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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Despois de deixar a -dirección do Académia Galega. Desde a sua 
posición coñece as posibilidades 
actuais do galega -"a mellara 
nestes 25 últimos anos foi enorme"-

e valora que a Académia ten que 
estar aberta aos cámbios na 
normativa "con flexibilidade pero 
sen introducir confusión". 

1 nstituto da Lí ngua Galega, 
Constantino García é actualmente· 
secretário adxunto da Real 

Constantino García 

• XAN CARBALLA 

A sua aproximación ao galego 
foi por motivos profisionais? 

Viñen á Galiza porque aprobei as 
oposicións e tiña que escoller en
tre Santiago e La Laguna. Senda 
eu de Oviedo a opción era clara; 
máis adiante as decisións -podía 
quedar na Alemaña ou ir aos Es
tados Unidos- tamén tiveron que 
ver con cuestións familiares . Des
pois cos anos xa me fun facendo 
aqui, cos amigos e os discípulos. 
Acabei senda un galega máis. Te
ño a teoría de que somos moitos 
os extragalegos que somos máis 
galegas que os madrigalegos. En 
Asturias chámanme traidor, por
que no Ocidente venme na TVG ... 
Eu cheguei ao galeguismo por ra
zóns puramente lingüísticas. O 
galego cando eu cheguei era unha 
língua pouco estudada: o pouco 
que fixo García de Diego, nos 
anos 20 e 30 viñeron uns alemáns 
que fixeron alguns traballos de in
vestigación sobre o galega, e des-· 
pois Dámaso Alonso e Zamora Vi
cente. Estaba moito por facer. 

Respeito ao galega hai unha afir
mación fundamental: por moito 
que digamos académicos ou lin
güístas, a língua é a língua do po
vo. Ternos que deixarnos de par
badas á hora de admitir ou non 
palabras porque sexan castella
nismos, cando a xente esta usán
doas. Os alemáns, que son moi 
protectores do seu, veñen de ad
mitir computer, e nós dixemos or
denadqr que é unha palabra fran
cesa. E a xente a que decide as 
cousas. O labor de académicos e 
especialistas en todo caso é reco
men dar tal ou · cal forma como 
máis correcta. Se non fose asl es
taríamos ainda talando latín!! O 
galego é unha língua de todos e 
unha sorte do castellano é que ten 
unha Académia que admite bas
tantes causas e non fai imposi 
cións. O medo meu é que se faga 
política coa língua e a língua está 
por riba da política. 

Optimismo lingüístico · 

Desde a sua posición privilexia.;.: ._ 
da, como ve a situación do gale
go na actualidade? 

Eu non son factor directo. Hai ca
se 26 anos que estou en Santiago 
e se daquela entrabas nunha far-

'Hai pouco costume 
de ler en galega. 
A escolarización 
en galega 
ten que dar froitos 
dentro duns 
anos' 

'A líng~a está por riba da política' 
mácia e pedías algo en galega dá
banche unha hóstia e insultában
te; hoxe, en Santiago, case a me
tade da xente tala galega normal
mente, antes non se atrevia. Meu 
filio constata que a metade dos 
clientes que entran na sua tenda 
de deportes tala en galega. Tamén 
penso que nas aldeas hai moitos 
nenas que aprenden castellano,e 
parécemeben, mesmo que apren
dan inglés, o que pasa é que an
tes non tiñan formación . Coido 
que se perdeu o"complexo de infe
rioridade do galego. 

As interpretacións da División do 
Bilingüísmo do ICE ou de Xesus 
Alonso Montero sobre o galego · 
que se usa nos meios de comuni
cación-; -non son tan optimistas ... 

O prestíxio do galega aumentou e 
iso penso que é incontestábel. Eu 
no11 atopo eses problemas; esa 
idea de xentes como o meu amigo 
Alonso Montero, de impar o gale
ga e botar fóra o castellano ... se o 
castellano en douscentos anos 
nor:i conseguiu eliminar o galega! 
O que se conseguiu nos últimos 
dez anos foi que os políticos tala
sen publicamente en galega e an
tes era un desastre. Foise progre
sando. 

As sociedades normalizadas 
son monolíngües, máis alá de 
a educación conseguir que os 
seus habitantes estexan capa
citados· noutros idiomas. A 
que modelo ere que se debe 
camiñar? 

