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Máis linguas non significan
menos galego
A linguaxe é unha das habilidades que máis e mellor

diferencia os humanos. A través da palabra amosamos a nosa

identidade, establecemos relacións e mesmo podemos crear

futuro. Nos últimos anos, os cambios sociais, políticos e

económicos debuxaron novos contextos que esixen a

diversificación dos modos de relacionarnos. Esvaeceuse a

imaxe dun mundo cultural e lingüístico parcelado. As

interaccións, centradas antes no contorno local, rexional e

nacional, acadan arestora unha dimensión planetaria que,

ademais se propaga con grande rapidez. Redúcense as

distancias e as migracións e fluxos aproximan persoas de

diferentes lugares e culturas. Unha situación que dá lugar a

comunidades de composición diversa e obriga a buscar

estratexias que faciliten a vida en paz e harmonía, ao tempo

que se constrúen identidades e comportamentos sociais. 

Nesta tarefa as linguas xogan un papel moi relevante, no

relativo á adquisición de coñecemento e á preservación do

patrimonio cultural propio. A aposta europea pola protección

das linguas maternas atopa a súa xustificación, non só na

necesaria incentivación da diversidade e da educación

multilingüe, senón tamén nunha maior conciencia sobre as

tradicións lingüísticas e culturais do mundo, como o mellor

medio que inspira a solidariedade baseada no entendemento,

a tolerancia e o diálogo.

Por outra banda, a Comisión Europea advirte que non se pode

excluír o estudo de idiomas na formación dos homes e das

mulleres do século XXI, e establece como obxectivo que todos

os cidadáns da Unión sexan competentes en tres linguas

europeas: a súa e outras dúas. Un desexo que se fundamenta

no feito de que os idiomas poden mellorar as perspectivas

profesionais, reforzar a  confianza nun mesmo e comprender

mellor a cultura propia e a dos outros, axudando así a

suprimir barreiras.

Claro que isto implica superar a concepción do idioma como

materia curricular, no sentido máis estrito. Aprender linguas

significará aprender a pensar, a comunicarse e a mergullarse

nas culturas do país de orixe. De aí que hoxe os idiomas se

estuden en contextos funcionais, tanto dentro como fóra das

aulas.

Neste novo panorama, Galicia está obrigada, máis que nunca,

a situar a lingua galega no lugar que lle corresponde, xa que

diso vai depender, non só a súa subsistencia, senón tamén o

éxito escolar dos nosos alumnos e alumnas. Relegar o galego

a lingua residual repercutiría moi negativamente na educación

da poboación máis nova, porque levaría a subestimar a nosa

cultura, a poñer en interdito a propia identidade e a colocar o

alumnado galego en situación de desvantaxe. Todos sabemos

o difícil que resulta educar cando os alumnos e as alumnas se

ven inferiores, non valoran as súas orixes e cren que non

teñen nada que lle achegar ao grupo.

O feito de que a nosa sexa unha comunidade bilingüe non

representa unha carga engadida. Segundo os expertos,

dispoñer de dúas linguas facilita o estudo do terceiro e do

cuarto idioma, en tanto que a aprendizaxe de varios códigos e

xiros lingüísticos, enriquece e diversifica o pensamento e

contribúe, á vez, a mellorar a capacidade intelectual das

nosas alumnas e alumnos. 

Neste sentido, as boas prácticas que se levan a cabo en

moitos centros da nosa comunidade permítennos albiscar un

horizonte esperanzador e facer realidade a tese de que máis

linguas non significan menos galego.
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