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Transxénicos



Europa abre 
a porta aos 
transxénicos
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efectos. Empresas transnacionais, que teñen moito que gañar 
coa mudanza de criterios tanto sobre a enerxía nuclear como 
sobre os transxénicos, convértense en relevantes actores na 
discusión sobre estas dúas cuestións, nun contexto no que, 
lonxe de abanearse debido á crise, o pensamento neoliberal 
mantén a súa fortaleza. Se as empresas son as que deciden 
polos cidadáns, en connivencia cunhas administracións que 
non amosan a transparencia informativa que sería desexable, 
os malos agoiros do movemento ecoloxista poderían 
facerse realidade, se a aplicación da enxeñería xenética non 
observa os parámetros éticos que se lle están a reclamar. O 
repartimento mundial da riqueza, a soberanía alimentaria dos 
pobos, a saúde ou a biodiversidade están en xogo.  

A recente autorización do cultivo da pataca transxénica 
por parte da Unión Europea supón un primeiro indicio do 
que podería ser un xiro na política comunitaria sobre os 
organismos modificados xeneticamente. Ata agora, ante as 
mobilizacións abeiradas no seo do ecoloxismo e á espera 
de acordos científicos máis concluíntes que os actuais, en 
Europa mantivérase unha actitude máis prudente que en 
países de Asia ou de América –en Estados Unidos, o 90 
por cento da soia cultivada é transxénica–, e só se permitía 
plantar millo transxénico. A situación de crise do capitalismo 
global, coas súas consecuencias a nivel financeiro, climático 
ou alimentario, parece estar revelándose como o escenario 
no que, á luz da reapertura de vellos debates que semellaban 
resoltos, a enerxía nuclear volve abrirse paso como opción 
a considerar polos gobernos europeos, ou o cultivo de 
transxénicos comeza a superar as reservas dos responsables 
políticos alicerzadas na dúbida razoable sobre os seus 
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Protestas de activistas galegos 
contra os transxénicos en Galicia



                                  índa que Amflora 
–o nome da pataca transxénica que a partir de agora 
se pode cultivar en Europa– está destinada aos 
animais e á fabricación de papel, todos recoñecen 
que a súa introdución na cadea da alimentación 
humana será inevitable e, de feito, a propia Comisión 
Europea (CE) –que o martes lle deu a luz verde ao 
produto– autoriza a súa presenza no noso prato 
de até un 0,9 por cento. Isto non garante que a 
proporción se reborde dun xeito accidental.
    Coa entrada de Amflora, a CE púxolle fin a doce 
anos de moratoria transxénica, unha política que 
reflectía un desacordo xeneralizado nos diferentes 
países da Unión sobre o tema. O último permiso 
databa do 1998 e foi para a multinacional Monsanto 
e o seu polémico millo MON 810, do que España 
é, actualmente, o principal produtor do continente. 
Outros países, como Grecia, Alemaña, Austria ou 
Francia vetaron o seu cultivo. Francia fíxoo no 2008 
tras o informe dun comité científico que detectou 
indicios e datos, descoñecidos no momento de 
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a
A  pataca
da discordia

riscos para saúde humana. Os científicos obtiveron 
probas de que “a dispersión do pole alcanza 
distancias quilométricas” e resulta imposible 
garantir que a planta transxénica non polinice 
a planta tradicional, afectando deste xeito aos 
agricultores que producen libres de transxénicos. 
O estudo tamén resaltou os posibles efectos 
tóxicos adversos a longo prazo sobre as lombrigas, 
isópodos, os nematodos e as bolboretas monarca. 
Neste informe cítanse estudos de científicos dos 
últimos dous anos nos que se demostra que a 
toxina que produce o millo afectou a insectos 
para os que en teoría a toxina non debería ter 
actividade. Para rematar, o informe sostiña que 
faltan estudos sobre a toxicidade a longo prazo 
en humanos e a persistencia da toxina no medio 
ambiente.
    A pataca Amflora é un dos produtos estrela 
da alemá BASF, o maior grupo químico do 
mundo. Coa súa aprobación, BASF considera que 
Europa consolidará a súa posición na industria 
do almidón. A pataca está xeneticamente 
modificada para producir almidón composto só 
por amilopectina, fronte ás patacas comúns, nas 
que se atopa mesturada coa amilosa. BASF ten, 
ademais, na súa carteira de produtos outra pataca 
manipulada xeneticamente.
    Tras a aprobación, as críticas non se fixeron 
esperar. Colectivos ecoloxistas como Amigos 
da Terra e Greenpeace, organizacións agrícolas 
como COAG ou de produtores ecolóxicos, como 
IFOAM, lembraron que Amflora ten un xene que 
lle confire resistencia a determinados antibióticos. 
Pero, sobre todo, puxeron de relevo que a primeira 
decisión da Comisión sexa autorizar “un cultivo 
transxénico tan perigoso” e facelo dun xeito 
sospeitoso: “o novo comisario de Saúde, John 
Dalli, cuxa misión é protexer os consumidores, 
tomou unha das súas primeiras decisións 
sen debatela no Colexio cde Comisarios, sen 
considerar nin a opinión pública nin a seguridade 
co obxectivo de compracer a maior empresa 
química do mundo”.

A crise inesgotable
Aínda que gobernos e empresas tratan de fo-
mentar os transxénicos como unha fórmula 
idónea para acabar coa fame no mundo, o certo 
é que o mundo –sen transxénicos– ten suficien-
tes recursos para acabar coa fame. O que falta é 
vontade política para facer realidade ese obxec-
tivo. Quen o di non é ningún activista radical 
senón Modibo Traore, director xeneral adxunto 
da FAO. “Hoxe temos a tecnoloxía e mais o 
coñecemento para producir máis no mundo en 
de-senvolvemento. O que falta é unha combina-
ción de medios (económicos) e tamén vontade 
política”, asegura.

    O Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio 
(ODM) de recortar á metade a fame en 2015 
respecto dos niveis de 2000 non se alcanzará 
porque o investimento en agricultura non se está 
aplicando. A crise alimentaria que houbo no 
2008, apunta Traore, persiste porque as causas 
que a provocaron seguen intactas, non hai unha 
maior dispoñibilidade de alimentos nin se con-
seguiu que os excedentes de colleitas cheguen a 
quen verdadeiramente os necesitan.
    Traore defende que esta batalla contra a 
malnutrición non depende de “moi altas tec-
noloxías” senón máis ben de técnicas sinxelas 
como a mellora de sementes, non necesaria-
mente a introdución de organismos transxénicos.



    John Dalli admite o “delicado” que resulta enfrontarse á 
cuestión dos organismos xeneticamente modificados (OGM), 
pero defendeu que as decisións de Bruxelas son o resultado 
dunha avaliación “finísima” dos distintos expedientes. 
Ademais, recalcou que os ditames científicos da Autoridada 
Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA, polas súas siglas 
en inglés) son a “base” das decisións. Dalli aposta polo que 
denomina “innovación responsable” e por avanzar no uso de 
novas tecnoloxías, pero insistiu en que Bruxelas se apoiará 
nos datos científicos para asegurar que “non hai dúbidas” 
sobre as garantías de seguridade para os cidadáns europeos. 
    O comisario recalcou que a autorización de cultivo para 
Amflora está suxeita a “condicións moi estritas” para evitar 
a súa propagación a outros cultivos. Por iso, imponse a 
“separación física” do tubérculo transxénico doutras patacas 
destinadas ó consumo humano en todo o proceso de 
recolección, almacenamento ou transporte. Ademais, deberá 
ser collida do campo antes de que produza sementes e a súa 
comercialización farase directamente suxeita a un contrato 
coas empresas papeleiras.
    Porén, a Organización Mundial da Saúde e a Axencia 
Europea do Medicamento advertiron da importancia dos 
antibióticos afectados por Amflora, que podería aumentar 
a resistencia de determinadas bacterias a antibióticos 
imprescindibles en tratamentos contra a tuberculose. 

Segundo os ecoloxistas, houbo desacordos sen precedentes 
en varias avaliacións da pataca ata na protransxénica Axencia 
Europea de Seguridade Alimentaria.
   A medicina está cada día máis preocupada pola resistencia 
a antibióticos. No 2001 adoptouse unha lei europea que 
requiría que os xenes de resistencia a antibióticos que 
supuxesen unha ameaza para a saúde das persoas e para 
medio fosen retirados paulatinamente ata o 2004.
    Coa decisión do martes, o novo equipo do Executivo 
comunitario amosa unha nova liña de acción política respecto 
do futuro das políticas sobre transxénicos. Ante o bloqueo 
e as diferenzas constantes entre os gobernos, anunciou que 
este verán proporá un cambio nas regras sobre os polémicos 
produtos. A súa intención de dar máis liberdade ós países á 
hora de decidir se queren ou non OXM.
    A asociación de empresas europeas de biotecnoloxía, 
EuropaBio, acolleron con entusiasmo este cambio de 
estratexia.  A aprobación de Anflora, subliñaron pouco 
despois de trascender a noticia, ofrécelles a “previsión 
suficiente” respecto ao desenvolvemento dunha tecnoloxía 
que “ten moito que ofrecerlles ós europeos”. En Estados 
Unidos, máis do 90 por cento da soia que se cultiva –e o 85 
por cento do algodón– é transxénico. No Uruguai, o cento 
por cento da soia é transxénica e, precisamente, Basf é o seu 
principal provedor.

