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Daniel López Muñoz

EDITORIAL ENTRE OS REIS
E AS REBAIXAS Pasaron as festas e será
raro que non teñamos asistido, oído, ou mesmo pronunciado, algún tipo de comentario moralizante
sobre os excesos que cometemos. Nestas mesmas
páxinas publicamos algún artigo que quería ser provocativo ó respecto.
Pero non deixa de resultar curioso que no seo do
cristianismo se xerasen tendencias puritanas sobre · as
incontinencias festivas, cando, precisamente, se hai un
dato dificilmente discutible da persoa de Xesús de
N azaré é que era un gozador da vida, un escandaloso
"comedor e bebedor" na compaña de xente, xentiña
e mesmo xentalla. Ese trazo da súa persoa sobrevivíu
nos evanxe.os á
humana autocensura dos seus
humanos auto...,
res, revelándose
como
algo
imposible
de
maquillar. Ese
aspecto, ademais,
é crucial, porque
marca diferencias
de sensibilidade
pr x to con ·outras correntes espirituais do seu
t mpo, como a dos esenios de vida "monástica'·' rio
d rto ou do mesmo Xoán Bautista.
e rtamente que o noso nadal non ten moito que
ver co que se di celebrar. É máis ben herdeiro das
aturnais romanas, que non eran precisamente come-.
didas. Unhas tradicións festivas de "paso" do vello ó
novo ano, que foron cristianizadas .
O est.o icismo que se lle pegou de maneira espuria
ó cristianismo histórico, igual que moitos outros
ismos tendentes á r~presión do corpo e á vida espartana, non son parte do nuclear da fe cristiá. Hai que
celebra-la vida, e facelo como humanamente é
entendible: comendo xuntos, agasallándonos, queréndonos de corpo enteiro e rompendo coa rutina productiva.
O que si é nuclear para un cristián é a defensa da
liberdade e da emancipación e o poñerse no lugar do
pobre. E a gran idolatría dos nosos días é un Mercado
omnipotente, xerador dun comercio inxusto e desigualador capaz, con renarte tiranía, de dirixir tódolos
no o pasos, planifica-los nosos soños, encorseta-la
no a vida e catequiza-los nosos fillos e fillas. E do
que
trata, aí si, é de rebelarnos contra ese ídolo,
r con truí-la festa gratuíta, aprender a enxerga-la
di:b r ncia ntre necesidade real e desexo inducido e
actuar no u t rr o -a televisión, o hipermercado,
a aut la de quen pi a terreo inimigo.
···············e

OTRASNO·OPRESORES DE TODA
A VIDA No tocante ó noso dalledalle co galego, os
autoctonistas habemos ter que re~aixa-la .opresióri sobre a
xente normal de toda a vida á que, como é sabido, agrádalles sentilo cando cantan ·as corais enxebres, nos cantos de Farruco, nos chistes dos paisanos con gracejo e,
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autoctonistas cando nos cabreamos, somos un caso.

mesmamente, nalgún artigo de Casares en La Voz, pero
sen que lles toquen os cataplines patrios de toda la vida con
imposicións.
Por exemplo, no xornal antes citado, que tamén é de toda
.a vida, resulta moitas veces que a secc.i ón .con máis densidade de galego é a de cartas ó direct9r. Hai quen di que
deberían repartir dividendos con eses amables lectores
que incrementan a "ratio" de galego por páxina, incre- ·
mento que se supón moi conveniente dado. o recoñecido rigor da Xunta -á hora de subvenciona-los medios de
información -polo uso e promoción do galego.
O da prensa é de tese de doutoramento. Unha auténtica
historia de liberalismo xornalístico. Houbo unha época
que no Progreso, que é tarrién de toda a vida, poñían
aquelo de: "Y nos dijo en gallego~' ..... e ale, largaban
debidamente traducido a normal o que ti dixeras en
anormal, clandestino e opresor.
N ese. clima de liberalidade e tolerancia de toda a vida,
non me estrañou que La Voz publicase en perfecto castelán unha entrevista que me fixeron hai .pouco --:-cativa
e de trámité e sobre asuntos do traballo que agora me
toca facer- que se desenvolveu en galego, de principio a
fin, sen acoutación nin comentario ó respecto e con perfecta fonética da xornalista. Pero o que demostra máis ás
claras ese espírito liberal e anti-imposición da . nosa
mellor prensa escrita é que, esa "normalización lingüística" das miñas palabras, foi feíta en contra da miña vontade expresa, manifestada por medio dun fax enviado á
redacción, solicitando que se respectase o idioma
empregado. Porque, ¿que lle queres?,. cada un ten as súas
manías e a algúns tocounos a de opresores lingüísticos.
Así que, tomade nota, maniáticos irnpoñedores au.toctonistas, e aprendede destas l~ccións prácticas de insubornable aposta, contra vento, vontades e mareas, pola liberdade e a tolerancia.

