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We are the champions
MIGUEL R. PENAS · Presidente da AGAL

‘O mundial fala ga-
lego’ porque o 
Brasil fala portu-
guês. O Neymar e 

o Cristiano, estrelas das equi-
pas galegofalantes, som bem 
conhecidos por toda a claque 
galega mas poucas vezes po-
demos aceder à sua versom 
original. Os jogos de futebol, 
o discurso da Dilma, as mobili-
zações e o movimento anti-co-
pa,... som muitas as cousas às 
quais poderíamos aceder sem 
alfándegas e portagens. Mas 
encontramo-nos numha situa-
çom que nom é eficaz, nem útil, 
nem justa. Acontece em muitas 
outras esferas do nosso dia-a-
dia, temos duas portas jeito-
sas para abrir-nos ao mundo 
mas só utilizamos umha. Algo 
que nom fai sentido e que nos 
empobrece coletivamente.

Na AGAL finalizamos sem-
pre o ano organizando umha 
assembleia geral em que fa-
zemos balanço e aprovamos a 
estratégia para o ano a seguir. 
A finais de 2013 as pessoas 
associadas reunidos em Ponte 
Vedra decidimos que umha das 
ideias força do 2014 deveria 
ser tentar aproveitar os even-
tos desportivos que decor-
rerám no Brasil nos próximos 

anos. Já em março deste ano 
apresentamos e aprovamos 
noutra assembleia geral a cam-
panha ‘O mundial fala galego’ 
em que avançávamos a palavra 
de ordem e as imagens que iam 
acompanhar a nossa mensa-
gem.

Identificar o galego como 
português singulariza-nos e 
oferece-nos a oportunidade 
de ser o único país no mundo 
com capacidade ‘natural’ para 
comunicar com toda a Amé-
rica latina, com vários países 
da África e mesmo com pujan-
tes enclaves asiáticos. Porta 
de entrada ‘lógica’ na Europa, 
porta atlántica, como sempre 
temos sido, criando o nosso 
próprio centro a partir das pe-
riferias de que podemos parti-
cipar.

Mas, primeiro, é preciso en-
contrarmo-nos a nós próprios 
como coletividade. Mirar para 
o futuro com otimismo e a cer-
teza das nossas forças e opor-
tunidades. Desejando alcançar 
esse futuro mas sem esquecer 
o passado. Sem deixar atrás as 
aldeias e os bairros onde, al-
guns, mamamos a língua, mas 
sem ficar reféns deles. Cons-
truir a partir das realidades 
atuais e avançar.

Miguel R. Penas,  | Foto: Xan Muras

Somos muitas pessoas as 
que temos essa vontade e 
quanto mais pessoal apanhar 
esta onda mais capacidade 
teremos. Queremos umha Ga-
liza que jogue a ganhar e que 
jogue bonito. Que tire fora 
os complexos. Que saiba que 
‘converter o galego em portu-
guês’ só vai tornar mais galega 
a nossa língua, só vai reforçá-

-la. A língua das avoas e avós 
transformada em ferramenta 
universal, unida à outra língua 
(o castelhano) em que temos 
perfeita competência e sim-
plesmente estudando um algo 
de inglês para que, como indi-
ca o título, podamos compor a 
nossa própria versom do: ‘We 
are the champions’ porque ‘Nós 
somos as e os campeões’. 

'O mundial fala 
galego' porque 
o Brasil fala 
português.

Queremos umha 
Galiza que jogue 
a ganhar e que 
jogue bonito. 
Que tire fora 
os complexos. 
Que saiba que 
converter o 
'galego em 
português' só o 
vai tornar mais 
galego, só vai 
reforçá-lo.
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segue-nos em

O Mundial
falou galego

Neste 2014 o Brasil 
centrou grande parte 
do foco dos meios 
em todo o mundo. 

Um país sempre jovem e sem-
pre de futuro, agora também 
de presente. Umha terra com 
multidom de contrastes, pro-
blemas, oportunidades, mati-
zes e cores. Terra de mistura 
e de cruzamentos, de luzes e 
de sombras, de mudanças e 
de esperanças. Um povo que 
encontra na língua o elo para 
construir a sua coletividade. 
Umha língua nascida em am-
bas margens do Minho que 
atualmente é umha das mais 
faladas e com maior projeçom 
internacional.

Neste verão do 2014, todo 
o planeta conheceu e estivo 
pendente do que é o jogo bo-
nito, a torcida, a bola na rede, 
as bancadas ou umha folha 
seca. O galego, que batizado 
como português percorreu 
milhares de milhas náuticas, 
será centro da atençom de 
muitos lares nos cinco conti-
nentes.

A língua própria do país vale 
para conversar com as nossas 
amizades, para falar com as 
nossas crianças, para namo-
rar, para ensinar, para apren-
der, para trabalhar, para jogar, 
para sonhar... para ir com as 
vacas, para apanhar patacas, 
para cozinhar, para ler umha 
tese ou para desenhar a mais 
ponteira tecnologia.

E neste ano valeu, também, 
para organizar, e ser o eixo 
central, do mais grande espe-
táculo futebolístico interna-
cional como é a copa do mun-
do. Umha língua mundial para 

o mundial. A norma do mundo 
é nossa.

As pessoas e coletivos que 
entendemos o galego como 
esta língua extensa, interna-
cionalmente conhecida como 
português, quigemos mostrar 
à nossa sociedade como este 
ano um dos maiores eventos 
desportivos ia ser desen-
volvido nesta nossa língua. 
Longe das visões derrotis-
tas e (auto)limitadoras insis-
timos na necessidade de ver 
na língua um ponto de uniom 
e umha riqueza coletiva para 
toda a cidadania galega. O ga-
lego é sinal que nos caracte-
riza, que nos singulariza, mas 
igualmente é chave que nos 
abre grandes oportunidades.

É também este 2014 o ano 
em que a vontade popular 
tem impulsionado, através 
das nossas instituições, no-
vas vias para avançar nesta 
visom alargada do galego. 
Da língua que temos herdado 
das nossas avós e dos nossos 
avôs e que desejamos legar 
às nossas netas e netos. Mas 
para isso é preciso percorrer 
estes caminhos, em cujo iní-
cio ainda estamos. De reco-
nhecermos o Brasil como país 
galegofalante ao tempo que 
reconhecemos a Galiza como 
lusófona. De dizer aos guar-
da-redes para avançarem até 
à área rival, embora nom este-
jamos no último minuto, para 
rematar de cabeça um tiro de 
canto.

De berrar sem medos, com 
alegria e com muitas esperan-
ças que:
O MUNDIAL FALOU GALEGO
A NOSSA LÍNGUA É MUNDIAL

Neste verão do 
2014, todo o pla-
neta conheceu e 
estivo pendente 
do que é o jogo 
bonito, a torcida, 
a bola na rede, 
as bancadas ou 
umha folha seca.

O galego, que ba-
tizado como por-
tuguês percorreu 
milhares de milhas 
náuticas, será 
centro da aten-
çom de muitos 
lares nos cinco 
continentes.

A língua própria 
do país vale para 
conversar com 
as nossas ami-
zades, para falar 
com as nossas 
crianças, para 
namorar, para 
ensinar, para 
aprender, para 
trabalhar, para 
jogar, para so-
nhar... para ir 
com as vacas, 
para apanhar 
patacas, para 
cozinhar, para 
ler umha tese ou 
para desenhar 
a mais ponteira 
tecnologia.

Momentos dos vídeos da campanha 'O Mundial fala 
galego' (disponíveis em YouTube)
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A língua dos 
camarões
GERARDO UZ · Jornalista

Fum ao rodízio que abriu 
na nossa rua, o que tem 
no logótipo um candeei-
ro de cor verde muito 

rechamante. Como estavam de 
estreia, dérom a cada cliente 
um livrinho de apresentaçom 
em cujas orelhas havia foto-
grafias da equipa do local. Foi 
um bom detalhe... mágoa de 
gralhas!”. Rodízio? Candeeiro? 
Orelhas? Gralhas? Estám estas 
palavras fora de contexto ou 
mal utilizadas?

Como poderemos comprovar 
com só umha olhada, numha 
situaçom normal, umha língua 
viva dá novos significados às 
suas palavras. Porém, o gale-
go da Galiza, devido à histó-
rica pressom do castelhano, 
mantivo significados restritos 
para um amplo leque de termos 
que no resto da Lusofonia de-
signam realidades modernas. 
E como som designadas tais 
realidades no berço da língua? 
Geralmente, em castelhano ou 
com castelhanismos (tanto fai). 
Veremos alguns exemplos.

Adubar
 A alguém ocorreu alguma vez 
adubar a terra? “Mas nom é a 
carne ou peixe que se aduba?”, 
poderá responder-perguntar 
quem nos lê. Com efeito, adu-
bar é sinónimo de condimentar, 
de temperar, mas também de 
estrumar, fertilizar.

Camarões
Na África existe umha anti-

ga colónia francesa que, após 
alcançar a independência em 
1960, adotou como nome o de 
République du Cameroun. Os 
primeiros europeus em chega-
rem ao território foram os por-
tugueses. No ano 1472, Fer-
nando Pó chegou ao estuário 
do rio Wouri e deu-lhe o nome 
de “rio dos Camarões”, plural de 
camarom, devido à abundância 
de crustáceos da espécie Lepi-
dophthalmus turneranus. A 
partir do nome em português, 
os ingleses designaram o ter-
ritório Cameroon, os alemães 
Kamerun e os franceses Came-
roun. Na normativa ILG-RAG, 

apesar de que o esperável seria 
Camaróns, optou-se pola for-
ma coincidente com o castelha-
no: Camerún.