Un pasado moi escuro
Basf Plant Science é unha plataforma 
tecnolóxica internacional que acolle 
todas as actividades da empresa vincu-
ladas á biotecnoloxía vexetal. Os seus 
obxectivos son descubrir e entender 
os xenes e as súas interrelacións fun-
cionais. O centro desta plataforma son 
as divisións CropDesign de Gantes, 
Bélxica, e Metanomics. Globalmente 
Basf Plant Science conta con oito sitios 
distribuídos en cinco países e emprega 
700 persoas.
    A súa máxima competidora é a mul-
tinacional americana Monsanto, pero 

nos últimos meses comezaron a realizar 
proxectos de colaboración biotecnolóxi-
ca. O último resultado –que se coñeza– 
desa colaboración é unha variedade de 
millo transxénico resistente á seca, que 
se comercializará a partir do 2012. Pre-
cisamente, as dúas empresa tratan de 
dirixir unha parte da súa investigación a 
proporcionar produtos agrícolas que se 
poidan cultivar en situacións climáticas 
extremas, en previsión do agravamento 
do quencememnto global.
    Monsanto fíxose famosa na década 
dos sesenta, cando o Goberno dos Esta-
dos Unidos a contratou –xunto a outras 
empresas–  para producir un herbicida 

chamado axente laranxa. O herbicida 
usouseo na guerra de Vietnam para 
destruír a vexetación e as colleitas: . 
causou entre a poboación vietnamita 
uns 400.000 mortos e uns 500.000 
nacementos de nenos con malforma-
cións, ademais das baixas no Exército 
americano. No 2007, Monsanto foi mul-
tada por anunciar que o seu herbicida 
Roundup –o máis usado no mundo– era 
biodegradable e non tóxico para os ani-
mais domésticos e os nenos. Un estudo 
científico demostrou que o composto 
activo do Roundup estaba relacionado 
co cancro causando desregulacións no 
ciclo celular.



                                       n dos principais 
problemas segue a ser, a día de hoxe, a falta de 
información, denuncia a secretaria de Medio 
Ambiente, Terra e Montes do Sindicato Labrego 
Galego (SLG), Charo Sánchez. Os intereses 
das multinacionais non son alleos ao debate 
sobre o cultivo, comercialización e consumo de 
alimentos modificados xeneticamente. Ademais, 
as administracións actúan, a miúdo, neste ámbito, 
cunha manifesta falta de transparencia. “O 
Ministerio de Medio Ambiente non fixo pública a non 
autorización do cultivo de transxénicos en Galicia. 
Coñecémola por un enorme pdf que se pode atopar 
en internet, que recolle datos que abranguen desde 
os anos 90. Isto ten que ver coa mobilización social 
que houbo”, comenta David Sánchez, de Amigos 
de la Tierra. Charo Sánchez, membro tamén da 
Plataforma Galega Antitransxénicos, engade que “nin 
desde a administración do Estado nin desde a galega 
responden aos nosos requirimentos de información. 
Non avanzamos moito nos encontros coa actual 
administración galega, que non aclarou cal é o seu 
posicionamento sobre o tema. Ás xuntanzas da 
comisión nacional de bioseguridade non está indo 
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O debate aberto

Tal como comezou
Os humanos levan miles de anos intervindo na 
evolución dos vexetais, a través da mestura de 
sementes, os inxertos... A enxeñaría xenética 
permite hoxe crear de xeito artificial organis-
mos vivos manipulando os seus xenes. A técni-
ca consiste en illar segmentos do ADN dun ser 
vivo para introducilos no doutro. Nos seus ini-
cios, a enxeñaría xenética utilizouse para pro-
ducir substancias de uso farmacéutico e, máis 
adiante, para obter vexetais mellorados xeneti-
camente para, por exemplo, resistir os herbici-
das, as pragas ou as temperaturas elevadas. A 
soia foi o primeiro alimento modificado deste 

xeito, así como o millo. Unha directiva europea 
de 1997 obriga a que os produtos transxénicos: 
demostren ser necesarios e útiles, sexan segu-
ros para a saúde humana e o medio natural, 
que as súas características sexan as declaradas 
e se manteñan a través do tempo e que conte-
ñan unha etiquetaxe detallada que especifique 
se o produto está modificado xeneticamente. 
A asociación ecoloxista Greenpeace, que ela-
borou unha guía sobre a cuestión, denunciou, 
porén, que o 80 por cento dos transxénicos 
se incorporan á cadea alimentaria sen que os 
cidadáns o saiban, debido a lagoas xurídicas 
que fan que en España se esquive a directiva 
europea respecto da etiquetaxe dos produtos. 



nin un representante galego. O PP sempre estivo 
a favor dos transxénicos, de feito foi Aznar quen 
lles abriu a porta no Estado. O Parlamento galego 
non aprobou, finalmente, a declaración para 
Galicia de “zona libre de transxénicos”, senón que 
só instou ao Goberno para tomar unha serie de 
medidas. Os cultivos que as empresas Pioneer e 
Monsanto solicitaron en varias vilas galegas non 
foron autorizados. Pero o que si houbo foi campos 
experimentais de millo transxénico, con avaliacións 
de resultados, en anos anteriores. Os do ano pasado, 
porén, quedaron parados. Agora, este ano, Pioneer 
volveu pedir permiso para os campos experimentais, e 
nós estamos redactando alegacións”. 
    Desde a Consellaría de Medio Rural apuntan que 
“non lle corresponde á Xunta autorizar este tipo de 
produtos, senón á Autoridade Europea de Seguridade 
Alimentaria. Así, é a nivel da UE onde se decide 
que tivo de cultivos se poden plantar, e é o Estado 
o que garante: o Ministerio de Medio Ambiente”. O 
departamento de Medio Rural, do BNG co goberno 
bipartito, lembrou en diversas ocasións que só 
unha comisión estatal podía autorizar os ensaios de 
empresas con transxénicos, e que, de solicitarlle algún 
informe á consellaría, este sería negativo.  
    Porén, a consellaría de Medio Ambiente, do PSOE co 
goberno bipartito, si lle deu o visto e prace ao proxecto 
de experimentación con cultivos transxénicos en 
varios concellos galegos. O daquela presidente, Emilio 
Pérez Touriño, xustificou isto apoiándose na postura 
do Goberno estatal. O Ministerio de Medio Ambiente 
concluíu nun documento publicado no 2007 que os 
ensaios con millo transxénico solicitados por Monsanto 
en Lalín, Val do Dubra, Touro e Castro de Rei non 
supoñían un “risco significativo para a saúde humana 
e/ou o medio natural”, polo que lles daba luz verde 
en consonancia coas recomendacións da Comisión 
Nacional de Bioseguridade. 
    A Plataforma Galega Antitransxénicos –da que 
forman parte Adega, Amigos da Terra, Altermundo 
ou Greenpeace, entre outros colectivos–, indica no 
seu manifesto fundacional que “os coñecementos 
científicos actuais non son suficientes para predicir con 
exactitude tódalas consecuencias da manipulación do 
novo organismo no que se introduciron xenes estraños, 
nin a súa evolución e interacción con outros seres 
vivos”. 
    Tamén advirte de que “tras once anos de cultivo, 
comprobouse que as sementes modificadas 
xeneticamente non reportan os beneficios 
prometidos pola industria biotecnolóxica”. Ademais, 
“os organismos xeneticamente modificados non 
contribuíron a aliviar a pobreza nin a fame no mundo. 
Ao contrario, a maior parte das colleitas MX destínanse 
a satisfacer o consumo de carne dos países ricos”; 
a “aparición de resistencias nas malas herbas, 
obriga a incrementar o uso dos agrotóxicos, é dicir 
mais ganancias para as grandes multinacionais dos 
agrotóxicos” e, respecto da “creación de alimentos con 
maior calidade nutricional e terapéutica, ao día de hoxe 
ningún Oxm´s contén ditas características...”.  Para a 
Plataforma, os transxénicos son tamén unha ameaza 

