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Os libros homenaxe –téñoo dito moitas
veces–, sendo antes de nada un acto público
de recoñecemento aos méritos dunha figura
relevantes no campo das artes, das letras ou
das ciencias, recollen xeralmente, xunto ás
obrigadas palabras de gabanza persoal ao
homenaxeado, traballos individuais ou
colectivos dos convidados ao acto, máis ou
menos relacionados con aquelas actividades
nas que a figura homenaxeada desempeñou
un papel importante. Libros, en definitiva,
de homenaxe e de autohomenaxe, nos que
os colaboradores, sempre nun número obri-
gadamente reducido, honramos ao amigo e
ao mestre e nos honramos a nós mesmos no
mérito de podermos ser contados entre os
seus próximos.

O libro das palabras (Obra xornalísti-
ca completa) de Constantino García é un
libro de homenaxe a un mestre de recoñe-
cido prestixio dende a  Universidade de
Santiago de Compostela, á que lle dedicou
os mellores anos da súa vida de investiga-
dor e docente, dende o Instituto da Lingua
Galega, como fundador e impulsor deste,

dende a Real Academia Galega, dende o
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, como director científico,
e, noutros ámbitos, como creador de publi-
cacións tan prestixiosas como Verba ou
como orientador e conselleiro de alumnos e
profesores que sempre atopamos nel a ami-
zade máis xenerosa e solidaria. Este libro é,
na mesma austeridade da súa coidada edi-
ción, unha obra diferente; unha homenaxe,
sen dúbida, ao autor deste, pero, sobre
todo, unha homenaxe a todos nós e, en
xeral, a todos os lectores e a Galicia.

Poucas veces se ten salientado, ou polo
menos non coa suficiente énfase, que este
asturiano de nacemento e de corazón, don
Constantino García, foi, co exemplo da súa
vida e do seu traballo como investigador e
como mestre, unha lección viva do que,
nuns tempos de globalizacións e de culto ao
mito da sempre venerada universalidade,
pode e debe facer, nun contexto concreto
cunha cultura de seu, quen pode e de verda-
de desexa comprometerse no esforzo do seu
verdadeiro desenvolvemento. Non se trata,
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como ten predicado algún político despista-
do, de substituír vellos e caducos costumes
e “dialectos” que só logran sobrevivir no
esquecido abandono dun mundo rural en
proceso de irrecuperable desaparición,
senón de poñer en activo, de espertar poten-
cialidades propias que nos aforren a todos,
aos propios usuarios e aos que desfrutamos
directa ou indirectamente os seus benefi-
cios, a dor dunha perda cultural irreparable.
Unha lingua é un ben de valor inestimable.
E o asturiano Constantino García, cando
acababa de chegar a Galicia, iso si con moi-
tas lembranzas de galegos que, emigrantes
en Colonia, seguían a falar  súa lingua, non
dubida en escribir: “A loita de tantas xera-
cións por manter un medio propio de comu-
nicación social non pode ser abandonada
agora no momento crucial en que nos ato-
pamos.”  Un fermoso artigo, “Galicia ten
unha lingua de seu”, no que, entre outras
cousas, engadía: “ Hai que seguir loitando
fronte aos que teñen unhas ideas universa-
listas e cren nunha comunidade universal
igualitaria que ha de falar unha soa lingua
(¿cal?, ¿o inglés, o chinés, o ruso...?), fron-
te aos que cren que hai que falar cristián
(¿será o castelán?), fronte aos que ata hai
pouco ignoraban que en Galicia hai unha
lingua propia e agora xa non lles chega só
co galego, senón que van máis alá del, sen
importarlles nin o uso, nin as fronteiras lin-
güísticas nin os límites cronolóxicos.”

Para o filólogo Constantino García son
dous os atrancos principais cos que, ao
longo do tempo, se ten atopado o galego: a
falta de modelos ou o escaso prestixio des-
tes, e a necesidade dun continuo esforzo por
parte do usuario na procura das “expresións
máis íntimas” e das “verbas” que mellor
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identifican a singularidade e personalidade
da súa lingua. El mesmo lembraba noutro
dos seus fermosos artigos (“A lingua e os
medios de comunicación social”): “Todo
falante sabe que a súa fala é un código co
que se entende coas demais persoas que o
rodean e ten sempre uns modelos ou
patróns lingüísticos para imitar. Eses mode-
los adoitan ser as persoas que teñen un pres-
tixio meirande ca el. Iso sucede en calquera
lingua ou dialecto e en calquera época da
súa historia. Se pensamos no vasto mundo
do Imperio Romano, vemos que en todas as
partes se conservou unha grande unidade da
lingua falada porque todos os falantes imi-
taban os mandos políticos, administrativos,
educativos ou comerciais que, á súa vez,
mantiñan a mesma relación con respecto
aos representantes do poder central de
Roma manifestado nos seus patricios.
Cando estes modelos romanos non foron xa
tidos en conta polos demais falantes do
imperio porque as invasións xermánicas
romperon as comunicacións, a lingua latina
foise quebrar e rompeu en varios dialectos.”
(...) “Pouco a pouco estas linguas vulgares
van suplindo o latín e converténdose en lin-
guas non só de comunicación normal,
senón tamén de comunicación cultural, lite-
raria, etc. Pénsese que nesta época practica-
mente non había lectores e, polo tanto, os
modelos eran orais: a fala dos clérigos nas
súas prédicas, a dos notarios, administrado-
res de xustiza, alcaldes, etc., representarían
os modelos do prestixio social. A influencia
dos xograres e dos actores das representa-
cións teatrais serían os patróns da influencia
literaria na lingua oral.”

