o

er de A Fonsagrada, filólogo e n a cio n a lis ta de esquerdas non podían levar
a Antón Santamarina a considera-lo
idioma galego como algo banal ou
de andar pola casa. Dende hai cáseque cincocentos anos o seu com 
promiso coa lingua é total, humana
e científicamente. O seu importante
curriculo é tan calado como laborio
so. Dende hai pouco máis dun mes
é o director en funcións do Instituto
da Lingua galega, no que sustitue ó
que foi o seu mestre e compañeiro
de cátedra e loltas Investigadoras,
Constantino García

■
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— ¿Coida que o instituto ten
cumplidos os obxetivos polos
que se creou hai vinte anos, e
cando se abre unha nova etapa
na súa dirección?

EXPOSICIÓN
La escultura táctil
de Castiñeiras
En la Galería Sargadelos de Ferrol
se reúne estos días una muestra de la
obra de Xosé Castiñeiras, compuesta
por esculturas en madera, granito y
otros materiales, donde prima el tacto
y la textura.

LIBROS

Cáccamo e os cetáceos
Alfonso Álvarez Cáccamo, gañador
do últim o prem io Xerais de novela,
presenta a súa obra «As Baleas de
Eduardo Reinoso», unha narración
baseada nun sono ecolóxieo.

MÚSICA
1991, el «año
de Mozart»

LITERATURA
Balance de doce
meses de narrativa
galega

— Os obxetivos de hoxe non son
os m esm os de hai vinte anos. No
ano 71 a situación do galego era
moi diferente, porque non se usaba
en absoluto na A dm inistración nin
no ensino, e un dos nosos obxetivos
naquel momento era o de traballar
pola implantación do galego, que na
a ctu a lid a d e está m áis ou m enos
c o n q u e rid o , e polo ta n to é unha
cuestión da que nos despreocupa
mos dentro desta institución, porque
xa non é cousa nosa andar por ahí
orgaizando curslños de galego nen
facer m étodos. O utro obxetivo do
instituto era o da investigación do
galego, e non sei si tumos cumprindo estrictamente os plazos que nos
tumos propoñendo, pero pensó que
hai bastantes resultados logrados.

ANTON SANTAMARINA,
O FILÓLOGO DISCRETO
CONCHA PINO
sólo servía para facer versos e es
cribir novelas. Pero a inercia sigue
ahí. S iguen perdéndose falantes.
Os pais, mesmo entre os g a nguis
tas de esquerdas, siguen sen falarlles galego ós seus fillos, e esa é
unha cadea que se se rompe fatal
mente, porque por moito galego que
poñas na escola e na televisión, o
sitio no que hai que gañarlle a bata
lla ó galego é no seo da familia.

—Na medida en que existen co
rrentes, normas distintas, é perigosa a lusista ou a reitegracionista para normaliza-lo galego?
— Desde o m om ento en que ten
que haber lingua oficial non pode
haber máis ca unha norma oficial. E
cando unha lingua tense que poñer
ó día implica unha intervención hu
mana, que se basea no ideal que
as personas que a leven a cabo
teñan dese idioma. Trátase polo
tanto dun valor, non dunha ver- $
dade. E ten que haber discre- $
pancias. Eu, que non son lu- -s
sista, considero que o idioma
ten unha elaboración moderna que debe quedar recollida
na
n o rm a tiv a
Pensó
que

—A aparición do primeiro volume
do Atlas é un deses logros?
— No Atlas em pezouse cun plan
m oito máis modesto, con traballos
destinados a facer tesinas, memo
rias de licenciatura e enquisas dia
le c ta l para facer léxico. Os resulta
dos de todas aquetas enquisas con
forman o arquivo grande no que te
mos cerca dun millón de fichas or
denadas a lfa b é tica m e n te . Todas
esas investigacións acabaron cris
ta liz a n d o na ide a dun « A tla s
L in g ü ístico G alego», a raíz de
que Manuel Alvar nos encargou
a p a rte g a le g a p ara o « A tlas
L in g ü ís tic o da P e n ín s u la
Ibérica», que decidiu facer cando
lie encargaron a él a parte espa
ñola para o «Atlas Europeo». Así
que decidimos amplia-lo cuestiona
rio para recoller información para o
G alego, e parte dos resulta
dos e stán no p ri
meiro volumen que
a p a re c e u o o u tro
día.