para a saúde: pois poden producir alerxias; toxicidade:  
–un  estudo do millo MON 863 revelaba danos na 
saúde dos ratos–;  resistencias aos antibióticos e 
novas enfermidades. Por outra banda, o “mercado 
transxénico apóiase na obtención de patentes e no 
cobro de dereitos sobre a utilización das sementes . 
Está en xogo nada menos que o control da agricultura 
e a alimentación nunhas poucas mans, o que pode 
conducir a unha situación moi perigosa para a 
independencia e supervivencia de pobos, países e do 
conxunto da Humanidade”. 
    O debate está, porén, moi lonxe de pecharse. Na 
rede é fácil atopar posicionamentos a favor e en 
contra dos transxénicos, –e ambos apelan aos estudos 
científicos que sustentan as súas teses–. O profesor 
de Tecnoloxía dos Alimentos Miguel Calvo publicou 
unha serie de textos que tenden a negar ou minimizar 
os riscos sinalados polas organizacións ecoloxistas. 
O director do Servizo de Aplicacións de Biotecnoloxía 
Agraria, unha fundación adicada á difusión dos 
transxénicos, Clive James, incidiu na súa visita a 
España na teoría do suposto “cero por cento” de riscos 
para a seguridade alimentaria e das vantaxes para 
os agricultores e o medio natural: menos pesticidas, 
maior produtividade, menos superficie para producir 
más, beneficios económicos... 
    Nunha posición intermedia, que nin agocha os 
problemas asociados aos transxénicos nin nega as 
vantaxes que poden ter se se cultivan nunhas certas 
condicións, sitúanse informes como o publicado no 
2004 pola Organización das Nacións Unidas para a 
Agricultura e a Alimentación (FAO), do que se pode 
atopar un resumo en www.greenfacts.org.  Na Unión 
Europea só estaba autorizado ata agora plantar millo 
transxénico, resistente a unha praga chamada ‘taladro’. 
Francia e Alemaña prohibiron o seu cultivo, utilizando 
o seu dereito de aplicar a Cláusula de Salvagarda, 
prevista no artigo 23 da Directiva 2001/18/CE, que lle 
permite a calquera Estado prohibir temporalmente o 
cultivo de transxénicos se ten indicios de que supoñen 
un prexuízo para a saúde ou o medio natural. 
O profesor do Instituto Valenciano de Investigacións 
Agrarias Leandro Peña salientou nun relatorio que 
impartiu en Compostela que os cultivos transxénicos 
foron “asimilados” en Norteamérica e Suramérica, e 
que están a estenderse por Asia, e apuntou aos grupos 
de presión que en Europa logran frear o cultivo de 
máis transxénicos. Non cabe dúbida, porén, de que 
existen tamén importantes grupos de presión que 
tentan favorecen as empresas de biotecnoloxía e as 
multinacionais. O problema, se cadra, é se a decisión 
acaba quedando nas mans destas firmas, subtraendo 
o debate ao conxunto da sociedade.
Adega sinala na súa web, entre outros riscos, o reforzo 
do control por parte das multinacionais da produción 
e comercialización dos produtos agrarios a través das 
patentes; a aceleración da resistencia a herbicidas; a 
contribución á perda de variedades tradicionais e á 
redución da biodiversidade; o beneficio desigual en 
favor dos países ricos; a posible invasión de cultivos 
próximos e, nos humanos, alerxias e resistencia a 
antibióticos.   
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Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. Na foto de portada, dous policías alemáns vixilan un campo de millo transxénico en previsión de accións ecoloxistas
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unha pintura, unha escultura, unha fotografía, unha 
instalación... sobre mulleres ás que elas admirasen, 
que para elas significasen algo. Mulleres que loitaron 
por estar no mundo e por facer que o mundo fose 
mellor”, explicou a comisaria da mostra, Pepa Cerviño. 
As artistas, –moitas deslas multiartistas– convidadas 
son Ánxeles Penas, poeta, escultora e gravadora; Anne 
Heyvaert, gravadora; Julia Ares, esmaltista; Dorda, 
especialista en litografía e serigrafía;  Yolanda Ferrer, 
fotógrafa; Soledad Penalta, ceramista; Isabel Pintado, 
debuxante e gravadora; Emilia Salgueiro, pintora e 
escultora e as pintoras Carmen Senande, Aurichu 
Pereira, Fina Mantiñán, Berta Ares, Gosia Trebacz, Luisa 
Valdés, Dolores Gálvez, Cruz Pérez e Soledad Pite. 

“Denuncia dos numerosos esquecementos conscientes.
Reivindicación dos protagonismos gañados a pulso”. É 
o cerne da exposición ‘MulleresXMulleres’, organizada 
polo Concello da Coruña co obxectivo de dar 
visibilidade tanto a un grupo de 17 artistas galegas ou 
residentes en Galicia como ás mulleres que escolleron 
para dedicarlles unha obra orixinal concibida para a 
mostra: figuras relevantes, recoñecidas ou ignoradas, 
da literatura, da pintura, da filosofía, da escultura, 
da música, da política, do activismo social ou, 
simplemente, da artesanía e do traballo do día a día. A 
exposición, aberta en febreiro, permanecerá na Casa da 
Cultura Salvador de Madariaga da Coruña até o vindeiro 
día 21. Despois, trasladarase a Compostela e a Vigo. 
“Convocamos unha serie de artistas que xa participaran 
o ano pasado noutra mostra, sobre Rosalía. Engadimos 
algunha máis, e propuxémoslles que fixesen unha obra: 
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Berta Ares-Blanca Leonor VArela
Julia Ares-Lidia Cacho
Gosia Trebacz-Sofía Casanova
Isabel Pintado-María Casares
Carmen Senande-Malalai Joya
Soledad Penalta-Maruja Mallo
Cruz Pérez Rubido-María Callas
Luísa Valdés-Muller traballadora
Emilia Salgueiro-Lola de Penelas
Fina Mantiñán-Camille Claudel

Dorda-Frida Kahlo
Dolores Gálvez-Virxinia Woolf
Anne Heyvaert-Artemisia Gentiileschi
Aurichu Pereira-Mimina Arias
Yolanda Ferrer-Anna Ferrer
Soledad Piter-María Zambrano
Ánxeles Penas-Rosalía de Castro
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Arriba (esquerda) ‘Frida Kahlo’ segundo Dorda e ‘Homenaxe a 
Virxinia Woolf’ de Dolores Gálvez. Abaixo, ‘Artemisa Gentiles-
chi’ segundo Anne Heyvaert, ‘Anna Ferrer’ por Yolanda Ferrer 
e ‘Mimina Arias’, un tríptico de Aurichu Pereira. Sobre este pé 
de foto, ‘Camille Claudel’ segundo Fina Martiñán. Na páxina 
anterior, Julia Ares recolle en ‘A verdade non se enterra’ a súa 
visión de Lydia Cacho.
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Arriba (esquerda), ‘María 
Callas’ segundo Cruz Pérez 
Rubido, ‘Maruja Mallo’ vista 
por Soledad Penalta e ‘Mala-
lai Joya (Afganistán, o lugar 
onde Deus só vén chorar’ 
de Carmen Senande. Nesta 
páxina, Gostia Trebacz retrata 
a ‘Sofía Casanova’, detalle da 
‘María Zambrano’ de Soledad 
Pite, detalle de ‘María Casares’ 
vista por Isabel Pintado e unha 
das pezas do tríptico ‘Blanca 
Leonor Varela’ de Berta Ares. 
Na páxina seguinte, ‘Muller 
traballadora anónima’ de Luísa 
Valdés e ‘Lola de penelas’ de 
Emilia Salgueiro.





Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. Na portada, imaxe da performance ‘Co ceo a costas’ de Prado-López, realizada por Manolo Martínez

“Do mar pola orela mireina pasar”

Non sei se é tempo de cantar,
 quixera
poner froles de luz na túa mágoa,
nesa queixa tan vella que é este río
 que se escoa no mar e que nos leva
Non sei se é tempo de cantar,
 quixera
poñer froles de luz na nosa mágoa
de estadeas longuísimas que aboian
no aire criminal das praias mortas:
mortas de amor, de soidade mortas

Non teño hortos dabondo onde encetare
ese canto coral que nos redima,
aínda que abonden soños, sobre azas,
sobren berros no peito que doarche
Pois xa do Miño en soidade amena
ou do Sar rumoroso, Rosalía,
non voltarei a estar e se estivera
hai un desterro en min que non comprendo,
hai un alleo en min que non acouga,
¡hai tanta orela núa,
tanta auga dun borrallento mar que nos devora...!

E o que escoito son voces de aluminio ferindo a raia do solpor:
estalan, excipientes das rúas da cidade, coma chíos pantasmas,
van cara o mar cal estreliñas duras, cal celentéreos duros e espiñentos
e férennos a gorxa e aguilloan os ollos
 que debullan
invisíbeis salgueiros sobre a auga

E este é o cantar que vai no bico agora:
este é o canto coral de folla-lata
que loita coas antÌfonas do vento
que de nena escoitei,
 que ti escoitaras
como distantes ecos da música de Deus:
esa inocencia
E esta é a estrela que vai na fronte agora,
Este frío neon que non aluma,

Mais que lostrega a alma até cegala

(Ánxeles Penas-Rosalía de Castro)
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Normalización: as teses negacionistas
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“normalización” reflíctese na desaparición deste termo 
nos anteproxectos de Núñez Feijóo: A “normalización” 
recoñece unha disfunción social no uso do galego e se 
o recoñecese desbarataríase a súa tese de que galego 
e castelán teñen unha situación equiparada. Só desde 
a equiparación pode xustificar a liberdade de elección. 
A diglosia é, por suposto, outra palabra prohibida: en 
palabras recentes do conselleiro de Educación, Jesús 
Vázquez, simplemente non existe. O monográfico que 
hoxe publicamos inclúe unha análise comparativa 
do novo decreto que presentou o Goberno cos que o 
precederon, así como un artigo onde o especialista 
Bieito Silva expón unha proposta de modelo de 
Educación plurilingüe para Galicia.

