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agora: desde o punto de vista da extensión do
seu uso social, é pouco relanante cál sexa a
nonna e as cualidades ou defectos intrínsecos
que os filólogos, lingüistas, escritores e ama-
dores lle atribúan a esta (con criterios adoito
discutibles, á derradeira case sempre i,ndedài-
bles); o que si resulta moi relevante é que lvxa
mlw e só wt]ra. Haí quen sostén que no caso
do galego isto é imposible, e presentan a pro-
liferación de normas ortográficas como un
feito irreparable: deberamos de afacemos á
multiplicidade de opcións nonnativas como
se, cabo da nosa admirable paisaxe, o noso
clima chuvioso ou a nosa espléndida gastro-
nomía, fose elemento elemento consusbstan-
cial da nosa idiosincrasia nacional. Pois eu
non me resigno: esa diversidade é un feito
histórico, determinado por unhas condicións
concretas, e reduciÌa, incluso drastÍcamente,
depende das vonades dun número escaso de
persoas. Se esas persoas, ou unha boa pane
delas, son incapaces de póne de acordo sobre
este asunto, daquela, mifras donas e meus se-
nores, xa podemos ir chamando o crego e as
carpideiras para o respoÍìso e funeral do noso
idioma. Máis aínda, se nos mostmmos inca-
paces de gobemar este asunto, non podemos
estraffamos de que a sociedade sospeite da
nosa competencia para solucionar outros bas-
tante máis complexos. Por certo, é no con-
texto dunha reflexión deste tipo sobre a ne-
cesidade dunha soa norrna, que eu dixen,
provocadoramente, que "se iso garantise a so-
lución do problema, estaría diçosto a aceptar
a noÍrna da AGAL", e non meramente o h e
o nh, como puxo A Nosc Terra. Por certo,
con tdolos respectos para todo o mundo, a
vixencia dun único código normativo nunha
situación lingüísticâ normalizada en ningureg
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a noÌrna da AUAL". e non meÍamente o lh e
o ú, como puxo A Nosa Tena. Por certo,
con tódolos respectos para tdo o mundo, a
vüencia dun rÍnico código normativo nunha
situación lingtiística normalizada en ningures
resulta limitador da liberdade de expresión. E
como se a alguén se lle antollase marÌter que
a obriga de conducir o coche pola man derei-
ta nas esradas públicas corìstitúe Ìrn ataque
intolerable á libendade de circulación...!

Por outra banda, eu non vexo qué senso ten
pretender que se modifique a norma oficial
sen que se ofreza previamente un compro-
miso inequívoco na aceptación púctica sen
reservas dun eventual acordo. (O devandito
non atirÌxe á defensa das posicións teóricas,
que sería innecesario, e mesmo pemicioso,
pretender silenciar en nome dun consenso
práctico en materia normativa). Deixándo-
me levar pola vea libertaria, son capaz de
sofrar cunha utopía ácrata que lingüistica-
mente se traduciría nunha plácida e difusa
polinomía, pero, na situación desesperada
do galego a confusa multinormatividade ac-
tual paréceme, de verdade, un luxo que nos
está saíndo custosísimo e que non nos pode-
mos permitir por moito máis tempo.

Dos argumentos pedagóxicos que oín, deume
que peÍìsar o referido á necesidade, para evi-
tar as interferencias lingüísticas, de subliõar a
autonomía do galego fronte ó castelán, incre-
mentado a dismncia nos sistemas ortoffico'
morfolóxico. Paga a pena consideralo, pero
de momento non pasa de ser unha hrpótese
interesante que hai que someter a proba, e xa
que logo non vale presentâlo como unha evi-
dencia inobxectable. Pola contra, aqueloucra
idea de que unha ortografía tan próxima ó
casteliín resulta comparativamente avantaxo-
sa para os castelán falantes verbo dos galego
falantes seméllame que non resiste unha mí
nima anállse lóxica. No campo contrario, pe-
ro na mesma lina de argumentos aparente-
mente sólidos que a pouco que se mediten se
esvaen no aire se atopa o cálculo dos custos
que acarrexaría unha reforma ortográfica,
exemplificado co lh e o ú. O caso está pesi-
mamente esco[ido, e toda a aÍgumentación
desenvolvida a panir del se funda na ignoran-
cia do presuposto, básico para calquera que
tefla unha idea minimamente clara do que
son as linguas, do carácter esencialmente xe-
nnüivo destas: unha vez que eu sei que a fal
fonema lle conesponde al grafema (ou, para
o caso, dígraô), non preciso aprender de cór
a ortografía de coÀa palabra que presenta o di-
to fonema. fuí que o custo é o mesmo tanto
se o tal fonema aparece en catrocentas pala-
bras como se aparece en caftocentas mil. Que
logo hai que mudar indicadores públicos, pa-
peleía, etc... ivaia argumento! Iso faise en
cada Concello cada vez que cambia o núme-
ro de teléfono do alcalde, ou hai que incluír
un enderezo elecnónico novo....

