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AA  lliinngguuaa
Manuel María caracterizouse, ao
longo da súa vida, pola coherencia
entre o seu pensamento e as súas
accións. Esta coherencia podémo-
la ver na súa actitude a respecto do
idioma galego, do que fixo defensa,
uso e promoción. Criticou con rigor
a aqueles que desprezaron a nosa
lingua, chegando mesmo a renun-
ciar á súa presenza na Real
Academia Galega, por considerar
que esta institución non cumpría os
fins para os que fora creada.
Finalmente, ingresou como
académico no ano 2003.

11 Barómetro de valores: nesta actividade oral participas con todos os com-
pañeiros/as da aula.

✒ Para facerdes este exercicio teredes que estar todas e todos de pé.

✒ En cada recanto da aula poremos diferentes carteis que digan:

ESTOU DE ACORDO
ESTOU EN DESACORDO
NON SEI

✒ Cada vez que o profesor/a lea algunha das opinións expresadas por Manuel
María en relación coa lingua teredes que posicionarvos nalgún dos tres espazos.
As expresións aparecen despois destas indicacións.

✒ Ninguén poderá elixir máis dunha vez a posición NON SEI.

✒ Deben participar todos os alumnos e alumnas.

✒ Ao posicionarvos nunha das direccións deberedes de explicar que razóns vos
levaron a ir cara alí.

✒ Se alguén se convence polos argumentos que dan os compañeiros pode cam-
biar de lugar. 

Expresións de Manuel María:

"O mmenoss que sse lllless podde peddiir aoss xxornalless iimmprentaddoss en Galliiciia, para sser verddaddeiirammente
gallegoss, é que acotíío pubblliicaran artiigoss en gallego e que cadda ssemmana sse lllle addiiquen páxxiinass ao
mmoviimmento eddiitoriiall gallego, á piintura gallega, á econommíía gallega, á canciión gallega, a toddo o que
ssiiñiifiica culltura"  ((197722)

"A mmaiior parte ddoss mmesstress
mmoii triissteiiro papell fan:
¡¡nadda enssiinan dde Galliiza
e fallan en casstellán!  ((19778)

NNoo  CCoorrrreelliinngguuaa  ddaa  CCoorruuññaa
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"Haii que normmalliizar o nosso iiddiiomma ssii queremmoss normmalliizar o nosso pobbo, porque ssii o nosso iiddiiomma
é o gallego, -e iissto xxa niinguén o pon en ddúbbiidda- o normmall é que todda a viidda sse faga en gallego,
ssenddo, por tanto, anormmall que sse faga noutro iiddiiomma." ((1981)

"Debbe-sse facer unhha aproxxiimmaciión [[ao portuguéss], cllaro, mmaiiss non sse ddebbe forzar. Eu coiiddo que
hhoxxe aííndda esstammoss nunhha fasse dde recuperaciión ddo iiddiiomma e hhaii que consseguiir que a xxente
assumma a lliingua, normmalliizar o gallego. Logo podderemmoss penssar en normmatiiviizar. Gallego e por-
tuguéss sson ddouss iiddiiommass mmoii próxxiimmoss, con funddammentoss commúnss, e hhaii que volltar áss oriixxess."
((1981)

"Pollo que poiiddemmoss commprobbar mmoiitoss mmesstress dde gallego non enssiinan gallego. O que fan é essiixxiir
a normmatiiva commo sse a normmatiiva o fora toddo. A normmatiiva por ssii mmessmma é allgo accessoriio e pre-
mmaturo, ssobbor dde toddo no esstaddiio no que aiituallmmente sse atopa o gallego. O urxxentííssiimmo é que a
xxente falle -un pouco mmellllor ou un pouco piior, pro que falle-, llea e esscrebba en gallego, na normma-
tiiva que ssexxa ou mmessmmo ssen normmatiiva". ((1990)

(Citas tomadas do libro de Camilo Gómez Torres, O tempo vital de Manuel María).