Pero don Constantino, á parte do seu
pecado orixinal de ser asturiano, non é nin
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foi nunca un político de partido. A súa con-
dición de filólogo, investigador e docente
absorbeu todas as súas enerxías. Explícase,
pois, que lle resultasen impedimentos que
era necesario superar os muros das institu-
cións nas que el como catedrático, como
director, coordinador ou simple membro
podía predicar a urxencia de solucións que
impedisen a perda dun tesouro tan prezado
como a lingua galega. Facíaselle obrigado
un estrado máis amplo dende o que facer
chegar a súa voz sobre a necesidade de
medios de comunicación social propios
(prensa, radio televisión) que puidesen ser-
vir de modelos e orientación para un case
80% de falantes galegos e para cantos, por
curiosidade ou interese, se achegasen ao
seu coñecemento; un ensino que facilitase
a “normalización total da lingua”; unha
Administración ao servizo dunha cidadanía
orgullosa da súa propia fala... 

E don Constantino non tivo ningún
reparo en aproveitar as páxinas dun xornal
que podía entrar silandeiro e engaiolante no
íntimo de todos os fogares, nas tertulias dos
cafés, nos momentos de descanso dos des-
pachos, no mundo dos responsables políti-
cos, no silencio recollido dos intelectuais...
E as páxinas de La Voz de Galicia foron
durante anos a súa tribuna de apóstolo dun
evanxeo de reflexión e encontro cos mode-
los de máis prestixio no campo da literatura
galega. Nos seus breves, pero sempre suxes-
tivos e rigorosos comentarios lingüísticos
sobre as palabras que mellor identifican a
singularidade da nosa lingua, foron referen-
tes de honra autores como Rosalía de Castro
na súa sección “Follas da lingua”, Castelao
en “Retrincos da lingua”, Celso Emilio
Ferreiro en “Cartafol da lingua”, “Álvaro

Cunqueiro en “Tesouros da lingua” e Rafael
Dieste en “Fiestra da lingua”. Pero xunto a
estes non faltan os exemplos e as referencias
puntuais a outros autores como Xavier Alca-
lá, Eduardo Blanco Amor, Darío X. Cabana,
Ramón Cabanillas, Carlos Casares, Alfredo
Conde, Daniel Cortezón, Cotarelo Valledor,
Curros Enríquez, F. Fernández del Riego,
Ánxel Fole, Víctor F. Freixanes, Úrsula
Heinze, Iglesia Alvariño, V. Lamas Carva-
jal, Leiras Pulpeiro, Xosé Luis Méndez
Ferrín, Xosé Neira Vilas, R. Otero Pedrayo,
Aníbal Otero, X. R. Pena, X. M. Pintos,
Eduardo Pondal, Xesús Rábade Paredes,
Vicente Risco, E. Rivas, Eladio Rodríguez,
Sarmiento, J. Sobreira, Suso de Toro Santos,
X. Torres, Marcial Valladares, Helena Villar,
lembrados aquí por orde alfabética en aten-
ción ao maior número de veces citados polo
autor, entre un total de cento corenta e tres
que aparecen citados algunha vez.

As seccións anteriormente citadas,
xunto coas tituladas  “Recantos da lingua”,
“Cousas da lingua, 1989”, “Peneirando
palabras”, “Glosas da lingua” e “Matinan-
do na lingua” comprenden un total de
1.430 artigos, que son outras tantas lec-
cións maxistrais do profesor Constantino
García. Un traballo que o lector non pode
máis que agradecerlle ao esforzo e dedica-
ción da  Comisión de Publicación (Guiller-
mo Rojo, Manuel González González,
Mercedes Brea e Luís Alonso Girgado) e ás
licenciadas Teresa Monteagudo Calderón e
María Carme García Ares, que tiveron ao
seu cargo a edición.

M. Quintáns S.
IES Eduardo Pondal

Santiago de Compostela