—Qué traballo lie queda por fa
cer ó Instituto da Lingua Galega
neste contexto e tendo en conta
que a Real Academia Galega é o
organismo coa autoridade sobre
a normativa, actualización e uso
correcto da lingua?
— Creo que xa traballamos no te
ma da normativa bastante tempo e
que hai que dedicarse a máis cou
sas. Queda a importantísima parce
la do léxico, que hai que modernizar
e someter a moitas escollas, porque
unha lingua unificada ten que ser
económica. Eu pensó
que o Instituto é
im p r e s c in d i
ble. Non sei
se no futuro
podrá prescindirse del,
pero de m o
...... m ento creo
que non. As
re la c ió n
que
m a n te m o s coa
Academia

son boas agora — non en valde
hai académ icos que son m em bros
do Instituto— e tamén é certo que
para facer calquera traballo lingüís
tico ten que contar eos filólogos. Vai
e la b o ra flo M apa S ociolingüístico,
que debería estar feito desde hai
m oito tempo, porque se queres fa
cer unha planificación lingüística do
galego primeiro hai que saber cánta
xente o fala, en qué sitios, que actitude teñen diante del e outros datos
desde tipo. É unha verdade que hai
que saber, independentemente dos
resultados.

-Os institutos universitarios te
ñen pendente desde hai tempo a
reforma dos seus estatutos.
¿Plantéxase o futuro do Instituto
da Lingua Galega como universi
tario autónomo?.
— A verdade é que estamos fora
de plazo con esta reform a desde
que a Universidade ten Estatutod.
Chegou o m om ento de facelo e o
primeiro que teremos que discutir é
precisamente si vai ser un instituto
universitario ou mixto, porque deso
dependerá que siga tempo un patro
nato ou non. En canto á dependen
cia ou non, os traballos que face
mos hai que financíalos con cartos
de fundacións e de institucións, co
mo é o noso caso. A Xunta nunca
nos esixeu que fosem os colabora
dores no sentido de dependencia.
Sempre que nos deron cartos fixérono de m aneira desinteresada,
polo menos ata agora. Solo falta
ría tam én que nos am arraran
pola lim osna. Pero si seguir
aceptando colaboracións eco
nómicas para ayuda-la cien
cia vai supoñer que tem os
que cala-la boca a todo o
que nos pareza mal, en
tonces non, daquela vámanos para a casa.

—O feito de que ago
ra haxa tres universida
des vai cambia-la situa
ción, ¿vai seguir sendo o
ILG da Universidade de
Santiago?

— Chegados a
este nivel
científico e de
implantación
do idioma, ¿có
mo ve vostede a situa
ción social en canto ó
uso do galego?
— É un cam po no que
hai que seguir traballando, porque se ganaron
m o ita s b a ta lla s desde
que
em pezábam os.
Neste íntre están superados os prexuicios sobre que o galego era unha
lingua pobre, sen norma e que non
valía para desenvolverse porque
non tiña vocabulario. O galego é un
ha lingua que ten normativa — des
graciadamente ten máis de unha—
e a xente perdeu o prexuicio de que

a m iña opción é a boa, aínda que
con criterios obxetivos e científicos
é difícil determ inar cal é a mellor.
Así que haberá que aplica-los de
oportunidade.

Tino Viz

— En principio sí. Non son
e xc lu s iv is ta , así que si vai
h a b e r o u tro In s titu to da
Lingua en Coruña e outra en
V ig o non te ñ o nada que
opoñer. Non sel se poderán ser
da Lingua Galega, nen se se pode
uplicar ou triplicar este nome. A leira da lingüística está aberta. Cada
un que investigue ou abra os camiños que queira.
E non solo vexo esa posibilidad
como un ben, senon que me pare
cería norm al que fosen heterodo
xos. Non sei o que pensarán a totalidade dos membros do ins
tituto, aínda que dalgúns ,sí,;
e c o m p a rtim o -la o p in ió n
que debe ser un Instituto da
Lingua galega da Universidade
de Santiago. Non sei que será en
definitiva, porque ó mellor esa é un
ha d e cisió n de c a rá c te r p o lítico .
Pero creo que hai un traballo feito
desde hai moitos anos, e uns dereitos adquiridos.

