
Moncho Martínez Castro (As Figueiras,
1979) sempre ye interesóu a recuperación
llingüística dos conceyos eonaviegos. Xa
de novo, na súa participación en entida-
des políticas y culturales, buscóu el reco-
nocemento y a promoción da fala. Tamén
as súas inquietudes lliterarias lo llevaron

á poesía, del que son mostra os poemas publicaos en
dalgúas antoloxías aparecidas neste ano que salíu. Da
mao da súa asociación, Rapalacóis, vén trabayando
por fer bulligar as actividades culturales y recreativas
del porto pixoto: campionatos deportivos, festas, ca-
balgatas, noites folk... Y sempre, en todo el sou ma-
terial escrito, como xa conocerá quen siga ENTRAMBA-
SAUGUAS, usando a fala con toda a naturalidá. 

El sou interés pola llingua llevóulo a buscar outras
vías prá súa difusión da mao d’úa llista de correo col
nome de «falaviva». Pra os menos avezaos al mundo
da internet hai qu’esplicar qu’úa llista de correo é un
grupo de xente al que ye chega cualquer mensaxe
que mande á llista dalgúa das personas que forman

parte d’ella. É un bon xeito de contactar y intercam-
biar información entre xente interesada nun mesmo
tema.  Aquella llista de correo —qu’einda sigue— foi
el xermollo del portal falaviva.net, úa iniciativa qu’a-
parecéu na rede el 5 d’outubre de 2006 y que cual-
quer internauta pode visitar. Peró é miyor que Mon-
cho, el sou promotor, nolo cunte.

¿Por qué discurristes a idea de Falaviva?
Falaviva nace como un intento d’encher el vacío

dos medios de comunicación col galego-asturiano y
tamén como medio pra faer medrar a presencia da
nosa lingua na rede. Nel primeiro caso, como medio
formal y continuado nel tempo, os falantes solo te-
mos a revista ENTRAMBASAUGUAS, con muita cálida, pro
con us contidos y úa periodicidá distinta á que bus-
camos con Falaviva. Queremos un diario da nosa zo-
na, feito pola xente d’aquí y na lingua mayoritaria nel
Navia-Eo, que por agora sigue sendo el galego-astu-
riano, y todo esto col fondo d’un espírito normaliza-
dor nel uso d’esta lingua: que nun nos asustemos al
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As nosas palabras,
na rede

Nunca se vivíu un momento co-
mo el que vivimos pral cultivo y a
difusión escrita da nosa fala. Peró
anque as publicacióis en papel au-
mentan cada vez máis, nos tempos
que corren nun se pode esqueicer
qu’el futuro pra un idioma ta na
súa presencia nos medios audiovi-
suales y, sobre todo, na rede de re-
des: a internet. Al cabo de muito
aguardar, por fin podemos ter un
portal escrito na fala eonaviega:
falaviva.net. Y detrás d’él tán
Moncho Martínez Castro y el aso-
ciación Rapalacóis das Figueiras.

� Entrambasauguas

AA

FALAVIVA.NET:FALAVIVA.NET:

Entrambasauguas 24 M.qxd  19/4/07  13:11  Página 8



99
EN

TR
AM

BA
SA

UG
UA

S

ver a fala por escrito y lo consideremos algo normal.
Por outro lao, meter el noso medio nun formato di-
xital dá muitas facilidades: a inversión economica é
muito menor —temos que ter en conta qu’este é un
proyecto sin ánimo de lucro— y nun se ta tan res-
trinxido en tempo y forma. Ademáis internet tamén
dá úas posibilidades ma-
yores d’interacción col pú-
blico obxetivo —mediante
foros ou encuestas, por
poñer un exemplo—, y ta-
mén ch’abre a posibilidá
de faer un medio muito
máis dinamico qu’os escri-
tos.

Falabas de fer me-
drar a presencia da no-
sa lingua na rede...

Si, peró primeiro temos
que partir d’úas premisas
fundamentales: qu’os fa-
lantes de galego-asturiano
nun chegan a 50.000, qu’el
noso ambito é rural —con
úa menor implantanción
das tecnoloxías novas—,
qu’hai como un aire peyo-
rativo al usar a nosa lin-
gua, que nun ten ningún re-

conocemento oficial, que tamén temos úas polémicas
que nun axudan miga al uso, y que d’estos falantes
a inmensa mayoría nun tein formación ningúa nel
uso escrito. Tendo en conta esto, y anque nun pri-
meiro vistazo a situación poda pintarnos mui probe
ou dramática, vemos que realmente axústase abondo

al que son esos condicio-
nantes iniciales. Agora
ben, temos que ser críticos
con nosoutros mesmos y
cuas nosas institucióis: te-
mos muitas páxinas de
conceyos, asociacióis, pa-
rroquias, etc. y a presencia
del galego-asturiano sigue
sendo marxinal.