Cuestión distinta é o das reformas que impli-
quen mudanzas na relación sistemática enfte
grafemas e fonemas: por exemplo, a que supo-
rÍa a introducción dos novos grafemas g e j, a
engadir ó x. Ora, en definitiva o custo dunha
reforma onogúfica, por leve que sexa, hai
que medilo en teÍïnos de aceptación social,
esforzos de aprendizaxe das novidades, inse-
guranza que se crea nos utilizadores durante o
inevitable período de adaptación, etc. De
certo, no caso galego unha reforma, máis se
fose profr:nda, tería un custo elevado, pero,
dependendo do resultado, podeía ser asumi-
ble. Como sinalou moi agudamente un pole-
mista, o que nos interesa crucialmente non é
tanto o invg;tirnatn a realizar como o renàe-
menôo que lle podemos tirar a ese investimen-
to. Xustamente isto é o que temos que diluci-
dar: se paga a pena modifrcar a rwnnuiua ofi-
cial, para en tÌoca obtermos un consenso sig-
nificativamente máis amplo, ou para ensan-
charmos suhstancialmente a frarxa de acep-
tación desta. Se, alén diso, a ortografía refor-
mada nos achegase ó mundo lusófono, pois
mel nas íilloas. Pero, non nos enganemos, es-
to último (a repercusión exterior) é secunda-
rio con respecto ó anterior (o efecto na pro-
pia Calicia). Incidentalmente, o que si se de-
bería propór en paralelo co anterior é unha
política de promoción decidida do estudio da
lingua pornrguesa no ensino medio e (a aspi-
ración antiga e peÍrnânentemente insatisfei-
ta), a intensificación dos contactos lingtil;ti
cos e culturais coa Lusofonía.

En conclusión, e deixirndo no tinteiro aín-
da unha chea de consideracións. Semella
que estamos nas portas dunha desescalada
das hosti l idadcs normativas. Isto non é
pouco, e bcnvida sexa. Pero que ninguén se
chame a engano: para at inxirmos o consen-
so nonnirtivo falta moito camiflo por per-
corer, c teflo a impresirin tJe que sen unha
acti tude cxplícira Jc contpr.rmis() por pârtc
dos reintccracionistas coa norm:rtiva resul-
tantc duniventual proceso de reforrna, es-
te rìunciì se emprenderá. Se non se pode
esixir cste sacrificio en nome do norvir do
noso i t l i rrma, daquela, apaga c vri ìnt lnos.a

O DEBATE ORTOGRAFICO. A XEITO DE BALANCE
HrNnlpur MoNrrecupo

"Oes, xa vin polâ Nosa Terra que dixeches
ou aconteciches tal ou cal". Nesta opornrni-
dade, só dei comprendido certas alusións ó
que seica eu dixera ata que puiden ler directa-
mente a iníormación que este periódico publi-
ca âcerca da mesa redonda celebrada o pasado
catro de novembro na Facultade de Xeografia
e Historia da Universidade de Santiago. A
verdade é que eu non dixen literalmente o
que se me aribúe no (sub)titular, pero mesmo
cando no artigo correspondente se recollen
afirmacións miffas máis ou menos literais pro-
nunciadas á calor do debate, preséntarse dun
xeito como mínimo confi:so. E, visto o intere-
se suscitado pola cuestión, mesmo me animo a
realizar un pequeno balance (provisorio) do
debate sobre a noÌrnativa que se veu desen-
volvendo nos últimos dous meses. Antes de
nada, digo que se trata dun debate onográfico,
aínda que non se me escapa, por suposto, o
complexo trasfondo social, ideolóxico, cultu-
ral, político, en deffnitiva, histórico (e tamén
cientíÍìco) que subxace a el.

Para os que non somos esencialistas en cues.
tión onogúfica, pero coidamos que o galego
non debe renunciar ó seu caúcter de idioma
de cultura autónomo, a onografía resulta un.
ha vestimenta convencional da lingua, e isto
debera permitimos aceptar con tda tranqui-
lidade que o galego non é menos galego por-
que adoptemos unha ou outra ortografía. Para
nós, a escolla dunha ou outra é de conve-
niencia, non está dictada por algunha raón
trascendental. Por parte, a segunda úrma-
ción, sobre a concentración do meu intercse
no aspecto ortográffco, debe entendene nes-
touüo seÍìso: aínda recoffecendo que a orto-
grafÍa-adoita estar investida 
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trarendental. Por parte, a segunda aÍirma-
ción, sobre a concentración do meu interese
no aspecto onográfico, debe entenderse nes-
toutro senso: aínda rccoflecendo que a orto-
grafía adoita estar investida dunha forte carga
simbólica, eu négome en redondo a unha in-
rcrpreación en clave político-idmlóxica naf
das distintas opcións normativas. A discusión
dáse fundamentalmente entre persoas preo-
cupadas polo porvir do galego (a inmensa
maioría máis ben nacionalistas. moitas moi
nacionalistas), e, aÍnda que así non fose, ó
que temos que aspirar é unha ortografía poli-
ticamente iruignificante, coma a que teflen
todas esas llnguas ditas 'normais'. Xa sei que
na situación actual, en que as diferencias or-
togúficas, mesmo nimias, funcionan como
marcadores de pertenza a distintas 'rribos', es-
ta última reflexión pode parecerlles incom-
prensible a aÌgúns, pero estou firmemento
convencido dela. O que é en realidade aluci-
nante é o empefro de cenas persoas de im-
plantar sistemas onogúficos plena e inequi-
v@amente'nacionalistas','independentistas',
'irredentistas','populistas' ou'-istas' pareci-
dos. O idioma galego é, ten que ser, de to-
dos/as e para todos/as, e punto.