O galega ten que imporse pouco a 
pouco, non podemos cambiar a si
tuación da noite para a mañá e di
go isto desde un ponto de vista 
marxinal. Pero debe ser unha im
posición decidida polos galegas, 
non porque o digan Manolo Fraga 
ou Constantino García. 

As decisións do poder son moi 
importantes neste terreo. 

Aí está outro problema, porque as 
imposicións desde arriba provo 
can reaccións en contra. Os gale
gas tiñan abriga desde o século 
XVIII de aprender castelan na 
escola e a xente pasou ~ Coido que 
a imposición ten que ser feíta inte
lixentemente. C~ndo algun "gale
guista" tala de que é necesário o 

gal~go e di "eu che digo", colocan
do mal os pronomes, penso que 
esa persoa está xogando política
mente e o galega non lle interesa 
porque non se estarza en falalo 
ben. O esencial é que non se 
convirta o galega nun problema 
político. 

O galego posíbel 

Vostede dirixiu un seminário so
bre o galego nos meios de co
municación. A maioria mante
ñen o galego nunha posición re
sidual, mesmo só para aspectos 
culturais; a persoas monolín
gües en galego tradúcenas ao 
castellano nas entrevistas. 

Naque! seminário vino moi claro : 
todos os directores di xeron que 
gostarian de que houbese máis 
presenza do galega pero non é fá
cil, hai que ir pouco a pouco. Pen
so que é verdade. 

E foise para atrás na presenza 
do galega nos meios escritos. 

Ti eres? O director do Avui contou 
que Cataluña non podía permitirse 
facer máis que unha película ou 
duas ao ano en catalán ; non é que 
pasara o catalanismo, dicia, por 
exemplo en canto á música, é que 
se impuxo o anglosaxón con toda 
a forza. Eles teñen vários diários 
en catalán , pero a comparación da 
tirada cos escritos en castelan 
non a resisten. O problema é de 
falta de costume na leitura e na 
escrita, e no galega prodúcese o 
mesmo problema. A escolariza
ción en galega ten que dar froitos 
dentro duns anos. 

Pero a oferta en galego nun 
quiosque é mf nima. 

É un problema difícil de resolver. 
Eu escrebia unha sección que se 
chamaba Ventá aberta de comen
tário político, e recebia chamadas 
contínuas. Na Voz dicíanme "se 
chegas a escreber os teus artigas 
en castelan 1 e non en galega ti
ñas moitísimos máis leitores" . 
Mantiven o galega pero con iso 
quero dicer que se tarda en acos
tumar á xente. 

E que lle parece a tradución ao 
castellano a interlocutores mo
nolíngües? 

lso é porque eles admíteno. • 

'O gal ego debe 
impoñerse pro a 
partir dunha decisión 
dos galegas, non 
porque o diga 
Manolo Fraga ou 
Constantino García'. 
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10ficialmente o Volga non existe' 
A tónica xeral hai poucos anos 
era que, tocante á normativa 
lingüística, habia que chegar a 
un consenso. Cal é a sua posi
ción agora que se val revisar? 

Todas as Académias están conti
nuamente admitindo a transfor
mación da língua. A língua que 
ternos nós ten unha tradición de 
máis de un canto de anos na es
crita. Que chegue un señor e diga 
que en galega non digamos "so
lución" senón "solugao" non ten 
nada que ver co galega. Dígame 
un problema concreto e eu con
testo. Cada un ten a sua norma. 
Juan Ramón Jiménez escrebia 
Anjel, e outros escrebian causas 
con k. lso pasa en todas as lín
guas do mundo. Nunca chegan 
propostas concretas, e cando as 
houbo (por exemplo xustiza, pre
zo, ... ) admitíronse. 

A Nosa Terra, por estar escrita 
nos Mínimos de 1980, xa non 
está en galego segundo o seu 
critério? 

Por iso teño dito con acento ou 
sen acento. Xa un dia admitire
des tirar o acento a história. Se a 
min na Académia deciden poñer- · 
llo parecerame ben, impórtame 
tres pitos que o leve ou non. Pero 
se o ternos asi nas Normas, hai 
algunha razón para escrebelo 
con acento? Non me digas o por
tugués, porque agora borrounos. 

Rafael Cha.eón e Manuel Rodrí
guez publicaron no prólogo do 
seu Diccionario Crítico de Dú-

'Xuro que non sei 
por que se fan 
guerriñas 
lingüísticas'. 

bidas e Erros, un ronsel exaus
tivo das contradicións internas 
das diferentes normativas, in
cluindo a oficial. 