22 No poemario As rúas do vento ceibe expresa Manuel María o que é para el o
idioma:

AA  ffaallaa

O iiddiiomma é a chhave
coa que abbriimmoss o mmunddo:
o ssallouco mmáiiss febblle,
o penssar mmáiiss profunddo.

O iiddiiomma é a viidda,
o coiitello dda ddor,
o mmurmmuriio ddo vento,
a pallabbra dde ammor.

O iiddiiomma é o temmpo,
é a voz ddoss avóss
e esse bbreve ronssell
que ddeiixxaremmoss nóss.

O iiddiiomma é un hherddo,
patriimmoniio ddo pobbo,
mmaxxiicammente vellllo,
eternammente novo.

O iiddiiomma é a patriia,
a essenciia mmáiiss nossa,
a creaciión commún
mmeiirandde e podderossa.

O iiddiiomma é a forza
que noss xxungue e ssosstén.
¡¡SSe perddemmoss a falla
non sseremmoss niinguén!

O iiddiiomma é o ammor,
o llatexxo, a verddadde,
a fonte dda que agromma
a mmáiiss forte iirmmanddadde.

Renunciiar ao iiddiiomma
é sser mmuddo e mmorrer.
¡¡Preciissammoss a lliingua
sse queremmoss vencer!

As rúas do vento ceibe, 1979
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a) Despois de leres o poema, sinala con que estrofa te identificas máis. 

b) Na última estrofa o poeta apunta "Renunciar ao idioma/ é ser mudo e morrer".
Estás de acordo? Que pensas que perdería Galiza se perderamos o noso idioma?

c) O título do poema é "A fala" e, porén, o escritor refírese en todas as estrofas á
lingua galega como o "idioma". Hai algunha diferenza entre "fala" e "idioma"? 

d) Outras palabras coas que se ten denominado ao galego en diferentes momentos
históricos foron dialecto, lingua, linguaxe… Engádelles as dúas anteriores fala, idioma
e outras que se vos ocorran e procedede a definir estes vocábulos e diferencialos.

e) Ademais da lingua, engade outros elementos que consideres que nos identi-
fiquen ás galegas e galegos e nos diferencien como pobo.

f) Engade outras estrofas ao poema que comecen da mesma maneira. Ten en
conta que debes manter a rima e procurar que os versos teñan o mesmo número
de sílabas que os do poema. Realiza, previamente, o esquema métrico do texto.

"O idioma é… "O idioma é…

g) En galego existen moitas expresións feitas referidas á fala e á lingua. A seguir,
tes varias divididas en dúas columnas. Tes que unilas e indicar o seu significado:

Ás veces fálase…                           …poucos feitos
Cando falares de alguén…                         …moi bo curral
Falar da guerra…                                    …e estar fóra dela
A lingua ten…                                        …pénsao primeiro ben
Moita lingua e…                                      …por ter lingua
A moito falar…                                      …o home vai onde quer
Fala ben…                                             …onde non te chaman, non te metas
Fálame en acabando…               …que non custa un carto
Lingua de sete palletas…                         …que estou xantando
Tendo lingua e que comer…                   …moito errar
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h) Escribe unha frase con cada unha das expresións anteriores onde quede claro
o seu significado.

33 Sabes que é o "castrapo"? Le este poema de Manuel María

CCaanncciióónn  ppaarraa  ccaannddoo  ssee  eessccooiittaa  ffaallaarr  ccaassttrraappoo

Olllladde essa antroiiddadda: sson gallegoss,
xxente ddo pobbo, ssiinxxella e mmoii normmall.
Olllláddeoss, commo un fato dde bborregoss,
fallanddo o sseu casstrapo "tiipiicall".

Exxpréssansse nunhha esstraña xxeriigonza,
van fallanddo un iiddiiomma que non hhaii.
E ssenten gran reparo, gran vergonza,
en fallar, commo é ddebbiiddo, a falla naii.

Olllladde aoss mmoii palletoss e cretiinoss
lladdranddo o sseu casstrapo por aíí,
iintentanddo sser lliiddoss, culltoss, fiinoss,
iimmiitanddo aoss "casstiizoss" dde Maddríí.

