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Clamor social polo dereito a
Queremos Galego denunciou o nulo compromiso da Xunta

U

A plataforma cidadá
que aglutina máis
de 500 colectivos e
asociacións quixo
poñer en evidencia os
problemas e trabas
ás que se teñen que
enfrontar acotío as
persoas galegofalantes.

A Mesa pola Normalización Lingüística.
Podes consultar máis información na súa
páxina web: www.amesa.gal.

Arriba, Marcos Maceira, durante o seu
discurso o pasado 17M. Fotos: GZ Foto e
Galiza Contrainfo.

n ano máis as rúas de
Compostela ficaron pequenas para acoller os
milleiros de persoas que
se desprazaron de todos os recunchos do país para apoiar a manifestación convocada por Queremos Galego no 17 de maio, Día das
Letras Galegas.
Baixo o lema deste ano, “En galego día a día” a plataforma cidadá
que aglutina máis de 500 colectivos e asociacións quixo poñer en
evidencia os problemas e trabas ás
que se teñen que enfrontar acotío
as persoas galegofalantes.
O acto foi conducido pola comunicadora e presidenta da Asociación de Actores e Actrices de
Galiza Nieves Rodríguez. Contou
coa participación de Marga do Val,
Concha de la Fuente, Anxos Sobriño, Cesáreo Sánchez e Adela
Figueroa, que leron o manifesto
deste ano no que se revindicou a
necesidade de incrementar a presenza da lingua galega na administración, para que se respecten
os dereitos lingüísticos, na xustiza
-onde só o 5% das sentenzas son
en galego- ou nos medios audiovisuais e de comunicación para non
reducir a programación na lingua
propia, nomeadamente na Radio
Galega. Houbo especial mención
ao proxecto de O Diario Galego.
O sobreesforzo de manter a lingua viva
Na súa intervención, o portavoz de
Queremos Galego, Marcos Maceira, recoñeceu ante unha ateigada
praza da Quintana o “sobreesforzo que realiza o profesorado para
elaborar materiais en galego, o sobreesforzo de pais e nais que procuran solucións ante a marxinal
oferta de galego nos debuxos ou
nos xoguetes, o sobreesforzo das
editoriais que manteñen o noso
idioma a pesar das cativas axudas
da Xunta, grazas ao compromiso
de manterdes o galego vivo!”. “Un
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vivir en galego acotío
sobreesforzo maior nas zonas do
Eo-Navia, o Bierzo, Sanabria e o
Val do Ellas, onde o galego non ten
recoñecida a oficialidade”, engadiu
Maceira.
Queremos Galego denunciou o
nulo compromiso e o desleixo da
Xunta de Galiza ante todo o que
son as cuestión relacionadas coa
lingua galega pois, mentres outros
territorios
lexislan e amparan o uso
das súas linguas, en Galiza é o propio
goberno quen
renega
das
súas
competencias.
Maceira acusou o presidente Feixóo
de renunciar
ás súas obrigas estatuarias “para
se converter nun simple subdelegado do goberno en provincias”.
Para exemplificalo, Maceira argumentou que a Xunta presenta
plans fantasma para dinamizar o
galego entre a mocidade mentres
na Galiza “de facto ao galego impónselle un 155 lingüístico, pois
non se entende que o Tribunal Supremo di que o catalán debe ter
unha presenza mínima no ensino
dun 75%, e o galego está baixando
do 33% grazas ao decretazo contra
o galego e á LOMCE”.

A MOBILIZACIÓN
PUXO EN VALOR O
SOBREESFORZO
DAS PERSOAS
GALEGOFALANTES
PARA VIVIREN EN
GALEGO

Confianza no futuro
Malia a pasividade da Xunta para
promover avances para o galego
e as trabas do goberno do Estado, o voceiro de Queremos Galego
amosouse esperanzado pois, nos
últimos anos, a mobilización social conseguiu importantes pasos
adiante para facer efectivo o dereito a usarmos a lingua propia de
Galiza. Apelou á unión de galegos e
galegas para reivindicar, defender e
empregar a lingua galega día a día.
As rúas de Compostela ficaron outro
ano máis pequenas para acoller os
milleiros de persoas que participaron
na manifestación convocada por
Queremos Galego. Fotos: GZ Foto e
Galiza Contrainfo.
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Para mellorarmos a calidade da nosa lingua
Expresións cos verbos ir e facer
Xosé Ramón Freixeiro Mato

