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Quero, en primeiro lugar, en nome

da Asociación Puntogal, agradecer

aos organizadores deste evento, que

tivesen a deferencia de dedicarlle un

espazo tan importante a esta iniciati-

va ilusionante de conseguir para o

galego un dominio de primeiro nivel

en Internet.

Non descubro nada novo se digo

que Galicia sofre aínda un retraso

importante nas Tecnoloxías da

Información e da comunicación:

– Temos aínda un número insufi-

ciente de usuarios de Internet,

non só como medio de comunica-

ción e información, senón tamén

como instrumento dinámico de

transacións comerciais. Ben sei

que hai problemas estruturais que

non se amañan dun día para

outro, pero o importante é que

teñamos a decisión de camiñar

con paso firme, e sei que o gober-

no galego está nesa liña:

– Temos que tratar de incrementar

notablemente a banda ancha en

Galicia.

– Temos que fomentar aínda máis

no ámbito da educación a utiliza-

ción das TIC.

– Temos que incrementar os conti-

dos galegos en Internet. 

– Temos que facer un esforzo de loca-

lización de produtos informáticos, e

probablemente establecer esixen-

cias legais que obriguen a incorpo-

rar unha versión galega de determi-

nando tipo de software cormercial.

Hai tres días tiven a oportunidade

de participar en Bruxelas no Cume

Mundial de Terminoloxía, no que

me pediron que falase sobre o tema

“Problemas maiores nas linguas

menores”, e un dos puntos que

espertou maior interese durante o

coloquio final foi precisamente a

necesidade de lexislar, probable-

mente a nivel europeo, sobre a

obriga de localización de certos

produtos informáticos ás linguas

oficiais dos territorios nos que se

distribúan.

– Temos que facer unha aposta deci-

dida polo desenvolvemento da

enxeñería lingüística e as tecnolo-

xías da fala en galego: a tradución

automática, a síntese de voz, o

recoñecemento de voz, e en xeral

todos os desenvolvementos rela-

cionados coa automatización das

comunicacións. porque aquelas

linguas que non acaden un nivel

de desenvolvemento neste ámbito,

capaz de cubrir as necesidades da
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sociedade, serán percibidas como

pouco útiles, e perderán prestixio

aos ollos dos seus propios falantes.

– E temos, tamén que conseguir un

dominio galego en Internet que lle

dea visibilidade á nosa lingua

como medio de comunicación dun

pobo, e como expresión dunha

cultura.

IDENTIDADE INDIVIDUAL
Ninguén cuestiona o dereito que

temos cada un de nós á identidade

individual, e a facer uso dela en cal-

quera lugar ou situación en que o

consideremos conveniente. Todos

temos un documento nacional de

identidade, onde figura o noso nome,

a data de nacemento, de quen somos

fillos etc., e a todos nos parece nor-

mal. Pois, queridos amigos e amigas,

do mesmo xeito que temos dereito a

unha identidade individual tamén o

temos a unha identidade colectiva e

facer uso público dela, porque o que é

verdade para os individuos é tamén

verdade para os pobos.

E algo tan simple coma isto é o

que pretendemos coa asociación

PUNTOGAL, que ten como finalidade

conseguir un dominio de primeiro

nivel en Internet de carácter lingüísti-

co e cultural, é dicir, conseguir un

carné de identidade que nos identifi-

que como pertencentes a unha lingua

e a unha cultura, e que nos dea visibi-

lidade nunha plataforma tan impor-

tante na actualidade como é Internet.

Un carné de identidade .gal no que

teñan cabida os galegos de Galicia,

pero tamén os galegos de Europa, de

América e de calquera parte do mundo,

porque uns e outros formamos parte

da mesma cultura, un carné de identi-

dade no que se sintan representados

todos os galegos de calquera ideoloxía

política e de calquera credo, no que

estean integrados o mundo industrial,

o da empresa e o do comercio, as nosas

entidades financeiras, as nosas admi-

nistracións (autonómica, local e de

xustiza), as nosas institucións, as nosas

Universidades, o noso mundo educati-

vo no seu conxunto, as editoriais, as

asociacións culturais, as asociacións

profesionais e o mundo asociativo en

xeral, os nosos artistas e creadores, os

medios de comunicación públicos e

privados, as fundacións, os nosos clu-

bes deportivos, os partidos políticos,

os sindicatos, e todos os sectores que

integran o tecido social galego.

Un carné de identidade que agluti-

ne tamén os Centros de Estudos

Galegos das Universidades do mundo,

os Centros Galegos e as Casas de

Galicia, creación dos nosos emigran-

tes, que foron esteos fundamentais na

defensa da nosa identidade en tempos

difíciles (Lembremos o Centro Galego

da Habana, onde se xestou a creación

da Real Academia Galega, que este

ano celebra o seu centenario; ou a

importancia do de Bos Aires, durante a

Longa Noite de Pedra da ditadura

franquista, e que se constituíu no foco

máis importante de irradiación ao

mundo da cultura galega). Centros

galegos que aínda seguen sendo nal-

gún caso lugares importantes na con-

servación e transmisión da nosa cultu-

ra. Un carné de identidade, en fin,

aberto tamén a aqueles que non sendo

galegos de nacemento ou de historia,
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son galegos de vontade, porque se

senten identificados coa nosa lingua e

a nosa cultura: tamén para eles está

aberto o dominio PUNTOGAL.