Candeeiro
Um candeeiro é um “aparelho 

que serve para colocar e fixar 
a vela [ou candeia]”, mas, por 

e x t e n s o m , 

“qualquer utensílio 
que serve para ilumi-

nar”. Por esta razom, 
também existem os 

candeeiros elétricos, desig-
nados lámpadas no galego IL-
G-RAG (como no castelhano 
lámpara), mesmo apesar de que 
a lâmpada realmente é o objeto 
que ilumina o candeeiro (cast. 
bombilla).

Cobra-capelo
Quando os marinheiros por-

tugueses descobriram este ani-
mal na Índia, dérom-lhe o nome 
de cobra-capelo ou cobra-ca-
puz, porque a sua cabeça se 
abria como um capucho. Qua-
se todas as línguas europeias 
pegárom nesta denominaçom 
mas poupárom o de capelo. De-
nominar este animal apenas 
de cobra nom fai muito 
sentido, porque desta 
maneira a espécie teria 
o mesmo nome que a fa-
mília. Os codificadores da 

norma ILG-RAG tentárom so-
lucioná-lo alcunhando o nome 
cobra da India mas, como alerta 
Carlos Garrido (op. cit.), pode-
ria-se dar o absurdo de falar de 
cobras da India, por exemplo, 
na África.

Grade
Provavelmente, a maioria das 

pessoas da Galiza associarám 
a palavra grade com um 

“instrumento de lavou-
ra a modo de reixa ou 
caixilho com traves-
sas de ferro ou madei-

r a paralelas, providas de 
puas para esterroar e 

aplainar a terra depois de lavra-
da”. Durante séculos, este foi o 
significado principal, com ligei-
ras incorporações de matizes 
em vários âmbitos industriais 
(que o dicionário da RAG nem 
sequer recolhe) para se refe-
rir a utensílios com forma de 
grelha. Precisamente, o termo 
grade é utilizado na Lusofonia 
para quase qualquer realidade 
que lembre a umha grelha, a 
um cruzamento de linhas ver-
ticais e horizontais. É o caso, 
por exemplo, na ofimática, das 
celas de umha folha de cálculo: 

também isso é 
umha grade!

Gralha
U m h a 
g ra l h a 

é umha ave 
da família dos 
corvídeos. Porém, atualmente 
também designa um erro tipo-
gráfico, umha errata. Na va-
riante isolacionista do galego, 
porém, desterra-se esta ace-
çom, utilizando exclusivamente 
errata, forma coincidente com o 
castelhano.

Orelha
Além de um apêndice do cor-

po de alguns animais e de um 
saboroso doce, umha orelha 
é também a “dobra na capa de 
um livro”. Mais umha vez, no 
galego ILG-RAG renunciou-se 
a umha soluçom de continuidade 
lusófona e optou-se por lapela, 
decalque do castelhano solapa.

Passeio
Além do “ato ou efeito de 

passear” ou do “local destinado 
a passear”, o dicionário e-Estra-
viz (www.estraviz.org) também 
define passeio como a “beira, 
parte lateral ordinariarnente um 
pouco elevada de muitas ruas, 
destinada aos peões [...]”. Para 
esta última aceçom o castelha-
no possui o termo acera e o Ins-
tituto da Lingua Galega criou o 
termo beirarrúa, reconhecendo 
a inspiraçom no catalám voravia 
(literalmente, ‘beira-via’).

Pisca-pisca
O verbo piscar, que na Gali-

za também tem como variante 
chiscar, choscar ou chuscar, 
tem como significado único 
fechar um pouco os olhos ou 
bem fechá-los e abri-los repe-
tidamente. Deste significado e 
da própria palavra deriva umha 
outra, pisca-pisca, que se uti-
liza nos países lusófonos para 
designar o “acessório dos veí-
culos com uma lâmpada que se 
acende e apaga intermitente-
mente”. Apesar da inequívoca 
galeguidade do termo, por si-
nal muito expressivo, para esta 
realidade o dicionário da RAG 
recomenda a voz espanhola 
intermitente: “dispositivo dos 
vehículos que acende e apaga 
a intervalos unhas luces, para 
indicar certas manobras”.

Rodízio
O dicionário da Real Acade-

mia Galega define rodicio [sic] 
apenas como a “peza do muíño 
semellante a unha nora, que 
xira ao recibir a auga da cal, 
pondo en movemento a moa”. 
Nem sequer recolhe outras ace-
ções, como umha peça do tear 
ou umha peça de artilharia, nem 
muito menos o significado que 
hoje em dia é mais popular e foi 
já exportado a outras línguas: 
um sistema de serviço na res-
tauraçom onde, por um preço 
fixo, som apresentados rotati-

vamente di-

v e r -
sos pratos e especialidades à 
clientela.

Vaivém
A palavra vaivém é muito cla-

ra e expressiva, formada por 
vai (verbo ir) e vém (verbo vir). 
O dicionário da RAG unicamen-
te recolhe definições relaciona-
das com um movimento oscila-
tório e, figurativamente, como 
sinónimo de variación [sic]. No 
entanto, em galego-português 
também designa, entre outras 
possibilidades, um “veículo es-
pacial recuperável, utilizado 
para viagens tripuladas entre 
a Terra e um ponto na órbita 
terrestre”. Para isto, o dicio-
nário da RAG utiliza o termo 
lanzadeira [sic], já existente no 
galego, mas com umha aceçom 
tirada diretamente do castelha-
no lanzadera, exatamente o que 
já vimos que acontecia com o 
termo lapela.

FONTES:
Manual Léxico Galego. Degrada-

çom e regeneraçom, da autoria do 
professor Carlos Garrido (Edições 
da Galiza, 2011), dicionário da RAG 
(www.realacademiagalega.org), o di-
cionário Priberam (www.priberam.pt/
dlpo) e o dicionário galego e-Estraviz 
(www.estraviz.org).
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Que países
entrarão
na CPLP antes
que a Galiza?
JOSÉ RAMOM PICHEL 
Co-autor de O galego é uma oportunidade

Vários países vão en-
trar como observado-
res associados e mem-
bros, muito antes do 

que o lugar onde nasceu a lín-
gua, a parte da antiga Galiza ao 
Norte do Minho, a comunidade 
autónoma galega atual. Den-
tro destes novos países estão 
a Guiné Equatorial, o Japão, a 
Namíbia, a Turquia e a Geórgia. 

É relevante o interesse cres-
cente na pertença à CPLP e 
os argumentos que dão cada 
um destes países para se inte-
grarem neste espaço cultural, 
linguístico e económico. Fala-
remos só de dous: Guiné Equa-
torial e Geórgia.

Guiné Equatorial
Guiné Equatorial, foi colónia 

espanhola até o ano 1968 e 
previamente colónia portugue-
sa até o ano 1778. Será mem-
bro de pleno direito da CPLP 
desde este mês de julho de 
2014.

Recentemente, no web CEO 
Lusófono (ceolusofono.com), 
web sobre pessoas relevan-
tes da lusofonia, aparecia 
este manchete intitulado “Gui- 
né Equatorial reintegra a Lu-
sofonia”. Nele comentava-se 
o bloqueio de Portugal à en-
trada da Guiné, que finalmen-
te cedeu frente as pressões 
do Brasil e Angola.

“(...) Luanda e Brasília can-
saram-se de “dar tempo ao 
tempo” e defenderam também 
os interesses de Lisboa. Ex-
plicaram a Lisboa que estava 
na hora de resolver a re-in-
tegração da Guiné Equatorial 
no espaço lusófono. E Lisboa 
teve de ceder... Quando Por-
tugal deveria ter sido (por 
razões históricas e estraté-
gicas) o principal defensor 
desta re-integração, acabou 
por ser o obstáculo que foi 
necessário Brasília e Luanda 
removerem... Pois, recorde-
se, Portugal era o único país 
lusófono a opor-se à entrada 
da Guiné Equatorial na CPLP.”

Geórgia
Antiga república soviética 

independente desde o ano 
1991, com uma área de 69,7 
quilómetros quadrados e uma 
população de 4,3 milhões de 
habitantes, pediu em 2012 o 
estatuto de país observador 
à CPLP. 

O diplomata georgiano 
Giorgi Gorgiladze tem expli-
cado o interesse da Geórgia 
no bloco lusófono, sublinhan-
do o valor da Língua Portu- 
guesa e o potencial económi-
co dos oito países da CPLP. 
“Os países lusófonos estão 
distribuídos pelos cinco con-
tinentes e é importante rela-
cionarmo-nos com estes paí-
ses. Queremos desenvolver 
relações económicas, políti-
cas e culturais com estes paí-
ses, em particular com Portu-
gal”, disse.

Giorgi Gorgiladze lembrou 
que as ligações entre Portu-
gal e a Geórgia têm séculos, 
apontando como provas des-
se relacionamento a referên-
cia ao povo georgiano n’Os 
Lusíadas, de Luís de Camões, 
ou um painel de azulejos alu-
sivo ao martírio de uma das 
santas mais veneradas na 
Geórgia existente no Con-
vento da Graça, em Lisboa.