Elless, pobbress, non podden sser cullpaddoss
pollo sseu iiddiiomma, triissteiiro e anormmall.
A cullpa é dde quen ddii: "Sede educados,
que falar en galego está moi mal…"

Canciós do lusco ao fusco,1970

a) Define o que é o castrapo. 

Pon algún exemplo de utilización de castrapo.
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b) Neste poema denúncianse algúns prexuízos cara á lingua de moitos galegos;
poderías dicir cales son? 

Engade ti outros prexuízos que coñezas.

c) Este poema foi escrito no ano 1970, consideras que os prexuízos que sinala
están vixentes?

d) Analiza estas caricaturas de debuxantes galegos nas que aparecen moitos dos
prexuízos cara ao idioma que denunciou Manuel María.
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e) Unha das escusas de moita xente para non falar galego, é dicir que o fala mal.
Parácheste a pensar como é o castelán que falan os galegos? Analisa os galeguis-
mos que hai nos seguintes textos:

"A mmíí te mme gussta iir
allllíí allgún ddíía, mmáss
que nadda porque a
mmiiss paddress lless hhace
iillussiión, pero a lla que
passan ddoss ddííass yya
mme abburro, allllíí no hhayy
alliiciiente. Addemmáss no
mme gussta que lloss
niiñoss esstean mmuchho
tiiemmpo con lloss abbue-
lloss porque lluego no
mme vengan con ton-
terííass o hhabbllanddo
mmall. Una ssemmana
que fuiimmoss Toño yy yyo
a Torremmolliinoss, esstu-
viimmoss en un apartammento que era una cucadda, con toddass llass commoddiiddaddess yy mmuchho mmáss bbarato toddo
que aquíí, commo sse nota que te esstán mmuchho mmáss addellantaddoss. Bueno, puess lloss niiñoss queddaron con
elllloss, con lloss abbuelloss, ssii un mmatriimmoniio no sse puedde ddiivertiir un poco lluego lla cossa no mmarchha, yy
puess esso, vollvemmoss, cogemmoss lloss niiñoss yy yya mme viino ell Ivanciito ddiiciienddo "non te ammolla", commo ell
abbuello. All abbuello, cllaro, lle hhace graciia porque ell no tiiene que edducarllo pero lluego yyo tuve que ddarlle
una bbuena mmorradda para que ddejasse dde ddeciirllo yy para que no sse ríían dde elllloss lloss otross niiñoss, qué
penssarán dde una."

Suso de Toro, "Ca, yo no te soy como ellos", Longa lingua. Os contos da Mesa

((Dúass naiiss fallanddo entre ellass ssiimmullanddo a voz ddoss sseuss pequenoss)

"- A Tammara sseguro que con quen sse vaii entendder bben vaii sser co mmeu Criisstiian. ¿¿A que ssii Tammara?
¿¿A que dde mmayyoress vaiiss sser ammiigoss?
- Diilllle: Biien sseguro que ssíí.
- Quen oss verá -aventurou Lolla collllenddo no collo ao sseu pequeno-. Criisstiian, ¿¿no lle ddiicess hholla a
Tammara?
- Tammara ddiilllle: Holla Criisstiian.
- Diilllle: Holla Tammara, ¿¿commo esstáss?
- Diilllle: Muyy bbiien.
- Pregúntalllle: ¿¿De mmayyor hhass querer sser noviia mmíía?
- Diilllle: Aún te ssoyy mmuyy pequeña para penssar en essess assuntoss.
- Diilllle: Ahhora mme anddass a ddeciir assíí, pero ddentro dde unoss añoss quiien te verá correr ddetráss mmíío.
- Diilllle: Vete dde vagar.
- Diilllle: Venga mmujer, que te conozco ddessdde catiiva.
- Diilllle: Loss hhommbbress te ssoiiss toddoss iigualless."

Manuel Núñez Singala, "De pais a fillos", Longa lingua. Os contos da Mesa 


