde unha postura sociolingüística, diferencia varias funcións da lingua que 
resultan analiticamente acaídas para estudarmos o uso dunha lingua como é o caso do 
galego. As funcións que diferencia son as seguintes4:

– Función de identidade: fai referencia ao interior do individuo, en canto que a 
lingua lle serve como canle de articulación do seu pensamento.

– Función familiar: a lingua serve para comunicarse na familia e é, por tanto, 
unha función afectiva moi importante para a estabilidade da persoa. Cada vez é 
menor o número de persoas que aprende a falar en galego no seo da familia e, 
por tanto, é menos empregado o galego como lingua familiar. Como familiar 
tamén imos incluír aquí a parella e as amizades.

– Función local: refírese á lingua que falamos no noso contorno máis inmediato, 
un contorno que conforman os/as veciños/as onde desenvolvemos a vida cotiá.

– Función laboral: supón a lingua que se emprega no mundo do traballo. Ás 
veces pode confundirse coa institucional no caso de membros da comunidade 
universitaria, mais temos que diferenciar a lingua que se emprega cando se 
fala cos/as compañeiros/as do traballo da que se emprega para comunicarse 
coa institución universitaria.

– Función institucional: é a que se emprega para a comunicación entre o individuo 
e os diferentes estamentos institucionais da sociedade: económicos, relixiosos, 
policiais, educativos etc. –Administración en xeral–.

– A función científi co-cultural é aquela que serve para os membros dunha 
comunidade se formaren e formaren mensaxes estético-culturais, así como 
conceptos científi cos das distintas disciplinas do saber.

– Función internacional: dáse cando as persoas dunha lingua aprenden outra 
distinta para se comunicaren con persoas desoutra lingua ou ben dunha tercei-
ra lingua, distinta, e que a aprenden para poderen comunicarse en diversos 

4 Cfr. Sánchez Carrión, J. M. (1987):  Un futuro para nuestro pasado (edic. do autor), Estella (Navarra).
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contextos. Como exemplo temos o inglés que na actualidade os/as galegos/as 
aprenden para se comunicaren con persoas de fala inglesa, con persoas de fala 
distinta da inglesa pero ás que lles serve como unha lingua en que se entenden 
mutuamente. Esta función está reservada a un pequeno número de linguas.

Como non podemos separar a lingua da sociedade, as distintas funcións que desempeña 
unha lingua están infl uenciadas pola situación que ocupa esa sociedade dentro da dis-
tribución da riqueza e do poder no mundo. Máis que dunha cuestión fundamentalmente 
lingüística de desenvolvemento dunha lingua en termos esencialistas-ontolóxicos, 
trátase dunha cuestión social que ten a súa orixe na xénese da estrutura desa sociedade.

2.3. Condicións sociais de existencia e comportamento lingüístico

Non todos os grupos sociais teñen a mesma probabilidade de coñeceren, falaren, le-
ren ou escribiren en galego nin de amosaren a mesma vontade ante a formación e a 
aprendizaxe do galego. Asemade, cómpre termos en conta que algúns poden preferir 
esta lingua en determinados contextos e outros noutros contextos diferentes. De aí que 
sexa necesario analizarmos as diferenzas no comportamento lingüístico das persoas 
como posuidoras dun status, en canto que pertencen a un grupo social que os está a 
condicionar. Teñamos en conta que o feito de ter un determinado status de partida leva 
a preferir unha lingua ou outra, e mesmo a ter preferencia por unha lingua nun deter-
minado contexto onde a persoa desempeña un papel concreto e a preferir outra noutro 
contexto onde desempeña un rol diferente.

Analizar o comportamento lingüístico pasa por ter en conta os distintos grupos sociais 
e as súas diferenzas, que se basean na idade, no sexo, no hábitat, na herdanza familiar 
–condicións sociais de existencia dos pais como son a profesión e os estudos–, ideoloxía 
etc., aspectos todos eles dos que, se falamos en terminoloxía de Linton, podemos dicir 
que compoñen o status social xeral da persoa. Bourdieu5 fálanos da clase e do habitus, 
Blau6 da estrutura social.

