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Limiar

No presente volume recóllense as intervencións das persoas que participaron como
relatoras nas X Xornadas sobre Lingua e Usos, Lingua e Teatro, que tiveron lugar
na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña durante os días 27, 28 e 29 de
novembro de 2013. Foron organizadas polo Servizo de Normalización Lingüística da
UDC, como vén sendo habitual, e contaron co apoio económico da Secretaría Xeral
de Política Lingüística.
Os textos aquí recompilados son boa demostración do interese con que foron seguidas
as diferentes sesións de traballo, tanto conferencias como mesas redondas, que contaron cunha alta asistencia de público e, o que é máis significativo, cunha viva participación nos debates posteriores. Isto veu a confirmar a necesidade e a oportunidade
de se ter abordado o papel do teatro na normalización da lingua galega e tamén na
conformación de estilos e rexistros orais acaídos que contribúan para a consolidación
dun modelo de lingua máis auténtico e con futuro, tamén na oralidade.
Estas actas reúnen, por tanto, un conxunto de textos que conteñen importantes reflexións a respecto do binomio Lingua e Teatro, con todas as súas implicacións, e que
son de grande actualidade nun momento como este en que se está a debater, sobre todo
no ámbito académico, sobre a calidade da lingua empregada nos medios de comunicación públicos, no ámbito político ou no humor, por exemplo. Nestes casos sempre
está presente a suposta disxuntiva entre a conexión ou proximidade coa lingua popularmente falada e a necesaria preservación da autenticidade e da dignidade dun galego
oral historicamente sometido a un forte proceso de castelanización.
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Desexamos que a publicación destas actas se converta nun contributo relevante para
aprofundarmos neste debate e para darmos coas solucións máis acaídas e que mellor
garantan os avanzos da normalización lingüística non só no ámbito teatral, mais tamén na sociedade galega no seu conxunto. Tamén desexamos que susciten un especial
interese na xente do teatro, tanto autores e autoras, como actrices, actores e demais
axentes que interveñen no mundo do espectáculo, porque todos e todas poden desempeñar un papel destacado en prol da normalización do galego.

OS EDITORES

