SEMANARIO Df; CRENTES GALEGOS

N. 0 77 - 24 Abril 1983

-¿·P or ·qué fracasan os estudantes de
Bacharelato? .

-Comunicado das Comunidades Cristianas
Populares

Tras as manifestacións efectuadas por parte do
Clero e certa Xerarqu ía da lgrexa Católica, tomando como falla de respeto cara a persoa do
Papa as manifestacións do Pobo nicaragüense, pedindo a PAZ, recibimos unha comunicación das
Comunidades de Base da Coruña, que, entre outras cousas, di o seguinte:

1.

2

·

3.

4.

PRA ARCEBISPO DE MADRID foi nomeado estes dias o astra agora Arcebispo de Santiago,
Anxo Suquía.
Moitas voces no país galega, entre elas a de
IRIMIA, están reclamando· pra cubrir esa vacante
en Santiago un hispo de fala galega e achegado
ós problemas do país.
"CAN SEN DONO" é unha revista de humor que
xa está nos nosos kioskos ¡Benvida! Tódolos meses poderemos deleitamos ca arte de Siro, Xaquín
Esiximos á Xerarquía e 6 Clero, que o Pobo Marín, Forxán, Quesada e. outros ... se Deus o
poda talar e expresars~ na lgrexa e que se lle quere ¡e ogallá sexa por moito tempo!.
respete nas suas opinións.
O HUMOR GALEGO é precisamente unha das
características mais importantes do ser galego,
A nosa Fe dinos que Deus é Pai de todolos ho- que sempre se manifestou abondosamente na sua
.
arte e na sua literatura. Pra Siro, "o humor é a
mes e cremo~ que esta voz angunos~ de todo . defensa dos indefensos, e por eso 0 pobo galego é
un Pobo pedindo a paz, Deus xama1s a toma- un humorista xenial". o home galego é fondaría coma desacato, e o seu rechazo é signo mente humorista , anque non adoita a estalar en
dunha criminal postura de alianza co opresor, risadas senon en soaves sorrisos.
tan continuamente denunciada polos Profetas os FUSI LAMENTOS DE CARRAL, o 26 de
e por Xesús.
Abril de 1846, foron un fito relevante no esper- ·
tar da conciencia nacional galega. Esta vila coru, ·
ñesa ergueu unha cruz en lembranza <lestes doce
d
X
Como seguidores e esús eremos que e signo mártires galegos. IRIMIA quere erguer o facho da
evanxélico ver a ledicia dun Pobo camiño da nosa fe no futuro donoso pobo.
sua liberación, que goza coa sua libertade e o ,, 0 DIADO LIBRO",que se celebra 0 23 de abril
mostra ós seus irmáns doutros paises. Esixi- en lembranza do autor do Quixote -que, por cermos poder compartir o gozo da Resurrección to, era galego-, é unha solicitude urxente a ler
do Pobo nicaragüense á libertade, coma un de- mais. Os números ó respecto son realmente esreito Pascual da lgrexa Universal.
candalosos: o 63 por cen dos españoles non abren
un libro njn por casualidade ... Pero os libros seguen publicándose: en 20 anos viran a luz uns
Pedimos á Institución Eclesial que empece a 30.000 libros en España, o que coloca a este esdemocratizar as súas estructuras facendo parti- tado no sexto posto dos occidentais en produccipar ó Pobo con voz e voto, sufrindo coa loi- . ción de libros.

ta do Pobo e gozando coas súas victorias sobar MAIS DE 300 ESCRITORES NA CADEA por
manifestar o que pensan na redondez da Terra ,
das forzas do Mal".
**************

deben facemos tomar mais en serio o seu traballo diario.

XESUS E O TEU PASTOR

Domingo cuarto despois da Pascua
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Podes estar contento.
Xesús é coma un pastor,
conocedor verdadeiro das súas o ve/las.
Defensor invencible das súas ove/las.
Contento e festeiro coas súas ove/las.
Pr(!ocupado e do/do das súas ove/las.
Non se tr.ata
de que sexos unha ove/la aborregada,
silenciosa e ignorante.
Ti tés a túa voz e a túa vida,
que o teu pastor ·quere conocer.

