
1i
'á-
re 

()

n--
1c-

1s
t: I 

la
ti-

ªº .so 
>U
Ito 

m
·za · · 
es-

'.11-

de 
.ti
se 

·10 

de 
g~ 
V J-

u e 
co 
ca 
a" 
l~ 

lar 
io
da 
fü 
sa
>o
es
tas 
ue 
m
m
ia, 
ria 
:os 

¿Cal é a siruac1on do lns
tuto da Lingoa Galega do que 
vostede foi un dos fundadores?. 

Nós non ternos case nen
gu nha axuda económica. O Insti
tuto vive do esforzo personal de 
roda a xen te que estamos na 
Universidade traballando e que 
colaboramos gratuitamente. Non 
ten máis presuposto económico 
que as 600.000 pesetas que 
concede a Fundación Barrié de 
La Maza. ¿Por qué hai dous mil 
millóns de pesetas para ensinar 
catalán e non para ensinar gale
ga? .... 

E, xa que logo, ¿como ve a 
evolución do galego socialmen
te? e mesmo na Universidade?. 

Cando eu cheguei aqui ape
nas se falaba o galego na Univer
sidade . Coido que foi aló polo 
ano 69 cando se empezou a tra
ballar políticamente a favor 
do galega, pero na Universidade · 
xa habia cadeira de galego e xa 
se explicaban algunhas asignatu
ras en galego. Socialmente, nos 
últimos oito anos foi cando co
mezou o avance do galego, a bur
guesia comezou a falar outra vez 
o galego. 

¿Qué opina da posibilidade 
dun status bilingüe para o noso 
país de cara a solucionar os 
problemas do galego.?. 

Xa nos anos 7 3-74 comezá
ronse a dar clases de galego na s 
escolas e algunhos Institutos, e 
mesmo en galega. Pero coido 
non acabou de impoñerse de 
xeito definitivo polo que se 
estipula no Decr to de Bilin
güismo. O problema non é· tan 
sinxelo. Creo que o problema 
é de tipo social. Hai que facer 
unha gran propaganda do galego 

· e remarcar que o problema 
non é tanto da xente que ten 
unha edtlcación universitária 
ou máis elevada como da xen te 
que ten menos educación. Gran 
propaganda para que a xente 
comprenda que se pode facer 
unha cultura, unha ciéncia en 
galego e iso ·para a xente que 
non ten unha educación é moi 
di~icil de entendelo, porque 
ate agora só vivía o galego -na 
casa pero necesitaba unha segun
da língua, o castelán, pira facer 
unha escalada social. A xen te · 
ten que _saber que o galego é 
unha língua de cultura como 
todas as demais. Mentres · isto 
non sexa asi... est~mos perdi
dos. De cer'to o Decreto de 
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. . , ·vai .'\'.ªpara .quinc;é. ~nos que Coust,antinP, ·G~rci¡i 
; .. -; ·(· gariara a éádeira dé :~il~JloXia Románi<;~ na Universidade·de ~fi:ntiago. 

_ Fundador do Instituto da Língua Galega, - · . 
°COOSÍ·dera qué a SUa laboura en prof do -flOSO idiÓma non COJÍta ·CO apoió de.nengun.ha entidade 

,no que a · prestacións ~económicas se refire, eomo non sexa a axuda ·da·-
. Fu·ndación · Barrié de La Maza.-

Nacido en Oviedo¡ preparou. <:> seui doctor~.o ·,C-ort . Lapcsá'c. Damaso Alonso. . . - - :_ . ·. _ ·). 
Considera qué de cata a · sl'.)lernion.ar os .11robl-emas -c'o'S que-hoxe' se~at.o.pa'. o.·nos<ddio.m~ 
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hai qu'e "facer unha gran prnpa:ganda da: lín·gu-a e·remar·car que o problema non-_é t:anto da xcnte ~ 

que ten °unha 'educaciÓn'-univer.sitária ·como· da· xerrte que ten meno~ edu.eación": 
"'-"" · Pers~a de respostas ~ch certa maneira ambigüas, cree que a solución-

virá dada tla meoida en que ·se conciéncie-á xcntc de que 
"podemos andar ·polo mundo c<>- galego igoal ·que co _castelan ".· 

"Non coñezo os 'casos contlitivos que se t:stán á dar por impartir o ensinó en galego , 
-- penso que son casos aillados". ' 

CONSTANTINO 'GARCIA 
11Hai que facer propaganda da lingua11 

Biling.üismo non vai .solucio 
nar · o - problema, pero na 
medida en que eu son pusi
bilista coido que se se consi
gueu o Decreto logo chega
ranse a alcanzar máis cousas. 
Eu non creo na aplicación das 
leises, pero sí que é unha 
custión de tempo. 

1Qué opina dos casos confli
tivos que se están a dar por im
partir o en sino en gal ego?. 