Lei Paz-Andrade
A partir da aprovação da 

Lei Paz Andrade, é desejável 
que o governo da Xunta, re-
colhendo o caráter de unani-
midade que trouxe a lei, lidere 
junto com o maior número de 
agentes sociais e económi-
cos galegos, a possibilidade 
de entrar como observador 
associado, no mínimo, e como 
membro de pleno direito por 
justiça. 

O lugar onde se trovaram 
as “Ondas do mar do Vigo” de 
Martim Códax não pode ficar 
à margem da da CPLP. Afinal, 
também saímos nos Lusíadas, 
e com certeza, mais vezes do 
que a Geórgia.
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O lusismo gera o maior consenso

RAIMUNDO SERANTES

Por agora, nom tem ha-
vido indícios que nos 
levem a pensar que 
vai ficar em água de 

castanhas. Há um ano, no se-
guimento do primeiro debate 
parlamentar sobre a Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) Va-
lentim Paz Andrade, a AGAL 
recolhia alguns depoimentos 
do debate nesta mesma publi-
caçom e realizava um vídeo de 
entrevistas a algumhas caras 
conhecidas da política galega 
que davam diferentes soluçons 

para a incorporaçom do portu-
guês ao ensino. Também faziam 
votos para que a unanimidade 
na hora de passar a trámite a 
iniciativa continuasse para tra-
duzir o espírito da ILP em leis 
eficazes para a divulgaçom da 
cultura lusófona na Galiza. 

Um ano depois, nom só de-
vemos aplaudir a agilidade com 
que foi tramitada senom tam-
bém que a Lei voltasse a passar 
por unanimidade e o facto de 
que o texto chegasse ao Par-
lamento consensuado com a 

Comissom Promotora. Agora 
a lei vai implementar-se atra-
vés de decretos, que poderám 
estar mui próximos a chegar, e 
algumha medida já poderia ser 
tomada no próximo ano letivo. 
Mesmo que afinal nom fosse 
assim (a lei nom estabelece pra-
zos), o texto, agora com cate-
goria de lei, assenta as bases 
de um futuro sem dúvida pro-
missor, que promete “valorizar 
o galego como umha língua 
com utilidade internacional” ou 
fomentar “que empresas e ins-

tituiçons aproveitem a nossa 
vantagem lingüística”.

Tendo em conta estes avan-
ços, um compromisso orça-
mentário ou de prazos limita-
dos podia ter comprometido a 
convicçom com que foi assu-
mida polas forças políticas que 
estám ou virám a estar no po-
der e o principal valor com que 
conta a iniciativa é sem dúvida 
a rotunda unanimidade com que 
passou.

Com as lógicas diferenças de 
matiz e perspetiva, nesta oca-

Vamos ser 
exigentes 

com o cumprimento 
desta lei para que 
nom seja flor dum 
dia e concreta-
mente vamos pedir 
meios para a apren-
dizagem do portu-
guês"

Só Gloria Lago criticou a Lei para o aproveitamento da língua portuguesa e vínculos com a Lusofonia que as 
cinco forças parlamentares aprovárom a 13 de março de 2014, um dia que considerárom "histórico”

siom os nossos representantes 
estivérom à altura do que exi-
gia umha sociedade que em ge-
ral gabou a iniciativa. Que nós 
saibamos, entre as vozes pú-
blicas galegas, só Gloria Lago, 
que ultimamente se erigiu em 
perseguidora do lusismo e que 
até definiu o PP como indepen-
dentista, a criticou. A seguir 
fazemos a nossa compilaçom 
do que de mais interessante ou-
vimos na sede parlamentar aos 
nossos representantes políti-
cos na defesa da ILP.

O QUE VEM
COM A LEI?

ENSINO. Incorporará 
progressivamente 
a aprendizagem do 
português em todos 
os níveis.

DIPLOMACIA. Rela-
çons com a Lusofo-
nia serám conside-
radas estratégicas.

COMUNICAÇOM. 
Favorecerá troca 
audiovisual entre a 
Galiza e Portugal.

ANA PONTOM 
(BNG)

Nom realizou emen-
das à Lei por conside-
rá-la muito positiva 
no sentido de ampliar 
as relaçons com a Lu-
sofonia para forta-
lecer o galego, mas 
nom deixou de la-
mentar o facto de ter 
sido retirado o prazo 
de quatro anos.

Necessitamos 
que a Lusofo-

nia seja umha reali-
dade e nós sermos 
umha realidade para 
a Lusofonia"

XABIER RON
(AGE)

Criticou a pouca 
margem dos partidos 
da oposiçom para 
trabalhar sobre o 
texto, ainda que nom 
deixasse de valorizar 
positivamente a in-
clusom da proposta 
desta força política 
no sentido de admitir 
a reciprocidade das 
trocas culturais.

Este texto é 
realista, de 

consenso e útil. Eu 
diria, inclusive, que 
é um texto que nos 
pom perante um fito 
histórico nas rela-
çons entre a Galiza 
e Portugal"

AGUSTÍN
BAAMONDE (PP)

Usou argumentos 
económicos e cul-
turais para situar o 
galego como numha 
via de universalidade 
e justificou que a lei 
nom incluísse prazos 
“inviáveis” para evitar 
que ficasse num tex-
to altissonante, mas 
pouco eficaz.

Esta iniciativa, 
que aginha 

será lei, é sobre-
todo um projeto 
de futuro para nos 
encontrarmos com 
o nosso passado"

FRANCISCO
CAAMANHO (PSOE)

Releu um texto da 
Geraçom Nós para 
salientar a importán-
cia histórica do dia. 
Destacou o contribu-
to do seu partido na 
redaçom final do tex-
to para que a lei seja 
avaliada anualmente 
polo Parlamento.
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éMundial converteu
Arçua na capital
galega da Lusofonia

No dia 5 de julho, Ar-
çua converteu-se na 
capital galega da Lu-
sofonia graças à ce-

lebraçom do terceiro festival 
éMundial. Das 11 da manhã 
até bem passada a meia-noi-
te, mais de umha dúzia de va-
riadas atividades deliciárom 
os centos de pessoas que se 
aproximárom do recinto feiral 
arçuano.

Para o sucesso do evento, 
a Associaçom Galega da Lín-

REDAÇOM

TERCEIRA EDIÇOM DO FESTIVAL ÉMUNDIAL

gua (AGAL) —organizadora do 
festival— agradeceu o apoio 
dos voluntários e voluntárias. 
“Sem o seu trabalho, isto nom 
seria possível”, assinala Miguel 
Penas, presidente da AGAL. 
Precisamente, umha das pro-
postas estelares pujo a prova 
o esforço das voluntárias e 
voluntários, o jantar africano, 
que reuniu à mesa mais de um 
cento de comensais.

Quanto ao festival propria-
mente dito, foi inaugurado pola 
vigorosa voz do multifacetado 
artista Xurxo Souto.

A seguir, começo da 3ª Ra-
magem de Pega no Livro, rede 

de clubes de leitura em portu-
guês, e sessom vermu com Ter-
ra Morena e Rui David. Depois 
da música, o pessoal pudo es-
colher entre participar no ate-
liê de percussom do brasileiro 
Paulo Silva ou assistir à mesa 
redonda sobre a Lei Paz-An-
drade.

A simultaneidade de ativida-
des foi graças à estruturaçom 
do evento em diferentes es-
paços. Precisamente, um dos 
mais visitados foi o Espaço 
Semente, ponto de convívio 
de miúdos e graúdos, em séria 
concorrência com os balcões 

O jantar de temática africana e o Espaço Semente fôrom
os pontos estelares da programaçom elaborada pola AGAL

de coletivos sociais. Aliás, 
toda a jornada foi possível vi-
sitar a exposiçom Cantigas de 
Santa Maria. Arte BDieval. Esta 
sucedida amostra já visitou 
numerosos pontos da geogra-
fia galega nos últimos meses... 
e nem só, já que também se ex-
pujo no País Basco.

Continuando com a progra-
maçom, um dos pontos este-
lares foi, como já se indicou, 
o jantar africano. aliás a úni-
ca atividade de pagamento de 
todo o evento.

Já pola tarde, além das nu-
merosas atividades no Espaço 
Semente (música, brinquedos, 
conta-contos...), tivo também 
lugar a segunda parte da Ra-
magem, além do ato de lança-
mento de Quês e porquês do 
reintegracionismo, umha mesa 
redonda de cidadãos lusófo-
nos ou a grande novidade des-
te éMundial: “Somos... e faze-
mos”, umha oportunidade para 
que entidades galegas com 
umha visom “extensa e útil” da 
nossa língua se apresentarem 
ou explicarem os serviços que 
oferecem.

Afinal, à noite, concertos 
ao vivo com os galegos Narf 
e Xabier Mugardos, o brasilei-
ro João Alberto e o angolano 
Alberto Mvundi.

O derradeiro espetéculo 
musical foi os concertos co-
locárom a cereija no topo de 
um bolo realizado a base de 
palestras, exposições, muita 
conversa e muita música. Tudo, 
numha língua, o galego, que 
éMundial.