C

omo xa se comentara
noutras ocasións, son moitas as interferencias do español no galego que afectan todos os planos da lingua, mais de
modo especial o léxico. Na maior parte
dos casos a interferencia é fácil de detectar e inclusive non raramente unha
persoa que fala galego acode á forma
foránea con plena consciencia dese
feito; pode ser o caso de pares como
“avó/*abuelo”, “Deus/*Dios”, “quinta
feira/xoves/*jueves”, “galego/*gallego”
ou “forte/*fuerte”, moito evidentes
para a maioría de falantes, mais tamén doutros como “berce/*cuna”,
“porco/*cerdo” ou “estrada/*carretera”
para un número importanes deles.
Sabemos mesmo que algunhas persoas galegofalantes, por efecto perverso dunha situación histórica de conflito lingüístico,
acaban por sentiren como
máis propios algúns deses
termos foráneos, que poden
chegar a se comportar como
auténticos eufemismos das
palabras tradicionais galegas, percibidas como tabús.
É o caso da avoa que di ao
neto que pregunta polo avó:
“Chámalle *abuelo, que é
máis bonito”; ou daquela
nena que dicía preferir a palabra “*escuela” a “escola”
porque esta era fea e bruta,
como relata Dieste no seu discurso de
ingreso na RAG. Puros preconceptos
lingüísticos, claro está.
No entanto, hai outras interferencias
de que moitas das persoas galegofalantes non son conscientes por esas determinadas formas lingüísticas existiren
en galego, aínda que non se usen nese
contexto ou con tal significado concreto. Por exemplo, “pobo” é unha palabra
galega que está ben empregada en “O
pobo de Carballo celebrou as festas de
San Xoán”, mais non en “Eu moro no
*pobo de Carballo”, pois este significado posúeo a palabra correspondente

do español, mais non a galega. Acontece algo semellante co verbo “facer”,
plenamente correcto en “Fai ben o seu
traballo”, mais non en “*Fai tempo que
non te vía”, porque nese tipo de expresións temporais o galego utiliza o verbo
“haber” (“Hai tempo que…”), como fai o
francés (“Il y a temps que…”) ou facía
antigamente o castelán (“Tiempo ha…”),
uso que aínda hoxe conserva como expresión culta. Substituír nese contexto
o verbo “haber” por “facer” non é máis
que imitar o que fixo o expañol e desnaturalizar o galego.
Disto era consciente Ánxel Fole
cando comeza un dos seus relatos
desta maneira: “Foramos o Ricardo i
eu a vela meiga de Torgán, e ‘il haberá’
vinte anos, coma decían os vellos”. A
xente idosa dicía ben e por iso cómpre
insistirmos en que a procura dun galego de calidade non é desertarmos do
galego popular auténtico,
máis ben é recuperármolo. Digamos, pois, “hai tres
anos que non viña por aquí”
ou “había semanas que non
a vía”.
Tamén se utiliza mal o
verbo “facer” para a expresión da temperatura ambiental en casos como “*fai
frío” ou “*fai calor”, calcos
do español que deben ser
evitados, pois nese caso o
galego utiliza o verbo “ir”;
digamos, pois, “vai moito frío”, “ía moita calor” e
tamén “vai moito sol” (ou
“vai un sol de carallo”, se quixermos
ser máis expresivos na fala coloquial).
Son igualmente tradicionais expresións
como “vai vello” ou “vai na misa”, onde
o verbo parece sumar os significados
de “ir” e “estar”.
Polo contrario, débese usar o verbo
“facer” para indicar a idade: “a miña filla
fixo os dez anos”, “mañá a túa neta fará
os dous meses”. Nestes contextos a utilización de “cumprir” é unha interferencia
do español e cómpre evitármola, como
o é o substantivo composto “*cumpreanos”, que se debe substituír por “ani-

ALGUNHAS PERSOAS
GALEGOFALANTES, POR
EFECTO PERVERSO
DUNHA SITUACIÓN
HISTÓRICA DE CONFLITO
LINGÜÍSTICO, ACABAN
POR SENTIREN COMO
MÁIS PROPIOS ALGÚNS
TERMOS FORÁNEOS

Xosé Ramón Freixeiro Mato é catedrático
de Filoloxías Galega e Portuguesa na
Universidade da Coruña. As súas principais
liñas de investigación son a gramática
galega e a lingüística textual, a lingua literaria
e a estilística, e a historia externa da lingua, a
sociolingüística e a calidade lingüística.

