
OS SÉCULOS ESCUROS Literatura galega



CONTEXTUALIZACIÓN

- Idade Media: s. XII-XIV

a) Lírica profana

1. Cantigas de amigo

2. Cantigas de amor

3. Cantigas de escarnio e maldicir

b) Lírica relixiosa: Cantigas de Santa María do rei Afonso X, o Sabio

- Séculos Escuros: s. XV, XVI, XVII 

- A Ilustración: s. XVIII: O pai Sarmiento e outros precursores



DECADENCIA DO ESPLENDOR MEDIEVAL

Coa morte do rei don Denís en 1325 iníciase o camiño da decandencia do trabadorismo.

O seu fillo, o conde de Barcelos (morto en 1354) é considerado a derradeira figura

da escola galego-portuguesa.

A partir de entón, os poetas comezan a empregar o castelán.



OS SÉCULOS ESCUROS

Denomínanse Séculos escuros aos séculos XV, XVI e XVII, durante os que a literatura

galega entra nun período de decadencia no que a lingua perde o seu uso nos

rexistros oficiais, e dunha maneira paralela prodúcese unha enorme perda do poder

político do reino de Galicia.



CONTEXTO HISTÓRICO

1. Guerras dinásticas:
Coa morte do rei Henrique de Castela = conflicto sucesorio

- A nobreza castelá, arcebispo de Toledo, coroa de Aragón apoia a irmá do rei: Isabel
- A nobreza galega e Portugal: Xoana, a Beltranexa, filla do rei.

Coa victoria de Isabel = represión contra os nobres que apoiaron a Xoana e centralización

2. Papel desempeñado pola igrexa:
Co beneplácito papal, os mosteiros galegos perden a súa autonomía = dependencia de Castela



O PRIMEIRO FOCO DIGLÓSICO

Cando Galicia comeza a súa integración non violenta no Estado español, dirixido por

Castela, irrompe na nosa comunidade un idioma alleo, o castelán, asociado ao poder.

Iníciase así un proceso desgaleguizador ao tempo que se intensifica a política

centralista. Este descurso contou apenas con resistencia, debido á inexistencia dunha

forte burguesía artesanal e comercial que defendese os seus intereses.

Pero tal vez, foi máis decisivo o papel da Igrexa. Coa maior presenza de bispos,

abades e priores de fóra, o púlpìto e a escola en mans do clero convertéronse en

eficaces instrumentos castelanizantes, favorecendo a aparición do primeiro foco

diglósico.



A LINGUA

1. O galego e o portugués afástanse ata converterse en dúas linguas distintas.

2. A coroa de Castela introduce en Galicia nobres e membros da Igrexa foráneos =

CENTRALIZACIÓN//CASTELÁN COMO LINGUA DE PODER 

3. Aínda así, a maior parte da poboación (rural e analfabeta) fala en galego =

DIGLOSIA//PERDA DO GALEGO NA ESCRITA 

4. A literatura queda reducida a mostras populares e a transmisión oral.

5. Dialectalización e fragmentación da lingua galega fronte as gramáticas e a 
fixación do castelán e portugués. 



O GALEGO FRONTE AO PORTUGUÉS



INICIO DA DIGLOSIA



DESPREZO AOS GALEGOS NA CORTE

Con un cuerto de turrón

y con agua y con gragea,

goza un Píramo barata

Cualquier Tisbe Gallega (…)

(Clara referencia ás criadas galegas,

das cales os satíricos rían 

por sucias e estúpidas)

Hay gallega, rolliza como un nabo

entre puerca y mujer, que baja al río

y lava más gualdrapas que un esclavo

cantando como un carro en el estío.

Quevedo

Lope de Vega



O SÉCULO XVIII: A ILUSTRACIÓN

Aínda que segue a marxinación do galego, xorden figuras que:

 Pescudan nas orixes do galego.

 Defenden a súa capacidade e valía.