O cartaz do evento foi muito completo

Da AGAL agra-
decem o labor 
dos voluntários 
e voluntárias, já 
que sem o seu 
apoio e esforço 
a terceira ediçom 
do éMundial "nom 
seria possível"

Houvo atividades 
para todos os 
públicos: música, 
gastronomia, lei-
tura, brinquedos, 
debate... Umha 
completa emen-
ta que finalizou 
como começou, 
com mais músi-
ca feita na nossa 
língua
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No Espaço Semente pudérom desfrutar de inúmeras atividades tanto as crianças como as pessoas adultas que as acompanhavam

Na imagem superior, o espaço destinado aos balcões de diferentes coletivos;
na inferior, ato de lançamento de Quês e porquês do reintegracionismo





11FEST-AGAL, a revista da AGAL que se distribui no dia da Festa Nacional · ano 2014

Caminho dos três anos de Semente

ESCOLAS DE ENSINO GALEGO SEMENTE

A Semente Compostela 
fai o vindouro no-
vembro três anos a 
funcionar. Três anos 

escolares intensos, mas cheios 
de emoçons e de esperanças. 
Cheios de cançons, de desco-
brimentos e de ensinamentos. E 
cheios de surpresas.

A Semente é um centro para 
crianças de entre 2 e 6 anos 
que nasceu em 2011 por ini-
ciativa da associaçom cultural 
compostelana a Gentalha do 
Pichel. Naquela altura conside-
rávamos que precisávamos de 
umha rede de centros de imer-
som linguística que permitisse 
que aquelas famílias que qui-
xerem legar o galego às suas 
crianças tivessem um ensino 
100% em galego. E começamos 
por criar um. A nossa hipótese 
é que havia procura, e três ano 
depois as vagas estám comple-
tas e afrontamos o desafio de 
termos que crescer para o ano 
próximo.

Mas desde o princípio defen-
demos que, sendo umha ini-
ciativa local, a nossa iniciativa 
nom tinha sentido se nom con-
seguíamos espalhar o modelo 
polo País, porque continuamos 
a crer que a nossa necessidade 
é a de toda a Galiza. A nossa 
hipótese de base é que somos 
umha moreia de pessoas aque-
las que nom queremos ser a 
derradeira geraçom em milénios 
que fale galego, e estamos dis-
postas mesmo a criar as nos-
sas próprias escolas para o 
conseguir. Hoje dous grupos 
mais da Semente funcionam em 
Vigo e Trasancos, e o vindouro 
setembro abrirá umha nova Se-
mente no bairro viguês de Teis. 
E o nosso e-mail nom deixa de 
receber mensagens de pessoas 
com as mesmas inquietudes 
procedentes da Corunha, de 
Bertamiráns, Lugo, Ourense, 
Alhariz, e de mais lugares que 
de certeza esquecemos e que 
ligárom para nós com a vontade 
de participar da Semente.

Mas nom queremos enganar 
ninguém, somos umha iniciativa 
pequena e modesta, e falta mui-
to para os nossos projetos se 
tornarem realidade. Enfrenta-
mos grandes tarefas todos os 
dias. Muitas delas tenhem a ver 
com luitar contra os precon-
ceitos de quem nos vê como 
umha escola privada. Somos 
umha iniciativa popular, como 
o som as associaçons culturais, 
desportivas, os sindicatos... As 

colaboradoras e colaboradores 
económicas sustentam as bol-
sas daquelas famílias com me-
nos recursos. Nunca ninguém 
ficou fora do nosso centro por 
motivos económicos. A intera-
çom com o bairro e a cidade é 

um do nossos princípios pe-
dagógicos, fugindo de sermos 
qualquer guetto ou reserva. 

Durante estes três anos tra-
balhamos para fazer rede entre 
as famílias preocupadas pola 
língua por meio de concertos, 
atividades, cursos... Todas es-
tas iniciativas permitírom-nos 
dar-nos a conhecer e contri-
buir para consolidar umha co-
munidade, umha rede de pes-
soas consciencializadas com 
os seus direitos e os das suas 
crianças. Especialmente im-
portantes fôrom as iniciativas 
Sementinhas o Sementando a 
Semente, que continuam a reu-
nir grande quantidade de pais e 
maes para fornecer um espaço 
de lazer em galego.

O próximo desafio que en-
frentamos e o de criarmos um 
centro em Vigo, no bairro de 
Teis. Já temos local e já come-
çamos com a reforma. Fica por 
diante um verao de trabalho 
e planificaçom. Na nossa pá-
gina web www.sementevigo.
com tendes toda a informaçom 
sobre o processo. Há umhas 
semanas que começamos a 
campanha 10.000 € para a Se-
mente Vigo, com o objetivo de 
captar fundos para a reforma 
que o local precisa. As ache-
gas som muitas, mas precisa-
mos ainda de muitas mais.

O grupo da Semente Trasan-
cos foi o último em se criar. 
Porém, desde há quase um 

ano mantém umha atividade 
constante de obradoiros, ro-
marias, conta-contos e outras 
atividades para crianças com 
o objetivo de dar a conhecer 
a iniciativa entre pais e maes 
da comarca. O alvo é abrir um 

As Escolas de Ensino Galego tomam o seu nome das escolas que as Irmandades da Fala criárom nos anos 20 do 
século passado na Corunha, geridas por Leandro Carré e Ángelo Casal

centro no ano 2015-2014, 
mas todo está ainda por ver.

Este ano 2014 poremos a 
andar a Associaçom Escolas 
de Ensino Galego, umha Coor-
denadora entre Sementes que 
trabalhará de maneira especí-
fica os temas de Pedagogia, 
Língua e recursos para os cen-
tros. A associaçom é umha ve-
lha aspiraçom das pessoas que 
integramos a Semente mas, ao 
contrário do que muitas inicia-
tivas no País, nom quigemos 
criar a coordenadora antes 
de termos estruturas locais a 
coordenar. 

As Escolas de Ensino Ga-
lego tomam o seu nome das 
escolas que as Irmandades da 
Fala criárom nos anos 20 do 
século passado na Corunha, 
geridas por Leandro Carré e 
Ángelo Casal. Tomamos esse 
nome porque gostamos de 
nos enquadrar numha corrente 
histórica muito frutífera, a do 
ensino popular na Galiza, com 
experiências que vam desde as 
escolas criadas com dinheiro 
da emigraçom, até a escola de 
Barreiros nos anos 50, as es-
colas de Ferrado ou as escolas 
Racionalistas de antes do ano 
36. Queremos significar-nos 
como um elo mais na história 
do ensino popular, mas ligamo-
nos também com um movimen-
to internacional que naçons 
sem estado de toda a Europa 
que levam anos a desenvolver 
experiências similares. Som 
as ikastolas no País Basco, as 
Bressolas na Catalunha Norte, 
as Caladretas occitanas, as Di-
wan bretoas... A imersom lin-
guística é a nossa característi-
ca principal, e isso tem grande 
importáncia, porque nom te-
mos constáncia de metodolo-
gias de imersom que se tenham 
levado a cabo na Galiza de jei-
to sistemático. Isto implica um 
grande desafio, pois estamos 
a desenvolvê-las à medida que 
avançamos, adaptadas à reali-
dade sociolinguística do nosso 
País.

A Semente é, pois, ainda um 
gromo pequeno, com duas pon-
linhas e umha terceira que rebu-
le no casulo. Mas a experiência 
destes três anos diz-nos que a 
terra é fértil, e que o tempo pro-
verá. Quem sabe o que seremos 
dentro doutros três anos. O 
que sim sabemos é que há três 
anos sonhávamos com cousas 
que hoje som realidades, e nom 
queremos deixar de fazê-lo. O 
trabalho começa a dar os seus 
frutos, mas precisamos ser 
muitas mais. Precisamos de ti.

O contato com o meio natural é umha parte importante das escolas Semente

Somos umha 
iniciativa peque-
na e modesta, e 
falta muito para 
os nossos pro-
jetos se torna-
rem realidade. 
Enfrentamos 
grandes tarefas 
todos os dias. 
Somos umha 
iniciativa po-
-pular, como o 
som as associa-
çons culturais, 
desportivas, os 
sindicatos...

Este ano 2014 
poremos a andar 
a Associaçom 
Escolas de Ensi-
no Galego, umha 
Coordenadora 
entre Sementes 
que trabalha-
rá de maneira 
específica os 
temas de Peda-
gogia, Língua e 
recursos para os 
centros. É umha 
velha aspiraçom 
das pessoas da 
Semente
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Galego? Português?    Bola fala 'futebolês'!
No mundo há numero-

sos casos de países 
que compartilham, no 
plano oficial, umha 

mesma língua. É o caso do Mar-
rocos e do Egito, mesmo que 
o árabe falado nestes dous 
países tenha tantas divergên-
cias que quase poderia falar 
de línguas distinas. Diferente 
também é o alemão falado em 
Múnique ou Berna, o francês 
parisino do quebequês, o in-
glês de Liverpool e o de Chi-
cago... Logicamente, também é 
diferente o português de Por-
tugal do português do Brasil, 
de Angola, de Moçambique... 
como também diferem o caste-
lhano de Castela do falado na 
Argentina, no Chile ou no Mé-
xico, por colocar apenas uns 
poucos exemplos.

