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QUE APPLE FALE GALEGO 
DEPENDE DE TI

QUEREMOS GALEGO 
CONVÓCANOS A 
UNHA MANIFESTACIÓN 
MULTITUDINARIA PARA 
DEFENDER A NOSA LINGUA

PROPOSTA PARA UN 
COMPROMISO COA LINGUA 
NOS CONCELLOS

IRMANDADE TV QUERE SER 
A TELEVISIÓN GALEGA DO 
FUTURO

A SITUACIÓN DO GALEGO 
É OBXECTO DE DÚAS 
DENUNCIAS INTERNACIONAIS

O pasado mes de decembro comezou a andar 

formalmente Queremos Apple Galego!, unha iniciativa para 

demandar que as galegas e galegos poidamos empregar a 

nosa lingua nos dispositivos Apple. Px. 3

Tras se faceren públicos os datos do IGE que debuxan un 

preocupante futuro para o idioma e constatan o fracaso 

dos últimos trinta a anos de política lingüística, a plataforma 

cidadá fixo un chamado a todo o pobo galego a participar 

na manifestación que partirá o vindeiro 8 de febreiro da 

Alameda compostelá ás 12.00 h para exixir unha política 

lingüística comprometida co futuro do galego.  Px. 4

A Mesa animou a comezar o impulso normalizador que 

Galiza precisa polos concellos propóndolles a todos os 

partidos e candidaturas que se presenten ás eleccións 

asinar un compromiso de mínimos para a promoción do 

galego no ámbito municipal. Px. 4

Irmandade Tv está a medrar e enceta un 2015 cheo de 

retos, como dar o salto á TDT e facerse un oco no share 

para satisfacer a demanda dos que queremos máis galego 

na televisión. Entrevistamos o seu director, Aurélio Lopes. 

Px. 8

A denuncia pola vulneración por parte da Xunta e do 

Goberno español dos dereitos lingüísticos dos galegos 

chegará este mes de xaneiro á UNESCO e á ONU. A 

Mesa presentará perante a UNESCO a denuncia sobre a 

crítica situación do galego, que os datos do IGE veñen de 

confirmar, e participará, através de ELEN (Rede Europea 

para a Igualdade das Linguas) na denuncia ao Estado 

español ante a Comisión de dereitos humanos da ONU o 

próximo 21 de xaneiro en Xenebra. Px. 5

somosgalego
Suplemento realizado en 
parcería pola Mesa pola 
Normalización Lingüística e 
por Sermos Galiza
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O galego precisa feitos, 
compromisos reais materializados 

en accións concretas

O
s recentes datos publica-
dos polo IGE sobre o uso do 
galego non sorprenden. Se 
á nosa lingua se lle cortan 
todas as vías de desenvol-

vemento, de produción, de reprodución, de 
devolución; se está excluída dos medios de 
comunicación, das escolas, do comercio, da 
administración, do lecer…; se a oficialidade 
non ten consecuencias e é exclusivamente 
formal, limitada ao uso litúrxico; se a so-
ciedade que a defende e insiste en lle dar 
vida ao galego, actúa soa sen ningún apoio, 
nin sequera mínimo, das institucións que 
teñen o deber de o promover, que outro re-
sultado se pode agardar de calquera estu-
do minimamente rigoroso?

Mentres a tendencia na redución no uso 
do galego continúa o seu camiño, a Xunta 
– a principal institución galega, que co-
mo a mesma Galiza existe porque o gale-
go existe, e que ademais ten a obriga de 
defendelo e promovelo- na boca do seu 
presidente Alberte Núñez Feixó, descar-
ga a súa inacción de máis de 30 anos nas 
familias. Naquelas que sen falaren galego 
si teñen unha actitude positiva mais que 
non atopan ningún recurso que conver-
ta esa actitude en feitos e transmisión da 
lingua, e tamén naquelas moitas, moití-
simas, activas, que contra vento e maré 
se preocupan de transmitiren a lingua ás 
súas fillas e fillos coa única axuda do seu 
propio compromiso, tantas veces insufi-
ciente perante un contexto onde o imperio 
do español, sen a máis mínima opción de 
galego, é abafante. Non existe oferta au-
diovisual en galego para a mocidade e nin 
sequera a televisión pública galega emite 
debuxos animados ou series de moda no 
noso idioma. Exclúese o galego da maioría de ámbi-
tos de lecer e as mozas e mozos non poden escoller 
xogos, filmes ou revistas xuvenís na nosa lingua. 
Neste contexto, as nais e pais preocupados por lle 
transmitiren o idioma ás crianzas, ven como á súa 
impotencia teñen que engadir o insulto e o despre-
zo que lles mostrou o señor Feixó, que só lles ofre-
ce que se busquen a vida para manter o futuro do 
galego, ademais dun decretazo no ensino que por 
primeira vez na historia prohibe a impartición de 
determinadas materias na lingua propia e impide 
de facto que gran parte da mocidade remate a es-
colarización obrigatoria cunha competencia sufi-
ciente en galego. 

Estes datos preocuparían a calquera goberno dig-
no que buscase garantir o futuro do pobo que di-
rixe. Ao noso só lle preocupa o que dicir para fuxir 
da súa responsabilidade: non só a de non ter toma-
do ningunha medida a favor do galego, senón a de 

editOrial

actuar directamente en contra da súa normali-
zación, e nin sequera garantir condicións míni-
mas de igualdade.

