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- Que~flO.lks
dan ODS:luecrilimn a
Ú}1f!anracióndas "galesrolas , aqucleuJue
.fr.1Iantk "ji.indomentalimw lingiiistico"?

. -A verdade é que os obxectivos, como
tales, non mudaron. Qs que constituimos
a asociación, eramos grupos que xa esta- .

-Nós entendemos que o sistema educatím gaIego ten que partir dunharealidade, e
é que non podemos emrer¡>;!Il"
un tratamento "igualitario" dos dons idiomas na escoJa.
como tampouco na sociedade, porque se
bai dúas Iinguas que están en situación diferente e as tratamos por igual, esa diferema
vai permanecer. E se normalizar quere dicir
que hai que conseguir que unha' sociedade
se instale Da súa lingua, seu perxufzo de que
tamén sexa coIUpetente nas ontras,é.,.;dente que a actuación polftica, educativa,
de. deben basearse nunha discriminación
positiva cara a lingua que estáminorizada.

nque o/xreaivos naceu, en 1983,Nova Esrola GaúwJ. e comoforon mudando ro paso {ks =?

bamosttabaIIandonos anos70por Galicia

'

adiante. e que nos xuntamos con dúas
perspectivas básicas: por unha banda, a renovación pedagóxial; é dicir, a renovación
do ensino dende o punto de vista da metodoloxia, as didácticas e os contido~ e por
outra parte, a galeguización do sistema
educativo, a incoiporación non só da Iin.
gua; senón !amén dos comidos da cultura
galega. Fses dous eiJoosseguen a ser agora

mesmoo noso/eitmotivo .

'

.

-Perononpensa que

- Dentk o plDllO tk vista da renJ)IIaPón
pedagóxica,
que é o que se ten avanzado
nesces23 anos?

Coido que bai que liberarse deJes. Per~
que poñen O-berro no ceo"'Por mor
das "ga\esa>Ias': non din nada respecto da
inmersión IingllíStica en francés ou inglés.
Son prexui20s que afnda quedan' na nasa
, sodedade, que parten do menospre2O e da
consideración dunha lingua como socialmente menos relevante que a outra. Este é o
folJllo da cuestión, porque, dende o punto
de vista cientffico, non hai nada que opar a
un desenvolvemen1xi das actividades esco!ares en gaIego.

-Tense avanzado moito, pero !amén se
ten retrocedido algo. É .,.;dente que agora
ternos unha gran cantidade de medios que
daqueJa non habli, pero perdeuse un pouco tamén aqueJa "chispa" que tiñan os
grupos de mestres e mes1;rasque estaban,
non só en Galicia, senón no resto do Estado, no entorno dos movementO$ de renovación pedagóxica (MRP). DigalDos que a
frescura e a ilusión, por que non dicilo.
que habla naquei momento por cambiar
as cousas, ho"" está un pouco perdida,
, Claro, hai que pensar que algunhaS das
fiuicións que fucfan os MRP naqueles momentos, foron, dalgunha maneira, intro, ductndose no propio sistema, e hoxe, por
exempJo. a formación está mái.s institucio.
naIizada. .

'" . Veñen tk a/ebrar unhas xornadas .10bre esrolas e medio mral. Que problemas
existen neste eido?
, -Aeivafundamentaléconsideraromedio rural como o urbano. e aplicar OS mesIDOs criteño6 estatísticos. Así prodúcese un
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-A educación non funciona

U\,oplas;cando se pensa ell utopias, normalmente case nunca
se conseguen e hai que quedarse un pouco máis curtos. Nese
sentido, coldo que moitos dos
que e~bamos
daqueJa botamos en falta agora consas, pero.
aO mesmo tempo, recoñecemos
oo. unhJ¡ evolución importante,
queda moito por fucer.