Som, polo tanto, muito co-
nhecidos casos deste género 
e, porém, sempre se considera 
umha única língua. “E o caso 
galego?”, perguntarás tu, ó 
leitor(a). O caso galego é um 
exemplo das tensões de tipo 
contrário, em que se pretende 
justificar a conceçom da língua 
galega como língua de seu ape-
nas porque existe variedade 
interna no galego-português.

Precisamente, o Campeona-
to Mundial de futebol que de-
correu este verão no Brasil dá-
nos o pretexto perfeito para 
colocarmos alguns exemplos 
desta variedade interna. Nesta 
dupla página poderá-se com-
provar a maneira em que dezoi-
to realidades do futebol som 
designadas em Portugal e no 
Brasil (no caso da língua portu-

PORTUGAL
1. Relvado

2. Balneários

3. Equipa

4. Taça

5. Marcador / placar

6. Artilheiro

7. Ponta-de-lança

8. Trinco

9. [Defesa] central

10. Guarda-redes

11. Árbitro

12. Fiscal de linha / ban-
deirinha

13. Pontapé de canto

14. Penálti / grande pe-
nalidade

15. Fora de jogo

16. Prolongamento

17. Chapéu

18. Bicicleta / pontapé 
de bicicleta

BRASIL
1. Gramado

2. Vestiários

3. Time

4. Copa

5. Placar

6. Goleador / artilheiro

7. Centroavante

8. Volante

9. Zagueiro / beque

10. Goleiro

11. Juiz

12. Bandeirinha

13. Escanteio

14. Pênalti

15. impedimento

16. Descontos / pror-
rogação

17. Lençol

18. Bicicleta

ZÉ POVINHO · Apaixonado polo futebol

guesa) e na Espanha, no Mérxi-
co e na Argentina, no caso da 
língua castelhana. “Ah, mas... e 
a Galiza?”, perguntarás, ó astu-
ta leitora, ó astuto leitor.

Com efeito, na dupla página 
nom ofereceremos soluções es-
pecíficas para a Galiza: com esta 
pequena compilaçom léxica, dei-
xarei que sejas tu a decidir qual 
a melhor escolha. No entanto, 
nom deixes de consular o artigo 
“Vocabulário galego do futebol: 
modelo para armar”, publicado 
por Carlos Garrido no PGL nes-
te mesmo mês de julho (www.
pglingua.org).

NOTA:
Este artigo nom seria possível sem 

a inestimável colaboraçom de Morwen 
Whyte, Ximena Losada, Hugo da Nó-
brega Dias e Jarley Frieb Júnior.

Muitas das diferenças entre o léxico do futebol no Brasil e Portugal devem-se
à adaptaçom de termos em inglês. Um caso prototípico é o brasileirismo "time"

Em Portugal, o futebol é jogado em terrenos com "relva", daí que se chamem
"relvados"; no Brasil o nome empregue é "grama", daí "gramados"

O nome de "fiscal de linha" ou "bandeirinha" nom
precisa explicaçom, ou?
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Galego? Português?    Bola fala 'futebolês'!
MÉXICO

1. Césped

2. Vestidores

3. Equipo

4. Copa

5. Marcador

6. Artillero

7. Delantero centro

8. Volante

9. Zaguero central

10. Portero

11. Árbitro

12. Árbitro auxiliar

13. Tiro de esquina

14. [Tiro] penal

15. Fuera de lugar

16. Prórroga

17. Sombrerito

18. Bicicleta / chilena

ARGENTINA
1. Césped

2. Vestuarios

3. Equipo

4. Copa

5. Tablero

6. Goleador

7. Nueve (9) de área / 
centrodelantero

8. Volante [de contención]

9. [Defensa] central

10. Arquero

11. Árbitro / referí / réferi

12. [Juez de] línea

13. Tiro de esquina / 
córner

14. Penal

15. Fuera de juego / orsai

16. Suplementario / 
alargue

17. Sombrero

18. Chilena

ESPANHA
1. Césped

2. Vestuarios

3. Equipo

4. Copa

5. Marcador

6. Goleador

7. Delantero centro

8. Mediocentro

9. [Defensa] central

10. Portero

11. Árbitro

12. Juez de línea

13. Saque de esquina / 
córner

14. Penalti

15. Fuera de juego

16. Prórroga

17. Sombrero

18. Tijereta / chilena

O "fora de jogo" ou "impedimento" é a jogada mais 
difícil de explicar... mas o nome brasileiro é eloqüente!

O russo Lev Yashin, considerado o melhor guarda-redes 
da história, era alcunhado da "aranha negra"
(efetivamente, Yashin é o do canto superior direito)

O brasileiro Leônidas da Silva imortalizou o golpeio
conhecido como "bicicleta", o qual tem multidom de 
nomes nas diversas línguas. Em castelhano é chamado 
de "tijereta", "chilena" e ainda "biclicleta"

O pontapé que se realiza a partir do canto é o "pontapé de canto" ou "escanteio". 
Em espanhol é freqüente o termo "córner", tirado da palavra inglesa para "esquina"
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Palavras criam palavras

Como já vimos atrás, 
quando uma nova rea-
lidade aparece numa 
sociedade, existem 

vários mecanismos para a de-
nominar:

a) Em muitas ocasiões o ob-
jeto nasce numa sociedade 
concreta, e a denominação que 
esta lhe dá passa para outras 
sociedades e línguas. É o que 
se passou com o vocabulário 
da ópera (Soprano), vindo do 

italiano; o da roupa (Chapéu), 
procedente do francês; ou o 
informático, proveniente do in-
glês (Disco Rígido).

b) Noutros casos, os objetos 
denominam-se com recursos 
próprios da língua, adatando 
palavras do seu vocabulário.

Na Galiza, este último re-
curso viu-se bloqueado pola 
presença do castelhano. Não 
aconteceu assim em Portugal 
ou no Brasil.

O presente exercício, muito vinculado aos artigos das páginas 4 e 12-13, está tirado da segunda edição do ma-
nual Do Ñ para o NH, de Valentim Fagim (ATRAVÉS EDITORA, 2010). Poderás conferir as soluções na página 16!

Os desenhos desta coluna serviram de inspiração para denominar as realida-
des representadas polos desenhos que aparecem na seguinte. Saberias ligar uns 
com outros? Tem em conta que há menos objetos nesta coluna que na seguinte.
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PALAVRAS CRIAM PALAVRAS: EIS AS SOLUÇÕES!
(vem da página 14)
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“Se vás ao Brasil ou a Portugal / 
Verás umha gente que tem qua-
se, quase o teu mesmo falar / 
Se vás ao Brasil ou a Portugal / 
Verás meu amigo que grande e 
fermoso e o nosso falar”

Versos da mítica can-
tante arçuana Ana Kiro 
que com um marcado 
ritmo festeiro e rein-

tegrata  podem considerar-se 
como um verdadeiro antece-
dente histórico do acontecido 
neste 2014. Ano em que cele-
bramos que ‘O mundial fala ga-
lego’ e onde levamos o éMun-
dial a Arçua, terra da autêntica 
e genuína dama da cançom ga-
lega, natural da paróquia da 
Castanheda.

Vários anos antes, organiza-
da pola recém-nascida Assem-
bleia da Língua (AL), em 17 de 
Maio de 2002 celebrava-se em 
Compostela umha outra gran-
diosa “Festa da Língua” sob o 
original lema “A Nossa Língua 
É Mundial”. É dizer, aquilo mes-
mo de que “a nossa língua é 
extensa e útil”, que dizia Cas-
telão (nom o governador Plá-
cido Castelo que dá nome ao 
Arena Castelão de Fortaleza, 
no Ceará, mas o nosso Afonso 
Rodrígues Castelao), mas dito 
dum modo mais lúdico, como 
condizia com o caráter ludo-re-
integracionista das/dos orga-
nizadoras/es e com a iminente 
organizaçom, no verão daquele 
mesmo ano, da Copa do Mundo 
da Coreia-Japom. Posterior-
mente, em 2011, a AGAL en-
curtou o lema e transformou-o 
numha única palavra: éMundial, 
e deu nome a umha nova festa. 
Compostela em 2011, Vigo em 
2012 e Arçua em 2014, com 
grande sucesso de crítica e 
público (infantil), acabamos de 
celebrar a sua terceira ediçom.

Um éMundial que coincidia 
no tempo com outra grande 
festa mas nessas latitudes (e 
longitudes) tam longínquas da 
terra do queijo e já cantadas 
por Ana. Um jogador alemão 
descendente de polacos fazia 
furor com as mensagens do 
seu twitter em galego tropical. 
Podolski, de apelido, torna-se 
protagonista, e o mais querido 
da Copa, por ficar namorado do 
Brasil mas também por expres-
sar esse seu amor na língua 
das e dos brasileiros. Na nossa 
língua. Mais umha vez o galego-

-português é total.
A nossa língua, chamada de 

galego na Galiza e internacio-
nalmente conhecida por por-
tuguês, é, precisamente por 
isso, extensa e útil. A nossa 
língua nacional é internacional. 
Já é oficial... na UE. U é? Na UE, 
meu amigo, na UE! Neotrovado-
rismo? Pois é! Na Galiza e em 
Portugal ladramos igual. Uau, a 
nossa língua também é univer-
sal! “A nossa língua está viva e 
floresce em Portugal” (Castelao 
mais umha vez). Portugal levou 
a sua língua, que é a nossa, a 
Terra Brasilis onde (segundo 
escreveu -em norma AGAL- o 
galego Pero Vaz de Caminha 
na sua celebérrima carta ao rei) 
“tudo o que nela se planta tudo 
cresce e floresce”. A nossa lín-
gua cresce e floresce no Brasil. 
E dá algum dos seus melhores 
frutos também.