A lingua precisa xa de compromisos reais mate-
rializados en accións concretas. Esta non é a hora 
dos desexos, das declaracións de intencións, dos 
rituais e as declaracións de amor. O galego pre-
cisa feitos, non escusas. Por iso A Mesa lanzou 
unha proposta a todos os partidos para que se 
comprometan a desenvolver unha serie de me-
didas tras as eleccións municipais de maio. En-
tre elas que nos pregos de condicións dos con-
cursos se inclúa de oficio a cláusula de redacción 
en galego; que a lingua galega sexa sempre a de 
referencia na administración municipal e de to-
dos os cargos electos; que todos os contratos e 
axudas públicas de calquera tipo deban produ-
cir un aumento efectivo da presenza do galego 
na entidade receptora e avaliar o cumprimento; 

creación dun Servizo Municipal 
de Normalización Lingüística ou 
que as escolas infantís municipais 
garantan cando menos o 50% de 
presenza do galego.

No ámbito internacional, A Me-
sa estará en Xenebra o 21 de xa-
neiro, no quinto aniversario da 
grande folga no ensino e unha 
das mobilizacións sociais máis 
grandes de Galiza e de Europa a 
favor dunha lingua propia que se 
lembran. Denunciará o Estado es-
pañol xunto con outras organi-
zacións que forman parte da Re-
de Europea para a Igualdade das 
Linguas (ELEN), polos incumpri-
mentos dos dereitos humanos en 
relación ás linguas, a absoluta si-
tuación de desigualdade e despro-
tección na que nos atopamos, co 
consentimento explícito do Esta-
do, cando exiximos sermos trata-
dos como cidadáns con dereitos 
ao utilizarmos a nosa lingua no 
noso país.

Todas as conquistas a favor do 
galego viñeron da forza da socie-
dade galega. A ela nos diriximos 
para que participe activamente 
na mobilización que terá lugar o 
8 de febreiro convocada pola pla-
taforma cidadá Queremos Galego, 
que impulsou A Mesa pola Nor-
malización Lingüística e hoxe es-
tá integrada por máis de 600 en-
tidades.

Unha grande mobilización para 
exixir unha acción real do gober-

no galego a favor da nosa lingua 
propia, para que sexa reposta en todos os ámbitos 
dos que está a ser excluída e se promova a súa ofi-
cialidade real, comezando por derrogar todas as dis-
posicións legais que limitan o seu uso normal, como 
o decretazo contra o galego no ensino.    

Unha grande mobilización que demostrará que so-
mos moitas as persoas que estamos dispostas a que 
Galiza e o seu idioma vivan en plenitude, con total 
normalidade. Que somos miles e miles a garantía de 
que o galego non desaparecerá, de que ten moito fu-
turo por diante, porque malia todo, actuamos todos 
os días dun xeito consciente para que as nosas fillas 
e fillos falen a súa lingua, para que o galego exista 
en todos os lugares, a través de todos os medios que 
temos ao noso dispor, tamén organizándonos e par-
ticipando para que ningunha agresión á nosa lingua, 
para que ningunha inxustiza motivada polo uso do 
noso idioma, para que ningunha situación de discri-
minación e desprezo fique impune.  
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Abertos ao galego
O Premio Abertos ao Galego quere contribuír a avanzar na normalización do noso idioma no ámbito 
empresarial e implicar o conxunto da sociedade na súa consecución. 

A 
Mesa pola Normalización Lin-
güística convoca o Premio 
Abertos ao Galego, co que 
se recoñece a empresas que 
destacan polo uso normal do 

idioma galego. Esta iniciativa, que xorde da 
necesidade de lle darmos máis visibilidade 
social ás empresas que se comprometen 
cun dos máis  principais sinais da iden-
tidade de Galiza quere contribuír a crear 
unha imaxe de prestixio asociada ao uso 
do galego no ámbito empresarial.  

O Premio Abertos ao Galego concédese 
anualmente a unha empresa que se dis-
tinga no uso normalizado da lingua gale-
ga. O premio, ademais de no seu carácter 
simbólico, materialízase na pertenza ao 
proxecto Abertos ao Galego por un ano 
para a empresa gañadora. 

A Mesa procura a implicación da socie-
dade a través da presentación de candi-
daturas: calquera empresa ou particular 
pode enviar propostas que inclúa o no-
me e datos de contacto da empresa, xun-
to cunha explicación da candidatura na 
cal se incida no uso do galego que se fai 
desde a empresa candidata.

Na primeira edición do Premio Aber-
tos ao Galego, en 2012, o xurado decidiu 
outorgarllo á empresa Tuenti Technolo-
gies, promotora da rede social máis popu-
lar entre a mocidade. En 2013 a II edición 
dos premios foi para San Luís, cadea co-
ruñesa de electrodomésticos que reabriu 
precisamente ese ano, volvendo a facer 
gala do seu uso do galego.

Abertos ao Galego entregou o III Pre-
mio en 2014 á Cooperativa Erica Mel, de 
Arzúa, polo seu compromiso coa lingua 
galega.  Unha empresa que abriu un ca-
miño no seu sector e foi pioneira na eti-
quetaxe en galego.

A Cooperativa Erica Mel naceu no ano 
1990  e está integrada por máis de 350 so-
cios e vende os seus produtos en todo o 
país e mesmo en todo o estado. 

A Cooperativa Erica Mel foi expedientada nos 
anos 90 pola propia Administración autonómi-
ca por etiquetar en galego os seus produtos. A 
presión social conseguiu que se retirase a san-
ción. O xerente lembra ese episodio e móstrase 
“satisfeito do traballo ben feito, de estar onde 
debes estar e á altura dos tempos”. 

entregados por Mario Outeiro, delegado 
de Cultura da Deputación de Lugo, e Mar-
cos Maceira, presidente da Mesa. 

O acto presentouno a actriz Iria Sobrado 
e contou coa actuación de Caxade. 

O xurado tamén recoñeceu cunha men-
ción especial a Radio Fene, emisora muni-
cipal que cumpre  30 anos. Foi no seu mo-
mento a primeira radio pública local que, 
con carácter estábel, empregou integra-

mente a lingua galega nas súas emisións, 
que principiaron en setembro de 1984.