“Liberdade”. Esa é a palabra clave que con maior 
frecuencia utiliza o Goberno de Alberto Núñez Feijóo 
para referirse aos seus sucesivos borradores do 
Decreto do Plurilingüismo, todos eles elaborados cunha 
filosofía común: asegurar a forza do castelán fronte á 
posibilidade de que o galego se puidese converter na 
lingua vehicular de Galicia, o cal, por outro lado, sería 
o máis sensato, lóxico e natural. De feito, o galego 
foi, ata hai escasos anos, o idioma maioritario da 
poboación –arredor do 80 por cento– aínda que esa 
hexemonía estivese negada nos ámbitos decisorios: 
desde a Administración á medicina, pasando polas 
notarías, a Xustiza e, sobre todo, o ensino. O obxectivo 
da Lei de normalización lingüística (aprobada no 
1982) foi precisamente “normalizar” aquela realidade 
invisible na realidade decisoria, obxectivo que –
é evidente– non se cumpriu. A importancia desta 



                                       anteproxecto 
de decreto que o Goberno pretende aprobar para 
maio amosa algunhas diferenzas substanciais con 
respecto ao borrador feito público en decembro. O 
novo texto recúa na consideración do inglés como 
lingua vehicular do 33% das materias desde primaria 
–tecnicamente, un xeito de inmersión lingüística 
neste idioma–. A rectificación, froito sen dúbida 
da resposta social que provocou este aspecto do 
decreto, ademais de da imposibilidade de levalo á 
práctica, fora anunciada xa polo secretario xeral de 
Política Lingüística, Anxo Lorenzo, en entrevistas 
previas á presentación do anteproxecto. Así, e tal 
como recomendan os expertos, a impartición en 
inglés dalgunhas materias realizarase de xeito 
“gradual e voluntario”. O novo decreto fixa para as 
lingua ou linguas estranxeiras o tope nun máximo 
dun terzo do horario lectivo semanal.
     Polo demais, e tal como puxo de relevo o 
Seminario sobre lingua, sociedade e política en 
Galicia organizado polo Consello da Cultura Galega, 
o novo decreto responde a unha mudanza de filosofía 
do actual Executivo non só respecto ao bipartito, 
senón aos gobernos de Manuel Fraga.      

o
Un enfoque revirado 

Galicia Hoxe    18/03/10

3

Aspectos controvertidos
Un dos aspectos máis polémicos, sinalado polos 
expertos, é que as consultas aos pais favorecen a 
errónea percepción social de que castelán, galego e 
inglés son linguas en competencia, entre as que hai 
que escoller, de xeito que dedicar tempo a unha rés-
tao a outra. O galego leva nisto as de perder, dada a 
diglosia e os prexuízos que se manteñen sobre este 
idioma, que a Xunta parece non ter en conta, –aínda 
que colectivos como as ANPA dos centros priva-
dos e concertados, Congapa, (os máis contrarios á 
impartición das ciencias en galego), consideran que 
o galego xa é compesado desde o momento en que 
o decreto fixa unha porcentaxe de materias nesta 

lingua bastante superior á porcentaxe que repre-
senta a súa presenza social actual–. O novo decreto 
responde tamén a varias das demandas de Galicia 
Bilingüe, –a escolla dos pais en parte das mateiras 
‘troncais’– e a posibilidade por parte dos alumnos 
de escoller a lingua das súas manifestacións orais e 
escritas nas aulas –agás nas materias específicas de 
lingua–, aínda que se “procurará” que usen o idioma 
no que se imparte a materia. Nisto, o novo decreto 
volve á redacción do aprobado polo PP no 95, fronte 
ao do bipartito, que utilizaba e expresión “usarán “ 
a lingua na que se imparta na materia. Os libros de 
texto estarán redactados na lingua na que se deba 
dar a materia, pero haberá traducións ao outro idio-
ma, segundo decreto. 



Tal como salientou o secretario do Consello, 
Henrique Monteagudo, a lexislación anterior “partía 
do diagnóstico de que é que a nosa lingua propia 
foi historicamente marxinada e correspóndelles aos 
poderes públicos actuar para afrontar este problema. 
Pero o novo decreto parte dun enfoque distinto, que 
é o problema da suposta imposición do galego”. 
O novo decreto invoca como alicerce lexislativo a 
Constitución, o Estatuto, a Lei de Normalización 
(LNL), a Carta europea das linguas e o Plan Xeral de 
normalización da lingua galega (PXNL), pero o seu 
articulado entra en diversos aspectos en contradición 
co contido destas normas, como xa o facía o borrador. 
Dificilmente se logrará “facilitarlle ao alumnado unha 
oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da 
lingua” se, tal como está previsto no anteproxecto, as 
materias socialmente xulgadas como máis relevantes, 
as matemáticas e física e química, se imparten en 
castelán e se reservan para o galego as ciencias 
sociais e a natureza. 
       Alén diso, a LNL establece que as autoridades 
deben garantir que, ao final do ensino obrigatorio, 
os alumnos coñezan o galego no seu nivel oral e 
escrito en igualdade co castelán, e que arbitrarán as 
medidas encamiñadas a promover o uso progresivo 
do galego no ensino. Co actual anteproxecto, e á 
luz dos datos –o último Mapa Sociolingüístico de 
Galicia revela que menos do 30% dos galegos de 
15 a 42 anos falan habitualmente só ou máis en 
galego, e o Consello Escolar advertiu das carencias 
na competencia en galego dos rapaces–, e sen 
introducir criterios de discriminación positiva cara 
ao galego como están reclamando os expertos –
o anteproxecto fixa nun máximo do 50% tanto as 
materias a impartir en castelán como en galego–, será 
complicado que os estudantes dominen o galego ao 
mesmo nivel que o castelán, sobre todo nas cidades 
máis desgaleguizadas. O anteproxecto contradiciría, 
ademais, o mandato de progresividade da LNL que 
si respectaba o decreto do bipartito, seguindo as 
recomendacións do Plan Xeral de Normalización, 
documento do que partiu a expresión “polo menos, 
o 50%” das materias en galego, adaptable segundo 
o contexto sociolingüístico, que o actual Goberno 
rexeita por consideralo contrario ao “equilibrio” entre 
o castelán e o galego. 
    A LNL recolle que “os nenos teñen dereito a recibir 
a primeira ensinanza na súa lingua materna”. Un 
mandato non doado de cumprir, sobre todo porque 
a mesma lei prohíbe a separación dos nenos por 
centros e consíntea por aulas só como excepción e por 
motivos pedagóxicos. O PXNL aconsella establecer 
unha oferta educativa en galego en preescolar e 
educación infantil para os nenos galegofalantes, e fixar 
como mínimo un terzo do horario semanal en galego 
nestas etapas para os contornos castelanfalantes. O 
actual anteproxecto retoma a redacción do aprobado 
polo goberno do PP no 1995 respecto da educación 
infantil: “o profesorado usará na aula a lingua 
predominante entre o alumnado, terá en conta a 
lingua do contorno e coidará que adquira, de forma 
oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial 

de Galicia”. A novidade deste novo decreto é que a 
lingua predominante se determinará cunha consulta 
aos pais antes do comezo do curso escolar, –Galicia 
Bilingüe pedía que se fixese a través da matrícula–. 
O decreto do bipartito non prescindía da opinión dos 
pais, pero xunto á “información achegada” por estes, 
establecía que a lingua predominante a determinaría 
o claustro tendo en conta os datos estatísticos 
oficiais. Ademais, o texto do bipartito garantía uns 
mínimos para a presenza do galego –utilización do 
galego como mínimo igual á do castelán– nas zonas 
castelanfalantes que o novo anteproxecto non fixa. 
     Na educación primaria, o novo anteproxecto 
indica que se impartirá “con carácter xeral”, en 
galego a materia de coñecemento do medio, e 
en castelán matemáticas, decidindo cada centro 
educativo o idioma no que se impartan o resto das 
materias, garantindo unha mesma porcentaxe de 
horas semanais para o castelán e o galego. Pero as 
familias poderán mudar, por maioría da metade máis 
unha, nunha consulta a realizar cada catro anos, a 
asignación lingüística inicial. A redacción desta parte 
volve lembrar ao decreto aprobado polo PP no 1995, 
que mandaba dar nesta lingua “dúas áreas, polo 
menos”, sendo unha delas “coñecemento do medio”. 
A diferencia fundamental co decreto do bipartito 
reside nas matemáticas: pois este texto, seguindo a 
recomendación do PXNL, mandaba impartir neste 
idioma esta materia e coñecemento do medio, 
ademais de Educación para a cidadanía (tres).       
    Na secundaria, o novo anteproxecto reserva para 
o galego as materias de ciencias sociais, xeografía 
e historia, ciencias da natureza e bioloxía e xeoloxía 
(catro materias), e para o castelán matemáticas, 
tecnoloxía e física e química (tres). Esta asignación 
pode ser modificada se o deciden a metade máis 
unha das familias, e no resto de materias debe haber 
unha distribución equivalente en horas.  
    Agás no aspecto da consulta ás familias –novidade 
introducida por mor das demandas de Galicia 
Bilingüe–, o anteproxecto novo volve lembrar ao 
decreto do 95, segundo o que xeografía e historia e 
ciencias da natureza debían impartirse en galego, 
máis a optativa de ciencias medioambientais e outra 
se o centro a ofertaba. O decreto do bipartito mantiña 
a xeografía e historia e ciencias da natureza en 
galego, ás que engadía ciencias sociais, matemáticas 
e educación para a cidadanía, e para as demais 
remitía á previsión do PXNL de “como mínimo, o 
50% da docencia en galego”. Para o bacharelato, o 
novo anteproxecto só indica que deberá haber unha 
oferta equilibrada de materias en castelán e galego, 
fronte ao do bipartito, que recorría ao principio do 
PXNLG de polo menos o 50 por cento, e fronte ao do 
95, que mandaba impartir en galego dúas materias 
no primeiro curso: filosofía máis unha específica da 
modalidade; e no segundo curso entre dúas (historia 
máis unha específica), e catro (historia máis ou, 
dúas ou tres, segundo a modalidade), de feito que, 
por exemplo no bacharelato de humanidades, xa se 
acadaba a metade en galego, que se podía superar 
coas optativas.   
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As turbulencias vividas no último ano arredor da 
cuestión lingüística vehicularon moita demagoxia 
e bastante irresponsabilidade, pero tamén 
serviron para dinamizar un debate que, sen estas 
circunstancias, é moi probable que continuase 
latente. Un debate que considero necesario e 
urxente, e que consiste en preguntármonos como 
construír o plurilingüismo a partir dunha lingua 
minoritaria e como facer compatibles en Galicia 
os seguintes obxectivos: os dunha comunidade 
orgullosamente instalada no seu idioma en canto 
patrimonio colectivo, comprometida coa diversidade 
lingüística como valor innegociable dun ecoloxismo 
social e humanista, e aberta á ampliación de 
horizontes idiomáticos non só pola imposición da 
globalización senón tamén como opción existencial.
    A iso é ao que nos referiremos a continuación.

