
MUSEO LISTE – ETNOGRÁFICO DE VIGO
DÍA EUROPEO DAS LINGUAS

O Museo Liste – Etnográfico de Vigo quere este ano sumarse á celebración do Día
Europeo das Linguas a través de diversas actividades que, baixo o lema “O falar non
ten cancelas”,  se  levarán  a  cabo  o  vindeiro  25 de setembro na súa sede  da rúa
Pastora, 22 da cidade de Vigo.

A nosa institución, sempre atenta ao uso, difusión e valoración da lingua propia da
nosa comunidade autónoma, o galego, quere, nestas datas, por énfase nas linguas
europeas como ponte e elemento aglutinador dunha identidade comunitaria europea.

O  sábado  25  de  setembro  contaremos  con  dúas  actividades  con  protagonismo
lingüístico que abranguen dende a tradición oral galega ata unha comparativa arredor
das linguas europeas.

Programa “O falar no ten cancelas”

- Apañando verbas perdidas
Proxecto aberto que recolle aqueles vocábulos extintos ou en perigo de selo e
que responden a tres criterios:

 Palabras caídas en desuso pola súa ligazón a actividades perdidas:
oficios, tarefas comunais, ritos e costumes, ...

 Localismos  que  responden   a  realidades  concretas  de  diversos
espazos xeográficos.

 Palabras  produto  de  alteracións  da  palabra  orixinal  e  que  pola
reiteración  do  seu  uso  tornáronse  propias  dun  núcleo  comunitario
concreto ou, aínda, dun núcleo familiar.

- Os elos das palabras
Por  mor  das  orixes  comúns  de  moitas  das  linguas  europeas,  ou  froito  da
evolución doutros substratos, o certo é que existen unha morea de voces moi
semellantes en moitas das nosas linguas.
Con  esta  proposta  en  formato  de  visita  guiada  descubriremos,  a  modo de
comparativa lingüística, aquilo que nos une nas linguas que nos singularizan.

- Faladoiro de regueifas
Proposta que xungue lingua galega e tradición oral  cantada concretado nas
regueifas.
Estas  mostras de oralidade improvisada, na súa evolución ata aos nosos días,
reflicten os cambios lingüísticos e sociais vividos.
O faladoiro actúa como peche das xornadas que, organizadas pola Asociación
Mulleres e palabras de Vigo e subvencionado pola Deputación Provincial de
Pontevedra, afondan neste exemplo da nosa tradición oral.

- Linguas de trapo
Aquelas verbas coas que os nenos comezan a falar, aquelas que descubrimos
cando comezamos a aprender unha lingua nova, aquelas que son de uso diario
na nosa vida cotiá serán as protagonistas deste pequeno obradoiro destinado
aos máis pequenos. 