- Outro
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mediosás que xa existen"
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f!.traballar

rerwlJacwn pedagóxica

-Se ben naorenovación pedagóxica
houbo algúns avances importantes, lamentablemente, Don se pode dicir Omesmo no caso da galeguización do ensino.
Máis alá da introdución anricular da Iingua e aJgúns comidos, non himbo avances
significativos, e quizáis un retroceso. PoJa
nosa experiencia práctica, damos agora
cunha menor resistencia e unha major
aceptación de toda a poooación á intródución da lingua e da cultura galega nas escalas pero, ao mesmo tempo, atopamos un
feito costatable, e é que o uso do idioma
como Iingua vehicular e de relación en escolas e instibJtos, igual que no resto da sociedade, está baixando dunha maneira im-

pOrtante.

pechedeescolas,
easquel1OI!
se

,

JORGE LEAL

independentemente do resto da
sociedade, e aqueJes eran os
anos da transición, primeiro, e
,a seguir, dos primeiros alboreS
da democracia. nos que moitas
persoas tiñamos unhas esperanzas postas no deseliVolvemento da sociedade poi: UDSro, teiros que... en fin, seguramente
non Son 80S que chegamos. Pero iso ocotre con case todas as

'

-E que enteden Vdes.por unha verdadeira normalÍ2Ol:iÓn
do idimnaJ

Nós cremos que normalizar a lingua
quere dicir que existe un paisque ten un
idioma propio; e o l6xico e normal é que

airuJa permanean

moitos prexufzos, arredor disto...

,

de debate

,

dende hoi dúas décadas pola

. que lJén de celebrar en Santiago
Encontro

o J.

a necesidad e

dJmha re$posíaeducatilJa"
~
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,

os sens habitantés se expresen nei, seu prexufzo, naturalmente, de que lago cOiiezan
cantas máis linguas, meIlor. Esa seria a situación normal, e é .,.;dente que non é a
que existe agora en GaIicia. Polo taIito, aí
hai un trabaRo importante que fucer. A iso
era ao que me referfa antes, cando che dicia o' da "chispa" e a diferenza que hai con
aqueles tempos. Por darche un _eJreIDplo,
en PenoJ formamos o grupo Avantar, que
fui un dos fundadores de Nava Escola Ga.lega. e no qUe habia persoas que hoxe son

escritóres fumosos, como AguStin Fernández I'az ou Xavier Docampo. Avantar fixo
naS)ueimomento,antesde que se introducira o galego no ensino de furma oficial,
unha convocatoria para entregar tmS materiais cos que abonIar as ciencias sociais
nas escalas. Ben; pois xuntáronse cincuenta ou sesenta persoas de toda a bisbarra de
Ferrol, interesadas no tema. Hoxe seria.dificil que por unha cuestión' dcias caracteiísticas se poida xuutar un grupo de Jrente

como aquel

,

'

-Aprimeira,decarácrerinmediato,

se-

ria deixar de.pechar máis escalas. E, paralelamente, ir dotuido ás que afnda existen de
accesos cara ás ¡1OVastecnoloxfas, dotalas
!amén dun profesorado especiaJizado e coa
posibilidade de que poidan ofrecer UDSservi:t.oscomplementarioscom'!, por exemplo, comedores. Tamén hai que favorecer a
relación entre as diferentes escalas, e gue
estas poidan servir de dinami2adoreS sodais da propia comunidade. Nas JIDriiadas
!amén comprobamos, a través de estudos
, que sepresentaron, que existe unha dificuI-

lingüistica,

de Compostela

"Medio ruralgalego,

,

. Que medidas epropostas debaceron?

de N"(wa Escota Galega: lll11u1

e mais a rwrmalización

,',

pechan estan funcionando baiID mínimos, porque nmi teñen
OS servizos nin o acceso a medios dOs centros urbanos. Neste
sentido. un dos.temas que abordamos é a necesidade de que esta situación sexa asumida non
só poJo goberno da Xunta, senón polo propio farlamento,
como unha cuestión de Estado,
para poder intervir de manena
coexionada, con ide3s imaxinativas, con cartas e con propostas
de actuacións nos diferentes ciclos:económicos,.sociWs, educatíms e cuIturais. Creemos que
debe haber UDha intervención
árteDada, de máxima prioridade, na que hai que contar coa
participación dos axmtes sociais
que trabalJamos neste cido.

"tade importante engadida para que O
alumnado consiga OSobxectivos establecidos. o que acaba producindo unha maior
porcentaJre de fracaso escolar. Pero isto,
nós v.dorámolo non cóino un fracaso por
parte dos alumnos, senón desde a propia
escoIa ou institnto" no sentido de que non
están adaptándoseás circunstancias existentes. Polo tanto, aí haberia que actuar
con carácter inmediato, ao igual que Da~
quilo que ten que ver 'coa formación inicial
do profesorado, porque non é o mesmo
impartirmos unha clase nun instituto dono ha cidade que nunha viIa grande 011,desde
lago, que nunha aldea.
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