21 de febreiro,
DÍA DA LINGUA MATERNA

A UNESCO conmemora esta celebración instaurada no ano 1999, ao
proclamar en novembro dese ano a necesidade de velar polas linguas

que corren perigo de desaparición, ou de quedar relegadas a ámbitos
moi limitados. Foi o propio secretario xeral da ONU Kofi Annan, quen

no seu discurso alertou sobre esa realidade que estaba acabando
cunha riqueza e diversidade mundial.

Dende o ano seguinte, o 21 de febreiro do 2000 celébrase o Día

Internacional da Lingua Materna. Esta mesma asemblea proclamou o
ano 2008, como o Ano Internacional dos Idiomas.
A iniciativa de declarar o 21 de febreiro como Día Internacional da
Lingua Materna parte da organización "Amantes da Lingua Materna

do Mundo", composta por falantes de inglés, kutchi, cantonés,

alemán, filipino, bengalí e hindú. Esta asociación, durante a década de
1990 solicitoulles á UNESCO e ás Nacións Unidas, declarar este día

como conmemoración mundial das linguas maternas. A partir desta
solicitude, a UNESCO manifestoulles que a petición debía vir de

parte dun país membro, razón pola cal acudiron ao goberno de

Bangladesh, que a través do seu secretario de Educación fixo tal
solicitude oficial a esta organización internacional.

E por que ao goberno de Bangladesh? E por que o 21 de
febreiro?
Bangladesh foi ocupada, entre 1947 a 1971, por Paquistán, país que
impuxera como único idioma oficial o urdú. Mais o pobo bengalí
seguía a falar a lingua de seu o bangla.

O 21 de febreiro de 1952, en Daca, a súa capital, os seus habitantes,

e principalmente o alumnado da universidade, estaban nas rúas
pedindo, pacificamente, poder falar a súa lingua, cando o exército de

paquistaní interrompeu; nos altercados morreron varios estudantes
defendendo a súa lingua materna.

Que celebramos no Día Internacional da Lingua Materna?
Neste día celebramos a riqueza que supón a diversidade lingüística
do planeta, na comunicación entre os diversos pobos e comunidades.
A necesidade de promover a diversidade cultural e a importancia do
multilingüismo

para

o

desenvolvemento

dunha

tolerante e consciente das súas raíces culturais.

sociedade

máis

Asemade advírtese sobre o risco que corre a diversidade lingüística,

ao seren moitas as linguas propias que están en perigo de
desapareceren.
Cada ano ponse en relevo unha cuestión con programas e actividades
destinadas

a

preservar

este

patrimonio

e

a

promover

o

plurilingüismo. Vemos algúns exemplos:
2002: Celebrouse a diversidade lingüística alertando do perigo de
desaparición de 3.000 linguas. O lema dese ano foi: Na galaxia das
linguas, cada palabra é unha estrela.
2004: A aprendizaxe infantil
2007: A educación multilingüe
2012: Ensino en lingua materna e educación inclusiva
2019: Día das Linguas Indíxenas

*

Procura outros temas anuais desta celebración.

E que é unha lingua materna?
É o noso primeiro idioma, o que aprendemos de cativas e cativos
para nos comunicar, para interpretarmos o noso mundo, para

reflectir a nosa identidade. Tamén é coñecida como primeira lingua
ou lingua nativa.

Ao longo dos anos habemos aprender outra(s) lingua(s), mais isto
non nos debe levar a prescindir dela. Tampouco cerrarnos a unha

soa lingua pois o mellor xeito de aprendermos máis sobre un pobo,

unha cultura... é a través da súa propia lingua. Todas as linguas son
iguais por seren vehículo de expresión do mundo e do pobo de seu.

As linguas poden considerarse un dereito universal, que representa
unha parte da identidade e da idiosincrasia dos pobos
“O idioma que falamos nos define. É tanto a nosa ferramenta de

comunicación como a nosa identidade. É unha forma de integrarnos
á sociedade, a porta que nos conduce á educación. Nun mundo cada
vez máis integrado, nun mundo como o do meu fillo e tantos outros

nenos que nacen nun lugar e se crían noutro, esa riqueza de
percorrido e mundo tamén entraña un risco: a extinción de varios

idiomas. Non falo das linguas que se aprenden nas escolas,

aparecen nos letreiros das cidades ou flotan no mundo dixital. Falo
daquelas que son o enlace de comunidades pequenas e nas cales se
gardan as súas tradicións.
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Reflexionamos, intercambiamos opinións sobre este texto e sobre...
-

A diversidade lingüística

-

E se no mundo só houbese cans e cabalos... ?

-

As linguas son patrimonio da humanidade

-

As linguas indíxenas

Sabemos que é a lingua materna... e “lingua propia”?

Hai diferenzas entre as definicións de lingua propia e materna?.
1.