Chacón foi aluno meu e nen se
quer me mandou ese Diccionario, 
que pasa, que ataca ao Instituto? ... 

É un diccionário ... 

. .. non o teño, vou ter que compra
lo eu. 

Recolle as vacilacións das nor
mativas, fai unha comparación 
dos diferentes dicionários e 
enumera as contradicións in
ternas que teñen. Non é posí
bel chegar a unha solución 
normativa que supere estes 
conflitos? 

Unha normativa é un modelo 
cunha série de causas que poda
ríamos chamar mínimos que de
bemos aceitar todos, e despois 
como en calquer língua, pódense 
introducir moitas variantes. Agora 
mesmo con xustiza ou xuízo ou 
cos acentos, pareceríame ben 
ainda que eu considero que é un-

.ha inutilidade (en inglés e en ale
mán non hai acentos, en italiano 
apenas ... ). Eu non vexo que ha
xa diferéncias tan grandes. Na 
escrita o modelo debe ser pouco 
confuso. Nós ternos por exemplo 
varrer, porque os sábios ... din que 
asi se escrebia en latín~ pero se 
até os portugueses o escreben 
con b, que máis dá cunha letra 
ou coa outra. Por que non evitar 
confusións? 

Apesar de ser pequenas as di
feréncias, non se subvencio
nan libros que discrepen, ainda 
que sexa mininiamente, coas 
Normas. 

Pero é que hai veces que as cau
sas se disparatan. Eu nunca ... 
mañá hai alguén que escrebe 
Galiza no canto de Galicia ou cal
quer outra pequena diferéncia e 
non teño problema. Xuro que non 
sei por que se fan esas pequenas · 
guerriñas. Nós non ternos o ci
cais cando o utilizan a meirande 
parte dos escritores, pois ternos 
que estar abertos a esas modifi
cacións, e haberá que admitir 
propostas. Pensa que a Acadé
mia Española tardou moitas dé
cadas en impor os seus critérios, 
entón as diferéncias eu atópoas 

. ·normais. As causas irán transfor
mándose pouco a pouco. As revi
sións que se podan facer agora 
serán pequenas, pero seguirase 
con critérios abertos. 

Sinónimos en español 

A utilización do Volga como 

critério de autoridade ten a 
contradición de que non é un 
texto público. Por que non se 
publica? 

O VOLGA non é autoridade de 
nada. Non existe oficialmente. O 
único que existe é o dicionário da 
Real Académia. 

Son só 12.000 acepcións. 

Para que queres máis? Moitos 
dos dicionários que se teñen pu
blicado comercialmente son enci
clopédicos. Na sección que estou 
preparando digo que todos os es
critores usan atordoar, no VOL
GA poñen atordar e nos dicioná
rios que o cópian poñen atordar. 
Eu digo, nos dicionários poñen 
atordar pero a palabra corrente 
en toda a Galiza é atordoar. 

O dicionário galego de me.i
rande difusión foi o de La Voz 
de Galicia. As definicións es-

'As revisións que se 
fagan nas Normas 
serán pequenas 
pero seguirase con 
critérios abertos a 
propostas'. 

taban en galego e despois in
cluia sinónimos, pero en es
pañol, como se o galego non 
tivese riqueza léxica. Vostede 
dirixiu aquela edición, como 
se explica? 

Eu fun a alma desa edición e foi 
un gran éxito para o galego que 
nos debia aladar a todos. Se es
tá galego-galego só, a xente pa
sa un pouco das definicións. Pu
blicámolo tal como está no dicio
nário da RAG, por exemplo no 
vocablo atropellar, cos sinóni
mos coller, pillar, e no dicionário 
da Voz o sinónimo é arrollar. Pa
ra o leitor galega noríl1al, para ti 
ou para min, isto é unha imbecili
dade, para o 80% da xente que 
podia compralo a solución dos 
sinónimos en español é máis in
teresante. lso foi o que conse
guiu o éxito da xente. Se só fose 
un dicionário galega-galega ex
clusivamente non teria o mesmo 
éxito. 

Unha voz usada neste ano pro
fusamente é pelegrin, que vai 
facer a Académia, vaina meter 
no dicionário, v~ina admitir co
mo normativa? 

Que é o pelegrin? 

A normativa nos dicionários 
apar~cidos só admite peregri
no. E un síntoma do paradoxo? 

Quen a puxo nos dicionários? 
Existe realmente pelegrin? Podé
molo mirar no arquivo de fichas 
do ILG.+ 
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