~ECO_

A PALABRA
Xn 2,1-12

Arximiro López Rivas

Din que o novo hospital de Santiago figura entre os mellares de Europa.

Ó terceiro día houbo un casamento en
Caná de Galilea, e estaba ali a nai de

Este e tódolos demais de Galicia, así como os sanatorios e centros de saúde,
están ben equipados e dotad_6s do persoal necesario.

Xesús. Tamén foi convidado Xesús e

Ben diferente é a situación nos países do terceiro mu·ndo. Nun daqueles.

mailos seus discípulos ó casamento.

pobres hospitais, unha monxiña· corría dun lado para outro coidando -case

Chegou a faltar viña, e a nai de Xesús

soa- de tódolos enfermos. Atendíaos con moito agarimo, pero angustiábaa
non ter tempo para falarlles de Deus. Así preocupada, preguntoulle a un

díxolle:

grupiño de homes hospitafüados: ¿vostedes eren en DeuS? Si, señora, estea

-Non che teñen viña.

tranquila: ó atendernos vostede, vémolo.

Replicoulle Xesús:
-Muller, ¿que ten que ver isa conmi-

O evanxelista san Xoán, para presentar a Xesús , ó comezo do seu evan-

go e contigo?. Aínda non chegou a

xeo, amósao nunha festa de casamento, resolvendo -xuntamente coa súa

miña hora.

nai, María- a situación apurada dos noivos, axudando ós demais. Moitas .

Súa nai díxolles entón ós servidores:

veces na Biblia o viña é signo de fraternidade. Xesús reuníase e comía con
todo. Hai quen di que o

-Facede o que el vos diga.

cristianismo é unha
forma de comer (xunto
.1

Xosé Chao Rego

A CLAVE

cos demais, tódalas

"Eu son a verdadeira vide e meu Pai é o

categorías sociais).

labrego .... Eu son a vi.de, vó-los sarmentos" (Xn

Manolo Regal,

15) .. Alomenos dende o século VIII a.C. o pobo

comentando este evan-

de Israel vén denominado coma a Viña do

xeo no seu libro, pro-

Señor, como se ve na fermosa cantiga do profe-

pón remata-la oración

ta lsaías 5). O viña é unha das riquezas de

compartindo cos ·

Israel, xunto co aceite e mailo trigo, obxecto de

demais o signo dunha

exportación. Parece que no mesmo escudo de

copa de viña, agrade-

Israel figuraba un acio.

cendo a Deus a frater-

No ámbito mediterráneo, calquera banquete

nidade e tantos bens

era valorado pala categoría do·viño. Nun

como ternos, co com-

mesmo xantar de festa podían · repartirse diver-

promiso de seguir loi-

·sas calidades de viño, en función da importan-

tando palas boas cau-

cia do invitado.