versario”: “Hoxe meu pai fai 50 anos e
na festa de aniversario cantarémoslle o
‘parabéns para ti’ após lle entregarmos
un presente”. En galego, pois, os anos
“fanse” e non se “*cumpren”, embora
sempre debamos “cumprir” coas nosas
obrigas e coa palabra dada.
Tamén convén privilexiarmos o
uso do verbo “facer”, face a “formar”,
cando seguido do substantivo “parte”
como complemento directo: “A Galiza fai parte das nacións sen estado da
Europa”.
Son horas, por tanto, de pormos
especial atención con este tipo de
expresións cos verbos “ir” e “facer”,
que teñen unha alta frecuencia de
uso na vida diaria, pois tanto poden
servir para preservarmos a autenticidade e a calidade da lingua galega, se
foren ben empregadas, como para a
desnaturalizarmos e a aproximarmos
máis daquela que a está a ameazar,
se o non foren.

A Mesa publica
o libro Para
mellorarmos a
calidade da nosa
lingua, de Xosé
Ramón Freixeiro
Mato

P

ara podermos garantir
o seu futuro, o galego
necesita deter a perda
constante de falantes,
mais tamén frear o proceso de
degradación interna por castelanización das súas estruturas.
Cómpre, pois, reconstruírmos a
calidade da lingua.
Reprodúcense estes textos
previamente publicados no suplemento Somos Galego da
Mesa pola Normalización Lingüística en parcería con Sermos
Galiza, coa esperanza de seren
dalgunha utilidade para quen
tiver vontade de mellorar a calidade da nosa lingua.
O libro Para mellorarmos a calidade
da nosa lingua, de Xosé Ramón
Freixeiro Mato, está dispoñíbel desde
o pasado 17 de maio.

O Correlingua celebra 18 primaveras de
traballo en prol do galego
As entidades
organizadoras (A Mesa,
CIG-Ensino e AS-PG)
sinalan que iniciativas
como o Correlingua son
necesarias para unha
normalización lingüística
que aínda non está
acadada entre
a poboación máis moza.

B

aixo o lema “A lingua non
para” o Correlingua celebrou a súa maioría de idade
converténdose nunha xanela aberta á normalidade para o idioma
propio de Galiza resultado do esforzo
colectivo. O pasado 17 de abril entregábanse no Teatro Principal de Pontevedra os premios Correlingua 2018,
que este ano recaeron no alumnado
de 5ºA do CEIP Ramón Cabanillas por
mellor vídeo de primaria e infantil, no
alumnado da ESO do CPR Seminario
Menor A Inmaculada por mellor vídeo
de secundaria e bacharelato, no alumnado de 3ºC do IES Antón Fraguas gañador do manifesto e no alumnado de
5ºB do CEIP Albeiros por mellor banda deseñada.

Un ano máis o Correlingua foi quen
de aglutinar o activismo social en
favor do galego.

Tras a entrega de premios, o festexo e o rebulir da lingua estendeuse durante 15 días, entre o 2 e o 16
de maio, pasando por 12 localidades
de Galiza desde Tomiño até Mondoñedo pasando pola Estrada, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo, Vigo, Bueu, Ourense,
Monforte de Lemos e Ferrol.
Desde as entidades organizadoras (A Mesa, CIG-Ensino e AS-PG)
sinalan que iniciativas coma o Correlingua son necesarias para unha
normalización lingüística que aínda
non está acadada entre a poboación
máis moza. A situación actual que
está a sufrir o galego no ensino e na
sociedade evidencia que é preciso
un cambio de rumbo na política lin-

güística e educativa que aplica o PP
desde a Xunta de Galiza.
Neste senso, o Correlingua non
só serve para dinamizar o galego no
ámbito educativo, senón que tamén
supón unha plataforma para dar a
coñecer grandes nomes galegos e
en galego da música actual, das artes escénicas, da literatura ou do
deporte.
Un ano máis o Correlingua foi
quen de aglutinar o activismo social en favor do galego demostrando que en Galiza existe unha cultura
e unha lingua dinámica e viva, que
a mocidade está a favor do galego
malia as dificultades para a súa utilización. Por mil primaveras máis de
Correlingua!
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A Xunta instálase na inacción
fronte ás agresións lingüísticas