Falemos o galego que fale-
mos escrevamos em ‘globalego’ 
(de globish + galego), o galego 
global!

Já dizia Ana Kiro, com o ga-
lego (português) podemos ir 
polo mundo falando a língua 
com a que nos criamos, porque 
galegos somos.

Por quê?
Porque podemos e porque a 

nossa língua é mundial!

Falemos o galego 
que falemos 
escrevamos em 
'globalego' (de 
globish + galego), 
o galego global!

Por quê?
Porque podemos 
e porque a nossa 
língua é mundial!

Mundial, universal,... global
A língua própria da Galiza desborda 
amplamente as fronteiras do nosso país e 
tem-se tornado numha dos idiomas globais 
com maior projeçom e futuro internacional.

SUSO SANMARTIN - MIGUEL R. PENAS
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Breve História
do reintegracionismo

TIAGO PERES GONÇALVES

Tiago Peres reconhece 
que escrever a Breve 
Historia do Reintegra-
cionismo nom foi umha 

tarefa simples: desvendar as 
chaves desta estratégia lin-
guística, constituída com o 
passar do tempo num autên-
tico movimento social, tem 
inumeráveis riscos derivados 
da falta de estudos, da ausên-
cia dum quadro metodológico 
adequado, ou da necessária 
distância do historiador com 
o seu objeto de estudo.

Aliás, o presente trabalho 
tem umha clara vocaçom pe-
dagógica, a caminho entre o 
trabalho académico e de divul-
gaçom. O objetivo é estabe-
lecer um quadro cronológico 
que proporcione umha pers-
petiva global, dum movimento 

com poucos trabalhos de ca-
ráter historiográfico.

Assim, como qualquer mo-
vimento social ou político, os 
partidários da reintegraçom 
lingüística elaborárom um dis-
curso onde assentárom a sua 
legitimidade. Os seus defen-
sores puseram em destaque 
como a unidade lingüística en-
tre o galego e português foi 
reconhecida tradicionalmente 
por toda a romanística.

História do galeguismo
Como isto nom fora objeto 

de discussom antes da década 
de setenta, e como a partir de 
entom houvo continuados de-
sencontros entre os diferen-
tes agentes do galeguismo, 
escrever a Breve História do 
Reintegracionismo é fazê-lo 

também da própria história da 
língua galega até 1982, ano 
em que se aprova umha norma 
ortográfica de caráter diver-
gente com o padrom lingüísti-
co português.

Dous grandes blocos
Porém, embora o autor assi-

nala que o reintegracionismo 
é umha corrente filológica, sa-
lienta que a preocupaçom pola 
questom lingüística foi paralela 
à evoluçom do galeguismo po-
lítico ou cultural. Por este mo-
tivo, decidiu seguir a estrutura 
que a historiografia tem pro-
posto para as diferentes eta-
pas evolutivas do nacionalismo 
galego. Deste modo, o trabalho 
está dividido em dous grandes 
blocos, com  1936 como ponto 
de inflexom.

Valle-Inclán, lusófilo

ROSÁRIO MASCATO

Em Valle-Inclán lusófilo: 
documentos (1900-
1936) Rosario Mascato 
Rey recupera, reúne e 

dá a conhecer dados, factos e 
documentos relacionados no 
seu conjunto com a trajetória 
de Ramón del Valle-Inclán e os 
seus posicionamentos respei-
tantes ao mundo lusófono, do 
âmbito da literatura, a história, 
a cultura ou a política, com o 
fim de obter –simultaneamen-
te– uma imagem diacrónica da 
receção da sua figura em Por-
tugal.

Procurando fontes diver-
sas, Rosário Mascato fez uma 
sistematização das diversas 
declarações do escritor a pro-
pósito do assunto linguístico, 
mas também das suas prefe-
rências literárias. O resultado 
foi determinante: a ideia do “la-
tim galaico” e o nome de Abílio 
Guerra Junqueiro sugeriam a 
necessidade de um estudo em 
maior profundidade, que só de-

pois decidi levar a termo, ani-
mada –devo dizer– por um dos 
netos do escritor, Javier del 
Valle-Inclán, quem me indicou, 
em mais de uma oportunidade, 
a importância de Portugal no 
escritor da Arouça.

Sem ser objeto deste volume 
propor respostas definitivas 
às polémicas que a figura de 
Valle-Inclán levantou nos jor-
nais e revistas portugueses 
da altura, sim pretende ofere-
cer uma primeira aproximação 
alternativa para o seu debate, 
exumando as próprias pala-
vras do escritor, através de 
cinco entrevistas desconhe-
cidas para o grande público, 
que quando menos obrigam 
a reconduzir o nosso olhar a 
uma conceção mais alargada 
do que para Valle-Inclán signi-
ficava o “ser galego”.

É nesta outra ótica em que 
se explicam as suas atividades 
a favor duma maior vinculação 
luso-hispana e na qual pode-

remos perceber em maior pro-
fundidade os motivos pelos 
quais foi mormente admirado 
pela intelectualidade lusa do 
momento, que se ocupou de 
dar a conhecer a sua figura em 
Portugal, mesmo como Mestre 
literário e espiritual duma gera-
ção.

A autora
Rosario Mascato Rey. Natu-

ral de Ogrobe e doutora em 
Filologia Hispânica, faz parte 
desde 1996 do GIVIUS (Grupo 
de Investigación Valle-Inclán 
da USC), tendo publicado di-
versos trabalhos em revis-
tas de reconhecido prestígio 
internacional sobre o autor 
arouçano. Foi professora das 
universidades de St. Andrews 
(Escócia), Clássica de Lisboa, 
Santiago de Compostela e 
Vigo.

Ganhadora dos prémios 
de investigação Valle-Inclán 
(2008) e Concepción Are-

Um dos netos do escritor, Javier del Valle-Inclán, animou
a investigadora a realizar este trabalho

nal (2012). A sua trajetória 
científica está especializada 
no trabalho com a imprensa 
de inícios do século XX, e na 
importância da mesma para 
a análise dos processos de 
consagração e canonização 
no campo literário, tomando 
como caso de estudo a figu-
ra de Ramón del Valle-Inclán. 
A isto dedica na atualidade o 
seu labor como investigadora 
pós-doutoral da Universidade 
de Santiago de Compostela, 
enquanto desenvolve uma es-
tadia científica em Portugal, 
onde colabora com o CITCEM 
(Univ. do Porto), o IHC (Univ. 
Nova de Lisboa) e o CEHUM 
(Univ. do Minho).
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Filgueira Valverde defendeu
na Fouce o galego-português"

PORTAL GALEGO DA LÍNGUA · www.pglingua.org

Tiago Peres leva vários 
anos a trabalhar num 
livro histórico, nunca 
melhor dito. Através das 

páginas da Breve História do 
Reintegracionismo, que vê a luz 
neste verão, o autor demons-
tra que ainda nos resta muito 
a saber sobre as origens do 
movimento reintegracionista e 
o processo de codificação do 
galego. O peso do Decreto Fil-
gueira e o papel do Conglome-
rado Galaxia também ocupam 
um lugar salientável nesta obra.

Quais os maiores desafios a 
que se enfrenta um historiador 
para historiar o reintegracio-
nismo?

O maior desafio é manter a 
objetividade e a distância com 
o teu objeto do estudo. É claro 
que a objetividade não existe, 
mas como historiadores deve-
mos ir na sua procura. Além dis-
so, para a etapa contemporânea 
há uma dificuldade acrescenta-
da ao estarem a maior parte dos 
seus protagonistas ainda vivos. 
É também nesse sentido um 
maior risco. Quanto mais nós 
achegamos cronologicamente, 
mais complicado é saber valorar 
o peso real que determinadas 
pessoas tiveram na organiza-
ção e articulação do movimento. 
Seja como for, o livro não tem 
por objetivo contornar os egos 
dos reintegracionistas, que são 
muitos e mui variados, (risos), 
mas fornecer uma visão global 
do movimento desde o começo 
dos confrontos normativos até 
a atualidade.

O livro não recolhe apenas 
texto mas também numerosas 
imagens diagramadas polo pro-
fissional Ricardo Cabanelas. Era 
o livro que sonhavas?

Pois na verdade está perto do 
livro dos meus sonhos. Essa foi 
desde o começo a nossa ideia, e 
digo nossa já que a ideia inicial 
foi de Valentim Fagim. Acho que 
os dois olhamos a necessidade 
dum material destas caracterís-
ticas. Um livro breve, de carác-
ter divulgador mas ao mesmo 
tempo rigoroso do ponto de 
vista historiográfico e com um 
desenho atrativo. É algo, por 
outra parte, muito comum na 
historiografia anglo-saxónica 
mas ainda pouco estendido nas 
nossas latitudes.