sas, atentos ás necesi-

"¡Non teñen viño!".As vodas podían durar ata
nove días e en Caná de Galilea quedan a media

dades de todos.
Cando poñémo-los

festa. Pero ali está, sensible, atenta ó detalle

medios para que outros

María, a filia de Sión, representando a Israel,

po_bos poidan ter unha

forzando as circunstancias para que os tempos

vida máis digna, e non

. sexan chegados.Alí

es~á

Xesús de Nazaré, a

quen matarán os malos viñateiros. Todo é símbolo neste primeiro signo.
Mesmo a color·do viña vai dar ocasión de
fundilo simbolicamente co sangue de Xesús e
facelo obxecto de bebida, froito da nova vide

nos cansamos de axudar -con cordialidade
· festiva- os de cerca e os d~ lonxe; como fada a monxiña do hospital pobre,
estamos dando con sinxeleza a verdadeira imaxe dos auténticos discípulos
de Xesús, e acurtaranse· as diferencias entre os nasos hospitais e os do terceiro mundo.

para celebra-las vodas de Israel co seu pobo.

e ······· .

APENEIRA
OS 150 ANOS DO
NACEMENTO DE
CURROS ENRÍQUEZ
vai ser celebrado cun congreso internacional o 15 de setembro. Na foto o
Patronato Curros Enríquez a carón da
estatua do poeta na súa Celanova natal,
na última edición do premio "Celanova,
casa dos poetas" que recibiu Xaime
Quessada. Xa antes o levaran Carballo
Calero, Díaz Pardo, Xosé Anxel Valente ...
Este colectivo está traballando para
converte-la casa do autor de Aires da

miña terra nun museo de poetas. Tamén

Cambiamos de milenio ó son das

CAMPÁS DE BASTAVALES

que cantou Resalía: Campanas de Bastavales/cando vos oía tocar/mórrome de soida-

neste ano irnos festexa-lo centenario do

des. Tres campás co seu son diferente que e·nchían o Val da Mahía á alba, ó xantar,_ó

nacemento de Luís Amado Carballo con

solpor... , e nas celebracións da comunidade co repenique festeiro dos domingos ou o

varios actos na súa Pontevedra natal.

tanguido triste dos mortos; os campanei-ros/as de Bastavales tocaban muiñeiras ou
valses como querían ... Agora xa case non hai campaneiro e estase a perder ali e en
· moitas parroquias este sinal comunitario que sempre é diferente dunhas campás a
outra~. Reivindicamos neste remate de milenio este son e este oficio, por iso loamos a

iniciativa de tocar na noite do 31 tódalas ca.mpás do Baixo Miño en Galicia e Portugal
neste cambio de século para facerse oír en todo o mundo .e para a declaración de
Patrimonio da Humanidade de Tui e Valen~a. Na foto d~ Álvaro Ballesteros, o campaneiro de Bastavales.

PORTO, CAPITAL
CULTURAL no 2001 sucede a
Compostela nesta singradura, o que nos
abriga a viaxar a esta cidade que foi o
xermolo do sur da Gallaecia (por iso
arranca dela mesmo o nome de
Portugal), pero tamén a todo ese territorio arraiano común a Galicia e Portugal,
. e que agora
Valen~a

~entramos

nas vilas.de Tui e

do Miño e nunha ponte que nos

une desde hai tempo, a de ferro, e que
queremos convertelas en "patrimonio da

· ··· · ···o

humanidade". Antes de face-la viaxe

FERNÁNDEZ DEL RIEGO fai

irnos mergullarnos na súa realidade e na

os seus am·igos ímolo celebrar. O mellar xeito é disfrutar da súa escrita na Casa da

88 anos o día 7 e as nosas letras e

súa ficción lendo con vagar a novela A

Cultura de Vigo que acubilla tantos anos de loita e creatividade de Don Paco ... Despois

loba do autor de Porto Bento da Cruz

de sufri-la guerra instalouse en Vigo, que agora o celebra e.un busto de ferro de Álvaro

(Ed. Xerais), Premio Carlos Blanco de

González de la Vega na súa pra.za elíptica. Foi un dos fundadores de Galaxia, Grial,

narrativa galega-portuguesa, ou senón

Fundación Penzol, o Partido Galeguista ... , e de iniciativas en moitos recantos deste

botamos man da guía Portugal norteño

país, e segue coa mesma vitalidade e xenerosidade, agora resucitando a Real Academia

que vén de publicar Fernández del

Galega ca mesmo án.imo co que hai anos alentaba os/as escritores/as novas a escribir

Riego.

e publicar. ¡Moitos anos máis, don Paco! (Foto de X~rxo Lobato).

