
A lingua máis difícil

Naquel país, pequeno e practicamente descoñecido, había xente que tardaba
anos e anos en se botar a falar na súa lingua.

Ninguén puido explicar nunca – nin os científicos do National Geographic, que
foron os últimos en estudar a lingua de cabo a rabo- por que, mentres nas máis de
5.000 linguas do planeta a xente comeza a falar as primeiras palabras arredor dos 13
meses, nesta lingua moita xente tardaba anos e anos e nalgúns casos máis anos en
comezar a pronunciar as primeiras sílabas.

Descubriuse  mesmo xente  que  nunca  chegou  a  falar  na  súa  lingua,  na  súa
precisamente, e que, por outra parte, non tivo problemas para se iniciar e chegar a
falar  con fluidez  outros  idiomas,  o  que demostra  a  fantástica dificultade  da lingua
daquel país único no mundo.

A xente que nunca chegaba a falala explicaba, na madurez o una senectude das
súas  vidas  e  por  tanto  cando  xa  chegaran  a  reflexionar  profundamente  sobre  o
problema, que non se atrevían a falar a lingua porque aínda non estaban preparados;
ou  levando  a  man  á  cocorota  e  rascando  co  dedo  índice  dicían  que  lles  parecía
imposíbel ou que xa era demasiado tarde.

Séchu Sende, Made in Galiza.

1º PARÁGRAFO
TEMA:

2º PARÁGRAFO
TEMA:

3º PARÁGRAFO
TEMA:

3º PARÁGRAFO
TEMA:

TEMA DO TEXTO:



Trátase dun texto irónico no que Séchu Sende incide sobre a idea dos prexuízos 
lingüísticos que temos á hora de falar o galego.

Antes de pasar á análise crítica, infórmate sobre os prexuízos lingüísticos e a diglosia, 
en que consisen e que significan.

PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS

DIGLOSIA

Fai un guión indicando os aspectos dos que queres falar, organízaos para que a túa 
exposición se desenvolva progresivamente.

ESQUEMA (puntos a tratar)



Agora redacta a túa opinión crítica sobre o tema proposto. (ESTA É A PARTE QUE ME 
TEDES QUE ENTREGAR)


