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Qual foi o espírito de criar este livro? 
Na verdade, preencher um oco. No meu processo desde 
falar galego até dirimir qual forma de galego havia de 
empregar, tivem de acudir a trabalhos esparsos e uns 
outros bastante técnicos polo que achava, no momento de 
conceber a obra, que era necessário um manual de 
cabeceira, publicado numha editora com presença nas 
livrarias, e Laiovento era, polo seu percurso, o agente mais 
qualificado. Esta obra deveria incluir, essa foi ao menos a 
minha intençom, a maioria das dúvidas que o falante se 
colocava sobre a dialéctica isolacionismo-reintegracionismo 
que eu acho mais bem que deveríamos de tildar de 
possibilismo-regeneracionismo. 

Quanto tempo estiveche a investigar para realizar o 
livro? 

Levou-me três anos se contamos desde o momento de 
redigir a primeira página mas se incluímos a investigaçom 
prévia seriam mais dous anos.

Qual é a estrutura do livro? 

O GALEGO (IM)POSSÍVEL

Primeira ediçom, junho 
2001.  
3.000 pts. # 18 
euros  
 
Mercao em: 
http://www.laiovento.
com/pedido.html

Na Galiza há um conflito 
lingüístico e cultural. Desde que 
se apagou a chama da cultura 
galego-portuguesa medieval neste 
canto da península, um processo 
de substituiçon está-se a 
consumar; no entanto, nom é este 
o conflito. Este nasce porque existe 
um movimento social que 
questiona e quer quebrar o tecto 
dominante, isto é, o espanhol. E, 
contudo, o que é realmente 
fascinante no conflito galego é o 
facto de a língua e a cultura galega 
apresentar duas leituras, umha 
micro circunscrita no Estado 
espanhol e outra macro, a 
transcender essa baliza em 
diferentes direcçons. Este livro é 
umha resposta a cada um dos 
argumentos micro, palpabilizando, 
esta foi ao menos a nossa 
intençom, as limitaçons que as 
alimentan, e é também um apelo 
para que a regeneraçom formal, 
funcional e identitária complete o 
seu ciclo.
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Galiza livre

Som dez capítulos e cada um 
deles visa responder a 
discursos de poder no conflito 
normativo: o galego e o 
português separárom-se na 
Idade Média, a barreira 
ortográfica, normalizaçom e 
normativizaçom som processos 
diferentes, etc. A única parcial 
excepçom pode ser o primeiro 
capítulo: O que é umha língua?, um capítulo que acho 
essencial e onde se pretende constatar que a língua é umha 
realidade social e está circunscrita às características 
próprias de todo aparelho social e político. Enfim, que nom 
há qualquer sorte de essência e sim construçons, feitos por 
pessoas e para as pessoas.

Que mitos tem os e as cidadás galegas sobre o galego 
e o português? 
Muitos. No entanto, nem todos nascem directamente do 
discurso de poder. O que acontece muitas vezes é que este 
amortiza o discurso popular, do "sentido comum", que nom 
vem ser mais que o discurso estatalista e espanholista 
forjado em grande medida, mas nom só, durante o 
franquismo. 
Segundo este discurso, se o galego é umha entidade 
periférica, um dialecto (no sentido pejorativo), criar um 
código de língua que venha a certificar e mesmo legalizar 
esse pensamento resulta umha tarefa singela. Falar, em 
troca, de que o galego é umha entidade soberana a respeito 
do espanhol através das outras variedades lusófonas torna-
se umha esquisitice na "mitologia popular". Realmente o 
que fazem as elites isolacionistas, muito melhor tratadas 
polos poderes reais do que o reintegranismo, é instalar-se 
na precariedade e fazer mesmo apologia de esta. Os que 
tencionamos desafiar esta precariedade virámos assim em 
seres irreais, em "ilusionistas" a empregar a terminologia do 
intelectual orgánico Carlos Luís Rodríguez. O grande mito é 
que nada pode mudar e que a nossa língua é 
essencialmente siamesa, ou utilizando umha metáfora 
cinematográfica, que o galego é umha nave espacial onde o 
alien é um piloto mais (lástima que se coma aos restantes!)

