
|POR QUE NON ESTOU TOLO

Non estou tolo grazas á literatura. En serio que si. Non teño que pedir o ingreso nos servizos 
públicos  (de momento,  quizais  mañá,  é  un futuro PPosible,  privados) de saúde mental  porque, 
definitivamente, as palabras, as semánticas, os versos, as historias, os personaxes e as súas cousas 
permítenme vivir ao meu xeito. E daquela non me importan un pemento (de Padrón) as primas 
de risco ("curmás de risco", segundo certa tradución de certo e moi lido xornal galego en 
versión web), que Messi teña un fillo ou unha gata siamesa, a operación de nariz de Belén 
Esteban e, mira ti, incluso as abdominais de Aznar e a súa diarrea.

Escribo e como escribo, vexo, creo, mellor que se non escribira e non vivira na ficción. E é curioso 
o que estou dicindo: vexo mellor a realidade porque vivo na ficción, é dicir, fóra da realidade. Pero 
si, indubidablemente si. Moito mellor. Porque os que escribimos non adoitamos ver o mundo como 
é, senón como nos gustaría que fose. Quizais por iso os que nos dedicamos á literatura, dentro 
deste mundo de loucos etiquetados con traxe cravata ministerios consellerías influenzas lobbis 
-ou como se escriba iso- grupos de opinión, de presión, de oposición, de oposición dentro da 
oposición..., como somos quen de imaxinar outros mundos mellores, ideais, perfectos, onde triunfa 
o ben e a xustiza e a beleza, é dicir, mundos platónicos e utópicos, como cremos iso e escribimos 
iso e deseñamos iso e dotamos de verdade a través das palabras iso, rematamos, aínda que non 
queiramos,  baixando  moito  á  realidade  e  facendo  política  dende  os  parágrafos  e  deseñando 
personaxes que nos namoran, e que queremos que namoren a lectores e lectoras, porque explican 
que a revolución é posible.

E daquela construímos con signos ortometagramáticos e morfoneticosemánticos (xa sei se esas 
dúas cousas que veño de escribir non existen, mais a min apetécenme que existan) universos 
paralelos aos que nos marchamos vivir cando podemos (sobre todo os escritores galegos, tan 
ensarillados noutras  teimas laborais,  cando podemos,  claro que si,  non cando queremos)  e  que 
sempre son perfectos e feitos á nosa medida aínda que esa medida sexa, a ollos dos que non se 
dedican a isto de escribir, pintar, actuar ou cantar, un disparate inmoral.

Coñézome. E sei que de non ser porque dende cativo vivo nos libros (e despois escribíndoos ou 
editándoos) a miña saúde mental, falo absolutamente en serio, estaría moi resentida. Sempre digo 
que parte da miña  nómina é poderme dedicar ás páxinas, a ler, a falar con autores e autoras, 
a soñar proxectos que rematan cumpríndose en forma de libro. Iso é tamén nómina. Iso son 
tamén cartos.  Iso é,  tamén, aforrar o psiquiatra,  a tentación da depresión, a chamada do 
abismo.

Escribo. Todo o día todos os días os 365 días do ano un máis se é bisiesto.

E escríbo-me.

E por iso non estou tolo.

Francisco Castro, 9 novembro 2012, Praza.com
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| LINGUAS AMEAZADAS EN EUROPA

O pasado 20 de marzo, participei nun Grupo de Traballo sobre linguas ameazadas e diversidade 
lingüística  na  sede  do  Parlamento  Europeo,  como representante  da  Asociación  de  Escritoras  e 
Escritores en Lingua Galega, AELG. 

Moseley Christopher, da Unesco, falou da categorización dos diferentes graos de ameaza dunha 
lingua, indicando que as linguas chegan á fase crítica no momento en que soamente son empregadas 
por persoas de idade. Mostrou imaxes do Atlas das linguas ameazadas realizado pola Unesco, aínda 
en período de elaboración, onde na Península só figuraba o euskera como vulnerábel (o euskera e o 
asturiano,  aragonés  e  aranés  como  linguas  en  situación  de  seria  ameaza  e  o  guanche  como 
extinguida), o que logo foi cuestionado polo representante basco.

Fernand de Varennes, experto en dereitos lingüísticos, deixou datos como que cada dúas semanas 
desaparece un idioma ou que en catro xeracións desaparecerán moitos. Incidiu que actualmente a 
novidade radica fundamentalmente na velocidade á que desaparece unha lingua e no incremento da 
presión en moitos países cara ao monolingüísmo. Entre outras afirmacións sinalou que unha lingua 
que non ten prestixio fóra do ámbito escolar non ten futuro.

Meirion Prys Jones, da NPLD, sinalou a redución de orzamentos para a protección das linguas. 
Jonathan  Hill,  da  Comisión  Europea,  falou  da  importancia  das  políticas  de  tradución.  Adina 
Nichifor,  do  Consello  de  Europa,  manifestou  que  a  Carta  europea  de  linguas  minorizadas 
(CELRM) require políticas activas dos gobernos. E Markus Osterlund falou do caso do sueco en 
Finlandia, falada polo 5,9% da poboación, sobre a que adoptaron medidas de normalización como a 
publicación de documentación bilingüe.

Chegou a quenda das diferentes linguas europea. Desde a situación do piamontés, que mesmo a 
Unesco declara de “definitivamente en perigo” e do que se expuxo que os últimos falantes están nos 
centros da Terceira idade, ao Ladino, para o que se sinalou que a súa situación mellorara respecto a 
hai trinta anos ao adoptarse medidas favorábeis.

Os representantes das linguas minorizadas de Francia denunciaban que Hollande viña de se negar a 
subscribir a CELRM, en contra do que prometera na campaña electoral. O convidado basco falou da 
falta  de  subvencións  para  a  construción  dunha  ikastola  ou  para  o  mantemento  das  radios 
comunitarias. Os corsos denunciaban que a súa lingua non tiña espazo nos medios de comunicación, 
a penas segundos. Mentres que o occitano informaba de que neste momento a lingua está presente 
nas escolas, mais contan só cuns 1000 falantes, cada vez de maior idade.

Fronte  a  estas  intervencións  manifestei  que  a  lingua  galega,  malia  non se  atopar  na  situación 
dalgunha das linguas referenciadas, tiña hoxe o seu maior nivel de ameaza no goberno, responábel 
dunha lexislación restritiva especialmente no ensino,  nun contexto social  en que se xeralizou a 
rutura da transmisión interxeracional e a nosa lingua é cada vez menos falada entre os máis novos, 
situación que poñía moitas incógnitas sobre o futuro. 

Ao remate  da  sesión,  as  conclusións  foron,  como cabía  agardar,  que  para  o sobrevivencia  das 
diferentes linguas europeas, e do mundo, cómpre o apoio dos gobernos, a súa presenza no ensino e 
na administración, de tal xeito que todas as persoas poidan usala, incrementar os recursos, apoiar a 
tradución, o cine, os medios de comunicación, etc. Puntos en común para linguas minorizadas en 
diferentes situacións e que vén o seu futuro desde diferentes prismas.

Foi un encontro enriquecedor que a bo seguro terá o seu reflexo no informe europeo que se elabore 
para a protección das linguas.

(Adaptado) Marta Dacosta, 25 de marzo de 2013, Sermos Galiza.
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