V

inte e seis de febreiro de
2018 na cidade de Lugo,
mais podería ter sido calquera outra. Adela Figueroa dirixiuse ao Servizo de Deportes
da Xunta da cidade amurallada para
procurar información sobre os clubes deportivos. A funcionaria que a
atendía falaba castelán. Adela en galego, e decidiu solicitar atención na
súa lingua. Aí foi cando comezaron
os problemas.
Adela ao ver que a funcionaria
lle negaba a atención en lingua galega dirixiuse a
outra empregada pública,
que lle respondeu “yo solo
hablo castellano, no me da la
gana de hablar
en gallego”. A
usuaria lamentou que fose
así, pois non
quería que o
galego se perdese polo que
tivo que soportar un novo ataque da funcionaria: “¡Pues si se pierde mejor! Ni gallego ni catalán, con sólo castellano,
mucho mejor”.
Ante a situación acontecida, a
Mesa pola Normalización Lingüística
tramitou queixas ante diversas institucións para denunciar este caso de
agresión lingüística e discriminación
dos dereitos máis elementais acontecida na Delegación da Xunta de
Galiza en Lugo.
As funcionarias estarían vulnerando diversa lexislación como o Estatuto de autonomía de Galiza no seu artigo 5.4., que promulga que “ninguén
poderá ser discriminado por causa
da lingua”; e a Lei 3/1983 de normalización lingüística, que no artigo 6.1.
recolle que “a cidadanía ten dereito
ao uso do galego nas súas relacións
coa administración pública”.
Ademais da lexislación galega, a

A XUNTA DE GALIZA
RECOÑECE A AGRESIÓN
E DISCRIMINACIÓN
LINGÜÍSTICA, MAIS
NON PROCEDERÁ A
ABRIR NINGUNHA
MEDIDA DISCIPLINARIA
NIN SANCIONADORA

Un novo exemplo en Lugo. Relatamos a experiencia vivida por Adela Figueroa
cando solicitou atención en galego no Servizo de Deportes da Xunta da cidade
amurallada. A Mesa pola Normalización Lingüística tramitou queixas ante
diversas institucións para denunciar este caso.
negativa das funcionarias contraviría tamén lexislación estatal e internacional, como o artigo 13.c) da Lei
39/2015 do procedemento administrativo común das administracións
públicas, que estipula “o dereito a
utilizar as linguas oficiais no territorio
da comunidade autónoma”; ou o artigo 2.b) da Carta europea das linguas
rexionais ou minoritarias, que o Estado español ratificou e que explicita

“Yo solo hablo castellano, no me da
la gana de hablar en gallego”, foi a
resposta que recibiu Adela Figueroa por
parte dunha empregada pública.

que as autoridades administrativas e
servizos públicos comprométense a
dar “a posibilidade para os falantes
de linguas rexionais ou minoritarios
de presentar demandas orais ou escritas nestas linguas”.
A Xunta recoñece a agresión, mais
ampara as funcionarias
A gravidade do asunto e ante as
queixas formuladas pola Mesa e

pola propia Adela, a Xunta de Galiza
non puido obviar este caso de agresión e discriminación lingüística,
mais a resposta non foi a agardada
por parte de quen ten a obriga moral, legal e estatutaria de nos protexer.
Tal e como apunta nun informe
da Secretaría Xeral para o Deporte
enviado á Mesa pola Normalización
Lingüística “as funcionarias que
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O Observatorio dos Dereitos
Lingüísticos intensifica a actividade
Aumento de queixas por vulneración
atenderon a cidadá descoñecían
a obrigatoriedade que demanda
a normativa de aplicación respecto ao dereito da cidadanía a
elixir o idioma en que desexa ser
atendida pola Administración”.
Ademais desta resposta, desde o
departamento da Xunta comunícaselle á asociación que non se
procederá a abrir ningunha medida disciplinaria nin sancionadora
ás funcionarias pois “o xefe territorial do servizo lembroulle as
obrigas legais ás dúas empregadas públicas”.
Neste sentido desde a Mesa
apúntase en primeiro lugar que a
ignorancia da lexislación non exime do seu cumprimento, máxime
cando estamos perante a vulneración de dereitos fundamentais
por parte de funcionarias públicas, e perante a conculcación
de lexislación de carácter básico ao que están sometidas as
funcionarias. Por outra banda,
tamén se denuncian as formas
irrespectuosas das empregadas
con expresións fóra de lugar e a
intensa hostilidade contra Adela
que mesmo poderían ser constitutivas dun delito de incitación ao
odio.
Para Mónica Pazos, secretaria
xeral da Mesa, o recoñecemento
da Xunta da negativa das funcionarias a atender Adela deberían
ter sanción, tal e como estipula a
Lei do estatuto básico do empregado público, por cando menos
as seguintes faltas moi graves:
discriminación por razón de lingua, incumprimento de funcións
inherentes ao posto de traballo
con rigor e respecto e polas faltas graves e por minguar o crédito da imaxe pública da Administración galega. A Mesa interpuxo
alegacións ao informe da Xunta e
volveu solicitar medidas disciplinarias e sancionadoras para evitar que casos como este volten
suceder ou queden sen sanción.