5 Bourdieu, P. (2012): La distinción: criterio y bases sociales del gusto (Madrid: Taurus).
6 Blau, P. (ed.) (1975): Aporoaches to the study of social structure (Nova York: Free Press).
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2.4. Hipóteses

Das teorías existentes poden derivarse as seguintes hipóteses:

– O galego é unha lingua minorizada que fai que se ben é coñecida por un amplo 
número dos distintos membros dos colectivos da UDC, só é empregada por 
unha reducida porcentaxe.

– Os colectivos que máis a empregan son os que proceden das zonas rurais de 
Galicia ou os que proceden de zonas urbanas pero teñen unha elevada con-
ciencia política de Galicia como diferente de España.

– Nas traxectorias de vida podemos ver que o galego se encadra dentro das 
linguas que a UNESCO denomina en perigo grave: a medida que vai pasando 
dunhas xeracións a outras, vaise perdendo o uso, sendo xa pouco empregada 
polos mozos.

– A universidade pode actuar para mellorar a situación de forma limitada, 
facendo que se incremente a porcentaxe de profesores que imparte docencia 
en galego, pero pouco pode facer por incrementar o galego como lingua de 
comunicación da produción científi ca.

3. Metodoloxía

A metodoloxía empregada está baseada en técnicas cuantitativas e cualitativas, as 
cuantitativas están baseadas nunha enquisa feita aos distintos colectivos da UDC (PDI, 
estudantes, PAS) e nos datos de reconto do emprego do galego segundo as guías docen-
tes dos profesores. A metodoloxía cualitativa consiste en historias de vida-entrevistas 
en profundidade feitas a dez profesores da UDC dos campus de Ferrol e da Coruña.

A mostra do alumnado consistiu en 2011 entrevistas, o PDI en 553 e o PAS en 432 
entrevistas.

COÑECEMENTO E USO DO GALEGO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
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Táboa 1: Tamaño da mostra

     Sector
   Alumnado PDI PAS
  Reconto 1161 183 271
  % 57,7 33,1 62,7
  Reconto 850 370 161
  % 42,3 66,9 37,3
  Reconto 2011 553 432
  % 100 100 100

Fixéronse entrevistas cualitativas a 10 profesores en que se lles preguntaba pola historia 
de vida enfocada ao coñecemento e uso do galego na familia tendente a refl exionar 
sobre a situación do galego segundo as categorías da UNESCO. Logo preguntouse polo 
elemento desencadeante para impartir clases en galego, polo coñecemento da política 
lingüística da UDC e pola publicación científi ca en galego. Dous profesores son do 
campus de Ferrol, dous de Oza, dous da Zapateira e 4 do campus de Elviña.

4. Resultados da análise cuantitativa

4.1. Coñecemento do galego

Para analizarmos o coñecemento do galego centrarémonos en catro parámetros básicos: 
entendelo, sabelo falar, sabelo ler e sabelo escribir. De cada un deles analizamos en 
que medida se coñece moi ben, ben, regular ou mal. Comezamos dando conta da suma 
das categorías ‘moi ben’ + ‘ben’ e consideramos que esas persoas teñen coñecementos 
do galego.

Táboa 2: Comprensión do galego dos membros da UDC

% que entende, sabe falar, sabe ler e sabe escribir  Colectivos
en galego (‘moi ben’ + ‘ben’) Alumnado PAS PDI
Entende 95,97  95,38 92,43
Sabe falar 79,71 68,82 58,84
Sabe ler 92,84 92,15 85,14
Sabe escribir 82,99 70,60 47,11

ANTÓN ÁLVAREZ SOUSA
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No cadro anterior pódese apreciar a estrutura que está a tomar a lingua galega na 
actualidade, de tal xeito que a porcentaxe dos distintos colectivos que o saben falar é 
inferior xa á dos que o saben ler, no caso do alumnado –que é quen vai marcar a pauta 
do futuro– e no caso do PAS é mesmo inferior á das persoas que o saben escribir.