Tiago Peres Gonçalves publica com a ATRAVÉS | EDITORA a Breve História do Reintegracionismo

Como bem dizes, o livro con-
ta com um dos melhores de-
senhadores galegos, Ricardo 
Cabanelas, que para além de 
um magnífico profissional e 
também o autor de muitos dos 
desenhos e logótipos do movi-
mento.  

Assinalar também que a Bre-
ve História do Reintegracio-
nismo não está pensada para 
os próprios reintegracionistas, 
mas para todas aquelas pes-
soas que tenham interesse em 
conhecer como foi o processo 
de codificação do galego mo-
derno. Processo que em mui-
tas ocasiões foi ocultado ou 
desvalorizado. É nesse sentido, 
e em palavras de Antón Villiar 
Ponte, um livro sobre as loitas 
normativas.

A maioria das pessoas julga 
que o reintegracionismo é um 
movimento recente, nascido em 
finais de 70, começos de 80. 
Qual a focagem do livro ao res-
peito?

As pessoas que pensam isso 
vão levar sem dúvida uma sur-
presa ao lerem este livro. Se 
bem é certo que o reintegracio-
nismo como movimento social 
começa por meados dos 80, 
uma outra coisa foram as dife-
rentes lutas normativas antes 
da oficialização das Normas 
Ortográficas e Morfolóxicas do 
Idioma Galego (NOMIG). Neste 
sentido, os confrontos norma-

tivos dentro das fileiras do 
galeguismo e do 
n a c i o n a -
lismo são 
tão velhos 
como a pró-
pria história 
do galeguis-
mo. É claro que 
o argumento da 
modernidade do 
reintegracionis-
mo foi tradicio-
nalmente utilizado 
pelo isolacionismo, 
mas é um argumen-
to que tem um pro-
blema, dá-se mal com 
a história. Por citar t ã o 
só um exemplo dos muitos que 
aparecem no livro: um Ricardo 
Flores, nas páginas da Fouce, 
chamava “espanholeiros” aos 
membros do Seminário de Es-
tudos Galegos por entender 
que a sua proposta ortográfica 
não confluía o suficiente com o 
português.

Quando um movimento é pe-
riférico é comum simplificá-lo 
se for visto de fora. É assim tão 
simples o reintegracionismo?

Não é simples, antes diria 
que é todo o contrário. Nesse 
sentido, acho que o estudo do 
Reintegracionismo como movi-
mento é, do ponto de vista his-
toriográfico, um fenómeno mui-
to interessante para qualquer 
historiador, mas também muito 

complexo. Complexo 
pela heterogenei-
dade e diversidade 
organizativa, mas 
também pelas di-
ferentes posi-
ções com respei-
to a codificação 
e as mudanças 
de postura de 
muitos gale-
guistas. Fo-
ram também 
muitas as 
diferentes 
propostas 

normativas, so-
bretudo nos começos dos 

anos oitenta, que foi a época, 
como acertadamente assina-
lou Johanes Kabatek, das “Mil 
e uma normativas”. Eu procu-
rei simplificar já que embora 
também existissem e existem 
conflitos ortográficos ocutos 
dentro das duas tendências 
maioritárias, a dialética princi-
pal foi, e continua a ser, o con-
fronto entre reintegracionismo 
vs isolacionismo.

A RAG decidiu dedicar o dia 
das letras a Filgueira Valverde. 
Qual o seu peso na questione 
della lingua? Como historia-
dor, qual a tua opinião sobre 
a nomeação?

Suponho que a estas al-
turas não deveria estranhar 
que a RAG decida dedicar o 
dia das letras a Filgueira Val-

verde. Paradoxalmente acho 
que, mesmo do seu ponto de 
vista, é um erro ter feito essa 
eleição. Já como historiador, 
Filgueira Valverde é uma pes-
soa que dá muito jogo, já que 
mesmo como poderão ler as 
pessoas que comprarem o li-
vro, Filgueira defendeu o ga-
lego-português nas páginas 
da Fouce, mesmo colocando 
quadros explicativos onde os 
leitores podiam observar a 
extensão da nossa língua pelo 
mundo. O seu percurso vital 
posterior é bem conhecido, 
e não faz falta insistir. Tem a 
sua importância por ter sido 
o que finalmente deu nome ao 
famoso Decreto Filgueira Val-
verde, mas do meu ponto de 
vista haveria que falar mais do 
Conglomerado Galaxia para 
perceber como foi o processo 
de oficialização do galego, e 
não focar a responsabilidade 
numa pessoa em concreto. As 
responsabilidades em diferen-
tes graus foram compartilha-
das entre os agentes na Galiza 
do nacionalismo espanhol e o 
galeguismo cultural mas tam-
bém alguns sectores do nacio-
nalismo galego.

Estamos perante um movi-
mento em expansão. Até onde 
julgas que pode chegar? 

O livro remata com uma fra-
se que acho que resume muito 
bem a tua pergunta. Um dos 
paradoxos do reintegracio-
nismo é que embora seja um 
movimento de carácter mi-
noritário e a margem da ofi-
cialidade tem como vocação 
ocupar o centro do debate 
sobre língua na Galiza. E pes-
soalmente estou convencido 
de que isso tarde ou cedo vai 
acontecer, e vai ser assim por-
que ao contrário doutros mo-
vimentos, o reintegracionismo 
tem umas características que 
possibilitam esta expansão. 
Estou a falar não só dos clás-
sicos argumentos utilitaristas 
com respeito à língua, como 
também do facto de ser um 
movimento que ultrapassa as 
fronteiras ideológicas e par-
tidárias articulando-se de ma-
neira transversal. Essa trans-
versalidade é uma da suas 
características definitórias e 
ao mesmo tempo a que possi-
bilite o seu sucesso no futuro.
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Quês e porquês do reintegracionismo

O LIVRO COM TODAS AS RESPOSTAS

Apesar de ter ainda 
muito pouco tempo 
de vida —foi apesen-
tado a começos de 

mês em Arçua, na seqüência do 
éMundial—, Quês e porquês do 
reintegracionismo já tem umha 
alcunha de sucesso: “o livro com 
todas as respostas”. Quiçá seja 
um exagero, mas o certo é que 
muitas das questões por volta 
do reintegracionismo costumam 
padecer um bocado desta doen-
ça. De facto, os autores brincam 
um bocado com isto e na apre-
sentaçom do livro explicam que 
do movimento reintegracionista 

se pode afirmar, parafraseando 
Mark Twain, que “os rumores 
sobre a sua desapariçom fôrom 
grosseiramente exagerados”.

O certo é que os autores do 
livro, os lingüistas Joseph Gha-
nime Lopes, Beatriz Peres Biei-
tes, Valentim Fagim Rodrigues 
e Eduardo Sanches Maragoto, 
dedicam páginas e páginas a 
responder com o tom didático e 
descontraído que os carateriza 
inúmeras perguntas de marcan-
te familiaridade: “por que escre-
vedes tam ‘raro’?”, “é necessá-
rio ir a Portugal para aprender 
galego?”, “quem foi o primeiro 

reintegracionista?”, “umha na-
çom, umha língua?”, “era Caste-
lao reintegracionista?”, “sou eu 
reintegracionista?”, “por que os 
portugueses nos falam em cas-
telhano?”, “quais som os países 
de língua oficial portuguesa e 
como escrevem?” e ainda mais.

Se este é “o livro com todas 
as respostas” —apenas sobre o 
reintegracionismo, é claro—, só 
podia ter como coordenador 
José Ramom Flores das Seixas, 
aliás coordenador da wíki-FAQ 
do reintegracionismo, “o sítio 
web com todas as respostas” 
(http://faq.agal-gz.org).

EXEMPLO DE PERGUNTA
Galego e português, umha ou 

duas línguas?

É opinável. Trata-se de umha 
questom social, nom filológica, 
e quando entramos no terreno 
do humano, entramos no terre-
no da opiniom.

De um ponto de vista histó-
rico, no noroeste da penínsu-
la (Galiza e norte de Portugal) 
nasceu umha língua que avan-
çou para sul até o Algarve e daí 

espalhou-se polos oceanos. 
Ocorreu que as três principais 
variedades seguírom destinos 
diferentes. A galega, em con-
traste com a de Portugal ou o 
Brasil, nom se transformou na 
língua social e nacional dos ga-
legos, ocupando esse lugar o 
castelhano.

De um ponto de vista social, 
as variedades de Portugal e 
do Brasil nom som assumidas 
e utilizadas pola maioria dos 
galegos e das galegas como 

pertencentes ao nosso patri-
mónio lingüístico, em parte pola 
escassa vitalidade social da va-
riedade galega, em parte polo 
ideário espalhado polo galego 
ILG-RAG. Desse mesmo pon-
to de vista social, a variedade 
galega é sentida e vivida como 
dependente a respeito da língua 
castelhana. Estamos no lugar 
em que estamos. Ora, queremos 
ficar aqui ou queremos avançar? 
Essa é a pergunta que nos te-
mos que fazer.

Conversas com Isaac
Alonso Estraviz

BERNARDO PENABADE

Durante vários 
anos Bernar-
do Penabade 
manteve um 

longo diálogo com 
o lexicógrafo Isaac 
Alonso Estraviz ao 
que agora pode-
mos aceder através 
destas Conversas. 
Uma publicação 
que nos permite 
aprofundar no co- 
nhecimento de 
uma das figuras 
mais relevantes no estudo 
da língua e literatura galegas.