2.1. Premisas sobre o plurilingüismo e a 
competencia plurilingüe
Plurilingüismo ou multilingüismo son voces que 
deixaron de pertencer a un argot máis ou menos 
especializado para formar parte do discurso común. 
Podémolo considerar, resignadamente, como unha 
consecuencia inevitable dos tempos que vivimos; 
pero tamén, de xeito máis positivo, como un 
horizonte enriquecedor e de novas posibilidades. 
Entendo que esta última é a maneira de afrontalo, 
pero sempre que non se
erga como unha bandeira negadora do singular 
e do diferencial e se converta nun risco engadido 
para o idioma propio, senón que amplíe as súas 
expectativas e o revalorice nun marco de igualdade 
coas outras variedades lingüísticas do Planeta.
    Este reto de construír un novo código de valores 
lingüísticos e de avanzar na competencia plurilingüe 
dos cidadáns atinxe de xeito especial ao sistema 
educativo, pero non será posible se non se consegue 
implicar nel ao conxunto da sociedade. É no marco 
do debate político e social onde se debe definir ese 
novo obxectivo lingüístico comunitario e son as 
instancias públicas as que teñen a responsabilidade 
principal na súa socialización. A partir de aí debería 
comezar o papel da escola e do saber científico, 
porque a maneira de abordar ese obxectivo, de 
trazar o itinerario ou itinerarios máis
axeitados, xa é cousa dos profesionais e dos 
especialistas.
    Coa intención de axudar a delimitar o concepto de 
plurilingüismo de maneira que sexa útil e manexable 
no debate actual, e tamén como contribución a un 
novo discurso social sobre as linguas, formulamos 
deseguido algunhas premisas sobre as que cómpre 
establecer algúns acordos básicos:

a) O plurilingüismo é unha necesidade, pero 
tamén un valor. A primeira parte do enunciado 

seguramente non necesita xustificación: vivimos 
nun mundo aberto, sen barreiras espaciais e con 
permanentes intercambios físicos e virtuais
que demandan un coñecemento cada vez maior 
da lingua e da cultura do ‘outro’ para que esas 
relacións funcionen adecuadamente e con eficacia.
    Máis necesitado de argumentación pode estar 
a consideración do plurilingüismo como un valor, 
porque aínda estamos envolvidos de máis na 
ollada plana do uniformismo lingüístico e cultural, 
e na idea da diversidade como un caos babélico. 
Porén, a competencia plurilingüe e o interese polo 
diferente son non só un ‘plus’ para o éxito persoal, 
senón tamén marcas definidoras dun modelo de 
sociedade que se asente sobre os principios do 
respecto e da convivencia.

b) A competencia plurilingüe implica un ‘saber 
facer’, pero tamén un ‘saber ser’. Cando se fala 
de competencia plurilingüe o normal é pensar nun 
“saber facer” práctico que se manifesta nunha 
determinada capacidade para desenvolverse en 
varios idiomas, para operar cun certo nivel de 
destreza en varios códigos lingüísticos.
    Esta é unha asociación correcta, porque 
non sería posible atribuírlle a condición de 
plurilingüe a unha persoa que non teña nalgún 
grao esa capacidade operativa. Pero, sendo 
correcta, é parcial, porque a aposta por unha 
cidadanía plurilingüe implica desenvolver tamén 
competencias existenciais en relación coa 
diversidade lingüística; é dicir asumir a dignidade 
consubstancial a todas as variedades idiomáticas e 
comportarse socialmente de forma coherente con 
eses principios. Son, en suma, competencias sobre 
o “saber ser” e sobre o “saber estar” que, unidas ás 
de “saber facer”, configuran o perfil
dun cidadán verdadeiramente educado para o 
plurilingüismo.

c) Competencia plurilingüe non é o mesmo ca 
comportamento plurilingüe. Comprometerse 
cunha cidadanía con competencias plurilingües 
é, como indicabamos máis arriba, en parte unha 
necesidade e en parte tamén unha mostra de 
desenvolvemento e de progreso; pero que unha 
sociedade valore a competencia plurilingüe e 
mesmo a conciba como un obxectivo colectivo, non 
significa que teña que apostar polo comportamento 
plurilingüe dos seus cidadáns. A capacidade 
para comunicarse en varias linguas enriquece, 
abre espazos de realización profesional e amplía 
horizontes culturais; o emprego efectivo de varios 
idiomas pode ser unha esixencia conxuntural ou 
unha necesidade de carácter individual, pero non 
unha meta para a colectividade.
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d) Competencia plurilingüe non significa competencia idéntica en 
todas as linguas. A competencia plurilingüe ten límites que non 
se deben obviar, se non se queren xerar expectativas excesivas e 
provocar frustracións indesexadas. Estes límites afectan tanto ao 
número de idiomas como ao nivel de competencia en cada un 
deles, porque non é realizable un obxectivo educativo que non 
acoute adecuadamente estas dúas dimensións
do plurilingüismo.
    É necesario insistir especialmente en que as competencias 
se poden graduar e tamén segmentar. O Marco europeo común 
de referencia para as linguas ilústranos sobre estas cuestións ao 
facilitarnos indicadores de competencia graduados en distintos 
niveis, concretados nas distintas destrezas comunicativas e 
referidos a distintos contextos ou finalidades, o cal permite unha 
diferenciación nos obxectivos de cada lingua e unha concepción 
dinámica das capacidades que se pretenden acadar en cada unha.
    Só con estas concesións a un imprescindible relativismo se pode 
aspirar a construír un prurilingüismo maioritario e non elitista. 
Unha opción que dea, por exemplo, prioridade ás capacidades 
receptivas fronte ás produtivas e que se pode concretar en opinións 
de autoridade como a de U. Eco cando afirma que “Una Europa 
de poliglotti non è una Europa di persone che parlano molte 
lingue, ma nel miglori dei casi di persone che possono incontrarsei 
parlando ciascuno la propia lingua e intendendo quella dell’altro”.

e) No pack plurilingüe hai que diferenciar o papel colectivo das 
distintas linguas. Tal como se indica na epígrafe anterior, cómpre 
identificar variables de carácter individual e colectivo para definir a 
competencia que se pretende acadar en cada lingua.
    Entre as primeiras, podemos situar o nivel educativo dos 
aprendices, a súa exposición ambiental a eses idiomas ou a 
necesidade de uso efectivo de cada un. Teñen unha dimensión 
máis escolar e pedagóxica, consistente en analizar a racionalidade, 
xustificación e viabilidade de certos obxectivos lingüísticos, e, aínda 
que condicionados por demandas sociais, responden a criterios 
preferentemente científicos.
    Entre os factores colectivos, o fundamental é o papel que lle 
asigna a sociedade a cada un dos códigos como instrumentos de 
comunicación e como símbolos identitarios. É unha dimensión 
social e política, que demanda unha toma de postura comunitaria 
e está condicionada por opcións ideolóxicas e tamén pola carga de 
afectos, desafectos, preconceptos e valores cos que se asocia cada 
idioma.
    En Galicia aínda non se lle deu unha resposta clara a esta 
última cuestión e resulta imprescindible para poder avanzar nun 
modelo de educación plurilingüe coherente. Temos que decidir 
se asumimos o galego como lingua histórica de Galicia, como 
indica a propia lexislación, ou non; se nos queremos comprometer 
cun futuro no que teña un papel vizoso na vida colectiva ou 
lle outorgamos un valor subsidiario, folclórico ou litúrxico; se 
concordamos en que o castelán, amais de oficial, é un idioma 
fundamental para todos os galegos ou non; se consideramos 
que as linguas estranxeiras teñen unha relevancia colectiva non 
comparable co galego e co castelán ou aspiramos a convertelas 
case en linguas primeiras, etc.
    É un tema delicado e que atinxe a aspectos moi sensibles, polo 
que habería que atopar as canles axeitadas para un debate sereno, 
sen utilizacións demagóxicas e sen aproveitamento partidario; 
pero, mentres non haxa unha postura colectiva sobre os obxectivos, 
non é posible trazar o(s) itinerario(s).

f) A construción do plurilingüismo está condicionado polo poder 
das linguas
Finalmente, non se pode esquecer que a relación social entre as 
linguas se rexe por relacións de poder. É dicir, que o bilingüismo –e 
o plurilingüismo- están orientados socialmente.
    É unha cuestión perfectamente estudada pola sociolingüística e 
tamén pola psicopedagoxía: unha persoa, en situacións normais, 
instálase na súa lingua materna ou ambiental e engade outra 
ou outras na medida en que as necesite. Esta é a razón de que, 
os casos de bilingüismo ou plurilingüismo sexan moito máis 
frecuentes entre os falantes de linguas minoritarias ou de escaso 
status social e moito menos entre os de linguas demograficamente 

moi potentes e cun alto poder económico, social e cultural. Esta 
realidade debe ter consecuencias no deseño do modelo lingüístico 
escolar, porque se as linguas máis poderosas se engaden con 
máis facilidade, o que cómpre é asegurar de forma primaria a 
instalación nos códigos socialmente menos favorecidos.