Tradución do artigo publicado no xornal “El Diario” por Sabrina Duque o 20 de febreiro de 2019

Enlaces de interese:

Lingua materna. Galego
Día da Lingua Materna2020
Artigos de opinión:
Lingua materna

O luxo de termos lingua propia
A FALA, Manuel María
O idioma é a chave

O idioma é a patria

o salouco máis feble

a creación común

coa que abrimos o mundo;
o pesar máis profundo

a esencia máis nosa
meirande e poderosa

O idioma é a vida,

O idioma é a forza

o murmurio do vento

¡Se perdemos a fala

o coitelo da dor,
a palabra de amor.

que nos xungue e sostén.
non seremos ninguén.

O idioma é o tempo,

O idioma é o amor,

e ese breve ronsel

a fonte da que agroma

a voz dos avós,
que deixaremos nós.

o latexo, a verdade,
A máis forte irmandade.

O idioma é o herdo,

Renunciar ao idioma

maxicamente vello,

¡Precisamos a lingua

patrimonio do pobo,
eternamente novo.

é ser mudo e morrer.
Se queremos vencer!

Comentade este poema do poeta chairego

AS LINGUAS NO MUNDO...

MOITAS DELAS... EN PERIGO DE DESAPARICIÓN
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No mundo existen ao redor de 6.000 (en 1996 contabilizáranse 6.703).
Esta riqueza humana está en perigo. Os expertos cren que ao redor

do 90% destas linguas poden desaparecer neste século, pois
declaran que cada dúas semanas morre unha lingua.
En México, por exemplo, son 68 as linguas que se falan. En
Colombia

68...

Son maioritariamente linguas indíxenas, moitas

2Recursos SNL: programa En galego tamén noutros mundos. Pódese descargar este mapa e outro material

delas con menos de 1.000 falantes, o que nos lles garante un
futuro .... Son Asia e o Pacífico Sur as áreas con maior diversidade

lingüística. En Asia contabilízanse máis de 2.100 idiomas e
dialectos. Só en Indonesia son máis de 600 linguas as rexistradas.

Son moitas as razóns que levan á perda de idiomas menos
estendidos, pero sobre todo son factores económicos. Moitos países
menos

favorecidos

con

lingua

propia

intégranse/establecen

relacións de subordinación con países máis fortes economicamente,

cuxo idioma é visto como idioma forte, poderoso economicamente.
Isto leva a que aqueles

abandonen as linguas de seu por

consideralas non competitivas coa lingua do poder económico.

Causas políticas ao excluíren dos sistemas educativos linguas, ou
non as consideraren como linguas oficiais, como linguas dos medios
de comunicación, razóns sociais, culturais, lingüísticas.......

Coa desaparición de idiomas pérdese tamén tradicións, costumes,
recordos, xeitos de ver a vida, o espazo e expresalos... recursos
todos eles dos que non nos debemos permitir o luxo de prescindir
deles.
É irreversible este proceso? Temos posibilidades de o frear?
Sen embargo aínda se pode frear este proceso de exterminio de
linguas a través de accións gobernamentais planificadas (políticas

lingüísticas) que revitalicen estas linguas maternas e que dinamicen
a transmisión interexeracional.

A UNESCO ten un programa dirixido a estas linguas para apoiar os
gobernos

e

asesoramentos...

as

comunidades

con

recursos,

ferramentas,

Podedes procurar información:

Atlas das linguas en perigo de desparición. UNESCO

E algúns gobernos estatais, nacionais tamén adoptan medidas para
recuperar linguas propias nos seus territorios e frear o seu proceso
de desaparición. Con todo, non todos actúan así.
*

Animámonos a debater:

-

Por que cres que poden morrer as linguas?, cales son as causas

pola que se deixan de falar linguas?
-

É importante conservar a lingua propia, materna?

-

Cal é a lingua da túa familia?

-

Por que cres que un avó non lle fala galego á súa neta?

“En 1992, seis de cada dez persoas de quince ou máis anos
aprendían a falar en galego; dúas décadas despois, a relación é de
catro

persoas

de

cada

dez.

Este

descenso

nas

persoas

que

aprenderon a falar galego reflíctese en que unha persoa nacida a
partir da década dos setenta ten máis probabilidades de que
aprendese a falar en castelán ca en galego: o feito é que a metade

dos nados no século XXI aprenderon a falar en castelán e só dous de
cada dez aprenderon a falar en galego”
*

Temas para traballar:

-

Perda interxeracional das linguas
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Prexuízos sobre as linguas
Portal das palabras. Lingua materna
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-

Por que cres que é importante conservar as linguas maternas?

Lede este artigo e debatede...
Lingua e mocidade
*

Poderías procurar información sobre:

-

Linguas con poucos falantes pero que non corren risco de

desaparecer
-

Linguas con poucos falantes en risco de desaparecer

-

Linguas desaparecidas

-

Busca como se di en varios idiomas:

*

En Europa fálanse unhas 100 linguas...

-

Sobre un mapa de Europa intenta poñer aquelas que máis che

-

Cales cres que son as linguas máis faladas no mundo?

Ola, grazas, bos días, boa noite, nai, terra, pai, irmá, irmán, martes

soan.
-

E serás quen de saber onde se fala:

Lombardo, Mirandés, Oseto, Picardo, Silesiano, Sorabo, Tártaro,
Valón, Ladino, Manx, Frisón, Ladino, Arpitano, Romanche, Saami,
Tabasaran, Sardo, Flamenco
-

Cres que hai estados nos que se fale só unha lingua?