Se diferenciamos a socialización en galego como lingua materna e a socialización 
en galego como lingua aprendida, resulta unha gran diferenza entre o galego que se 
coñece en xeral en Galicia e o galego dos/as universitarios/as: o galego na poboación 
en xeral é froito dunha aprendizaxe como lingua materna, e o galego que se coñece na 
universidade consiste nunha lingua aprendida despois dun primeiro proceso de socia-
lización. Isto refl íctese no seguinte cadro que expón a orde do coñecemento do galego 
en Galicia en comparación cos membros da Universidade da Coruña.

Esquema 1: Orde que ocupan os distintos tipos de coñecemento 
do galego segundo o colectivo universitario

 Orde
 1.º 2.º 3.º 4.º
Galicia (datos do Censo do 
ano 2001) Entende Sabe falar Sabe ler Sabe escribir
Alumnado da UDC Entende Sabe ler Sabe escribir Sabe falar
PDI da UDC Entende Sabe ler Sabe falar Sabe escribir
PAS da UDC Entende Sabe ler Sabe escribir Sabe falar

Unha lingua materna primeiro sábese falar, despois ler e despois escribir. Unha lingua 
que é aprendida con posterioridade na academia e non de xeito vivo primeiro sábese 
ler, despois escribir, e falala resulta o máis difícil.

4.2. Idioma falado ou escrito maioritariamente

Análise descritiva

Ademais de considerar o emprego do galego en ambientes específi cos, é interesante 
ter coñecemento do uso daquelas persoas que falan ou escriben maioritariamente en 
galego, así como das razóns que aducen para facelo.

COÑECEMENTO E USO DO GALEGO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
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Táboa 3: Emprego maioritario do galego dos membros da UDC

% membros da UDC que empregan o galego Colectivos
–falado ou escrito–  maioritariamente Alumnado PAS PDI
Falado 21,36 20,42 13,25
Escrito 9,60 31,22 7,17

Estas porcentaxes que saíron da enquisa son bastante similares ás que se poden extraer 
da análise do POD do idioma en que se imparte a docencia para o ano 2014. Un 13% 
dos docentes imparte a materia só en galego, e un 13% dos membros do PDI dinos que 
emprega o galego maioritariamente.

Gráfi co 1: Idioma en que se imparte a docencia na UDC

O alumnado é o colectivo que máis fala o galego maioritariamente, seguido polos mem-
bros do PAS e do PDI. Porén, as persoas que máis o empregan no ámbito da escritura 
son os membros do PAS, a moita distancia do alumnado e do PDI. Isto vén motivado, 
sen dúbida, pola obriga que existe para este colectivo de redactar os documentos ad-
ministrativos en galego. Aínda así, a porcentaxe é moi baixa e non chega a acadar, no 
caso do PAS, a razón de 1/3.

O costume e a comodidade son as razóns máis xeneralizadas que se indican para falar 
o galego ou o castelán. No caso da escritura acada valores máis altos a razón de con-
siderar que é a súa lingua propia.
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Táboa 4: Razóns polas que fala maioritariamente en galego

 Alumnado PDI PAS
Por costume, por comodidade 90,65 83,82 81,61
Por ser a miña lingua propia 88,7 84,7 86,0
Por posuír un defi ciente dominio do castelán falado 11,82 0,00 1,16

Táboa 5: Razóns polas que usa maioritariamente o galego na escrita

 Alumnado PDI PAS
Por costume, por comodidade 81,96 66,67 54,48
Por ser a miña lingua propia 86,84 88,89 57,89
Por posuír un defi ciente dominio do castelán escrito 7,0 0,0 1,5