 Preocúpanse polos temas lingüísticos e filolóxicos.

 Escriben en castelán PERO comezan a empregalo nalgunhas composicións. 



OS ILUSTRADOS GALEGOS

1. O padre Feixoo: figura máxima da Ilustración .

Obra en castelán PERO dedicou algunhas páxinas as orixes do galego. Pioneiro na 
defensa da dignidade da lingua: equiparábao ás linguas románicas negando a súa 
condición de dialecto.

2. Frei Martín Sarmiento: precursor da filoloxía galega.
Coloquio de 24 galegos rústicos (1746): 1200 coplas ao estilo popular onde recompila léxico e 
expresións do galego que escoitou nas súas viaxes.

3. Xosé Andrés Cornide: autor de libros de Historia Natural interesado na lingua. Famoso 
polo soneto A Filida, de grande calidade literaria.

4. O cura de Fruíme, Diego Antonio Cernadas e Castro:

Obra moi abundante, só unha pequena parte en galego. TEMÁTICA: louvanza de Galicia 
e da vida na aldea.



FREI MARTÍN SARMIENTO

- Nace en Vilafranca do Bierzo (León) en 1695. 

- Ingresa na orde benedictina en Madrid: erudito (filoloxía, botánica, teoloxía…)

- Un adiantado da súa época:

 A instancias de Sarmiento créase o Real Xardín Botánico e reclama a creación de 
bibliotecas públicas e xardíns botánicos en diversas cidades e ó estilo dos que hai en 
Europa. 

 Educación e liturxia en lingua vernácula. 

Y es bárbara crueldad y necedad excusada que unos forasteros enseñen a los niños gallegos 
mediante la lengua castellana que no saben, la lengua anticuada que no deben saber, y 
castigándoles si se les escapa alguna voz o frase gallega de las que han mamado. Todo 
maestro de Gramática que no fuera gallego y erudito en su lengua patria, se debe excluír
de ser maestro de niños gallegos, aunque sea un Cicerón o un Quintiliano.



ESCOITA O VÍDEO E RESPONDE

https://www.youtube.com/watch?v=UgmrA6-pB_4

1. En que ano foi homenaxeado o Pai Sarmiento?

2. Que acontence cando ingresa no convento?

3. Que motiva o seu traballo sobre o galego?

4. Por que é importante Sarmiento para a literatura galega?

https://www.youtube.com/watch?v=UgmrA6-pB_4


TREBELLAS OU TRABALLAS?

No sé cómo toleran los obispos que curas que no son gallegos ni saben la lengua 
tengan empleo ad curam animarum y sobre todo la administración del santo 
sacramento de la Penitencia. ¿Qué es el coloquio de un penitente rústico y gallego con 
un confesor no gallego, si no un entremés de sordos?

El verbo trebellar (*) en gallego, de trupidare, siempre significa in malam partem y dista 
cien leguas del honesto verbo traballar. Confesor castellano ha habido que hasta 
después de muchos años estuvo en el error de que el mismo verbo era trebellar gallego 
que trabajar castellano. Y a los penitentes que confesaran que trebellaban tantas veces 
les decía que en días festivos sólo podían trebellar una hora, pero que en los días 
laborables podían trebellar ad laudes e per horas.

Si el tal confesor conociese la copla gallega común, "el clérigo y la criada jugaban a 
los trebelliños...", etc., entendería el significado.

Frei Martín Sarmiento



O GALEGO EXTERIOR: FRONTEIRAS

Utilízase a expresión galego exterior para referirse ás falas galegas

de zonas do Estado español que non fan parte da comunidade

autónoma de Galicia.

Estas falas organízanse xeograficamente en:

• Terra Eo-Navia (Asturias), arredor de 40.000 persoas

• O Bierzo (León) arredor de 35.000 persoas

• As Portelas (Zamora), arredor de 1.000 persoas

• Val de Xálima (Cáceres), arredor de 4.500 persoas