A Mesa asegura que
as administracións e
institucións públicas,
lonxe de ser un eixo
normalizador do idioma,
son as principais
entidades ás que se dirixen
as denuncias. A Xunta
encabeza os ataques ao
galego.

O

Observatorio de Dereitos
Lingüísticos, dependente
da Mesa pola Normalización Lingüística intensificou a súa actividade durante os cinco
primeiros meses deste ano 2018 coa
publicación de do Informe da Liña do
Galego 2018 e do Informe sobre a programación televisiva infantil en galego.
A Liña do Galego, servizo gratuíto
que facilita a Mesa, rexistrou durante
o pasado 2017 preto de 400 queixas,
consultas ou parabéns relacionados coa lingua galega e os dereitos
lingüísticos. O motivo polo que máis
queixas se rexistraron foi por casos
de discriminación lingüística -38%
dos casos rexistrados- ante o incumprimento da lexislación vixente en
materia lingüística, seguido da toponimia deturpada, cun 28% dos casos.
Especialmente alarmante é a cifra do
14% das queixas enviadas por imposibilidade a ser atendido ou atendida
en lingua galega, quer sexa de maneira oral, quer sexa de maneira escrita.
Desde a Mesa denúnciase que as
administracións e institucións públicas, lonxe de ser un eixo normalizador do idioma, son as principais entidades ás que se dirixen as queixas,
cun 56% fronte as empresas de servizos, cun 31% do total de expedientes
abertos. Mais todas as institucións
públicas incumpren de maneira igual?
Pois non, desde a Mesa indican que

a Xunta de Galiza encabeza os ataques ao galego con case a metade
das queixas. Este feito constata o retroceso no impulso do uso do galego
por parte da administración que máis
debería velar, lexislar e promover o
uso do galego.
Desde a Mesa animan a empregar
este servizo sempre que sexa preciso, pois con el dáse cobertura e amparo ás persoas ás que se lles impide
desenvolver a súa vida na lingua propia do país.
Menos do 5% da programación televisiva infantil en galego e minguando
No relativo á programación infantil, o
informe elaborado polo Observatorio
constata que coa chegada da TDT os
programas infantís en galego foron
desaparecendo da canle principal da
TVG, para logo rematar relegados á
segunda canle e cun tempo moi reducido.
As crianzas galegas só teñen un
4,6% da programación diaria semanal e baixa até o 2,7% durante as fins
de semana. Ademais, a programación
está moi pouco renovada xa que algúns debuxos aínda son reposicións
da Xeración Xabarín. Os poucos con-

As crianzas galegas só teñen un 4,6% da
programación diaria semanal e baixa até
o 2,7% durante as fins de semana.

tidos renovados son foráneos dobrados doutras linguas como a inglesa,
a española ou a xaponesa. Desde a
Mesa denuncian que a dirección da
CRTVG renuncia a crear contidos
propios que tivesen máis éxito e xerarían máis emprego no sector da
dobraxe.
Ante este panorama non resulta
de estrañar que a canle máis vista
en Galiza sexa Clan TV, seguida de
Disney Channel e Boing. A TVG2 non
acadaría nin o 1% de cota televisiva. A
situación contrasta tamén coa oferta das outras nacións do Estado con
linguas propias, como Euskal Herría
ou Catalunya, que dispoñen dunha
canle específica para as crianzas poderen ver debuxos nas súas respectivas linguas propias.
Ante tal necesidade, a Mesa pola
Normalización Lingüística enviou á
CRTVG e á Xunta de Galiza un documento con sete medidas para paliar a
carencia de debuxos en galego. Entre
as medidas atópanse, entre outras,
a creación dunha canle específica
para crianzas, dobraxe ao galego na
CRTVE e noutras canles privadas ou
promover os xogos e aplicacións informáticas en lingua galega.
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Grazas por reivindicar que Queremos Galego

O

17 de maio manifestamos o noso orgullo
por manter o galego
vivo día a día. Temos
confianza no futuro porque se o
galego vive é pola vontade firme
dun pobo que teima en existir e
facerse valer.
Mais precisamos ser máis
fortes uníndonos, organizándonos, activándonos para defender a lingua. Todos e todas
facemos máis falta que nunca,
todos e todas somos o sostén
do noso idioma.