Quais pensas que som os 
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passos necessários para 
pensar no galego desde o 
reintegracionismo? 
A interacçom. O falante galego 
que quer ser falante galego o 
maior tempo possível, (de facto 
como um madrileno fala 
espanhol ou um romano fala 
italiano), bate com umha 
realidade conhecida por todas: 
o cerco que o espanhol tece sobre o galego, aliás, a 
periferizaçom do galego ao respeito do espanhol. Isto 
traduz-se em que a presença do galego ocupa espaços 
muito concretos e o espanhol ocupa todos. Perante isto, as 
elites normativizadoras acham que podem romper o cerco 
sem contar com a lusofonia (na verdade sem contar 
também com o reintegracionismo) e isto é muito contar, na 
verdade contar muito mal, os números nom dam. Um 
exemplo que acho significativo: os quiosques. Se 
sequestráramos a umha pessoa de Cáceres e a 
colocássemos num quiosque galego levaria-lhe muito tempo 
saber que estava na verdade na Galiza, se é que calhar esse 
quiosque vender A Nosa Terra e Tempos Novos. Mudar isto 
a partir do isolacionismo nom é possível. Para existirem 
publicaçons periódicas em galego-castelhano é preciso um 
mercado potencial e este nom existe e é improvável que 
exista nas próximas décadas. Falar de 3 milhons de 
consumidores de produtos escritos galegos é umha 
miragem interessada. A contagem nom ultrapassa 20 ou 30 
mil pessoas e de estes, muitos, e cada vez mais, som 
utilizadores do galego-português. Em troca, essas 
publcaçons já existem, o quiosque galegófono está ao outro 
lado da fronteira mental. 
Em resumo, falamos como interactuamos. Quem entre 
espanhol e português escolhe espanhol falará e escreverá 
espanholizado, quem escolha português fará-o 
desespanholizado.

Existem outros movimentos 
reintegracionistas na 
Europa? Quais som? 
Na Flandres, anos 30-40 de 
XIX, houve umha dialéctica 
similar entre integracionistas, a 
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respeito do holandês, e 
particularistas. Vencêrom os 
primeiros. Na Moldávia foi 
criada desde o politburó 
soviético umha língua moldava, 
com certeza, romeno da 
Moldávia, com ortografia cirílica 
e neologismos (numha primeira 
fase) e russismos (numha 
segunda fase com Staline) Em 
1991, o mesmo dia que conseguírom a independência, 
instaurou-se o alfabeto latino e a identidade romeno-
moldava (o que nom é casualidade). 
No entanto, na zona ocupada militarmente pola Rússia, 
vigora ainda aortografia cirílica. Hoje, em Valência, umha 
língua valenciana diferente da catalá, é sustida polas elites 
espanholistas do PP e de Unió Valenciana, partido à direita 
do primeiro e com o apoio tácito do PSOE-PSV.

Existe em Valência organizaçons sociais que 
promovam o reintegracionismo? 
Na Universidade domina o reintegracionismo, ou melhor, os 
partidários da comum identidade lingüística valenciano-
catalá. Os movimentos sociais de esquerdas, à esquerda do 
PSOE-PSV, som igualmente favoráveis a esta ideia. Existe 
umha poderosa organizaçom chamada de Acció Cultural, 
com mais de 20 sedes prediais no País Valenciano, a faixa 
aragonesa e Perpinhám. Algo assim como se na Galiza 
houver 20 Artábrias e Alto Minhos. Esta organizaçom 
tenciona, entre outras cousas, criar interacçom com a língua 
própria, cursos, exposiçons, colóquios, cinema, teatro...