Son casos que eu non coñe
zo, pero eu non ~omprendo que 
ninguén poda ser reprimido por _ 
ensinar en galego. Por -sorte non 
é asi en toda Galí cia, son casos 
aillados. Hai que convencer ao 
país de que é_ preciso ensi n;ir 
en galego, de que podemos andar 
polo mundo co galego como po
demos andar co castelán ou con 
outros idiomas. Ternos, como 
xa <licia antes, que facer pro
paganda dabonda e poñer os 
meios de comunicación con 
máis páxinas en galego , con 
mais hora de televexo en ga lc
gu ... en bo galego. 

Determinados sectores opi
nan que os pais están dirixidos 
para moverse en contra do uso 
do nacionalismo e .para intentar 
de frenar o nacionalismo ..... 

Non pode haber nunca, cha
mese nacionalismo, autonomis
mo, rexionalismo, porque para 
min como linguista todas as pala
bras son igoales, depende do que 
cada un queira significar con. e
las, se non· está a lingua por de-
baixo, xa que normalmente 
identificase a nacionalidade 
coa lingua. Eu non sigo moito 
a política local.. . pero frenar 
o uso da língua seria frenar 
o nacionalismo tamén. · 

A vo.ste.de, , comprome-
tido na normativización 'do ga
lego, ¿qué lle parecen as diver
sas -solucións que· se apuntan 
neste campo?. 

Eu levo aqui . loitando · moi
tos anos e .coido que facer de
claracións na rádio, televexo 
e na prensa . en galego dan a 
entender unhos pro.cesas con
tinuos. Antes somente se es
coitaba o galego no mercado 
ou nalgun bar, pero hoxe 
podes escoitalo en to:das par-
tes ... .. . 

· ¿Qué opina das teses que -
· houbo no noso país sobre a 

morte d.1 1 í~gua?, 

O "informe Dramático" 
de Alonso Montero que <licia 
que senón se · facia: caso do 
galego que poderia morrer. .. 
ninguen pode facer profecías 
nas cuestións da. língua. ,\ 
linguas dependen da voni:aJe 
da xente ·que as fala, é indu 
dabel que unha l ín.gua pode 
morrer. Moita xente no mundo 
está comprometida - coas li r 
goas minoritárias e neste se·n:-• • 
o galego non é unha língu ,, 
minoritária como cree a xentc.: 
Se un pobo está. dispost11 
a .censervar a líng:uá a conserva. · 

Desde uri punto · .de vis t.1 
operativo, científico, ¿que lk 
p_arece o concepto de língua ma
terna para u.n país como •, 
noso?. 

Non é língua materna ', l 

língua de entorno. Neste 1111 i 

m ·nto a língua -materna é 11 

galego. Aqui moitos galegu~ 
dos que din que n0!i. saben fah r 
galego falan castelán cunha con ' 
trucción un tanto ·por cento cl1 
vado ~galaica, con léxico gakg· 
e cunha· entonación galega, fill1 "' · 
de país non galegas. A nosa l 1 n
gua está tán metida no castelán 
falado en Galícia que non se.de -

catan, esta _xente que non pOlk
mos considerar antigalegu is tas 
pero si agaleguistas,' que esta 11 

facendo propaganda continua
!llL'nte ·do galego. Ademais, . a 
xenrc· non está tan - lonxe do 

-~ak¡¿ · ' l' 11n h1 '>L' ¡wnsa . 

. V pstede asiste a moicos 
Congresos sobre - língua~ · 
u¡irimidas 

1 
¿qd . é a situaci1'~n 

·tiesas Iínguas en Europa e cal é a 
pt>stura dos Estados?. 

Dos que poderiamos chama'r 
1 nguas oprimidas son as· su í 1.as 
·" que teñen máis ventaxas ofi

. ·ia is. Eu teño cartas eiqui de 
ranceses ' que es tán _moi conten

tos da sorte que ternos en Espa-
11a os cataláns ou galegas agora 
con respecto as línguas oprimi
das que hai en Francia. Ali nal
gunhas partes teñen a oportu-· 
nidade de ser ensinadas, pero, 
como dicia antes, se detrais non 
hai movimentos políticos que as: 
sosteñan un pouco o f:stado 
central manten sernpre l,mha 
espécie de reserva: Pero aqui 
o feito é que .... as nacionali
;Lides van facer que teñan a 
1 íngua de seu. 

O profesor Carballo Calero. 
\'aise retirar, ¿cal coida vostcdc 
lJllC seria a millor maneira para 
ocupar a sua ~~deira : oposició·n 
lihre, . concurso de méritos ou 
hc.n dái:idolla a algun cadeirácfe
¡;\" dalgunha asigntura afín.?. 

lsto está nos reglamentos da 
L'ni\·crsidade. Ademais ternos 
J c14s cadeiras de galega, O proce
dirnento é que toda cadeira can
dt1 quede vacante pase ao 
concurso de tr~sladó. Doufra 
b a·nda, . eu non o sei se vai 'vir 
alguén a cadeira de galego. Son 
lci!'es que están a!. 

XOSF FI:\ .\' 1 CORRAL 
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