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Be lingual, be happy!

N

os últimos tempos começam a sair da cova nos meios
determinados grupos de opiniom para nosinformarem de
umha crua realidade: a opressom que sofre o castelhano na Galiza.
O desleixo institucional fijo com que os
pérfidos nacionalistas (galegos, a buena
fe), movidos por critérios totalitários e
exclusivos, conseguiram acantoar o castelhano nuns poucos redutos (Justiça,
comércio, ensino, média, publicidade...),
enquanto o galego se impom sem rubor
nestes e noutros ámbitos como o agro, a
pesca, a literatura... dixemos já o agro?
De qualquer jeito, um panorama sombriço o que parece aguardar à língua de
Bécquer e Cela Trulock.
Longe quedam os tempos da concórdia
e de Barrio Sésamo, irradiador de língua

(castelhana) e valores.
Precisamente, a perca de tais de valores
conseguiu que, primeiro, o duo formado
por Espinete e Don Pimpón fora banido
da grelha televisiva. Depois, a maquinária
nacionalista conseguiu apagar das mentes das gerações mais novas qualquer
referência ao idílico Barrio Sésamo, inoculando-lhes, no seu lugar, a devoçom
por umha incontrolada horda de mamíferos ungulados artiodáctilos da família
dos suídos que ao berro oink-oink pretendiam fazer triunfar a subversom. O
Xabarín parece em boa parte desarticulado, mas por sorte ainda estám aí colectivos nobres e sem qualquer interesse
espúrio para nos advertirem das novas
ameaças ao bilingüismo filarmónico.
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Marta Rivera de la Cruz, musa do ‘tangalleguismo’.
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Gloria Lag(art)o, presidenta de Galicia Bilingüe.
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