A entrega dos premios foi o 19 de dec-
embro ás 19 h no Museo Provincial de Lu-
go. Os III Premios Abertos ao Galego foron 

Apoiemos a iniciativa Queremos Apple en Galego

O 
pasado mes de decembro 
comezou a andar formal-
mente Queremos Apple 
Galego! (www.queremo-
sapplegalego.me), unha 

iniciativa que nace coa intención de lo-
grar a tradución de todos os sistemas 
operativos dos dispositivos de Apple ao 
galego, #OS e #iOS.

No seu manifesto, os promotores da 
iniciativa salientan a vitalidade do galego 
no campo das novas tecnoloxías, non só 
pola súa importante presenza como lin-
gua de uso nas redes sociais (20ª lingua de 
uso en Twitter no ano 2009, moi por en-
riba do seu peso poboacional e amosan-
do un amplo grao de adopción temperá), 
senón tamén pola existencia de potentes 

g r up o s  d e 
tradutores de 
software (especialmente software libre) 
e de moi activos desenvolvedores de apli-
cacións do máis diversas.

Malia isto, ningún dispositivo de Apple 
inclúe aínda a opción de idioma de ga-
lego, polo que cómpre solicitármoslle a 
esta compañía que inclúa o galego como 

opción de idioma nos seus sistemas ope-
rativos, tanto no OS como no iOS.

Desde A Mesa apoiamos esta nova 
iniciativa e animamos a participar ne-
la, conscientes de que o impulso da so-
ciedade é imprescindíbel para conseguir 
avances para a nosa lingua. 

De esquerda a dereita, Alonso Caxade, Iria Sobrado, Marcos Maceira, Suso Asorey (xerente de Erica Mel) e Henrique Sanfiz (de Radio Fene).



44 Quinta feira, 15 de xaneiro de 2015. Nº 2

Queremos Galego convoca a todo o 
pobo galego a unha manifestación 
multitudinaria para defender a súa 
lingua o 8 de febreiro en Compostela

A mobilización, que partirá ás 12.00h da Alameda compostelá, exixirá un cambio de rumbo na 
política lingüística, cuxos nefastos resultados evidenciaron aos recentes datos do IGE

A 
plataforma cidadá Queremos 
Galego, formada por máis de 
600 colectivos sociais de todo 
tipo, denunciou que os datos 
feitos públicos polo IGE nos 

que se constata o nivel de uso máis baixo 
do galego e que amosa datos especialmen-
te preocupantes na mocidade, son a con-
secuencia lóxica de 33 anos de inacción 
da administración con respecto ao noso 
idioma que sobrevive nunha situación de 
liberdade vixiada e de oficialidade formal 
mais non real.

A política da actual Xunta de Galiza con 
respecto á lingua galega agravou máis es-
ta situación ao incidir nos prexuízos que 
xa sufría o galego e ao iniciar uns retroce-
sos sen precedentes na etapa democráti-
ca. Tras a política de exclusión, probición 
e eliminación da xa escasa presenza so-
cial do galego, a ninguén pode sorpren-
der estes datos do IGE. É vergoñento que 
o presidente da Xunta tente eludir a súa 
responsabilidade mentindo e humillan-
do as familias con declaracións nas que 

afirma que “nunca se ensinou tanto ga-
lego” ou que a “responsabilidade da perda 
de falantes é das familias”.

Ninguén dubida que Feixó é o princi-
pal responsábel desta situación, xa que 
nunca houbo tanto desprezo ao idioma 
de Galiza por parte dun goberno na eta-
pa democrática. A Xunta debe abandonar 
esta actitude e pór en práctica todos os 
acordos sobre lingua, debe deixar de facer 
publicidade enganosa e manipuladora, e 
debe comezar por derrogar o Decretazo 
contra o galego e pór en marcha dunha 
vez o PXNLG que ven de facer 10 anos. 

Este é o momento de asegurarmos o 
noso futuro colectivo e de nos mobili-
zarmos para defender a nosa lingua, a 
nosa existencia. Neste sentido Queremos 
Galego chamou a participar o próximo 
8 de febreiro ao mediodía, nunha mani-
festación que partirá da Alameda com-
postelá e que contará cunha participa-
ción masiva, salientando a necesidade 
de que todo o pobo galego participe, 
independentemente da súa opción po-

lítica, para dar a máis ampla mostra de 
unidade en torno á lingua.

A plataforma cidadá fixo un chamado 
especial ás nais e pais que lle transmiten 
a lingua as fillas e fillos mais observan 
con impotencia como a escola é un ele-
mento de desgaleguización, ás nais e pais 
que sen falar galego queren que as súas 
fillas e fillos o coñezan e teñan competen-
cias nel para poder utilizala, aos máis de 
4500 profesoras e profesores que mani-
festaron o seu compromiso de manter a 
lingua galega nas aulas malia os riscos 
da prohibición que impón o decretazo e 
mesmo a aquelas e aqueles que sen se-
ren insubmisos queren que se derrogue 
o decretazo para que o galego volte a to-
das as aulas de Galiza.

Para facilitar a asistencia á mobiliza-
ción do día 8, a plataforma disponibi-
lizará un servizo de transporte desde 
diferentes puntos do país. A informa-
ción ao respecto poderase seguir até o 
día 8 de febreiro no web www.quere-
mosgalego.org.

