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Bieito Silva fainos unha presentación clara do modelo de educación bilingüe en
Galicia e salienta os seus trazos máis característicos que perduraron ao longo do
tempo. En primeiro lugar, o obxectivo: garantir a competencia bilingüe da
poboación, e despois unha serie de trazos identificadores: a) a integración lin-
güística escolar, b) a primeira ensinanza na L1, c) o uso vehicular das linguas ofi-
ciais no currículo, e d) o papel complementario que desempeñan na planifica-
ción lingüística os centros. Ao meu modo de ver, falta outro trazo identificador
do modelo: o repartimento máis ou menos equilibrado do uso do galego e do
castelán despois da educación infantil e ata a fin do bacharelato. Precisamente,
todos eses trazos, que son comúns ao decreto de 1995 e ao de 2007, caracteri-
zan o modelo que internacionalmente se chama bilingüismo de mantemento, de
excelentes resultados en múltiples lugares, en particular cos falantes da lingua
minoritaria. Repito estes puntos non para ser reiterativo ou para aburrir, senón
porque considero que son importantes á hora de analizar calquera proposta que
se faga no futuro. Precisamente porque eses trazos sinalan un certo consenso
social fraguado ao longo da historia recente.

Sinala tamén Bieito Silva no apartado dos resultados algo que xa é ben sabi-
do: a escasa preocupación dos responsables educativos por avaliar os resultados
do modelo, a diferenza do ocorrido en Cataluña, onde os primeiros estudos de
avaliación da competencia dos alumnos datan xa de 1983 (Alsina et al., 1983). 

Na segunda parte da súa intervención Bieito presenta as premisas e obxecti-
vos do modelo plurilingüe que propón, en primeiro lugar, e despois os instru-
mentos escolares para conseguir eses obxectivos. Bieito quere asociar a compe-
tencia plurilingüe á adopción dunha perspectiva intercultural. Querería
simplemente comentar que aínda que é desexable que a competencia plurilin-
güe leve a unha perspectiva aberta desde o punto de vista cultural, iso non é
necesariamente así. Os motivos polos que unha persoa é multilingüe poden ser
mesmo absolutamente utilitaristas. A pluralidade de linguas non fornece unha
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mentalidade plural e aberta respecto doutras culturas, do mesmo xeito que unha
lingua non nos achega unha maneira de pensar, á diferenza do que sostiñan as
posicións extremas do relativismo e determinismo lingüístico (Whorf, 1972).
Aínda que é certo que as linguas facilitan certa maneira de conceptualizar a rea-
lidade en certos ámbitos (Slobin, 2003), individuos que comparten unha
mesma lingua poden ter concepcións e maneiras de analizar a realidade marca-
damente diferentes. Logo, iso que Silva chama competencias sobre o «saber ser»
paréceme algo metafísico. 

Tampouco entendo moi ben a diferenza que realiza entre competencia pluri-
lingüe e comportamento plurilingüe. Lémbrame a min esa diferenciación a clá-
sica distinción entre competencia e actuación que vén xa do primeiro Chomsky.
Desa diferenciación pasa a concluír que unha sociedade poida ter como obxec-
tivo o plurilingüismo, pero iso non significa apostar por un comportamento
plurilingüe dos cidadáns. Desde unha perspectiva comunicativa e pragmática,
ou do que é o procesamento psicolingüístico da linguaxe, é difícil aceptar esa
diferenciación. Non pode existir competencia lingüística sen comportamento e
procesamento mental, que se inclúe neste tamén a comprensión.

No que atinxe á posibilidade que expón de multilingüismo como intercam-
bio comunicativo entre persoas que falan cadansúa lingua, semella que iso é
posible entre linguas próximas, por exemplo as romances, pero é de difícil rea-
lización entre linguas distantes. Non cabe imaxinar que un árabe e un inglés, por
exemplo, poidan entenderse falando cada un a súa lingua. Na miña opinión,
estamos condenados a adoptar nas relacións internacionais unha lingua franca,
que hoxe é o inglés, por moito que non nos guste. De aí a relevancia do seu ensi-
no nas escolas.