Con respecto á relación entre fala e escrita, nos tres colectivos –alumnado, PDI e PAS– 
soamente unha porcentaxe inferior ao 50% das persoas que empregan o galego na fala 
o mantén na escrita. No caso do alumnado, do 21,3% que o emprega na fala, soamente 
un 8,5% o segue a manter na escrita. No caso do PDI, dun 20,5% soamente o mantén 
un 13,8%; o 17,9% restante, ata chegar ao 31,7%, que o emprega na escrita, procede 
de xente que fala en castelán pero escribe en galego. É dicir, temos unha porcentaxe 
superior de PAS que fala castelán e escribe en galego que de PAS que fala en galego 
e escribe en galego.

Táboa 6: Cruzamento do emprego na fala e na escritura polo alumnado

  Emprega maioritariamente na escrita  
Alumnado  Galego Castelán NS/NC Total  
Emprega  Galego 8,5% 12,5% ,3% 21,3%
maioritariamente na fala  Castelán 1,0% 76,4% ,3% 77,7%
  NS/NC ,2% ,6% ,3% 1,0%
Total  9,6% 89,6% ,8% 100,0%
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Táboa 7: Cruzamento do emprego na fala e na escritura polo PAS

  Emprega maioritariamente na escrita  
PAS  Galego Castelán NS/NC Total  
Emprega  Galego 13,8% 6,4% ,2% 20,5%
maioritariamente na fala  Castelán 17,9% 58,3% 1,9% 78,1%
  NS/NC  ,5% 1,0% 1,4%
Total  31,7% 65,2% 3,1% 100,0%

Táboa 8: Cruzamento do emprego na fala e na escritura polo  PDI

  Emprega maioritariamente na escrita  
PDI  Galego Castelán NS/NC Total  
Emprega  Galego 6,5% 6,5% ,4% 13,5%
maioritariamente na fala  Castelán ,8% 84,0% ,4% 85,2%
  NS/NC  1,2% ,2% 1,3%
Total  7,3% 91,7% 1,0% 100,0%

Fala maioritariamente galego segundo as condicións sociais de existencia

Fixemos unha análise de regresión loxística múltipla en que analizamos a situación 
preferente ante a fala e a escrita do alumnado da UDC. Recodifi camos as seguintes 
variables para incluír na análise:

Recodifi cación de variables:
 – Lingua que emprega maioritariamente na fala: 
   • 0=Castelán 
   • 1=Galego
 – Lingua que emprega maioritariamente na escrita: 
   • 0=Castelán 
   • 1=Galego
 – Sexo:
   • 0=Muller 
   • 1=Home 
 – Idade:
   • Na fala incluímos todos os anos (que van dos 17 ata os 70) 
   • Na escrita escollemos dos 17 aos 26 anos 
 – Lugar de nacemento: 
   • 0=Cidade de Galicia, vila de Galicia, resto de España, fóra de España 
   • 1=Aldea de Galicia 
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 – Estudos do pai:
   • 1=Primarios incompletos 
   • 2=Graduado escolar, EXB, bacharelato elemental 
   • 3=BUP, bacharelato superior... 
   • 4=Universitarios 
 – Sector de actividade onde desenvolven a súa profesión os seus pais: 
   • 0=Construción, industria, servizos 
   • 1=Agricultura, gandaría e pesca 
 – Concepción que ten de Galicia: 
   • 1=Rexióno 
   • 2=Autonomía 
   • 3=Paíso 
   • 4=Nación 
   • 5=Estado
 – Que se considera fundamentalmente?: 
   • 1=Só galego/ao 
   • 2=Máis galego/a que español/a 
   • 3=Igual de galego/a que de español/a 
   • 4=Máis español/a que galego/a 
   • 5=Só español/a

A táboa 12 ofrece unha proba do axuste global. O khi-cadrado permite comprobar que 
ao introducir as variables independentes se consegue un incremento signifi cativo do 
axuste global, cunha signifi cación = 0,000.