A 
Mesa animou a comezar 
o impulso normalizador 
que Galiza precisa po-
los concellos, que nuns 
meses entrarán nun no-

vo proceso electoral. Neste sentido 
a entidade en defensa do idioma es-
tá a contactar con todos os partidos 
e candidaturas que se presenten ás 
eleccións municipais para lles pro-
por que asinen un compromiso de 
aplicación da legalidade que ampara 
a promoción do galego e das medi-
das do Plan Xeral de Normalización 
da Lingua Galega referidas ao ámbito 
municipal. Entre outras a proposta 
inclúe que todos os cargos públicos, 
departamentos e organismos depen-
dentes teñan a lingua galega como lin-
gua xeral de referencia oral e escrita; 
que a administración parta da oferta 
positiva do galego na atención oral e 
escrita á cidadanía, tanto presencial 
como telefónica ou telemática; que as 
empresas subcontratadas polo conce-
llo garantan o respecto á oficialidade 
do galego e aos dereitos lingüísticos 
das veciñas e veciños, ou  impulsar a 
creación dun Servizo de Normaliza-
ción Lingüística naqueles concellos 
onde aínda non existir. É necesario 
que os alcaldábeis asuman o compro-
miso de impulsar políticas activas en 
favor do galego e dotar con recursos a 
planificación lingüística do concello, 
con actuacións transversais en todas 
as áreas municipais procurando o in-
cremento do uso e prestixio da lingua 
propia de Galiza.

Cómpre ter presente que esta é unha 
proposta de mínimos, xa que o que se 
reclama non é máis que o cumprimen-
to dos acordos parlamentarios, ben en 
forma de Lei, ben no PXNLG.

A Mesa está a remitir a súa pro-
posta a todos os concellos galegos e 
agarda un amplo respaldo de todas as 
candidaturas xa que "se lles importa o 
futuro de Galiza, impórtalles o futu-
ro do galego”. Así, chamou tamén ao 
conxunto da sociedade a se implicar 
na iniciativa e demandar dos seus re-
presentantes “máis política e menos 
politicaría en relación á lingua, no-
meadamente daqueles que abandona-
ron os acordos e incumpriron a súa 
palabra de potenciar a normalización 
da lingua propia de Galiza”.

Proposta 
para un 
compromiso 
coa lingua 
nos concellos

máisNovas
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A denuncia pola vulneración por parte da Xunta e do 
Goberno español dos dereitos lingüísticos dos galegos 
chega á UNESCO e á ONU

E
ste mes de xaneiro acollerá dúas 
denuncias internacionais rela-
cionadas co idioma. Por unha 
banda presentarase a denuncia 
perante a UNESCO da preocupan-

te situación da lingua galega, que a enqui-
sa do IGE vén de confirmar e que é conse-
cuencia dunha política de desleixo e de non 
asumir responsabilidades, como mostra o 
incumprimento escandaloso de acordos e 
tratados internacionais como a Carta Eu-
ropea das Linguas e a Declaración Univer-
sal de Dereitos Lingüísticos ou a negativa 
da Xunta a implementar políticas activas 
de promoción do idioma.

A vicepresidenta da Mesa pola Norma-
lización Lingüística, Mónica Pazos, pre-
sentou perante os medios o pasado mes 
de decembro o contido da denuncia que 
a entidade en defensa da lingua fará che-
gar á UNESCO e que parte dos criterios 
estabelecidos polo organismo internacio-
nal. Segundo sinalou Pazos “dirixímonos 
á UNESCO porque un dos seus principios 
básicos é o mantemento e perpetuación 
da diversidade lingüística”.

Esta denuncia non só conmemora o se-
senta aniversario da histórica presenta-
ción en 1954 da Denuncia diante a Unesco 
da perseguizón do idioma galego polo Esta-
do Hespañol, un fito da resistencia do pobo 
galego, senón que aspira a deter o crime 
contra o noso idioma que están a perpetrar 

FCC despreza a oficialidade 
do galego no seu contencioso 
coa Mancomunidade de 
concellos Serra do Barbanza

padecemos as persoas que lexitimamente 
queremos vivir en galego no noso propio 
país, para que tamén os gobernos español 
e galego tomen nota e rectifiquen a súa po-
lítica de supremacismo lingüísitico, unha 
forma máis de racismo” engadiu Pazos.

F
CC é a empresa que xestiona a 
planta de xestión dos RSU dos 
nove concellos que integran a 
Mancomunidade Serra do Bar-
banza. Tras unha auditoria na 

que  segundo a mancomunidade se de-
tectaron numerosas irregularidades e in-
cumprimentos das condicións da adxudi-
cación, iniciouse o proceso para cancelar 
a concesión. Neste contencioso, a empresa 
non admitiu que a mancomunidade usase 
o galego na documentación e solicitou a 
tradución ao español dos máis de 2 000 
folios que forman o expediente.

A Mesa e a Mancomunidade de concellos 
Serra do Barbanza representada polo seu 
presidente e alcalde de Carnota, Ramón 
Noceda, mantiveron unha reunión para 
valorar o ataque á oficialidade do galego 

da multinacional Fomento de Construccio-
nes y Contratas, tras a que a entidade en 
defensa do idioma amosou o seu apoio á 
Mancomunidade no uso normal do galego 
e denunciou a gravidade da actitude hostil 
cara á lingua da coñecida multinacional, 
que pretende eliminar pola vía dos feitos 
o carácter de lingua oficial do galego.

A entidade en defensa do idioma mos-
trouse contundente ao negar a lexitimi-
dade de FCC para solicitar a tradución 
deste expediente ao español, lembrando 
que non tivo ningún problema para en-
tender o galego cando lle interesou asinar 
o contrato de adxudicación nin en todos 
os anos que leva vixente a concesión, e 
preguntouse se FCC “mantén a mesma 
actitude cando concorre a procesos de 
adxudicación de obras ou servizos pú-

blicos en Cataluña ou en Francia”.
É incomprensíbel a pasividade da Xun-

ta ante este tipo de agresións á oficiali-
dade do galego, algo que ningunha outra 
administración consinte nos seus res-
pectivos países, pois que a lexislación 
obriga as empresas concesionarias de 
servizos públicos non só a respectar a 
oficialidade do galego, senón a promo-
ver o seu uso normal oralmente e por 
escrito na prestación dos seus servi-
zos, así como garantir que os cidadáns 

se poidan relacionar con elas e acceder 
aos seus servizos en galego. Xa que lo-
go non é admisíbel que a empresa argu-
mente descoñecemento do galego por-
que ten o deber de o coñecer e utilizar. 
Lembrémoslle a FCC, pois, a súa obri-
ga como empresa adxudicataria dunha 
concesión pública de respectar o réxi-
me de oficialidade lingüística, de for-
ma que non pode obviar que o galego é 
a lingua propia e oficial de Galiza e da 
súa administración.