Xesús non é dos pastores
que impoñen o silencio,
para poder impoñer a súa palabra
e as/ ignorarás súas ove/las:
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EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (10,27-30)

Dixo Xesús:
- As miñas ovellas escoitan
a miña voz; eu conózoas, e elas
síguenme, eu doulles vida eterna, e non se perderán para
sempre , ninguén as arrebatará
da miña man. O meu Pai, que
mas deu, é mais que todos, e
ninguén pode arrebatalas da
man do meu Pai. Meu Pai e
mais· eu somos un.

Xesús no te quere unha ove/la aborregada.
Xesús quérete libre,
de ti depende
'oir a súa voz e seguí/o.
De ti depende
disfrutar da grande a!egr/a
de te saber conocido e querido de Xesús.
Xesús conócete a fondo.
Se te otopas canso e aburrido,
Se o enfermedade ou os trabal/os te afogan,
Se a alegría e a saúde te rodean,
il é o teu postor.
Cando vences unha esc;ravitude persoa!,
Cando trabal/as polo ben da comunidade,
Cando faltas en moitas causas
if é o teu pastor.
Nos túas soedades e fracasos,
Nas túas rabias.e amarguras,
il é o teu pastor.

11 é o teu pastor,
que te conoce a fondo
que está sempre cabo de ti,
que che será sempre fiel.
Ti que andas preocupado
pota me/lora e transformación
· do mundo no que vives,
non desprecies nunca
esta amistade que Xesús che ofrece.
Faite forte na !oita,
coa fortaleza que da Xesús.

O FRACAS.O ESC
Desde hai uns cantos anos fálase e escríbese unha e outra vez sobre o "fracaso e~
ble que os distintos interesados :no proceso educativo (pais, profesores, alumnos, e a
O problema .co·m eza á hora de precisa1
11
O problema é mais fondo que os suspensos"
Falar de "fracaso escolar" non fai pensar só no abultado número de suspensos, nos moitos repetidores de curso ou no gran
número de estudiantes que abandonan: tamén nunha crítica ó
sistema educativo que ternos, na falta de motivos pró estudio,
na desilusión, crise e fracasó social.
Con frecuencia, na práctica os prefesores constatamos que
as calificacións negativas non significan " incapaéidade " nos
alumnos, senon simplemente falta .de resposta ante estímulos.
que non ilusionan nin enganchan cos rapaces, é decir, falta de
atención diante dunha oferta educativa que non interesa. Neste
sentido medra o número de alumnos sen conciencia de "fracaso escolar" polo mero feíto de suspender unhas asignaturas que
endexamais pretenderon estudiar .

O fracaso dos que aproban
Igualmente teriamos que falar do "fracaso" dos alumnos
que aproban, pois moitos deles memorizan unha determinada
materia pero non desenrolan a súa propia intelixencia e inventiva, repiten ''fielmente" prexuícios e solucións tradicionais,
pero desenvolven moi pouco un espírito crítico que sexa capaz
de "peneirar" as diferentes opinións e de escolleras propias solucións. Resulta, pola contra, demasiado "normal" que sexan
xustamente os alumnos mais críticos, máis activos e con maior
capacidade organizativa, os que aparezan académicamente co
como os típicos representantes de fracasados esc9lares!
O "fracaso escolar" é, xa que logo, un fenómeno moi complexo e significativo, explicable por moitas causas e no que habaría q~e pedir responsabilidades non só ó alumno mais tamén
á sociedade, ó sistema educativo, ó profesorado e á propia familia. Moi polo breve sinalamos algunhas posibles causas do
chamado "fracaso escolar".

A masificación: moitos estudian sen vontade propia
O alto índice de "fracaso académico" parece propio de calquera país que vive un momento de expansión e masificación
educativa e máis se coincide con tempos de crise e de forte
cambio social. Funciona a conciencia colectiva de que "todos

Unha boa educación debería des1
e a capacida1

teñen que estudiar", e se, por u
outro fálase de "fracaso". En ef
grande de alumnos de B.U.P. at
de xeito abrigado, non por pro¡
ción por imposición da familia<
par ·traballo. Neste sentido non e
ñen a pasar o tempo ... "

.