Táboa 9: Probas ómnibus sobre os coefi cientes do modelo

    Khi-cadrado Gl. Sig.
Paso 1 Paso 369,410 7 ,000
  Bloque 369,410 7 ,000
  Modelo 369,410 7 ,000

A táboa 13 permite observar a signifi cación de cada unha das variables independentes 
para explicar a dependente (Sig.>0,05). Segundo esta táboa, a variable idade non é 
signifi cativa para explicar a porcentaxe de alumnado que fala galego. Tampouco é moi 
signifi cativa a concepción que ten de Galicia. As outras variables infl úen do seguinte 
xeito:
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– Sexo: é máis probable que falen galego os homes que as mulleres. Como o 
valor da comparación da razón é 1, podemos dicir que a vantaxe de falar en 
galego entre os homes é de 1,5 veces a das mulleres.

– Lugar de nacemento: é máis probable que o fale quen naceu nunha aldea de 
Galicia que as persoas que naceron noutros sitios. A vantaxe dunha persoa 
nacida nunha aldea de Galicia en comparación coas que naceron noutros 
lugares é de máis de seis veces.

– Estudos do pai: infl úe negativamente, de tal xeito que a medida que se incre-
mentan os estudos do pai é menos probable que fale en galego o fi llo ou a fi lla. 
Como a comparación é 1, pódese dicir que por cada grao de escolarización que 
aumenta se consegue unha redución proporcional da vantaxe de falar galego 
de 1-0,649=0,351. Isto signifi ca que cada grao adicional de escolarización se 
reduce á vantaxe da abstención nun 35,1%.

– Sector de actividade do pai: é máis probable que o falen os/as fi llos/as de 
persoas que son agricultoras, gandeiras, mariñeiras en máis do duplo que os/
as que se dedican aos outros sectores.

– Consideración persoal: é máis probable que o falen as persoas que se consi-
deran galegos/as, e vai deixando de falarse segundo se consideran españolas 
nunha moi importante proporción.

Táboa 10: Variables na ecuación

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
Paso 1(a) Sexo ,418 ,139 9,079 1 ,003 1,519
  Idade -,022 ,021 1,064 1 ,302 ,978
  Lugar de nacemento 1,874 ,163 131,526 1 ,000 6,516
  Estudos do pai -,433 ,077 31,302 1 ,000 ,649
  Sector de actividade ,773 ,214 13,052 1 ,000 2,167
  Concepto de Galicia ,157 ,084 3,542 1 ,060 1,170
  Consideración de galego/a -,703 ,091 59,722 1 ,000 ,495
  Constante 1,487 ,644 5,330 1 ,021 4,425

a  Variable(s) introducida(s) no paso 1: SEXO, IDADE, LUGAR NAC., ESTUD. PAI, SECT. AC-
TIVID., CONCEP. GAL., CONSIDER. GAL.
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Escribe maioritariamente en galego (segundo as condicións sociais de existencia)

A táboa 14 ofrece unha proba do axuste global. O khi-cadrado permite comprobar que, 
ao introducir as variables independentes, se consegue un incremento signifi cativo do 
axuste global, cunha signifi cación = 0,000.
 

Táboa 11: probas ómnibus sobre os coefi cientes do modelo

    Khi-cadrado Gl. Sig.
Paso 1 Paso 181,559 7 ,000
  Bloque 181,559 7 ,000
  Modelo 181,559 7 ,000

A táboa 15 permite ver a signifi cación de cada unha das variables independentes para 
explicar a dependente (Sig. >0,05). Segundo esta táboa, a variable sector de actividade 
do pai non é signifi cativa para explicar a porcentaxe de alumnado que escribe maio-
ritariamente en galego. Os estudos do pai tamén están no límite, aínda que se pode 
considerar que seguen a ser signifi cativos. As outras variables infl úen do seguinte xeito:

– Sexo: é máis probable que escriban en galego os homes que as mulleres, nunha 
razón de 1,6 a 1.