Linguas en Europa
*

E volvemos a debater sobre:

-

Cal cres que é a situación da lingua galega?. Cres que está en

perigo ou que, pola contra, goza de boa saúde?
-

Que é unha lingua minoritaria?; e minorizada?

-

Podes explicarlles ás túas compañeiras e compañeiros que

-

Cantas linguas se falan en Galicia?

-

E as linguas oficiais?

*

Pero... tamén se falan outras linguas: no teu centro seguro que

entendes por normalización lingüística?
-

Cal é a lingua propia de Galicia?

has poder encontrar quen fale linguas distintas do galego ou
castelán:
-

Escoitámolas...

*

No léxico galego hai palabras que proceden doutras linguas

-

Como se chaman estas palabras?. Pon algúns exemplos.

*

Saberías dicir de que idioma veñen estas palabras:

kiwi, bonsai, zombi, aceite, esquerda, laranxa, remolcar, canoa,
afouteza, chándal.

-

Mirade estes versos... exemplo de universalidade da poeta e da

lingua nosa:

Chinés

Catalán

Galés

islandés

Ruso

sueco

Húngaro

hindú

éuscaro

italiano

danés

esloveno

xaponés

eslovaco

albanés

coreano

grego

serbio

Cantar-te-ei, Galiza
teus doces cantares,
que assim mo pediram
na beira do mare

O GALEGO NO MUNDO. A LUSOFONÍA

A lingua propia de Galicia, a lingua galega, é falada no territorio
galego.

Mais

as

linguas

non

se

cinguen

administrativas. O galego esténdese máis aló...
onde tamén se fala?.

ás

fronteiras

Poderías dicir

A nosa lingua, por estar en contacto con outra lingua próxima
oficializada en Galicia, por ter sido unha lingua non estudada, por non

se ter podido falar en contextos oficiais e quedar relegada a lingua

familiar, por non ter tido prensa en galego ( hoxe apenas hai xornais
en galego)... é unha lingua que a día de hoxe non está normalizada.

Máis decatádevos: O galego, por número de falantes ocupa o número
160 entre todas as linguas faladas no mundo, e o lugar 23 entre as

150 linguas de Europa. E outro dato máis... é a segunda lingua
europea entre as faladas entre as non oficiais en ningún estado
(RAG).

En distintos países

pódese estudar galego pois son numerosas as

universidades que acollen cátedras e lectorados de galego: Estados
Unidos, Cuba, Rusía, Polonia, Hungría, Italia, Finlandia, Reino Unido,
Francia, Croacia, Alemaña...

Co galego estamos no mundo e o mundo pode reflectirse en galego:

xogamos, rapeamos, rimos, cantamos, facemos ciencia, choramos,
namoramos, viaxamos, animamos o noso equipo...
Pero non imos falar disto, senón das oportunidades que temos por
sermos galegofalantes, ou por coñecer e ser quen de usar o galego.

A lingua galega conéctanos con máis de 200 millóns de persoas que
comparten o idioma portugués. É a sexta lingua máis falada no
mundo, e un dos idiomas que máis medra en falantes e con maior
proxección internacional.
O portugués é idioma oficial de Portugal, Brasil, Mozambique, Angola,

Guinea Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor Oriental e
Macao.

Tamén é idioma de traballo de vinte organizacións internacionais

Día mundial da lingua portuguesa
Xa daquela, nós as galegas e galegos temos grazas ao GALEGO a
dobre vantaxe de comprender as persoas falantes de castelán e de

portugués. Vantaxes que derivan en beneficios económicos, laborais,
culturais... porque o galego É ÚTIL.
o galego é útil
Para pescudarmos máis información:
Observatorio da lingua
Lusofonía

Mundolusófono

Galicia e o Norte de Portugal estivemos ligados no devir da historia.

Mesma rexión romana (Gallaecia), logo Reino de Galicia... para ser
posteriormente truncado este camiñar conxunto. Mais quedou forte

pegada ao compartirmos dende hai moitos séculos un extenso
patrimonio vinculado ao sermos como pobo: cantigas, ritos, símbolos,

mitoloxías, xogos, nomes de lugares (topónimos), de elementos
naturais e mesmo xeitos de traballo e de organización social fan
parte dese legado unitario.

Buscamos nomes comúns en Galicia e no Norte de Portugal de
lugares e apelidos (cf. Martins e Martínez)
Escoitamos un mesmo tema:

Brasil, Portugal e tamén en Galego

Poñemos en valor ese xeito común de sermos e vemos nas linguas

galega e portuguesa unha ponte que nos achega e pon de relevo ese
acervo cultura común nun e noutro lado da fronteira. Velaí algúns
exemplos:
-

Escoitamos:

Cantos na Maré. Uxía

-

Achegámonos a:

Ponte nas ondas
Cores do Atlántico

Meniños cantores:

Máis perto: No outro lado da raia
O verdegaio (IES Salvaterra)
-

E rematamos con Samba