Construtor e coordenador 
do dicionário mais completo 
em galego-português, através 
deste livro poderemos conhe-
cer melhor o professor, o mon-
ge, o ativista, o estudioso... 
A figura de Estraviz, e o seu 

perfil humano e profissio-
nal deixa de 
ser privati-
vo daqueles 
círculos que 
tiveram rela-
c i o n a m e nt o 
com ele duran-
te os seus mais 
de trinta anos 
de trabalho.

No relato pode-
remos conhecer 
à criança, às suas 
lembranças na al-
deia, em Vila-Seca, 

da sua chegada ao mosteiro de 
Usseira, da vida no mosteiro 
e dos inícios da sua formação 
humanística. O posterior des-
terro e mesmo o abandono do 
monacato abre uma nova eta-
pa na sua vida, completando a 
sua formação, morando em vá-

rias cidades –Madrid, Lisboa, 
etc.- e construindo e coorde-
nando a sua maior obra: o mais 
completo dicionário de galego-
-português.

Graças à alarga-
da conversa de 
vários anos entre 
Penabade e Es-
traviz, podemos 
aprofundar no 
conhecimento de 
um vulto da cul-
tura e da língua

Prédios

THALÁMAS SALAMATU

Em Prédios, Thalámas Sa-
lamatu explora esses es-
paços em que decorre a 
vida quotidiana de qual-

quer pessoa, essas pequenas 
e grandes ações, lembranças, 
sensações, encontros, afetos, 
medos... que moldam as nossas 
geografias particulares... ou 
não.

“Pelo efeito da contraluz, po-
de-se perceber da torre, recor-
tando-se exatamente sobre a 
claridade, as pequenas silhuetas 
cativas nas celas da periferia. 
Tantas jaulas, tantos pequenos 
teatros, em que cada ator está 
sozinho, perfeitamente indivi-
dualizado e constantemente vi-
sível. O dispositivo panóptico 
organiza unidades espaciais que 
permitem ver sem parar e reco-
nhecer imediatamente” (Michel 
Foucault).

Poema a poema percorre, 
debulha esses locais que nos 
protegem e nos expõem, que 
nos isolam ao nos inserirem em 

comunidades tão aparceladas, 
arrumadas, seriadas, disciplina-
das quanto os próprios espaços. 
Como se constroem? Como os 
construímos? Como nos cons-
troem? Como se destroem?

O autor
Thalámas Salamatu estudou 

Geografia para não se perder 
quando vai a Vigo. Vive na pe-
riferia de tudo. Ganha a vida de 
abaixo, numa cooperativa cul-
tural. Atravessa as passadeiras 
sem mirar para cima. Goza com 
coisas demodé, como saudar 
nos caminhos. É um mau equi-
librista, ainda que sabe que o 
equilíbrio não existe.

Poema a poema, 
o autor debulha 
e percorre esses 
locais que nos 
protegem e nos 
expõem, que nos 
isolam...
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Politicamente incorreta. Ensaios
para um tempo de pressas

SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE TERESA MOURE COM A ATRAVÉS EDITORA

Uma mulher é politica-
mente incorreta quan-
do diz o que não se es-
pera dela e, ainda mais, 

quando pronuncia uma verdade 
não admitida pela opinião pú-
blica, pelo felizmente acordado 
no consenso social. Se alguém 
−é apenas um exemplo− insinuar 
que os poderes eleitos nem 
sempre nos representam ou que 
é preciso dedicar-se a sabotar 
as instituições, ou confiscar 
as igrejas para torná-las cen-
tros sociais, adota uma atitude 
subversiva que não encaixa no 
relato admitido pelos meios de 
in-comunicação.

Nessa atitude rebelde lateja o 
desacato: para o modelo con-
servador, com as suas hierar-
quias e os seus interesses in-
confessáveis, mas também para 
os pensamentos supostamente 
avançados, que se conformam 
com pôr remendos a um mundo 
que deve ser reduzido a cinzas. 
A politicamente incorreta é pes-
soa incómoda, pode assumir-se. 

 A politicamente incorreta é pessoa incómoda; se atuar assim, é porque acha um prazer 
inusitado em meter o dedo no olho a quem enunciar verdades que devem ser aceites

Se atuar assim, desta maneira 
selvagem e provocadora, é por-
que acha um prazer inusitado em 
meter o dedo no olho a quem 
enunciar verdades que devem 
ser aceites e repetidas até a sa-
ciedade numa realidade em per-
pétuo fluxo. Esse prazer, como 

todos, é dissidente. Ameaça. 
Procura exercer uma crítica radi-
cal contra o poder. Procura algo 
mais formoso do que o poder: a 
autenticidade.

A autora
Dizem de Teresa Moure que 

no seu tempo livre escreve. Às 
vezes mesmo nas paredes. E 
não falta quem assegure tê-la 
visto a estragar com graffiti o 
mobiliário urbano por não dis-
por dum computador à mão. 
Entre parede e parede, reparte 
mimos sem medida, que ela nun-
ca foi comedida nem mesurada 
e cultiva uma horta abafada de 
flores de uma beleza mortífe-
ra. Ainda que ninguém a visse 
nunca sem um livro nas mãos, 
mente a quem a quiser escutar 
contando detalhes atrapalhados 
sobre as suas experiências −que 
apenas ela assegura serem tan-
tas−, e as suas viagens ao longo 
do planeta, −quase todas ima-
ginárias−. O seu maior desejo 
seria pastorear uma manada de 
girafas, mas, como estes teimo-
sos animais não se habituam à 
chuva galega, está a pensar em 
inventar algo com que varrer as 
nuvens negras do céu. Talvez 
seja certo que escreveu vários 
textos em galego, porque tem 
o vício de se comprometer com 
as causas difíceis. Professora 
na Universidade de Santiago de 
Compostela de uma especia-
lidade com o procaz nome de 
linguística geral, absorve cada 
dia do estudantado a energia 
necessária para o peso cruel da 
existência não a esmagar, nem 
lhe empeça de se somar a qual-
quer guerrilha que se levante, 
insurgente, para construir um 
mundo melhor.

Teresa Moure, 
que tem o vício 
de se compro-
meter com as 
causas difíceis; 
explora nesta 
obra a incorreção 
política, a atitude 
rebelde em que 
lateja o desacato

Toalha, toalha!

O DIA DA TOALHA NA GALIZA

Realmente o título é 8 anos 
celebrando o Dia da Toa-
lha da Galiza, mas a pró-
pria irreverência do fes-

tejo obriga-nos a intitular com 
entusiasmo! Desde 2001, cada 
25 de maio celebra-se no mun-
do  o Dia da Toalha, homenagem 
póstuma a Douglas Adams,  cria-
dor d’O Guia do Mochileiro das 
Galáxias, falecido naquele ano.

Desde 2007, coincidindo com 
o Dia Internacional da Toalha, na 
Galiza celebra-se também o Dia 
do Orgulho Lusista e Reintegra-
ta (DdoOLeR), que neste ano ca-
lhou a domingo, daí que se qui-
gesse comemorar 2014 como 
Ano Santo Toalheiro, daí tam-
bém a publicaçom deste livro, no 
qual se compilam os avondosos 
materiais ludo-reintegracionis-

tas (textos, fotos, cartazes, pa-
lavras de ordem, canções...) pro-
duzidos em volta deste evento 
durante todos estes anos.

Emigrantes, exilados
e perseguidos

DIONÍSIO PEREIRA

Estamos diante de um tra-
balho de história trans-
nacional que visa apro-
fundar na recuperação da 

memória coletiva entre as duas 
margens do Minho: Emigrantes, 
exilados e perseguidos. A co-
munidade portuguesa na Galiza 
(1890-1940).

Nesta obra, Dionísio Pereira, 
historiador e economista, mos-
tra os efeitos da perseguição 
política perpetrada pelos fran-
quistas, depois do golpe do 36, 
contra cidadãos de origem por-
tuguesa residentes ou exilados 
na Galiza. Uma pesquisa históri-
ca centrada nas décadas anterio-

res a julho de 1936 que identifi-
ca o coletivo português como 
uma coletividade integrada se-
cularmente na sociedade galega. 
A descoberta da sua importân-
cia naquele contexto repressivo 
permitem uma nova abordagem 
da sua presença como corrente 
migratória, do seu grau de inte-
gração laboral e social e também 
avançar na caracterização das 
perseguições perpetradas pelos 
golpistas. O autor procura, des-
de finais do século XIX, como é 
a sua incorporação ao mercado 
de trabalho e como se produz a 
progressiva integração de mul-
tidão de trabalhadores de além 

Minho nas organizações operá-
rias galaicas, mesmo a nível de 
dirigentes, como prólogo das 
perseguições de que foram alvo 
após o golpe militar de 1936.

A conivência do regime de Oli-
veira Salazar com o golpe contra 
a República espanhola é bem 
historiada: desde a participação 
da coluna de voluntários dos 
“Viriatos” à expulsão de fugidos 
e extradição de perseguidos a 
território rebelde. Porém, a pre-
sença portuguesa do ponto de 
vista das vítimas está pouco do-
cumentada e analisada. Trata-se 
de um assunto muito significati-
vo, quase desconhecido.
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