Que opiniom tens sobre o 
acordo ao que chegárom os 
mínimos reintegracionistas 
e a norma oficial? 
Todo acordo nasce entre várias 
partes e umha delas costuma 
ser mais forte do que a outra. 
Que ganha o "Bloque", ao meu 
ver a parte fraca, com isto? 
Tirar um problema de acima e o 
conflito moral de "dividir os esforços normalizadores". Por 
outro lado, umha série de pessoas que estavam fora dos 
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dividendos oficiais agora podem entrar a fazer parte de 
eles: prémios, poder simbólico, colunas na imprensa, etc. 
Que ganha o isolacionismo? Integrar no seu barco a um 
facçom importante numérica e qualitativamente. Como 
serám as relaçons entre os novos marinheiros e os "piratas" 
reintegracionistas? Nom sei, oxalá nom esqueçam a pata de 
pau e passem a arrumá-la no baú, mas, de certeza, nom 
fago ideia. Gostaria de crer que as pessoas que entram 
agora nesse "transcordo" (falta o reintegracionismo pleno), 
passarám a ocupar lugares centrais e poderám mudar 
muitas atitudes mas o que acontece mais comunmente 
nestes casos é que os novos inquilino tendem a ser 
fagocitados. No entanto, nom o sei, o tempo dirá. 
Há algo que muitas vezes esquecemos. Que a norma oficial 
inclua agora vários itens desespanholizantes nom conduz 
necessariamente a que vaia mudar o discurso oficial. 
Qualquer norma a cavalo entre o espanhol e o português 
pode ser empregada como reintegracionista ou isolacionista, 
tanto a do Ilga de começos de 70 como a de Agal. Quem 
guia e gere essa norma tem o poder de decidir a identidade 
dessa língua e, em consequência, as políticas lingüísticas a 
seguir. Por outras palavras, está escrito nalgum lugar de 
este acordo que galego e português som agora a mesma 
língua e que progressivamente avançaremos para a 
desespanholizaçom do idioma?. Está escrito nalgum lugar 
que os livros de textos deixarám de repetir a asneira 
conceptual de o galego e o português se separárom na 
Idade Média porque na Galiza desaparacêrom as vogais 
nasais e as sibilantes sonoras? Está escrito que se deixará 
de tratar o galego-português como nom-galego (por 
exemplo, a nível de subvençons editoriais)? Está escrito que 
a partir de agora fará-se terminologia a sério e que está 
nom será espanholizada e sim desespanholizada em base 
ao português? Creio que, infelizmente, nom é assim.

Que pensas que deve fazer o 
galego e o galeguismo para 
rachar o cerco do espanhol? 
Deslocar-se para o centro 
social. Na verdade o catalám 
ocupa o lugar que ocupa na 
sociedade catalá porque as 
elites políticas, económicas, 
culturais... falam essa língua. 
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Umha vez ocupado esse centro podem-se fazer políticas 
galeguizadoras. Nom me estou a referir a partidos políticos 
apenas, mas a movimentaçons sociais de base que 
legitimem, apoiem ou forcem as políticas pertinentes. Será 
um movimento nacionalista quem colocará o galego num 
lugar ou outro.