OLAR EN· B.U.P.
studiantil" sobre todo no E.X.B. eBacharelato. E non sen razón pois semella indubidasociedade en xeral) coincidan en constatar a existencia dun elevado "fracaso escolar".
rmos o que cadaquén entende por isto.

1

O ·futuro moi incerto
Outra causa é sen dúbida o panorama social de horizontes
choídos. O alumno de B.U.P. dificilmente pode verse empurrado e ilusionado por unhas perspectivas de tráballo esperanzadoras, cando constaba a realidade de centos de licenciados ou
profesionais en paro.

Un sistema educativo demasiado pechado
O sistema educativo vixente, resulta demasiado pechado,
con materias fixas que non conectan cos intereses dos alumnos, co ensino demasiado teórico e basado no memorístico con
demasiadas horas de clase, con demasiados alumnos por cada
aula, con poucos medios materiais e con métodos de ensino
trasnoitados, resulta ser outro factor importante no "fracaso
escolar".

O profesorado tamén tén que ver
Os profesores tamén están moitas veces demasiado "atados"
ós programas, con escasas posibilidades de actualización na súa
materia e no pedagóxico, con pouca cbofdinación entre os distintos cursos e entre os profesores que explican unha determinada materia nos diferentes niveis, con demasiada esixencia en
determinados niveis teóricos: todo iso contribúe tamén ó "fracaso escolar".

:envolver o espírito comunitario
1de crítica

Jn lado se enchen as aulas, por
fecto, un número cada vez máis
tópase matriculado nos centros
pia vontade. Adáptanse á situaou porque non ven posible atodubidan en manifestar que "ve-

O alumno: unha edade difícil
O afumno de B.U.P. está nunha edade psicolóxica moi rica pero tamén moi variable, e non lle axuda verse rodeado dun ambiente de "pasotez", falto de motivación para o estudio de
máis materias impostas, sen espírito de traballo, sen saber estudiar. .. Os seus problemas personais e de relación con outras
persoas tamén 1le afectan íntimamente, especialmente a situación da famili? que a menudo é pouco serena.
En fin son moitas as causas que concordan en non ofrecer o
amb.iente tranquilo e sereno que cómpre para que poida levarse
a cabo unha aprendizaxe ilusionada e exitosa.
J. Vidal Portela

os QUE fAN DO ·4au& Dl~ÁN?"o NORTE DA-SÚA CONCENCIA.

(Tomado de SIRO, "POBRES HOMES")
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ría anos en desaparecer.
1-. A TOMA DE CONCIENCIA.
"O noso idioma!. O que falaron nosos pais e vamos esquencen2-. UNHA ACTITUDE DE COMdo, o que falan os aldeáns e nós .,
PROMISO.
estamos a punto de non entendeAsí nestas circunstancias, a ulo; aquel en que cantaron reís e
tilización do galego é unha actitutrovadores"...
de de compromiso. E mais que seEstas patabras do historiador
xa só no seu uso literario -pois siManuel Murguía, (marido de Rogue excluida dos documentos e
salía de Castro), veñen a resumí- actos públicos- o simple feíto de
escribir en galego representa unha
-los sentimentos que, respecto da
nosa lingua, agochaban aqueles
clara opción ideolóxica.
''bos e xenerosos" dos que Pon·
Sin embargo, este renacer liteda/ nos fala na letra do noso hímrarío non obedece a unha moda
no galego.
ou a un mero Jeito aillado, propio
O fin, a personalidade adormeduns cantos ilusos, Houbo unhas
cida de Galicia durante tantos- acircunstancias históricas e sociais
nos, (tal e como víamos a semana
que o favoreceron. Tales como:
pasada) vai empezando a esper-A difusión da idea de que
tar, recobrando a veUa ilusión do
Galicia era un pobo diferente culautogoberno e reclarnand9 á vez a
tural e lingüísticamente, con dedignidade da nosa lingua e da nosa
reito a administra-los propios recultura en xeral. Pero non todo
cursos.
foi tan doado, aínda que a semen-A chegada da imprenta a Gate dos ilustrados do pasado século
licia, que favoreceu a publicación
XVIII fora principiando a xermode xornais e algúns libros, o que
lar en certos ambientes da cultura
permitiu un maior espallamento
·galega daquel tempo. Pois -quéide textos en galego. Ou en castelán, pero que contribuían ó descurase ou non- a nosa lingua seguía
sendo considerada por moitos cobrimento da singularidade do país
roo propia de "brutos e analfabegalego.
tos" e a equivocada idea do galego
-Os historiadores e outros hocomo dialecto do castelán tardames de ciencia, movidos por un
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afán romántico, comenzaron a e:culcar nas raíces da realidade galc
ga, promovendo sociedade culru
rais, que tendían a unha progre. iva concienciación do galeguismo.
3-. No tocante á literatura galega
no século XIX cómpre distinguir