Reunión entre o alcalde de Carnota, Ramón Noceda, e o presidente da Mesa, Marcos Maceira.

as institucións que deberían protexelo, a 
comezar pola Xunta.

O outro albo da denuncia internacional 
da Mesa será a Comisión de dereitos huma-
nos da ONU, onde a entidade en defensa da 
lingua participará nunha denuncia ao Es-

tado español por vulneración dos dereitos 
humanos que se presentará en Xenebra o 
21 de xaneiro, xunto coas entidades que coa 
Mesa forman parte de ELEN (Rede Europea 
para a Igualdade das Linguas).

“O mundo debe coñecer a situación que 
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S
e quixermos ga-
rantir o futuro do 
galego será preci-
so non só deter-
mos a perda de 
falantes como 
tamén gañarmos 

outros novos. Mais precisamos 
deter igualmente o proceso de degrada-
ción interna –ou castelanización– e recu-
perarmos a calidade lingüística perdida 
após séculos de dominio do español. 

A preocupación pola calidade da lingua 
xa está presente nos nosos devanceiros 
e continúa a ser un tema de debate na 
actualidade, como pon en relevo un re-
cente libro coordenado polo profesor X. 
M. Sánchez Rei, significativamene intitu-
lado Modelos de lingua e compromiso 
(Baía, 2014). Nel fica ben patente a direc-
ta ligazón entre compromiso coa lingua 
e defensa dun galego máis auténtico e 
de calidade. E rexéitase tamén a hibri-
dación como unha solución de futuro 
para o galego, pois só conduciría á di-

toponimia
A VOLTAS CO NOME DE GALIZA

PARA MELLORARMOS A CALIDADE DA NOSA 
LINGuA E GARANTIRMOS O SEu fuTuRO

Por César Varela.
Profesor e activista 

cultural

Por Xosé Ramón Freixeiro Mato. 
Catedrático de Filoloxía 

galega na UDC

solución deste no español e, por tanto, 
á súa morte.

A preocupación pola calidade da lingua 
non se debe reducir á escrita, onde xa se 
teñen producido avanzos importantes. Dé-
bese estender á oralidade formal, mais ta-
mén á informal. É precisamente no plano 
oral onde temos de realizar un maior es-
forzo individual como mostra do compro-
miso lingüístico.

Mais, que entendemos por galego de ca-
lidade? Exporanse agora uns criterios xerais 
para en ocasións posteriores entrarmos en 
pormenores. Será un galego de calidade 
aquel que tenda a:

1. Axustarse con coherencia ás normas 
gramaticais da lingua (ben sexa a norma 

por ter a pel clara e os ollos azuis!
Como chegou ao Brasil esta idea sobre 

como é un “galego”, coincidente coa idea 
que expón o visigodo Isidoro? Diríamos 
que ao través dos portugueses, mais eu 
nunca puiden apreciar esta consideración 
sobor dos galegos por parte dos portu-
gueses da Europa.

Os varios nomes de vilas castelás que 
locen o apelido de GALLEGOS, xa sabe-
mos que é debido á baixa de moitos cote-
rráneos que ían poboar as novas póboas 
que se fundaban logo das conquistas aos 
mouros.

Pensamos que a palabra GALEGO, na 
alta Idade Media, debeu ser sinónimo de 
cristián ou non musulmán. Nos escritos dos 
mouros, nin se fala de Asturias, nin de León, 
nin de Castela como o fai a historiografía 
española. Para os mouros estaban os de 
HISPANIA, que eran eles, e os outros, que 
eran os da GALYQuIA, ou galegos, herdei-
ros do antigo reino suevo.

Máis difícil é explicar o nome de GALE-
GOS, que locen moitos lugares da Galiza. 
un topónimo debe ser definidor, ou sexa, 
carectizador, e non se entende como se 
pode chamar un lugar de GALEGOS cando 
todos os lugares do arredor están habita-

interna ou oficial, ben sexa a internacional 
ou reintegracionista), dando no entanto 
plena cabida ás lexítimas variantes dialec-
tais de acordo co rexistro utilizado en ca-
da caso.

2. Evitar o uso de españolismos lexicais, 
fraseolóxicos, morfosintácticos ou foné-
ticos.

3. Prescindir dos marcadores discursi-
vos castelanizadores, a comezarmos polo 
omnipresente *bueno e a seguirmos con 
outros como *vamos a ver, *o sea etc.

4. Preservar na oralidade os trazos fóni-
cos e entoativos propios do galego.

5. usar o infinitivo flexionado e o futuro 
de subxuntivo sempre que foren gramati-
calmente posíbeis e recomendábeis.

6. Construir o complemento directo 
sen a preposición a como norma xeral.

7. Colocar os pronomes persoais áto-
nos de acordo coa sintaxe galega.

Na realidade, os dous primeiros pun-
tos xa incluirían os outros, mais convén 
singularizármolos pola súa relevancia. 
E acrecentamos un principio xeral: a 
escolla de formas galegas converxen-
tes co portugués contribúe para a ca-
lidade lingüística.

galegos, ben antes da chegada dos mu-
sulmáns (estamos falando dos anos 560 
d.C.). As etimoloxías de Isidoro están moi 
cuestionadas, e semella que neste caso es-
tá actuando na súa mente a palabra grega 
“galactos” para referirse á albura do leite.

GALACTO > GALO > GALAICO e daí GA-
LLAETIA, ou terra dos “brancuchos”.