2.2. Obxectivos dun modelo de educación plurilingüe en Galicia. 
Tratando de tirar consecuencias das premisas anteriores para o 
contexto galego, entendemos que os obxectivos lingüísticos do 
modelo educativo deben ter dúas pólas: unha de tipo actitudinal, 
relacionada co “saber ser” e co “saber estar” e outra de carácter
procedemental, reflectida no “saber facer”.
    Os obxectivos actitudinais deben estar orientados a construír 
unha cidadanía identificada sen chauvinismos co propio, e con 
capacidade para valorar e respectar o diferente e as diferenzas. 
Formulariamolos do seguinte xeito:
–Asentar a idea de que o plurilingüismo é un feito positivo e de que 
todas as variedades
lingüísticas son dignas e valiosas. (Sería un obxectivo ecolingüístico 
e sociocultural)
–Asumir un compromiso especial co galego en canto lingua propia 
do territorio e variedade
recesiva. (Sería un obxectivo sociolingüístico e identitario)

    Polo que se refire aos obxectivos procedementais, consideramos 
que o sistema educativo galego pode e debe apostar por conseguir 
unha competencia ampla nas dúas linguas oficiais e unha 
competencia funcional básica nunha primeira lingua estranxeira 
ampliable nalgún sentido a unha segunda. É dicir, a fórmula do 
2+1, convertible en 2+2 en función do nivel educativo e doutras 
circunstancias escolares.
    O nivel de competencia operativa nos dous idiomas oficiais e 
nas linguas estranxeiras debe ser diferente e podémolo reflectir da 
seguinte maneira: –Ser capaz de utilizar as dúas linguas oficiais 
con corrección e adecuación en distintos contextos e para distintas 
finalidades, tanto oralmente como por escrito.
–Ser capaz de utilizar unha lingua estranxeira para resolver 
situacións comunicativas propias
da vida ordinaria.
–Ter coñecementos sobre unha segunda lingua estranxeira que lle 
permitan valerse dela de
forma básica nalgunha actividade ou destreza específica.
 
   En certo modo estes obxectivos relacionados co “saber facer” xa 
se recollen no decreto
do currículo da ESO –polo tanto, para todo o alumnado- baixo o 
concepto de “competencia de comunicación lingüística”, se ben de 
forma moi pouco precisa e sen unha xerarquización clara entre as 
linguas oficiais e a(s) lingua(s) estranxeira(s).

2.3. Instrumentos escolares para acadar eses obxectivos 
plurilingües
Aínda que sexa repetir ideas xa expostas, é necesario insistir en 
que os obxectivos educativos non dependen só do sistema escolar, 
senón que necesitan verse reforzados por sinerxías nos outros 
ámbitos sociais. Isto é aplicable a calquera aprendizaxe, pero de
maneira moito máis clara ás que serven de fundamento para 
outros saberes, como é o caso do dominio dos instrumentos de 
comunicación lingüística e a disposición a valoralos e aprendelos.
    O anterior é outra maneira de verbalizar o principio de que as 
linguas se aprenden facendo cousas con elas, tanto na escola como 
fóra dela. Pero, sentado isto, cómpre identificar os instrumentos 
dos que dispón o sistema educativo para abordar os obxectivos 
lingüísticos e, a continuación, analizar como deben funcionar para 
que cumpran con eficacia o papel que lles corresponde.
    En canto aos instrumentos, son dous e ben coñecidos: un 
pedagóxico, representado polas clases de linguas, e outro de 
organización escolar, que é a planificación do uso das linguas nas 
outras materias do currículo e no funcionamento dos centros. E 
desde os dous hai que operar con criterios científicos para que os 
resultados sexan os desexados.
    Referímonos brevemente a continuación a cada un deles:
a) Os enfoques no ensino e aprendizaxe das linguas: Hai bastante 



 consenso en que o traballo que se fai nas 
clases de linguas ten uns froitos moi cativos en 
canto á capacidade para facer un uso efectivo e 
contextualizado das mesmas. Fálase de metodoloxías 
excesivamente centradas no código, de actividades
pouco orientadas no uso, de deficiente gradación 
das aprendizaxes ao longo das etapas educativas, de 
reiteracións innecesarias, de falta de coordinación 
intra e interlingüística, etc. E o resultado é a 
desmotivación de ensinantes e aprendices, e un 
sentimento de frustración xeneralizado que leva a 
desistir dun intento supostamente imposible.
    Non é o momento de pescudar nas causas –entre 
outras, unha formación do profesorado insuficiente ou 
desenfocada e unhas condicións de traballo moitas 
veces inadecuadas–, pero si cómpre formular tres 
liñas de actuación que poden servir para renovar os
enfoques na didáctica das linguas:
–Adoptar enfoques comunicativos desde todas as 
áreas lingüísticas. A clase de lingua ten que simular 
situacións comunicativas reais; presentar modelos
de referencia para cada unha e estimular a 
intervención activa dos estudantes como protagonistas 
deses actos comunicativos. Pénsese que o obxectivo 
é ser capaz de facer uso do código lingüístico, non 
acumular saberes sobre ese código. Con todo, o 
anterior non se debe confundir cunha apelación 
ao activismo non planificado, nin tampouco cun 
rexeitamento acrítico do traballo co código: os
enfoques comunicativos requiren unha planificación 
moi rigorosa do traballo así como o dominio de 
estratexias máis complexas para regular a dinámica 
da aula; e, en canto aos saberes sobre a lingua, o que 
se desbota é que sexan o centro das aprendizaxes, 
pero non se discute a súa necesidade para acadar o 
obxectivo comunicativo. Diriamos que o dilema non é 
‘gramática si / gramática non’, senón ‘que’ gramática e 
‘como’ utilizala.
–Superar a concepción do plurilingüismo como suma 
de monolingüismos. No sistema educativo de Galicia 
existen desde o primeiro curso de Primaria ata o
último de Secundaria, como mínimo, tres materias 
lingüísticas: o galego, o castelán e un idioma 
estranxeiro (ao que se engade, en Secundaria, un 
segundo optativo). Os aprendices son os mesmos e as 
aprendizaxes que se buscan en todas estas materias
son en boa parte comúns. E, porén, a clase de cada 
lingua adoita ser un espazo estanco, tal como se fose 
a única aula da única lingua presente no currículo.
É imprescindible rachar con esta concepción do 
plurilingüismo como suma de redutos disciplinares 
monolingües, para rendibilizar tempos e esforzos, 
aproveitar sinerxías e evitar solapamentos e 
repeticións innecesarias
–Avanzar na colaboración e na coordinación 
interlingüística. A consecuencia da epígrafe anterior 
é que hai que atopar fórmulas de colaboración entre 
as áreas lingüísticas que, por unha banda, promovan 
o desenvolvemento da competencia comunicativa en 
cada lingua e que, por outra, permitan avanzar nunha
visión aberta e liberada de prexuízos da realidade 
lingüística. Esta colaboración pode mostrar graos 
distintos e mesmo se pode concibir como un proceso 
dinámico no que se vai avanzando progresivamente: 
desde a simple unificación terminolóxica, pasando 
pola coordinación temporal de certas aprendizaxes ou 
o desenvolvemento compartido dalgunha actividade, 
ata a planificación conxunta do traballo nas diversas 
áreas lingüísticas. A cuestión é situarse nesta filosofía 
cooperativa; a súa concreción haberá que ila facendo 
en función das circunstancias.

