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O eco acadado polos recentes debates sobre a ortografía do idioma, e o mesmo feito de que 
estes debates se prolonguen no tempo, obriga a unha reflexión sobre a saliencia da cuestión, 
Eu propio, como especialista na problemática do noso idioma, me teño preguntado: ¿por que 
estou sendo continuamente solicitado (ata a extenuación) para falar e escribir sobre este tema 
e non sobre outros? ¿por que será que un debate sobre a ortografía suscita maior atención 
pública ca unha discusión, poñamos, sobre a galeguización do ensino? Obviamente, non se 
trata de algo persoal, unha especie de teima miña, pois aínda que eu teño tratado do asunto, 
sempre procurei facelo con certa circunspección, e de feito por cada intervención que realicei 
arredor del, negueime a falar ou escribir non menos de dez veces sobre o tema (ata o punto de 
que se me ten acusado reiteradamente de refugar a discusión). Tampouco penso que se poida 
explicar o interese que este esperta simplemente porque os reintegracionistas, coa súa 
tenacidade e insistencia, conseguisen convertelo en punto central da ‘axenda’ das 
preocupacións lingüísticas dos/as galegos/as (máis exactamente, dos/as minorías que se 
preocupan do idioma), aínda que indubitablemente ese factor conta moito na explicación final. 
Como desboto por principio as teorías conspirativas, tampouco me satisfai o punto de vista 
segundo o cal son precisamente os inimigos do idioma galego os que se dedican a darlle forzas 
galeguistas e desviar a atención da opinión pública doutros asuntos lingüísticos máis 
prementes. (Así e todo, non se pode ignorar que hai a quen as disensións normativas Ile serven 
de argumento anti-galego, ou de escusa para arredarse do idioma do país), Ten que haber 
explicacións máis fondas e convincentes. A ver se acerto a adiviñar algunhas:  
 
1) O deterioro da base social do idioma. De certo, a asimilación lingüística ten avanzado moito 
durante o século pasado (ollo, refírome ó recén finado século vinte) nos dous sentidos: a 
deturpación do ‘sistema’ lingüístico, vía interferencia do castelán e a perda de falantes e 
mesmo de presenza social do idioma. Moita xente, sobre todo do medio urbano, 
experimentou unha exposición moi escasa ou nula ó idioma ‘vivo. Outra moita só entrou en 
contacto con variedades bastante degradadas deste. Por parte, pode dicirse en xeral que unha 
porción moi importante dos sectores lingüisticamente máis concienciados e reivindicativos 
viviron nun ambiente fortemente desgaleguizado. Para os/as neofalantes, pode ser máis 
rendible aprender unha variedade en principio máis cosmopolita do que outra máis enxebre, 
sendo que o seu sentimento lingüístico tampouco lles permite apreciar con clareza a 
‘inautenticidade’ da primeira comparada coa segunda.  
 
2) A deturpación do idioma ‘vivo’. Como acabamos de sinalar, a presión do castelán deixouse 
sentir con moita forza nas variedades faladas ‘espontáneas’ do galego, Isto ten dous efectos: 
por unha banda, para moitos o idioma talado está deslexitimado como fundamento dos 
rexistros cultos; por outra banda, mesmo para os que non concordan coa devandita 
valoración, preséntanse moitos problemas de ‘criterio’, especialmente abundantes e difíciles 
de resolver polo estreito parentesco lingüístico que existe entre o galego e o castelán (para a 
maioría dos galegos, os límites entre un e outro idioma son cando menos difusos). Por parte, a 
reacción que isto suscita é precisamente a de extremar o purismo e o diferencialismo (nótese 
que os dous conceptos non coinciden exactamente), sempre anti-castelanistas. As veces un 
ten a impresión de que hai xente que non se esforza tanto en talar (e escribir) o galego como 
en falar e escribir en non castelán.  
 