Na miña estadía no Brasil puiden cons-
tatar como esta idea sobor dos galegos 
está asentada popularmente alén do At-
lántico.

No Brasil, a palabra GALEGO, é usada 
popularmente para designar unha persoa 
de ollos e pel clara. Hoxe estase a usar ta-
mén como sinónimo a verba “alemao”. O 
anterior presidente brasileiro Lula, chamaba 
familiarmente á súa muller de “a minha ga-
lega”. A súa muller nada tiña a ver co noso 
país; o que si era… branquiña e de cabelo 
loiro. Puiden constatar o mesmo cando, 
viaxado polo Nordeste brasileiro tivemos 
un problema no carro… ao preguntar para 
resolver a incidencia co neumático, un “ca-
ra” aconsellounos de acudir ao “borrachei-
ro galego da esquina”. Ao entender que o 
“borracheiro” era galego, xa entrei cheo de 
confianza, mais el nada tiña a ver coa Gali-
za, simplemente era chamado de “galego” 

O 
nome do noso 
país é moi an-
tigo; polo tan-
to desvendar o 
seu significado 
é unha tarefa 
difícil; debe ser 

máis penoso que explicar os nomes 
de Castela ou Catalunya, que son 
medievais.

Acéptase que o nome de GALIZA 
procede do apelativo dunha antiga tri-
bo, a dos GALAICOS, coa que se ato-
paron os gregos e romanos, instalada 
nas terras que irían desde Braga até o 
monte Medulio.

Imos tratar aquí do motivo que levou 
a chamar a esas xentes de galaicos e 
á súa terra de GALLAECIA.

É curiosa a opinión que sobre o no-
me de GALEGOS achega S. Isídoro, 
no seu sonado libro das Etimoloxías. 
Vexamos:

“… Aos galegos chámaselle así po-
la sua brancura; por iso tamén se lles 
chama de “galos”. Son, efectivamente 
máis brancos que os restantes pobos 
da Hispania. Eles aseguran que a súa 
orixe é grega e por iso gozan dun ca-
rácter inxenioso…”

Isto é o que escribe Isídoro sobor dos 

dos polos mesmos galegos. Como expli-
car tamaño paradoxo?

Hai na parte de Cáceres, na vila de  Her-
vás, un río chamdo de RÍO DE GALLEGOS. 
Pensamos que neste caso como o nome 
non se refire a un lugar habitado senón a 
unha corrente fluvial, este nome nada tería 
a ver coa baixa de galegos cara ás terras do 
Sur. A faciana da paisaxe alí é dun río cheo 
de enormes pedrolos, até semellan restos 
dunha antiga morrena glacial. A nosa idea 
é que aquí, o nome de GALLEGOS se refi-
re a esas pedras que caracterizan o curso 
do río. Eses gallegos serían os CALLAuS 
ou “CALLIEuX”como din os franceses ao 
referirse aos pelouros graníticos que mar-
can a paisaxe. Mesmo a personaxe infantil 
dos videos franceses de Caillou, debería-
molo traducir ao galego como Pelouro, 
pois esa é a faciana da cabeza do meniño 
protagonista.  

Á mesma conclusión nos leva reparar 
no pedregoso aspecto do pirenaico río 
chamado de GÁLLEGO, en contraste 
co barrento Ebro a onde vai deitar as 
súas augas. 

Cremos pois que o nome do noso país 
e o da tribo que lle deu nome se refire á 
sorpresa que debeu ser para gregos e ro-
manos atopar unhas terras tremendamente 
penedías en contraste coas chairas do Sur. 
Desde esta mesma prespectiva deberia-
mos focalizar o nome das masas pétreas 
do monte vigués do GALIÑEIRO, ou CA-
LLINARIO, onde moitas antigas casas vi-
guesas foron feitas coa “flor da pedra de 
Chan de Brito”. As dolorosas pedras nos ri-
les son chamadas de “CÁLCuLOS”, e con 
pelouros, nos ábacos, comenzou a cien-
cia de CALCuLAR. As tribos dos CALLAuS, 
ou homes CALLAIKuS, os dos penedos, e 
a nosa Terra CALLAETIA!

SOLEDAD FELLOZA

Serra do Galiñeiro.
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V
arias veciñas de Santiago 
de Compostela denunciaron 
que a Xunta, o Concello de 
Santiago e o Consorcio es-
tán a deturpar a toponimia 

compostelá na rehabilitación da Curti-
duría de Pontepedriña, onde nunha das 
fachadas rehabilitadas se colocou unha 
placa na que se le “Parroquia de San Juan. 
Lugar de Puente Pedriña de Arriba”. Es-
tas placas nin sequera son as orixinais, 
posto que teñen o moi moderno logotipo 
do Consorcio de Santiago. 

Nos últimos anos estanse a multiplicar 
as queixas polo uso incorrecto de topóni-
mos por parte do Goberno e das adminis-
tracións e empresas públicas, cando tras 
máis de trinta anos de LNL debería ser 
unha cuestión superada. Esta nova vaga 
de deturpacións da nosa toponimia está 
motivada e impulsada ideoloxicamente 
desde os propios gobernos do PP, que se 
nega a aceptar a diversidade lingüística 
e cultural do Estado renegando da lexis-
lación e os consensos democráticos aca-
dados entre todas e todos.

Resulta especialmente grave que a pro-
pia Xunta, que ten a responsabilidade legal 
e moral de defender o patrimonio topo-
nímico de Galiza, non só permita senón 
que fi nancie este tipo de agresións. Ca-
be salientar o feito de esta rehabilitación 
estar fi nanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional ao tempo que 
vulnera o estabelecido tanto na Carta eu-
ropea das linguas como na Carta Euro-
pea das minorías nacionais no referido á 
protección da toponimia galega. 