b) A planificación lingüística escolar: Se a renovación 

dos enfoques pedagóxicos resulta tecnicamente difícil 
pero non polémica, a planificación do uso escolar das 
linguas ten a complexidade engadida de que canaliza 
todas as tensións lingüísticas que hai na sociedade.
    Coidamos que neste debate hai dous erros que 
é necesario superar: por unha banda, a xa citada 
identificación simplista e improdutiva de ‘política 
lingüística’ con ‘política lingüística escolar’ (e, de xeito 
aínda máis restritivo, con ‘planificación lingüística do
currículo’), e, por outra, a consideración desta 
planificación como un fin e non como un medio 
ao servizo dun determinado obxectivo final. Ao 
primeiro –coller a parte polo todo- xa nos referimos 
máis arriba; o segundo –a confusión entre medios e 
obxectivosestá alimentando de xeito innecesario a 
ideoloxización do debate sobre o modelo lingüístico 
escolar.
    Non se trata de ignorar a interdependencia entre o 
sistema escolar e o sistema social, de pensar que as 
decisións que se tomen para o primeiro non deben 
estar condicionadas por ideoloxías lingüísticas, ou de 
que unha determinada decisión escolar non repercuta 
na situación sociolingüística. Sabemos da relación 
entre escola e sociedade, unhas veces para servir 
de correa de transmisión e outras para operar como 
instrumento de transformación; pero isto non impide 
que reclamemos un mínimo pacto para deslindar
responsabilidades: os grandes obxectivos lingüísticos 
deben ser definidos no ámbito político e social e 
o camiño para acadalos debe ser orientado por 
especialistas con criterios científicos.
    A continuación formúlanse algúns piares sobre 
os que cremos que se debería deseñar unha 
planificación lingüística escolar orientada a potenciar 
a competencia plurilingüe e a unha visión integradora 
da diversidade lingüística:
–A aprendizaxe escolar das linguas ten que apoiarse 
no seu uso instrumental
máis alá das clases de lingua. Trátase de aprender 
lingua mentres se aprenden matemáticas, bioloxía 
ou ciencias sociais; o coñecido como ‘aprendizaxe 
lingüística a través de contidos’, que é un principio 
xa perfectamente testado e aplicable, como tal, a 
calquera lingua.
–O galego, como lingua propia de Galicia e como 
variedade recesiva, debe ser o idioma primeiro e 
principal do currículo. Pódese ver como unha opción 
ideolóxica; pero entendemos que ten soporte legal (o
recoñecemento do galego como lingua propia 
de Galicia) e, sobre todo, apóiase en argumentos 
científicos, como é a probada dificultade (por falta 
de necesidade e, en consecuencia, de motivación) 
para incorporar como lingua engadida un idioma 
socialmente minorizado.
–O castelán debe ser tamén instrumento do 
currículo, pero a súa prevalencia extraescolar garante 
moito mellor a súa competencia e o seu uso. O seu 
apel do galego e do castelán como linguas oficiais e 
ambientais en Galicia esixe que todos os cidadáns 
as dominen de forma satisfactoria. A presenza 
dominante do castelán en case todos os ámbitos nos 
que se moven os escolares é un factor favorecedor 
de gran relevancia; a súa utilización nalgunha parte 
do currículo debe servir para asentar aqueles usos 
que non estean suficientemente asegurados por esa 
prevalencia social.
–A incorporación das linguas estranxeiras ao ensino 
doutras materias é positiva, pero o momento e a 
intensidade debe decidirse con criterios sociais e
psicopedagóxicos. Xa nos referimos con anterioridade 
á importancia de coñecer linguas engadidas á(s).
propia(s), como esixencia da globalización, pero 
tamén como oportunidade para abrir a mente e gozar 
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 da diversidade cultural que nos ofrece o Planeta cada vez con
máis inmediatez.
Hai, pois, que deseñar estratexias para mellorar a competencia 
en linguas estranxeiras, pero débese facer con criterios 
psicopedagóxicos e non só á procura de rendibilidades políticas 
ou ao como resposta a demandas sociais moitas veces 
alimentadas artificialmente. Algunhas, como o adianto do seu 
estudo a idades máis temperás ou a política de mobilidade 
que facilita as estadías no estranxeiro, xa se desenvolveron 
de maneira notable nos últimos anos. As de carácter 
pedagóxicodidáctico, como a renovación das metodoloxías 
didácticas e, especialmente, a colaboración interlingüística, 
avanzan moito máis amodo. E, finalmente, na última década 
produciuse unha incorporación instrumental destas linguas 
ao desenvolvemento doutras áreas do currículo (as coñecidas 
como “Seccións bilingües”) que debe ser obxecto dunha 
reflexión máis serea.
    Non é posible estenderse aquí sobre unha cuestión tan 
complexa, pero, aceptando o obxectivo final de mellorar 
as competencias, entendemos que as decisións sobre a 
aprendizaxe precoz de linguas estranxeiras e sobre o seu 
protagonismo como vehículos do currículo ten que ser tomadas 
con moita cautela. Enumeremos só algunhas idea: a) non parece 
sensato que se pretenda incorporar os nenos a unha lingua 
estranxeira antes de que teñan unha instalación básica nas 
linguas ambientais e oficiais; b) o espazo curricular é limitado, 
de maneira que o atribuído ás linguas estranxeiras limita o que 
queda para as outras; c) non está demostrado que, canto antes 
se estuda unha lingua estranxeira, mellor se aprende, e, d) 
finalmente, que tan importante ou máis ca cando se incorporan 
e en que medida o fan, é como se incorporan e como se 
aprenden.
–Non é un principio indiscutible que o primeiro ensino se 
deba realizar na L1 dos aprendices, e moito menos entre 
variedades estrutural e socialmente próximas. É certo que 
esta é a postura clásica da pedagoxía, pero as experiencias de 
inmersión lingüística realizadas en diversos contextos durante as 
últimas catro décadas demostraron que o ensino nunha lingua 
distinta da do aprendiz non ten por que supoñer unha eiva na 
aprendizaxe e pode ser unha vía recomendable para avanzar 
na competencia bilingüe e na conciencia dunha biculturalidade 
non conflitiva. A clave está en que se dean certos requisitos 
sociolingüísticos (que o cambio de lingua entre a familia e a 
escola se dea a favor do idioma con menos status), pedagóxicos 
(que o profesorado estea convenientemente adestrado para 
resolver a comunicación escolar nunha lingua distinta da do 
neno) e motivacional (que os aprendices –e, no seu caso, as 
familias– estean interesados e colaboren no proceso) Non 
se trata de apostar por un primeiro ensino que funcione 
indiscriminadamente nunha lingua distinta da dos nenos; só de 
facer visible unha fórmula alternativa e empiricamente probada 
que pode funcionar con éxito na educación de aprendices de
lingua maioritaria ou dominante. E, de paso, para deixar claro 
que o rexeitamento a unha hipotética inmersión en galego 
responde a prexuízos lingüísticos e non a argumentos científicos.
–A libre opción de lingua escolar non garante os obxectivos 
lingüísticos do sistema e pode ser xermolo de segregación 
lingüística e social. Neste momento boa parte do debate 
lingüístico en Galicia está centrado na capacidade que deben ter 
as familias para decidir a lingua de instrución dos seus
fillos. Pois ben, cómpre afirmar con contundencia que non é 
posible ningún modelo integrador e orientado a unha mesma 
meta para todos que se asente sobre o principio da libre 
elección de lingua.
    Entendemos que ten que haber uns obxectivos lingüísticos 
comúns para todos os galegos e que, para acadalos, hai que 
definir itinerarios consecuentes. Ignorar isto significa renunciar 
a un proxecto lingüístico colectivo e favorecer procesos de 
segregación escolar e social.

EN SÍNTESE…
Entendemos que é posible e desexable un modelo plurilingüe 
para o sistema escolar de Galicia que responda a un proxecto 
colectivo de cohesión comunitaria. Este modelo debe:
a) Estar comprometido coa dignificación social do galego e coa 
valoración da diversidade lingüística, garantir unha capacidade 
para usar de xeito correcto, adecuado e eficaz as dúas linguas 
oficiais, e unha competencia funcional básica, como mínimo, 
nunha lingua estranxeira.
b) Asentarse sobre un humanismo de base sociocultural e 
ecolóxica que valore as variedades lingüísticas por seren o 
espello de historias comunitarias únicas e irrepetibles e non 
meros instrumentos de comunicación xerarquizados polo seu 
poder.
c) Asumir que a competencia nunha lingua se manifesta na 
capacidade para facer uso dela en contextos vivos e auténticos, 
que esa competencia non pode ser a mesma en todos os 
idiomas e que non se pode concibir como unha suma de 
compartimentos estancos.
d) Apoiarse nun enfoque renovado da didáctica das 
linguas nunha perspectiva comunicativa e de colaboración 
interlingüística.
e) Planificar con criterios sociolingüísticos e psicopedagóxicos o 
uso vehicular das distintas linguas no currículo, o que, aplicado 
ao contexto galego e con carácter xeral, significa que a lingua 
galega debe ser a primeira e a principal do currículo. 

Hai case quince anos A. Reixa describía o que representaba 
para el o modelo de “Galego políglota” e que nós consideramos 
perfectamente válido na situación actual. Parécenos útil 
reproducilo como peche desta exposición. “O galego/galega 
políglota (GP) é un individuo que está alfabetizado en galego, 
é competente en castelán por razóns obvias, sabe falar e ler 
en inglés porque así o aprendeu no sistema público de ensino 
obrigatorio, coñece o parentesco de irmandade lingüística entre 
o galego e o portugués e le (a pesar das diferencias fonéticas 
e ortográficas) directamente en versión orixinal a Saramago 
porque así o estudiou (…) Pode ser, incluso, que saiba algo de 
francés ou de alemán. GP navega sen problemas por Internet 
emitindo mensaxes desde o barrio Galicia da rede, navegación 
na que regatea con vantaxe polos seus coñecementos de inglés-
castelán-portugués. (...) GP é un individuo, en definitiva, de 
mundo. Non cre que sexa un problema ser dun país pequeno 
e cunha cultura de ámbito restrinxido, senón todo o contrario: 
é un privilexio. Non entende o catetismo cultural dos seus 
amigos mesetarios, que saben castelán e só castelán, e non 
dan aprendido inglés nin comprenden que hai boas razóns 
ecolingüísticas para que no planeta existan de pleno dereito 
milleiros e milleiros de idiomas.”