Alfonso Blanco Torrado
É o ANO

INTERNACIONAL DOS VOLUNTA-

RIOS, proclamado palas Nacións Unidas, e o ANO EUROPEO DAS LINGUAS, convocado pala Unión Europea. Pero o que xa non está tan claro é que sexa o 2001 despois de Cristo, porque parece que o monxe que estructurou o calendario actual, no s.
VI, comeu non as 12 uvas, senón sete anos, é dicir, que Xesús naceu 7 anos a. de
Xto., segundo os estudios científicos e mesmo bíblicos sobre Xesús de Nazaret. Nin
sequera utilizaron o ano O porque non existía tal número para a cultura cristián
daquel tempo, aínda que si para os árabes e os hindús.

ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO GALEGO,
neste ano no que o 6 de abril se cum,pren 20 anos do Estatuto de Autonomía .
Pero o ano político comeza coas presidencia is de Portugal o 14 de xaneiro.
Despois as de Israel, o 6 de febareiro, no
med io deste clima de violencia que está
a afundi-la economía e sobre todo a paz
social, porque ata se está a sementar
unha obsesión pala marte violenta de
palestinos. Aínda que non todos, como o
caso deste deputado da esquerda
hebrea, que está a solicita-lo diálogo
con Arafat ó fronte dunha comisión da
esquerda, os comunistas xudeos-árabes
de Hasadh e o Partido de Centro que
queren a paz. E en

a~ril

tamén eleccions

Nas artes, Xosé Otero Abeledo, que
asinou como

LAXEIRO,

vai

voltar á Habana da sua adolescencia,
xa que no mes de marzo a

no Perú .

Fundación que leva o seu nome vai
organizar no barrio vello da capital
. cubana unha mostra da súa pintura,
aínda que non é doado xuntar moitos dos seus deouxos e obras, sobre
todo as dos seus vinte anos de estadía en Bos Aires. Na foto de X. Porto,
o pintor lalinense. No terreo da

A LOITA CONTRA A GLOBALIZACIÓN

neoliberal e

música irnos celebra-lo centenario

mercantilista vai ser unha constante neste novo ano pala banda de sindicatos e colec-

da marte de Giuseppe Verdi, para

tivos que buscan un mundo máis igualitario. Despois do clamor en Seattle, Melbourne,

moito~

Washington, Porto, Praga e Niza agora a convocatoria é noutro Porto, no Alegre do

ro do século pasado, autor de óperas

Estado brasileño de Río Grande, do 25 ó 30 de xaneiro coa celebración do Foro Social

tan coñecidas como "Rigoletto" ou

Mundial. Cadra co Foro de Davos no que as institucións imperialistas que controlan a

"Nabucco".

o compositor máis sob rancei-

economía, a política, os medios, etc. botarán a súa aliada acaparadora sobre uns pobos
cada día máis indefensos e pobres, como a precariedade que se está a vivir aquí no
trabal lo.
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BAILE DE MILLÓNS
A Xunta e mailo goberno central remataron o ano asinando un convenio para me/lora
das comunicacións ferroviarias, por un total de 160 mil millóns de pesetas. Deles
destínanse 119 mil millóns para construír 180 quilómetros de liñas de alta velocidade e
face -lo estudio previo doutros 69 quilómetros dese tipo de vía. Os 41 mil millóns
restantes son para me/loras en 636 quilómetros da rede convencioJ?al.

xpli ou o ministro Álvarez-C ascos, estas
uparán viaxar en 25 minutos entre Santiago
ruña. Cando estean rematadas estas obras e outras
aínda non comprometidas, Santiago estará ·a 20 de
ur nse e desta cidade chegarase a Lugo en 45 minutos, o mesmo cá de Vigo a Santiago. Como C'ada un <leste tres traxectos anda polos cen quilómetros de distancia, resultan dous tipos de alta velocidade, sobre 300
quilómetros por hora entre Ourense e Santiago e
pouco máis de 130 n os outros casos.