– Idade: a medida que incrementamos a idade redúcese a probabilidade de 
escribir en galego.

– Lugar de nacemento: as persoas que naceron en aldeas de Galicia escriben en 
galego en maior medida que as outras nunha razón de case 3 a 1.

– As que consideran que Galicia é un Estado ou unha nación teñen máis pro-
babilidades de escribir en galego que as que a consideran unha rexión ou 
autonomía.

– As que se consideran só galegas teñen máis probabilidades de escribir en 
galego que as que se  consideran españolas.
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Táboa 12: Variables na ecuación

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
Paso 1(a) Sexo ,439 ,183 5,753 1 ,016 1,551
  Idade -,152 ,037 16,760 1 ,000 ,859
  Lugar de nacemento 1,089 ,206 28,017 1 ,000 2,973
  Estudos do pai -,200 ,102 3,845 1 ,050 ,819
  Sector de actividade -,058 ,292 ,039 1 ,843 ,944
  Concepto de Galicia ,330 ,100 10,778 1 ,001 1,391
  Consideración de galego/a -,865 ,121 51,155 1 ,000 ,421
  Constante 2,479 ,971 6,514 1 ,011 11,932

(a)  Variable(s) introducida(s) no paso 1: SEXO, IDADE, LUGAR NAC., ESTUD. PAI, SECT. 
ACTIVID., CONCEP.GAL., CONSIDER. GAL.

Se comparamos as persoas que falan galego coas que escriben maioritariamente en ga-
lego, vemos que existen unhas variables que infl úen nos dous casos, e outras só infl úen 
nun deles. O sentido positivo ou negativo en que infl úen é o mesmo nas variables que 
coinciden, mais varía a forza. Vexamos:

Táboa 13: Comparación das variables que infl úen en falar 
e escribir maioritariamente en galego

 Falar Escribir
Sexo 1,519 1,551
Idade  0,859
Lugar de nacemento 6,516 2,973
Estudos do pai 0,649 (0,819)
Sector de actividade 2,167 
Concepción de Galicia  1,391
Consideración de identidade 0,495 0,421

A variable que ten máis peso para explicar en que fala e escribe o alumnado é o lugar 
de nacemento, mais ten máis forza para explicar a fala. O sexo tamén está presente 
nos dous casos por unha razón semellante. A consideración de identidade tamén está 
presente neses dous casos.
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4.3. Sobre a produción científi ca en galego e as estruturas de poder

De acordo: a cultura dominante non está marcada polo que fai a cultura 
dominada, mentres que a cultura dos dominados está asediada, pola súa 
parte, ata nos intres de tregua, polo que os dominantes fan aos dominados7.

A orde dominante, onde se establecen as credenciais para que unha persoa poida si-
tuarse nun ou noutro nivel académico, non se marca desde Galicia, senón que a marcan 
as estruturas de poder da universidade española, onde se decide sobre a concesión de 
méritos –sexenios– baseadas nas editoriais en que se publican os libros e os artigos, e 
aducen cuestións de cientifi cidade con base en parámetros como comités de selección-
decisión. O mesmo artigo, se se publica nunha revista galega, supón menos créditos 
que se se publica noutra española, e nunha española menos que se se publica nunha 
de EE. UU. Isto leva a un sometemento dos intelectuais ás estruturas de reprodución 
do poder do sistema-mundo, e a lingua galega queda relegada a un segundo plano.

Así, cando lles preguntamos aos membros galegos do PDI sobre a publicación en ga-
lego, resulta que un 29,8% dos membros do PDI da UDC publicarían máis en galego 
se fosen mellor valorados os traballos realizados nesta lingua.