Non pedimos nada raro, nada

estraordinario, pedimos algo que está

totalmente en consonancia coa

declaración de principios do Cume

mundial sobre a sociedade da infor-

mación (que comezou en Xenebra en

decembro do 2003 e rematou en

Tunes en decembro de 2005), que no

punto 52 di:

A diversidade cultural é patrimo-

nio común da humanidade. A socieda-

de da información debe fundarse no

respecto da identidade cultural, da

diversidade cultural e lingüística, e

debe estimular ese respecto, amais de

promover o diálogo entre as culturas e

as civilizacións. O fomento, a afirma-

ción e preservación dos diversos idio-

mas e identidades culturais, tal como

se consagran nos correspondentes

documentos acordados polas Nacións

Unidas, incluída a Declaración

Universal da UNESCO sobre a

Diversidade Cultural, contribuirán a

enriquecer aínda máis a sociedade da

información.

APOIOS E ESFORZOS
Neste camiño, pódovos asegurar

que contamos co apoio e co esforzo

dos sectores máis dinámicos da nosa

sociedade. Abonda con que miredes a

nosa páxina web e pasedes revista ás

entidades que promoven PUNTOGAL.

Non as vou nomear aquí, pero si qui-

xera facer mención do apoio decidido

das empresas tecnolóxicas galegas, da

Asociación de Enxeñeiros de

Telecomunicacións de Galicia, do

Colexio oficial de enxeñeiros de tele-

comunicacións de Galicia, e de manei-

ra moi especial do goberno galego,

particularmente a Consellería de

Innovación e Industria.

A todos eles, grazas, e que estean

seguros de que Galicia hállelo pagar. A

Asociación está aberta a todos cantos

estean dispostos a loitar por esta meta,

que será sen dúbida un banzo impor-

tante para vertebrar a Galicia do futu-

ro, a Galicia con visibilidade. Non só

temos cabida todos, senón que todos

somos necesarios. Necesitamos o

apoio do conxunto da nosa sociedade,

e necesitamos tamén o apoio externo,

porque a lingua e a cultura galegas

hoxe son, con distintas manifestacións,

unha realidade internacional.

Queridos e queridas participantes
nesta noite galega das telecomunica-
cións e da sociedade da información,
pasou xa o tempo da visión da Galicia
da resistencia, da Galicia que chora, e
apostamos por unha Galicia que non
se axeonlla, por unha Galicia ilusiona-
da, por unha Galicia creativa, por
unha Galicia competitiva, que ten fé
en si mesma, capaz de planificar o
seu futuro, sen complexos, unha
Galicia que mire en fin para adiante
coa cabeza levantada, con seriedade.
Pero non podemos imaxinar unha
Galicia do séc. XXI, sen unha presen-
za forte en Internet, presenza que se
fará máis visible despois de que con-
sigamos un dominio que nos identifi-
que. Estou seguro de que o imos
conseguir entre todos. E, se non o
acadamos, non vos preocupedes:
tamén sabemos ser corredores de
fondo, e sen ningunha dúbida inten-
tarémolo outra vez e cantas veces
sexa necesario, porque sabemos cal é

o futuro, sabemos onde está o hori-
zonte, e ninguén nos vai arredar do
camiño. Amais, meus amigos e miñas
amigas, é unha débeda que temos co
Padre Sarmiento, con Rosalía, con
Curros, con Pondal, con Castelao, con
Otero Pedrayo, con Manuel Antonio,
con Rafael Dieste, con Manuel María;
pero é sobre todo unha débeda que
temos con Manuel dos Outeiros (que
era meu pai), co Galochas, co Sr.
Andrés do Cabrexo (que, despois de
pasar 50 anos de emigrante, non
esqueceu o galego), con María dos
Reinos, co Cribeiro, con Xosé do
Firmino, que non pasaron á historia
escrita, pero que fixeron realidade
esta marabillosa historia de seren fieis
ás súas raíces, e de nos transmitiren a
nosa lingua e a nosa cultura. A eles
non lles podemos fallar. Estou seguro
de que nos volveremos atopar noutra
noite coma esta, pero será unha noite
de celebración pola consecución dun
dominio PUNTOGAL.
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Quédanos un duro traballo por

diante: están nomeadas as comisións

encargadas de redactar os distintos

informes que deberemos presentar

diante da ICANN para a obtención do

dominio. Non partimos da nada,

temos xa un antecedente de obten-

ción dun dominio esponsorizado lin-

güístico cultural, o de Cataluña, e

hoxe contamos aquí cunha represen-

tación do grupo que levou a cabo o

proceso de solicitude, cos que tivemos

algunha reunión en Barcelona, e cos

que nos volveremos reunir mañá.

Quérolles agradecer públicamente os

seus consellos e a súa axuda.

■

Unha Galicia ilusionada, creativa, competitiva