Pero voltemos ó debate en curso. O primeiro
que se constata é que na discusión se deron
cita unha grande cantidade de paÍticipantes,
pero o certo é que a maioría destes son parti-
darios da reforma da nrntwtiva ou, directa-
mente reintegracionistas. Achanse en falta
máis voces adherentes á norma oficial, ou
simplemente ailÍ(nrlfiristas. 2Síntoma de can-
sazo ante a discmión? ;Simple comodidadel

lReticencia a recoflecer o ütío como interlo-
cutorl En todo caso, o resultado é emp,obre-
cedor. Non estaú de máis lembrar que existe
uúa resgrnsabilidade, cívica e didáctica, na
formación do público e no esclarecemento da
opinión á que determinad'as persoas non de-
ben substraerse. Para máis, a xcnte pode che-
gar a pensar que quen cala tan teimudamente
os seus argumentos, é sinxelamente quc non
os ten. A segunda constatación é quc ()s ter-
mos da polémica foron moito menos acctì,rs
do adoitado no pasado, e que unha boa partc
cftis intervinientes procuraron centrarse n:ì
exposición concisa dc argumenl.os racionais,
abandonando os tons altisonantes e cargados
de sentimentalismo doutros ternpos e os cha-
mamentos a tooue dc corncta l nechar rin-
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gleiras anedor dunha ou outra posición. Isto é
moi positivo. A estas alturas, non son de reci-
bo redundantes reúrmacións nas posicións
propias, alardes retóricos, desafogos senti-
mentais, nin esconxuros rituais de reforza-
mento dos lazos de solidariedade entre/cos
siareiros (ou ftooLgaru, que tamén os hai) de
cada bancada. Con todo, houbo excepcións.
Entre elas, hai que salientar a saída de ton
(para máis gratuíta) de quen pola súa condi-
ción de representante parlamentaria está
máis obrigada ca ninguén a coidar as súas ma.
nifestacións públicas. Tendencia atávica a
preitear cos familiares e veciflos. Resesos
mau modos. Estamos afeitos. Paciencia.

Pero chegou a hora de entrar nos argumentos
máis interesantes que se manexaÍon. O máis
reiterado, con varios matices, ten carácter
hsmnnattal, expresado agora na linguaxe he-
xemónica da economía. Acerca deste, hai
que otservar que se a lingua fose un puro iru-
trumento de comunicación, os argumentos
acerca da conveniencia de adoptarmos o por.
tugués como idioma de cultura serían, en ab,s-
tracto, irrebatibles. Pero a isto poden opórse
dúas consideracións: as linguas non son sim-
ples instrumentos de comunicación senón
qtrc wnén son elementos conformadores de
identidade. Historicamente, a reivindicación
do idioma galego frndouse no segundo aspec-
to e non no primeiro, e por boas raóns. Pos-
tos a medir cuantitativamente o potencial
comunicativo de cada lingua, o castelán, que
é xa unha lingua instalada no noso país (a
lingua inicial exclusiva de máis de un tercio
da poboación galega menor de quince anos),
leva claramente as de gafrar.
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É un signo dos tempos que a énfase na ins-
mrmentalidade da lir-rgua se adobÍe con re-
ferencias 6 rnercdo. E esperable que os eco-
nomistas e empresarios nos canten esa canti-
nela, sorprende un pouco máis que o fagan, a
plena consciencia e explicitamente, sociolin-
güistas críticos, seica anticapitalistas. Precisa-
mente porque non @emos ignorar o poder
asoballador da raón económica que todo o
engole e todo o invade, temos boas raóns
para resistimos todo o que poidamos á súa
marcha triunfal (mesmo sendo lucidamente
conscientes que para sobrevivirmos non que-
daná máis remedio que alcanzar compromisos
con ela). O galego terá ou non teú futuro no
noso país (o seu porvir íóra tanto me ten),
pero se o chega a ter será poque lóxicas non
escravas do mercado capitalista se impoffan
ás deste. O demais é fumo de pallas.

Precisamente porque o que me interesa é a
fortuna do idioma do país, eu centrei a discu-
sión nun aspecto sobre o que volvo insistir


