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Entievista Manuel Nú ñez Singala

cÁlolol ANDALUZ

A terceira edición do Ciclo
de Literatura lnfantil e Xuve-
nil que se celébra dende ou-
tubro no campus de Ouren-
se, da man da AELG, sobre as
potencialidades do teatro na

educación infantil, terá hoxe
como protagonista a Manuel
Núñez Singala, que é respon-
sable do Servizo de Normali-
zación Lingüística da Univer-
sidade de Santiago

-áQue adregará aos mesües?

-Falarei tanto do teatro co-
mo da normalización do idio-
ma. Son autore unha das mi-
ñas obras está orientada a is-
to, chamase <<Comedia Bífi-
da>> e fala sobre os prexuízos

lingüísticos.

-¿Por que é necesalh a noF
malización dogal€go?

-En Galicia existen dúas lin-
guas oficiais. A maioría dos
galegos saben falar castelán,
pero hai unha parte da poboa-

<<Moitos actores actuais comezaÍonno teatro escolar>
ción, sobre todo a máis nova,
que ten dificultades para co-
municarse en galego e sería
convinte que fosemos com-
petentes nos dous idiomas,
iso nos permitirá logo esco-
ller un ou outro.

-áGomo se debe usar o teatrc
neste sentido?

-O teatro vai moi ben para

dramatizar conflitos. No lin-
güístico hai actitudes para-
noicas cara a lingua. E iso pó-

dese levar á escena e resul-
tar moi pedagóxico.

-áGando fala de pant¡otb a
que se rcfrn?

-A determinados prexuízos
que existen sobre o galego,
como que falalo a alguén que
non o fala é de mala educa-
ción, aínda que o entenda.
Non é tan acusado como hai
anos, pero seguen existin-
do ideas como que o galego
non serve para nada ou que é
unha lingua inútil, rural... To-

das estas cousas séguense
pensando. E no caso dos ne-
nos, que son menos hipócri-
tas que os adultos e minten
con maior dificultade, é algo
moiperceptible.

-¿Que pden facef? '
- lnterésame transmitir que

temos a posibilidade de ser
bilingües, como a inmensa

parte da poboación do mun-
do. Os raros son os que fa-
lan so un idioma. Con pouco
esforzo podemos ter compe-
tencia en dous idiomas e iso
pode ser una trampolín fan-
tástico para aprender máis.
Está claro que neste mundo
cada vez máis comunicado,
cun único idioma non é sufi-

ciente. Sempre se pensa no
inglés, pero é mais difícilse
so se sabe falar castelán. É

algo demostrado cientifica-
mente.

-áÉ o teat¡o unha femlnenta
boa pa¡a todo'sto?

-Si, claro. É unha maneira
lúdica de transmitir determi-
nados contidos, de todo tipo.
Simplemente aprender a falar
en público ou ante un grupo
de persoas é algo que na vi-
da adulta é agradecido e bo
ter. E é algg.gte non se ensi-
nalde forunailáb¡tual.

-¿g¡tá ptp¡ettüe nos olexios'?
--Hai sitios,onde teñen cla-
ses de teatro como unha fna'
teria. Eu facía teatro porque
habia un profesor que mon-
tou un grupq[ Moitos actores
actuais comezarori no teatro
escolar. NeceBita dun esfotzo,
pero é moi agradecido, por-
que os alurr-¡rios participan e

entusiásmanse.

Manuel Núñez Singala está hoxe en Ourense. ¡. u. clsru.