....................................................................................................................
Este texto foi lido por Bieito Silva o pasado marte no Consello da Cultura 
Galega no Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia
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Violeta Bernardo, Buciños, Álvaro de la Vega, 
Manuel Caamaño, Caxigueiro, Fernando Yáñez, 
Miguel A. Macías, Paco Poy e Primitivo Lareu– 
utilizaron todo tipo de materiais até construír unha 
paisaxe paralela á de Lóuzara, un val pertencente 
ás serras orientais que, até agora, non tivera a 
identidade do Courel ou do Incio. O resultado é, por 
veces, inquietante, outras veces irónico e divertido, 
case sempre revelador dunha vía de esculca que 
funde latitudes literarias e plásticas. O monográfico 
de hoxe é unha invitación a volver a Lóuzara e 
descubrir, xunto á obra de Vergara Vilariño, un 
museo ao aire libre único en Galicia

Sobre a poesía como inspiración, a escultura 
como concepto e a natureza como soporte, 
trece creadores galegos traballaron ao longo dos 
últimos meses as súas propias perspectivas para 
crear o Roteiro Literario-artístico pola Lóuzara 
de Fiz Vergara Vilariño, un proxecto impulsado 
pola asociación cultural Ergueitos de Sarria como 
homenaxe ao autor de Os eidos da bremanza. O 
proxecto xurdiu hai tres anos, na entrega do Premio 
Fiz Vergara Vilariño –que organiza tamén Ergueitos–
, coma um reto: a posibilidade de interpretar 
plasticamente un poema do autor louzarao ligado 
a un punto xeográfico concreto. Os trece creadores 
que se comprometron no reto –Eduardo Valiñas, 
Paco Pestana, Otero-Yglesias, Mónica Alonso, 
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Arriba, Otero-Yglesias instalando 
a súa escultura no cruce de Aira 
Padrón e a peza de Álvaro Negro 
no Muíño de Locai. Abaixo, a 
escultura de Mónica Alonso na 
fonte próxima á casa de Fiz Vergara 
e Musa, unha peza de Miguel A. 
Macías
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                                        Lóuzara chégase 
por sempre por retortas estradas, vaias desde O 
Brollón, desde Samos ou desde O Courel. É un val 
eslamiado, cunha orientación que lle escamotea 
a luz, encaixada en ladeiras costentas de uces, 
nunha transición entre as chairas de Lemos e 
sarria ás serras orientais. Todo o que é dozura e 
cores ameladas no Incio –dicía Ánxel Fole– é friaxe 
sombriza en Lóuzara. Esa distancia, a humidade 
perenne, a ausencia de bosques, a nudez salvaxe, 
confírenlle a Lóuzara unha beleza enigmática, 
acrecentados o enigma e o seu silencio polo 
despoboamento obsceno, as aldeas abandonadas e a 
dinamita da mina de Aira Padrón.
    O río que lle dá nome ao val, afluente do Lor, é 
o único que, en certo modo, lle dá continuidade á 
historia desta terra esquecida, sen identidade nos 
mapas e na memoria colectiva do colectiva. O río 
ten auga transparente, xélida, con troitas de círculos 
irisados que alostran a primeiras horas da tarde, o 
único momento do día no que o sol abrangue na súa 
totalidade o pozo verde.
    Nese pozo verde, enxertado á inmobilidade 
dun poeta que espreitou con rixidez telegrárfica a 
diáspora da vida –Fin Vergara Vilariño–, a asociación 
cultural Ergueitos creou un museo único en Galicia, 
un museo onde a natureza lle depara aos visitantes 
a sorpresa dunha arte concibida para ser iso, 
estremidade soñada da paisaxe.
    O pasado día 18 de marzo inaugurouse o museo, 
tracexado como un roteiro no que trece artistas 
depositaron as súas creacións, algunhas camufladas 
nos soutos, entre as xestas ou nun recóbado 
inagardado do camiño. Cada unha das pezas lembra 
a obra de Fiz Vergara a través de poemas escollidos

á
O museo 
de
Lóuzara
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dos seus libros con referencias xeográficas concretas 
do Val de Lóuzara e das internevcións creadas a 
partir destes versos.
    O obxectivo de Ergeuitos foi conseguir que a 
palabra poética “asalte” os camiñantes dos roteiros. 
Para logralo, non só están as obras dos trece 
creadores senón tamén coas súas intervencións para 
que o visitante documente a xénese do proxecto.
    No cruce de Foilebar, instaláronse uns paneis 
indicadores deseñados por Jesús Otero-Yglesias, 
quen descompuxo un poema de Fiz para elaborar seis 
nomes de lugar inexistentes na xeografía (excepto 
a Pena da Cabra), pero que dalgún xeito existían no 
poema. No Pozo de Monteiro, á beira do río Lóuzara, 
Caxigueiro instalou dous bloques de pedra caliza de 
Lóuzara, asimétricos, separados e ao mesmo tempo 
relacionados entre si. Nun deles, inclúese unha 
estrofa do poeta onde se cita a “orela” do río. 
    Miguel A. Macía creou unha Musa para Fiz que 
desde a cima de Santalla olla para a casa do poeta 
agardando que lle falen os seus versos. Paco Poy, 
pola súa banda, instalou na Aira de Tesín un escano e 
unha lareira lembrando que a casa é o cerne habitado 
do que bebe o poeta. Un lugar íntimo no que se 
instala a palabra para, desde alí, chegar ao infinito.
    En Aira Padrón, Primitivo Lareu instalou “muller 
unicornio”, que nos sinala o inicio do camiño, o inicio 
do Val, o inicio dun roteiro cheo de lugares habitados 
e de poesía. A instalación de Buciños é unha obra 
que fusiona fisicamente a poesía do Fiz coa propia 
obra plástica, xa que introduce o soporte de aceiro 
cortén co poema do Fiz gravado, nunha estrutura de 
granito. O traballo de Violeta Bernardo é un bosque 
pintado que sobe ao ceo louzariño a través das 
palabras do Fiz.
    Eduardo Valiñas creou un home de lousa que, 
baixo os castiñeiros da Veiga de Fía, acompañará os 
camiñantes que percorran os últimos metros antes
de chegar a pincheira de Augadalte. Precisamente alí 
agardan polos visitantes os tambores de seimeira,
obra de Paco Pestana. A peza de Mónica Alonso 
é unha reprodución a escala da cama do Fiz en 
metacrilato vermello, que instalou dentro da Fonte 
da Cova, un lugar emblemático na obra poética 
do poeta. Manolo Caamaño realizou unha peza 
en cerámica na que incluíu o poema do Fiz que 
acompaña o derradeiro punto do roteiro, chegando á 
Pedra do Río no Pozo de Beltrán.
    O percorrido complétase co Home en tránsito de 
Álvaro de la Vega, unha pequena figura humana que 
camiña nun aramio sobre o Lóuzara no Muíño de 
Locai, e as taboas de madeira de Fernando Yáñez, 
situadas fronte ao muíño familiar do poeta cos versos 
“Fálame e moe”.

O labrador das letras 
“Un poeta absolutamente verdadeiro” e, co 
tempo, o mellor da xeración dos “novísimos” 
segundo Darío Xohán Cabana. Un “mestre de 
lingua galega” para Xesús Alonso Montero. O 
“solitario de Lóuzara”, Fiz Vergara Vilariño, 
(1952-1997), tivo como valedores da súa obra, 
ademais destes, a Manuel María, Alfredo Con-
de, Claudio Rodríguez Fer ou Antón Tovar. 
E non era para menos. O poeta das “mans 
tullidas”,“mancado pola dor”, –tal como se 
definiu nunha entrevista con Lois Celeiro– dun-
ha enfermidade sen cura, pola “inxustiza” dun 
mundo sometido á “ditadura do capital” e dun 

“pobo masacrado” cunha “cultura espoliada e 
unha lingua esborrallada”, cantou, entusiasta, 
como ninguén ás ansias de amor, de liberdade, 
á paisaxe que o conformaba... “Labrador das 
letras”, como el dicía, foi un auténtico innova-
dor da lingua e restaurador de palabras “gasta-
das polo abuso” que nos seus versos recupera-
ban, como sinalou Darío Xohán Cabana, o seu 
sentido. Crítico coa modernidade mal entendi-
da, cunha transición que non colmaba as súas 
expectativas, coa guerra ou a desigualdade, coa 
explotación, deixou poemarios imprescindibles 
como Poeta muiñeiro á deriva (1983), Nos ei-
dos da bremanza (Premio da Crítica, 1990) ou 
o póstumo Animal sen fel (1998).      

Arriba, a obra e Buciños e 
a proposta de Paco Pestana 
para un souto de Lóuzara. No 
centro, a escultura de Fernan-
do Yáñez, a contundencia de 
Caxigueiro á par do río Lóuzara 
e a obra de Manuel Caama-
ño. Abaixo, a instalación de 
Paco Poy e mais a de Violeta 
Bernardo.





Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. Na foto de portada, a obra que Jesús Otero-Yglesias, instalada no cruce de Foilebar.
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