O diñeiro das galegas e galegos non se 
pode utilizar para fi nanciar agresións ao 
noso patrimonio, e non é de recibo que as 
administracións públicas se dediquen a 
colocar sinaléctica que non respectan a 
lexislación. É vergoñento que a Xunta e o 
Concello de Santiago destinen diñeiro pú-
blico a falsear e agredir o noso patrimonio 
cultural, do que a toponimia é unha das 
expresións máis xenuinas, e que tanto o 
Valedor do Pobo como a Secretaría Xeral 
de Política Lingüística permanezan im-
pasíbeis ante este despropósito. 

Xunta, Concello de 
Santiago e Consorcio 
deturpan a toponimia 
compostelá na 
rehabilitación 
da Curtiduría de 
Pontepedriña

"As empresas 
privadas 
concesionarias 
de servizos 
públicos deben 
garantir e 
promover o 
uso do galego, 
oralmente e 
por escrito, nas 
súas relacións 
coa cidadanía"

CONSULTORIO
DALIÑADOGALEGO

N
a anterior entrega deste con-
sultorio, falabamos sobre o 
dereito que as consumidoras 
e consumidores galegos te-
mos a usarmos o galego nas 

nosas relacións de consumo, desbotando 
a idea demasiado estendida de que unha 
empresa privada da que somos clientes 
pode negarse a atendernos en galego  ou 
mesmo exixirnos que non nos dirixamos 
a eles na nosa lingua.

Hoxe imos demorarnos un bocado 
máis noutras empresas perante as ca-
les os nosos dereitos lingüísticos es-
tán aínda máis protexidos: aquelas que 
prestan os seus servizos grazas a unha 
concesión administrativa.

Neste sentido hai que ter en conta 
que desde o momento no que unha 
empresa resulta adxudicataria dun-
ha concesión pública ten a obriga de 
respectar o réxime de ofi cialidade lin-
güística do mesmo 
xeito que o fai a ad-
ministración, polo 
que non pode ob-
viar que o galego é 
a lingua propia e ofi -
cial de Galiza, estea 
a matriz da empresa 
radicada onde es-
tiver. A lexislación, 
alén do que apunta-
bamos no anterior 
número con carác-
ter xeral, especifi ca 
neste caso  a obriga 
das empresas con-
cesionarias de ser-
vizos públicos a res-
pectar a ofi cialidade 
do galego, a “pro-
mover o uso normal 
do galego oralmen-
te e por escrito na 
prestación dos seus 
servizos” e garantir 
que os cidadáns se 
poidan relacionar 
con elas e acceder 
aos seus servizos en 
galego. Así o fai, por exemplo, a Lei Lei 
4/2006, do 30 de xuño, de transparen-
cia e de boas prácticas na Administra-
ción Pública galega (art. 2, alínea j). Do 
mesmo xeito, alén do que se deriva da 
propia lexislación de réxime local, na 
maioría dos concellos que contan cun-
ha Ordenanza Municipal de Normali-

zación Lingüística esta conterá algún 
artigo no que se especifi que o deber 
das concesionarias municipais de ga-
rantir o uso do galego na prestación 
dos seus servizos.

Xa que logo, non debemos dubidar 
en pedirmos atención en galego na 
compañía da auga, do lixo, da ORA, 
na piscina municipal ou nas instalacións 
deportivas do concello, por exemplo.

No caso de vermos vulnerados os no-
sos dereitos, podemos aplicar as mes-
mas indicacións que sinalabamos no 
anterior número de Somos galego, en-
gadindo neste caso unha queixa peran-
te a propia administración que adxudica 
o servizo a esta empresa. De igual for-
ma que ante calquera outra compañía, 
podemos actuar de dous xeitos: 

a) se podemos agardar a que nos 
presten o servizo na nosa lingua, debe-
mos interpor queixa expresando que re-

clamaremos polos 
danos e prexuízos 
mentres non sexa-
mos atendidos na 
lingua escollida.

b) se nos vemos 
obrigados a expre-
sarnos en espa-
ñol porque des-
examos obter ese 
servizo inmedia-
tamente ou non 
podemos agardar, 
temos que facer 
constar a reclama-
ción igualmente.

É preciso sa-
l i enta r  nes tas 
queixas que non 
se trata dunha 
exixencia á per-
soa, que pode 
non estar en Ga-
liza, que non fala 
a nosa lingua, se-
nón que é unha 
exixencia á polí-
tica lingüística de 
empresa, que de-

be respectar a lingua de escolla do 
cliente. Cómpre insistirmos na ne-
cesidade de que as empresas con-
traten persoal con competencias 
lingüísticas en galego, o que xera 
postos de traballo, dignifi ca a nosa 
lingua e amósanos respecto como 
clientes.



contracapa

“A nova fase de Irmandade Tv quere 
cumprir con ese 55% de galegas e galegos 
que demanda máis galego na televisión"

aurélio lopes director de irmandade tv

c
omo valorades a actual situa-
ción dos medios de comuni-
cación, nomeadamente os au-
diovisuais, en galego?
En termos xerais, a excepeción 

da CRTVG, seguimos a ser produtos de segun-
da división. Lese máis prensa de papel en es-
pañol que en galego, escoitase máis radio en 
español que en galego e vese máis televisión 
en español que en galego. Neste último so-
porte, segundo o IGE por volta dun 80% ve só 
ou máis televisión en español que en galego. 
No eido audiovisual é evidente que existe un 
problema de falta de oferta en galego. Non así 
na prensa dixital na nosa lingua, que se vén 
consolidando após o deserto mediático que 
experimentamos hai 3 anos.