tres períodos·
I - Os escritos de guerra contra os franceses. !:>on vt!rsu!> e pr11sas de propaganda política en contra do invasor francés cando a
Guerra da Independencia ( 1808-1814).
.
II - Os precursores do Rexur·
dimento. Son· considerados "pre-

cursores" os escritores galegos,
que xa tiñan obra publicada cando aparecen os "Cantares Gallegos" de Rosalía no ano 1863.
Forman parte do grupo: Xoan
Manuel Pintos, Francisco Añón,
Alberto Camino, Vicente Turnes,
Marcial Valladares, etc.
III - O Rexurdimento. E a
época do gran esplendor da literatura galega no XIX. A finais do
século escriben·: Rosalía de Castro
Eduardo Pondal, Curros Enríquez
Valentín Lamas Carbajal, Antonio
LÓpez Ferreiro, e outros dos que
máís adiante iremos falando.

Os seguintes versos de Rosalía résurnen a idea do que acabamos de decir.

"Probe Galicia, non debes
chamarte nunca española,
que España de ti se olvida
cando eres, ai!, tan fermosa.

Cal si na infamia na-ceras,
torpe, de ti se avergonza,
e a nai que un filio desprecia
nai sin corazón se nombra".
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Xa eleccións municipais
amosan no horizonte:
icómo pasa o tempo, nenos!
iparece que votamos onte!

Procuremos todos xuntos
.que vaian de vez a pique
as moitas falcatruadas
que anda a arranxa-lo cacique.

Teñen moita importancia
pro un galego estes comicios
porque os axuntamentos
están che/ños de vicios.

Saben tódolos galegos
desde Ribadeo a Boiro
que o pelexo do cacique
non racha porque é de coiro.

Cando "untamento" /les chaman
queren dlcir que o asunto
non furula se non /mos
con lacóns, xamóns e "unto".

lrimeguiño, se queres
ve-lo caciquismo roto,
vai cavilando amodiño
a quen tés que da-lo voto.

AFALJ} é CAMiRD
Casa, miña tilla, casa
Habemos ter .coidadiño,
cando falernos galego, de non
t raducir do castelán, porque
se vai perdendo o noso propio
xeito de expresamos: o enxebrismo.
Así, por exemplo, dicimos
en castelán: "Me . muero de
ambre", pero en galego o verbo morrer ou finar non son

reflexivos e, polo tanto, eliminarase o pronome persoal
"me"; dise: "morro coa fame".
Hai veces que nas esquelas
do periódicos ou xornais se
pode lei;: "fulano de tal, finouse". Pois, non señor, non
se finou , porque non morreu
porque quixo (como disque
din os portugueses cando al-

guén se suicida) senón que finou (seica din eles) ''muito
contra a súa vontade".
Omemsmo pasa con outros
verbos non reflexivos en galego, dos que falaremos en próximas semanas. ·Por ejemplo:
casar. A copla infórmanos:
"casa, miña filia, casa, que
unha perna tapa á outra".

·
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