3) A inexistencia de ‘modelos de lingua culta e a carencia mi fraxilidade dos criterios de 
autoridade. O galego literario e culto contemporáneo adoptou moitas solucións axeitadas, 
pero sempre acompañadas en cada texto e cada autor doutras problemáticas ou directamente 
rexeitables, o cal dalgunha maneira o desautoriza como guía fiable, ata o punto de que hai 
quen opina que simplemente debemos prescindir del. Discordo rotundamente: de certo, hai 



que peneirar o galego culto con moito tento, pero despois da peneira podemos extraer del 
auténticas pebidas de ouro. Sosteño que o galego culto tradicional está sendo infra explorado, 
e que é insuficientemente coñecido polos mesmos escritores actuais. Por parte, teño 
presenciado abondas discusións entre galeguistas que son ó tempo lingüistas expertísimos e 
falantes competes como para facerme reflexionar sobre a labilidade dos nosos criterios de 
corrección. A falla dunha tradición de cultivo do idioma debidamente socializada explica as 
carencias que temas que afrontar á hora de construír un idioma de cultura e a permanente 
incerteza que rodea as solucións que adoptarnos. Nesas condicións, é tentador recorrer á 
autoridade do estándar portugués. De feito, estou convencido de que existen bos motivos para 
importar masivamente recursos del; pero de aí a, por comodidade, prescindir do galega e 
adoptalo tout court, vai un salto de pinchacarneiro.  
 
Así e todo, eu penso que afinal, a problemática ortográfica sitúanos ante unha cuestión máis 
de fondo, que é a da problemática relación entre lingua e identidade. Neste punto, hai que 
recoñecer que é difícil conseguir un punto de equilibro: a hipertrofia da dimensión 
identificativa do idioma é aberrante, pois este é tamén un instrumento de comunicación, a 
atrofia daquela conduce ó simple abandono do galego, pois a lóxica instrumentalista 
levaríanos non cara ó portugués, senón cara ó castelán. Entendo que se trata de articular un 
discurso en que en primeiro lugar insistamos no idioma como elemento identitario (o que nos 
permite reivindicar o galego respecto do castelán, pero tamén nos obriga a non identificalo co 
portugués), para, sentado isto, chamar a atención sobre o potencial comunicativo que 
representa a proximidade entre o galego e o portugués (proximidade que debe salientarse, 
non refugarse).  
 
En definitiva, o que lles eu pediría ós lingüistas galegos son dúas cousas: (1) Que se esforcen en 
explorar a fondo as fontes de arrequentamento do idioma, especialmente o galego literario 
contemporáneo e o portugués estándar, e a partir de aí ofrecer recursos máis abundantes e 
accesibles e de maior cualidade ós usuarios do idioma. Tanto un coma o outro poden dar máis 
do que se lles ten tirado. (2) Que non renuncien a dialogar entre eles e cos sectores sociais 
reais involucrados nas reivindicacións lingüísticas, procurando buscar puntos de encontro e 
non afondar nos diferenzas. Para isto último, coido imprescindible asentar dous principios, nos 
que levo insistido ata o fastío: (1) nin a ortografía nin a normativa son a lingua, senón a súa 
veste máis ou menos circunstancial; relativicemos, pois, os problemas relacionados con 
aquelas, e enfaticemos os que teñen que ver con esta; (2) sen embargo, para un idioma que 
aspira a ser normal, é preciso que existan unha ortografía (e só unha) e unha norma (e só 
unha) recoñecidas pola xeneralidade da comunidade lingüística. É imposible pensar que 
todos/as imos estar de acordo con cada aspecto da ortografía ou a norma, pero 
convencionalmente temos --que pórnos de acordo en atemos a elas. Os reintegracionistas, 
pois, non teñen por que renunciar a convencernos a todos/as da idoneidade e viabilidade das 
súas propostas, pero probablemente os seus razoamentos fosen reais e convincentes se, entre 
outras cousas, soubesen pregarse á utilización dunha norma común (ou ben comprometerse a 
adoptar unha), que, desde logo, tampouco ten que ser eterna e inmutable. Os autonomistas 
temos que animarnos tamén a ser autocríticos, e abandonar rixideces e dogmatismos, facendo 
un maior esforzo de diálogo. Non habería mellor demostración de boa vontade por ámbalas 
partes que, á parte de rebaixar o ton dos debates (isto tócalle máis ós primeiros), mostrarse un 
pouco máis flexibles e dispostos a atender as razóns do contrario. Quizais así conseguiriamos 
redimensionar a problemática ortográfica e outorgarlle saliencia a outras cuestións en que se 
xoga o futuro do idioma, e nas que acostuma existir un maior acordo, como por exemplo a da 
galeguización do ensino.  
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