Peró dalgúa cousía xa
empeza a haber...
Si, é verdá. Hai intentos de
dignificación en blogs per-
sonales, en dalgúa páxina
de lugares como Ortigueira
ou As Figueiras que reco-
yen vocabularios, ou en
diarios dixitales como Na-
via Digital, pro nun deixa
de ser algo anecdótico. El
que máis nos esmol é el
actuación dos conceyos,

Úa vista da pantalla cua páxina na rede
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que nun fain ningún caso á fala nin na rede nin na vi-
da non virtual, tendo en conta qu’a fala é, dende el
meu punto de vista, el mayor tesouro cultural que te-
mos. Y han a ter que rendir contas á súa conciencia
condo nun periodo non mui aló tía case desaparecida.

Pintas un panorama mui mouro, ¿ou?
Ben, ei temos as encuestas: nel ano 1991 era pri-

meira lingua pra un 75% da xente y nel 2002 solo
pral 50%. Eu fago úa pergunta en alto: ¿a cóntos ne-
nos das vilas grandes, Tapia ou Navia, yes ois falar
en galego-asturiano? Ta claro qu’el futuro, se sigue
esta situación, é a pérdida d’este patrimonio. Tamén
é verdá que pra mirar de poñerye freno a esto ta el
labor que faemos entre todos... y Falaviva axuda nel
que pode.

¿Quén tira de Falaviva.net? ¿Tedes muitos co-
laboradores?

A idea de Falaviva.net parte de Rapalacóis, que é
quen fai el proyecto y dá respaldo á páxina, y tamén
quen busca a colaboración del Principao d’Asturias al
hora de cubrir os gastos de botala a andar. A partir
d’ei, queremos qu’este sía un proyecto aberto y que
cada lector sía un corresponsal potencial. Por agora,
xa chegamos a media docía de colaboradores, pro el
potencial é mayor y queremos aprovetalo.

Despóis d’estos meses de funcionamento,
¿cómo vai a páxina? ¿Pódense dar estadísticas?

Nel mes de xeneiro chegamos ás 40.000 visitas á
web, lo que nos parecéu úa barbaridá de bon, polo
menos pra nosoutros. Despós ves as encuestas que
puxemos pra qu’a xente vote y ves qu’é verdá, que
si temos muitas entradas. Lo que funciona un pouco
menos é el tema dos foros, nos que tíamos abondas

esperanzas de lograr ben debates y tán un pouco pa-
raos. Pra evitar qu’a xente entre sin máis a insultar —
qu’é un problema da mayoría dos foros—, os que
quiran participar tein que rexistrarse primeiro y eso
igual bota pr’atrás a algús. Así y todo, xa temos máis
de 40 usuarios rexistraos, que nun ta miga mal, ein-
da máis se reparamos nos handicaps que comentaba
antias y que ten a nosa páxina y os nosos conceyos.

¿Qué esperades de Falaviva?
Como xa dixen primeiro, que nun se vexa a nosa

fala como algo raro, qu’a xente sepa que se pode es-
cribir na fala y que nel mundo virtual tamén podemos
falar. Hai outra cousa interesante: Falaviva pode valir
tamen pra qu’a xente s’avece al estándar ortográfico,
pra qu’os rapaces que tán estudiando galego-asturia-
no ou tein interés nel tema vexan que lo único que se
fai é poñer a súa fala nel papel —na pantalla neste ca-
so—, sin máis cambeos nin inventos qu’el d’úa míni-
ma corrección, porque esa é úa das críticas dos que
tán en contra del proceso normativizador. Y por ou-
tro lao, buscamos falar dos nosos conceyos y del ga-
lego-asturiano sin buscar polémicas, nun tono civili-
zao y educao. Esto é mui importante, porque última-
mente parece que solo se fala del occidente condo al-
gún iluminao reclama a nosa terra, ou quer decidir él
cómo escribimos, ou lo que sía...

¿Pódesnos avanzar dalgún proyecto prá páxi-
na?

Hai un proyecto fundamental na idea de Falaviva
qu’é el da formación. Na actualidá todos conocemos
a oferta formativa del galego-asturiano y vemos qu’é
mui limitada. Un proyecto a medio prazo é el de
brindar un curso virtual da fala na rede, pra que to-
do el mundo, independientemente del sou lugar de
nacemento, edá ou horario, poda dispoñer d’un ma-
terial formativo al xeito pr’aprender a escribir y a ave-
zarse a ler na súa lingua materna. Outra idea en men-
te é a da recuperación de textos veyos d’úa forma pe-
riódica pra qu’a xente vexa que temos úa tradición li-
teraria polo menos dende el siglo XIX.
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Falaviva ten el proyecto de brindar un curso de fala na rede

A páxina de Falaviva chegóu ás 40000 visitas nel mes de xeneiro
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