Táboa 14: Redacción dos traballos en galego

 A non redacción en galego dos traballos
 científi cos débese a que os puntúan pouco para
 os sexenios? 
   Si Indifer. Non NS/NC Total  
Se valorasen máis  Si 12,4% 4,4% 10,0% 3,0% 29,8%
estes traballos  Indiferente 5,0% 7,0% 14,8% 3,7% 30,6%
en galego,  Non 3,3% 2,2% 19,8% 2,0% 27,4%
publicaría máis  NS/NC ,6% ,7% 3,0% 8,0% 12,2%
nesta lingua? 
Total  21,3% 14,4% 47,6% 16,7% 100,0%

7 Grignon, C. e Passeron, J.-C. (1992): Lo culto y lo popular (Madrid: Ediciones de la Piqueta): 72.
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5. Resultado das entrevistas en profundidade a profesorado da UDC

Dos 10 profesores consultados, elixidos entre os que imparten docencia en galego, 9 
deles naceran en zonas rurais de Galicia e 1 naceu na Coruña. En todos os casos a lingua 
dos pais era o galego e tiveron como lingua materna o galego. Oito deses profesores 
teñen fi llos, dos cales só dous lles falan galego na familia. Dous deses profesores teñen 
netos e os seus fi llos falan cos netos en castelán;, preocupándolles, como desexo, que 
os netos falen en inglés.

Respecto ao motivo de impartiren a docencia en galego, seis deles lévana impartindo 
desde sempre, considerando que é o natural, que nas universidades galegas debe im-
partirse docencia en galego. Os outros catro imparten a docencia en galego motivados 
polos programas de normalización lingüística da UDC. Tres dixeron claramente que 
empezaran para reducir horas de docencia e logo xa seguiron impartindo en galego. 
Cando se lles pregunta polo inglés todos eles indicaron a súa inquedanza respecto a 
este tema.

Respecto á publicación en galego, seis profesores publicaron algún libro ou artigo 
científi co en galego, os outros catro nunca publicaron en galego. Dos que publicaron 
en galego manifestan que o fi xeron no pasado, pero que agora mesmo están preocu-
pados por publicar en revistas científi cas de impacto e por iso publican en castelán 
e mesmo nalgún caso publicou en inglés. Oito non cren que publiquen en galego no 
futuro. Un deles manifestou o seu interese en que cando se xubile e xa non teña que 
aterse aos criterios do sistema universitario, se dedicará a escribir e publicar en galego 
libremente. Outro indicounos a necesidade de que o galego se una co portugués para 
que as editoriais poidan ter forza e os temas sexan de interese para unha comunidade 
de persoas ampla, mesmo con outros países onde falan portugués.

Despois de proporcionarlles os datos dos distintos colectivos da UDC que ten coñe-
cementos do galego (saben falar, ler e escribir) e a porcentaxe dos que na práctica o 
falan, len en galego ou escriben, preguntámoslles sobre dito desaxuste. As explicacións 
centráronse fundamentalmente na  mala imaxe que consideran que ten o galego por 
dúas razóns, unha delas é que segue sendo considerada una lingua dos grupos sociais 
incultos e outra que falada por determinados colectivos da Universidade pode ser 
considerada unha lingua de grupos sociais que nalgún caso dixeron «antisistema» 
e noutro de colectivos non conformistas. Ambas as razóns son mal vistas por unha 
maioría. Outros recalcaron que o costume foi reservando o galego para outros usos e 
a conciencia colectiva asignoulle á Universidade o castelán, e que moitos seguen coa 
rutina sen cuestionarse.
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Ao preguntar sobre o Servizo de Normalización Lingüística, en xeral consideran que 
é importante, pois aínda que non acabe «convertendo» a moitas persoas –é o concepto 
que empregou un dos enquisados– polo menos serve para que non morra totalmente o 
galego e se siga incrementando, aínda que sexa moderadamente, o número de membros 
dos distintos colectivos que o empregan.