No entanto, eu penso que nom vale qualquer género de 
galego e sim um poderoso e vazio de pegadas da língua 
tecto. Poderoso no sentido de que permita as pessoas 
veicular a sua existência acudindo o menos possível ao 
espanhol, em todo o acaso, como se acode ao inglês ou 
qualquer outra língua, episodicamente. Devemos passar da 
estrangeirizaçom do galego à estrangeirizaçom do espanhol 
mas isto só se pode fazer através de um galego nom 
espanholizado. O contrário é umha inconsciência que já tem 
manifestado em abundáncia as suas limitaçons. 
Vazio de pegadas da língua tecto porque um código de 
língua misturado é sintoma de precariedade e de falta de 
soberania lingüística, cultural e política. Nom é raro, pois, 
que exista umha alfándega quanto ao corpus do galego. O 
único galego aceite desde o espanholismo (Fraga Iribarne 
ou Francisco Vázquez tenhem-se manifestado em mais de 
umha ocasiom) é um galego espanholizado, o qual é 
perfeitamente lógico. O que é lamentável é que umha parte 
do galeguismo entre por esse aro (A Rag, o Ilga e muitas 
individualidades, sem ir além, Ferrín) e nom só, já que 
desde o seu novo estatus chamem de desagregadores e 
"anti-patriotas" àquelas pessoas que nom aceita essa 
alfándega. 
De facto, na Galiza é cada vez mais frequente a existência 
de grupos a empregar o galego-português como acto 
quotidiano. Há grupos políticos no sentido mais restrito da 
palavra (acho que política é quase tudo) como é o caso da 
nascente Nós-UP. Grupos mais sectoriais, como as Mulheres 
Nacionalistas Galegas, Pre.s.o.s, Agir... Centros 
maravilhosos como a Fundaçom Artábria e A.C. Alto Minho. 
Existe igualmente um amplo número de colectivos a 
empregar um galego com ortografia castelhana mas com 
umha gramática e umha lexicografia que fogem da 
castelhanizaçom: Cosal [Comités de Solidariedade], 
Menlacex [A Guia Gai-lésbica Galega], Sacou [Literário], 
Adega [ambientalismo]... O próprio BNG e as suas 
diferentes ramificaçons, Galiza Nova, CAF... apresentam 
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igualmente um desejo de desespanholizar os registos de 
língua. Via de regra há um movimento que caminha nessa 
direcçom. 
O labor do reintegracionismo deve ser desespanholizar o 
galeguismo, em especial esse galeguismo possibilista que 
dá passos tam tímidos que parece que nom se move. 
Projectos de movimentaçom social como os de Artábria e 
Alto Minho som essenciais e o rastro a seguir.

Recebeche algum tipo de comunicaçom com leitores/
as por Internet? 
Recebim. Internet e o co-e é um invento maravilhoso. No 
livro, como sabes, aparece o meu co-e e isto permitiu 
manter um contacto directo com algumhas das leitoras. 
Recebim concordáncias, disocordáncias, parabéns... em 
geral as críticas fôrom laudatórias mas também recebim 
avisos de trechos algo densos, gralhas, etc. que me 
permitirám fazer umha segunda ediçom melhorada.

Em que outros projectos sobre o sistema cultural 
galego estas a trabalhar ou já tens trabalhado no 
último ano? 
Realizei a ediçom de umha novela brasileira, "O Menino no 
Espelho", de Fernando Sabino, que é a primeira ediçom 
galega de um autor brasileiro de destaque, evidentemente 
sem alterar o código da língua. Galiza deve tornar-se 
editora de originais brasileiros em concorrência com 
Portugal. 
Tenho um trabalho quase pronto intitulado "Construir a 
partir da periferia", onde explico as dificuldades de fazer 
língua da periferia, primeiro da global, e depois da 
espanhola, aliás, como desde os primeiros textos 
regeneracionistas há umha luita com o Status Quo, umha 
luita ingrata, e como o possibilismo é a ideologia dominante 
(até hoje). 
Estou também a trabalhar numha página a fazer parte da 
página oficial da Agal intitulado precisamente "Status Quo, 
Possibilismo e regeneracionismo" onde aparecerám textos 
desde finais de XIX até hoje onde se vise essa dialéctica. 
Pretendo actualizá-la periodicamente e que esteja aberta 
aos contributos dos cibernautas.

Tens pensado algum outro tipo de projecto sobre a 
língua e o reintegracionismo? 
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Como membro do Conselho de Agal temos vários frentes 
abertos. No entanto, acho que as diferentes cidades galegas 
deveriam de ter a sua correspondente Artábria/Alto Minho. 
Um local físico penso ser essencial para sentir-se poderosas 
e permitiria nuclear muitos movimentos. Como no caso dos 
colectivos citados nom se trataria de um local 
reintegracionsta e sim de um local social, com iniciativas a 
transformar o status quo para situaçons mais habitáveis e 
mais justas e onde o galego-português seriam um dos 
muitos mínimos existentes.
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