Está claro que a competencia bilingüe ou multilingüe non é igual para todas
as linguas, e ao longo da nosa vida acadamos distintos niveis de dominio das lin-
guas que falamos e comprendemos. Iso depende de moitos factores relacionados
co grao e tipo de exposición ás linguas, desde que idade, etc. Pero tampouco
podemos responsabilizar a escola do que un individuo chegue a ser capaz. O que
si debe tratar de garantir a escola en relación á lingua estranxeira (inglés) é un
certo nivel de dominio (competencia funcional básica) que posibilite posterio-
res avances.
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A proposta de plurilingüismo que fai Bieito é esencialmente semellante ao
modelo existente en Cataluña: uso do galego como lingua vehicular, e do caste-
lán e do inglés como linguas (materias). A dúbida que eu teño é se ese é un
modelo realizable no noso país. Tratarei de discutilo deseguido, baixo o prisma
de que non hai modelos mellores ou peores, senón máis ou menos axeitados a
unha sociedade determinada.

Desde o meu punto de vista, o tema das linguas no sistema educativo hai que
enmarcalo no seu contexto histórico e social. Sábese que as políticas lingüísticas,
tamén no ensino, xorden como consecuencia da actuación de axentes sociais e
das ideas preponderantes na sociedade. As políticas lingüísticas dos anos 80 en
Cataluña, Euskadi e Galicia foron promovidas polos movementos sociais que
resultaron na caída da ditadura franquista e na nova organización do estado
democrático. A reivindicación do uso das linguas minoritarias a nivel oficial e
da súa introdución no sistema educativo foi unha arela longamente perseguida
por aqueles que vivimos a exclusión das linguas minoritarias de todo uso oficial
durante o franquismo e, mesmo, a súa persecución. Ese forte pulo social deu
lugar a un avance histórico no recoñecemento e status das linguas minoritarias.
Nunca na Galicia contemporánea chegaramos a logros semellantes.

Desde ese momento histórico pasou unha xeración e, polo que parece, as cir-
cunstancias sociais mudaron. Os movementos en defensa dunha meirande pre-
senza do español en detrimento do galego tomaron forza nos últimos anos baixo
diferentes facianas: a liberdade de elección dos pais, o ensino plurilingüe, etc. 

En todo este proceso de certa perda do pulo do galego na sociedade, a cousa
non é allea a nós mesmos. É certo que os procesos sociais son moi complexos e
hai moitos factores que actúan na súa determinación. Non obstante, creo que a
análise que realiza Bieito dos factores que inciden na polémica actual sobre a lin-
gua descarga moita responsabilidade en factores externos: a estratexia política
estatal, a globalización ou a omnipresente «lingua dominante». A onde quero ir
é a algo que conecta co que trata Bieito na súa intervención: o método de ensi-
no das linguas, tan afastado de enfoques comunicativos; a descoordinación entre
os departamentos relacionados co ensino das linguas (galego, inglés, castelán); e,
eu diría tamén, o afán de distintividade e as actitudes dalgúns profesores, que
non redundan precisamente en crear afección cara ás linguas nos estudantes. É
evidente o fracaso de todo o sistema educativo no que atinxe á aprendizaxe de
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linguas estranxeiras. Despois de 10 anos de estudo, o nivel de competencia no
inglés é francamente mellorable, por dicilo cun eufemismo. Pero o ensino das
outras linguas do sistema educativo, do galego, en primeiro lugar, e do español,
en segundo lugar, non saen moito mellor paradas. Hai un número moi elevado
de alumnos que aborrecen as linguas, en xeral, despois de estudar ano tras ano
cousas que para eles carecen de sentido, arredadas da súa vida e afastadas das
necesidades comunicativas que precisan ter. 

O certo é que, no marco do ensino das linguas, o ensino do galego perdeu
pulo e vigor. O problema é que, como consecuencia dunha serie de factores,
entre os cales está tamén a responsabilidade dos propios galegos (e dos profeso-
res de galego en primeiro lugar) no ensino da súa lingua, as actitudes cara ao
galego nos estudantes e, en particular, as actitudes dos estudantes urbanos cas-
telanfalantes, distan moito dun apoio entusiasta. Daquela, isto fai que a corren-
te de opinión en prol do galego non medre, senón que máis ben diminúa.

E, neste contexto de certa recesión a nivel social da defensa do galego e de
certa actitude acomodaticia daqueles que deben promover o seu uso, chegou
Feijóo coa primeira proposta plasmada nas «Bases para a elaboración do decre-
to do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia», que, baixo a
fachada do plurilingüismo (repartimento a terzos no uso do inglés, castelán e
galego), agochaba un intento por rebaixar a presenza do galego no sistema edu-
cativo non universitario. Debido á súa imposibilidade de aplicación na situación
real (parecía pensado para un país inventado) e ás protestas de múltiples orga-
nismos e institucións, o proxecto foi transmutado no Decreto 79/2010 para o
plurilingüismo no ensino non universitario. 