Se ben é importante ter en conta que debe 
existir unha oferta variada e plural de me-
dios en galego tamén temos que ter en conta 
a demanda da cidadanía para saber en que 
punto nos atopamos. Segundo a mesma en-
quisa do IGE, aínda existe unha maioría que 
demanda máis televisión, radio e prensa en 
galego. Polo tanto, os medios de comunica-
ción en galego, se facemos ben os deberes, 
temos moita marxe para medrar e ampliar 
a nosa cota de lectores, radiouvintes ou te-
lespectadores. Hoxe a prensa en galego on-
de máis consolidada está é no soporte dixi-
tal. Grazas a Sermos Galiza tamén volveu ao 
quiosque semanalmente xunto con outras 
publicacións quincenais ou mensais. No ám-
bito radiofónico, Radio Fusión, a rede galega 
de radios municipais, con máis de 25 anos 
de traxectoria aínda ten un longo camiño 
por percorrer para seguir medrando. Neste 
sentido, a nova fase de Irmandade TV que-
re cumprir con ese 55% de galegos e galegas 
que demanda máis galego na televisión. Po-
demos traducilo en que desexan outra canle 
que non sexa a TVG.
 
Que achega Irmandade Tv ao escenario me-
diático do país?
En primeiro lugar, unha nova canle en galego 
á marxe da CRTVG. Deste xeito ofrecemos a 
posibilidade de poder ver máis contidos en 
galego. Máis oferta. En segundo lugar, plura-
lidade. Desafortunadamente, o ente público 
a día de hoxe, está ao servizo dos intereses 
políticos do Partido Popular que exerce un 
férreo control sobre os contidos informati-
vos e o target, o público ao que se quere di-
rixir: fundamentalmente ao ámbito rural e 

dar o paso a profesionalizar o proxecto para 
saír a competir co resto nas mellores condi-
cións posíbeis. 

En breve daredes o salto da rede á TDT. 
Que outras vías de crecemento nos agar-
dan neste 2015?
Estaremos emitindo, de entrada, en catro co-
marcas do país a través da TDT, no pacote bá-
sico de todos os abonados de R e por supos-
to, disponibilizaranse vía web. Todos os días, 
de luns a venres, estaremos cun telexornal 
xeralista á noite, un espazo para o debate e 
outro para o deporte. Queremos combinar 
información e entretemento. Cos novos so-
portes e o paso a emitir diariamente expe-
rimentaremos un aumento importante da 
audiencia e polo tanto, da incidencia social 
do medio. Somos moi optimistas a respecto 
das potencialidades que se abren.
 
Cales son os retos aos que se enfronta Ir-
mandade Tv nesta nova etapa?
Facerse un oco no share... Quere-
mos estar no 1%  de media de 
aquí a un ano. Pode pare-
cer pouco mais é un 
obxectivo ambi-
cioso. Hai que 
ter en conta 
que o progra-
ma de máis 
audiencia en 
V Televisión, o 
programa de 
debate social 
e político, os 
mellores días 
ten o 1,5% do 
share. Cremos 
que Irmandade 
TV polos medios 
técnicos que 
terá e a ca-
lidade in-
formati-
va poderá 
compe-
tir a me-
dio prazo 
directa-
men-
te con 
V Te-
levi-

sión, que basicamente é unha canle en es-
pañol dirixida ás elites urbanas. Hoxe o seu 
share tamén está alimentado por públicos 
que lle son pouco fieis mais buscan temáti-
ca galega e detestan a manipulación e falta 
de pluralidade da TVG. Mais son públicos que 
Irmandade TV pode gañar porque son cons-
cientes tamén dos intereses do grupo Voz.
 
O goberno comprometeuse ao asinar a Carta 
Europea das Linguas a favorecer a creación 
de televisións privadas en galego. Tedes al-
gún tipo de apoio da administración?
A nosa aspiración non é ser un medio sub-
vencionado. Aspiramos a ser viábeis por au-
diencia. Mais debe existir igualdade de con-
dicións respecto ao resto de medios. E hai 
certos grupos, como o grupo Voz, que leva 
chuchado moitos cartos do erario público. 
Neste sentido, demandamos á administra-
ción un trato proporcional. Agardamos que 
a administración acabe comprometéndose 
dalgún xeito coa nova fase que abrimos. Imos 
agardar a ver que acontece. De non ser así, 
buscariamos a fórmula para poder facer va-
ler os dereitos de Irmandade TV.
 

Sustentades o voso crecemento no apoio 
popular… con campañas de ampliación 
de capital, micromecenado… Que po-
demos facer as persoas conscientes 
da necesidade de medios galegos e 
en galego para axudar a consolidar 
este proxecto?
Nesta fase, contribuír economicamen-
te. Se queremos competir, ser rápidos e 
áxiles precisamos ter bos medios técni-

cos. A capitalización de Irmandade TV 
ten ese sentido. Dotar ao me-

dio de bos equipamen-
tos. A seguir, sinto-

nizarnos na TDT, 
na Smart TV ou 
no web e dar 
a coñecer a 
familiares e 

amizades o 
nacemen-
to dunha 
ca n le  de 
televisión 
que vén pa-
ra ficar para 

moitos, moi-
tos anos.

as capas máis avellentadas. Entendemos que 
é unha necesidade, por déficit na oferta ac-
tual, unha televisión orgullosamente galega, 
en galego e que poña tamén o foco no ámbito 
urbano e vilego e na Galiza máis dinámica 
sen descoidar obviamente a realidade rural. 
Queremos chegar progresivamente a todos 
os públicos, dos cativos aos vellos.
 
Que valoración facedes en Irmandade TV 
deste primeiro ano e medio de andaina?
Valorámolo como unha bonita experiencia e 
unha etapa necesaria para chegar onde hoxe 
estamos e poder cumprir cos novos retos que 
temos por diante. Toda a equipa de Irman-
dade TV medrou moito profesionalmente co 
paso dos programas. Máis alá de contar con 
medios limitados respecto aos das grandes 
televisións verificamos en moitas reportaxes 
e programas a necesidade do público des-
te tipo de contidos. Esa experiencia fíxonos 
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