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1. Diglossia medieval
19
Fungoes do latim e do vulgar na Europa medieval. Dilatafao
funcional do vulgar. Os requisitos da gramaticalizagáo. A demanda da eloquéncia para o vulgar. A língua ao servif o da monarquia.
2. Codifica^ao e fronteira
33
A codificafáo linguística como definidora da língua. Comunidade leitora e nafáo.
3. Línguas rústicas e línguas cortesas
Minorizafao funcional e nova hierarquia linguística.
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4. A Questao da língua etn Portugal
38
A Questao da Língua, um conflito entre dois padroes. A especifidade da Questao portuguesa. O bilinguismo luso-castelhano em
Portugal. O castelhano, idioma "claro e universal". O portugués,
língua interior. A uniáo das coroas assenta as bases de um pro
cesso de substitui§ao linguística em Portugal. A reacfáo portuguesa.
5. Melhor e mais elegante é a língua que mais se conforma
com a latina
46
A estratégia positivizadora e singularizadora do portugués: o latim como arma. Corrupfao e transformafáo.
6. Est valde lusitanorum
51
A proximidade linguística castelhano-portuguesa, uma ameaga
para o portugués. A ortografia como índice de autonomia.
7. O dialecto de prestígio
57
Lisboa, ponto de referéncia e de irradiafao linguística. Depreciagao dos falares setentrionais. Prescritivismo e burocracia. A
agonia do latim. Os "vícios" dos rústicos. Duas medidas.

8. A Língua e o discurso do tempo
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A língua "gótica" e a renascentista. A elaborafáo d'a língua e a
acfáo da Corte. O aviso de Duarte Nunes de Leáo: o galego como exemplo a contrario. A questáo da proximidade/distáncia
interlinguística. O intuito das primeiras gramáticas vulgares. A
añnidade galego-portuguesa para Feijó, Sarmiento e outros.
9. Entretanto na Galiza
74
Por que na Galiza nao há Questáo da Língua. O galego, língua
minorizada. Por que no Antigo Regime o poder nem necessitava
nem pretendia a homogeneizagao linguística. A língua como
marca de status. "A língua geral.da nagao". Difusao do espanhol
na Galiza. Língua nacional e modernidade. Desintegra^ao galego-portuguesa.
10. "Antes moro que gallego"
A imagem vil da Galiza e dos Galegos.
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