É curioso observar como nese decreto non se establece ningunha previsión
que permita unha reforma na aprendizaxe das linguas estranxeiras (inglés), tales
como medidas para a capacitación dos seus profesores ou a coordinación dos
departamentos de lingua. Non semella, logo, que este decreto vaia supoñer un
avance no dominio e uso do inglés nos alumnos. O dito popular de poñer o carro
diante dos bois vén bastante ao caso. En canto á lingua galega, minoritaria e de
menor valoración social, queda certamente desprotexida ao arbitrio das deci-
sións do centro educativo e das presións dos pais.

Fronte a estas bases do modelo plurilingüe do goberno, Bieito contrapón
outro de carácter ben diferente, e que vén a ser unha caste de inmersión en gale-
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go, co español e o inglés como materias. Pero, é realista unha proposta como a
que el fai neste momento ou é máis ben un salto adiante que non ten en conta
a correlación de forzas existente? Pode ser esta unha proposta que permita ache-
gar posicións para acadar un consenso que asegure uns mínimos aceptables? Ou,
polo contrario, pode alporizar aínda máis o debate?

Ademais da cuestión da conveniencia da proposta, hai certas contradicións
na súa argumentación. Resulta que o que é bo para o galego, a inmersión lin-
güística, non serve para aplicar á aprendizaxe do inglés, ou do español. Hai expe-
riencias diversas que, efectivamente, indican que a inmersión no inglés desde o
principio favorece a súa aprendizaxe (Cenoz e Jessner, 2000). Lograr alumnos
plurilingües con competencia elaborada pasa necesariamente polo uso vehicular
das linguas na escola.

Como dicía anteriormente, non existen modelos perfectos, ou uns mellores
que outros, senón modelos máis ou menos axeitados para unha determinada
sociedade. 

Na miña opinión, existe un consenso social (que pode non satisfacer a todos)
arredor dos puntos indicados no comezo: 

a) a integración lingüística escolar, por contra dun modelo segregacio-
nista;

b) o primeiro ensino debe ser na L1;
c) as linguas oficiais deben ser linguas vehiculares;
d) debe existir un repartimento máis ou menos equilibrado do uso do

galego e do castelán;
e) a estes engadiría unha quinta, a necesidade dun enfoque comunicati-

vo no ensino das linguas (de todas elas, galego, castelán e inglés).
Ademais, habería que tomar disposicións a prol da coordinación dos dife-

rentes departamentos de lingua. A coordinación entre eles faría máis doada e
coherente a aprendizaxe das linguas. Por unha banda, se o desenvolvemento das
linguas non se produce por separado, senón que existe unha competencia sub-
xacente común (Cummins, 2005), debemos reforzar a colaboración entre os
especialistas para facilitar o proceso de aprendizaxe dos alumnos.

Por outra banda, se sabemos que o uso dunha lingua non se afianza só na ins-
trución formal ou na realización de actividades académicas, senón que é impres-
cindible fornecer de oportunidades para usala en situacións informais, deberia-
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mos tirar consecuencias diso na organización do sistema educativo e procurar
situacións que permitan un uso comunicativo informal da lingua, particular-
mente para aqueles que non dispoñen de tantas oportunidades para usala (falan-
tes familiares do español). Nesta dirección deben desempeñar un papel moi
importante os profesores de galego e os equipos de dinamización se eles mesmos
se dinamizan. Lograr actitudes favorables cara ao galego, convencendo e non
impoñendo (como dicía Gramsci), é esencial para a aprendizaxe das linguas e a
transferencia da L1 á L2 (Baker, 1992), e ese debe ser un obxectivo estratéxico
dos axentes sociais comprometidos co galego.

Os cinco puntos antes ditos e as recomendacións últimas poden ser un lugar
de encontro entre diferentes sensibilidades e poden recuperar un consenso que,
polo que parece, estamos a perder.

Máis galego non é necesariamente mellor. É necesario anovar os métodos de
ensino das linguas e optimizar os recursos dos que dispoñemos porque, co
tempo dedicado, sería posible unha aprendizaxe moito mellor das linguas e
avanzar no uso social da lingua galega. Reivindicar máis galego sen considerar
unha reforma en profundidade do ensino das linguas é irresponsable. Non se
pode separar a reivindicación da lingua da loita pola calidade do ensino.
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