6. Conclusións

A porcentaxe de alumado, PAS e PDI da Universidade da Coruña que entende, sabe falar 
e sabe ler en galego é moi elevada, porén a porcentaxe dos que o falan ou o escriben é 
moi baixa. Isto vénnos dicir que o motivo do non usar o galego na UDC non vén dado 
tanto por razóns de coñecemento –aínda que si o sexa para unha determinada porcen-
taxe–, como a que se debe, segundo os resultados dos entrevistados en profundidade a 
razóns de prestixio, políticas, de funcionalidade ou de falta de refl exión.

Tamén é importante sinalar a opinión dos entrevistados en profundidade sobre a función 
do Servizo de Normalización Lingüística que ha de servir para mellorar o prestixio 
da lingua e para facer refl exionar aquelas persoas que se deixan levar pola conciencia 
colectiva, para que refl exionen e impartan docencia en galego. Moitos dos que impar-
ten docencia en galego foron motivados polas políticas do Servizo de Normalización 
Lingüística, sendo o mellor exemplo da súa funcionalidade e importancia. Porén, ven 
imposible cambiar o sistema para que a produción científi ca se faga en galego, pois o 
sistema de avaliación vai cara ao inglés.

Respecto ao coñecemento do galego nos distintos colectivos universitarios e o feito de 
que xa sexa superior a porcentaxe dos que o saben ler ou escribir á dos que o saben falar 
temos que destacar a visión de Claude Hagège8 sobre as causas da morte das linguas. 
Este autor defi ne unha lingua morta como aquela que «perdeu os seus falantes», que 
«perdeu, por así dicilo, o uso da palabra». Pode seguirse a estudar a súa gramática e 
o seu vocabulario, mais a xente deixa de empregala para comunicarse acotío. Este é 
o caso do que está a acontecer co galego: nunca se estudou tanto, mais nunca se falou 
tan pouco.

O proceso de globalización e os sistemas de avaliación da produción científi ca están 
pondo en grave risco de desaparición o galego como idioma de comunicación científi ca 

8 Cfr. Hagège, C. (2001): No a la muerte de las lenguas (Barcelona: Paidós).
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ao buscar o profesorado fundamentalmente publicar para acreditarse ou acadar sexenios 
de investigación. Algúns apuntan a necesidade e posibilidade de se unir ao portugués, 
pero cando lles preguntamos a outros por esa posibilidade vena complicada por varios 
motivos e consideran que non se vai producir.

O diagnóstico do galego na UDC está claro, outra cousa é que decisións tomar se se 
quere implantar unha política máis ou menos efectiva, a que prazo en combinación 
con que ámbito, pois non tería sentido unha política illada da que se siga no contexto 
de Galicia. Existen distintas propostas en canto ás medidas que tomar, e en canto a 
fonte de onde parten, pero se se queren decisións efectivas, terían que ser tomadas a 
niveis máis elevados ca o propio de Galicia9 cuestionándose en que lingua debe falar o 
poder científi co10 e sobre as consecuencias que poden ter existen diferentes debates11.
En todo caso, a Universidade representa o poder, polo menos o poder cultural; é o 
púlpito desde o que se emiten os discursos acreditados que teñen unha repercusión ben 
distinta da doutros escenarios como nos explica Bourdieu, polo que se se quere dar 
un cambio estrutural, os escenarios de poder e a lingua en que se emiten os discursos 
acreditados e científi cos terían que ser os primeiros en cambiar.

9 Consello de Europa (2001): From Theory to Practice-The European Charter for Regional or Minority 
Languages.
10 Bourdieu, P. (1982): Ce que parler veut dire: L’economie des échanges linguistiques (Parí: Fayard); 
Bourdieu, P. (1984). Homo academicus (París: Munuit).
11 Wananga, T. P. (2014): «Contesting public monolingualism and diglossia: rethinking political theory and 
language policy for a multilingual world» en Language Policy, 13(4): 371-393.
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