Fronte ós 119 mil millóns
agora comprometidos
falábase no primeiro
documento de
400 mil millóns
Benvida sexan e as mellaras, se realmente se fan
anto ante qu na inatura do convenio xa non estaba
tan claro que fos para o 2007. E sobre todo cómpre
amparar este datos co difundidos o pasado verán
p la Con ll ría de Política Territorial, como acordos
ad do co mini terio de fomento.

· ···· ··· e

Fronte ós 119 mil millóns agora comprometidos
falábase no primeiro docurri~nto de 400 mil millóns
para a rede de alta velocidade dentro de Galicia (noutras páxinas do mesmo documento quedan reducidos a
291 mil millóns, quizais excluíndo o trazado entre a
cidade de Ourense e mailo límite con Zamora), e de
120 mil millóns para mellaras no resto da rede interior,
que agora se concretan nos citados 41 mil millóns .
Calquera que sexa o baile de cifras, o contido do
recente acordo limítase, en canto á alta velocidade, ó
corredor Vigo-A Coruña, uns 180 quilómetros, _quedando fóra do mesmo outros 360 quilómetros, os · dous
tercios do total.
En canto ás mellaras na rede tradicional interior, non
se di nada do posible enlace entre Ordes e Curtis, para
comunicar Lugo con Santiago. Fóra cliso o listado de
obras que se presupostan agora en 41 mil millóns é moi
semellante do que o verán pasado acadaba os 1~0 mil
millóns, dos cales o Ministerio de Fomento ía achegalos dous tercios.
En fin, non se mareen con este baile de millóns,
agora que ó mellar andan co estómago algo pesado por
isto das comidas de cambio de ario e de milenio. Que
empecen co bo p.é tamén o século XXI, que xa saben
que será o derradeiro para todos nós ¿non si?.

MULLER.EN BI A.N CO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/

O horizonte do Círculo de
Empresarios fuco escurece-la .apertura
do . pasado N adal. Segundo eles as
mulleres traballadoras deberían pagar
un seguro para os posibles embarazos ...¡0 que faltaba! Unha función
soc;ial, como é _dar a luz novas criaturas, por con ta.da muller -máis aínda, cando xa é ela a que realiza esa función. Son saídas que resultan incribles
e que nos fan pensar en todo o que .
ternos que avanzar para ·entendérmonos e vivi-la igualdade. Certo é que a
reacción dos medios foi , en xeral_, ben
branca e esperanzadora. Realmente
· puxéronos a eles a ..." dar a luz" (en
fino). O triste é que había algunha
muller polos despachos ... ¿Falta de
conc1enc1a ou falta de . poder nas
decisións? ...

ela ten dereito á
súa
propia
,
. vida
e a sua propia
decisión
O que no ~ranquea é a situación
das mulleres do terceiro mundo. Da
calafríos revindicar dereitos de igualdade nunha sociedade como a nasa e
mirar de preto os que lles faltan ás
mulleres afganas, · chinesas, marroquís, petando nos ·nasos peiraos, _ou
chamando de noite á radio dende un
hospital, embarazada do noveno filio,
·despois de tres abortos por palizas e
sen posibilidades de saír .dese inferno,
¡a poucos quilómetros da Porta do
Sol.!
N a "Voz" do 16 veu unha noticia
curiosa e xa algo en desuso nestes
tempos. "Un home esixe arite un convento que . lle devolvan á súa filia
monxa " . A filia, 24 anos, licenciada
en Matemáticas, leva catro meses no
Convento de Carmelitas da Coruña.

O que non branquea é a situación da muller afgana.

O pai, non entende nada. Culpabiliza
a un crego de lle ter lavado o cerebelo á filia. Quere falar con ela en liberdade.
Sen dúbida que o pai esquece _que
a súa filia non lle pertence en propiedade cómo calquera outro obxecto.
Que ela ten dereito á súa propia vida
e a súa propia decisión. Tería que tentar asurnilo e acompañala. Ben é
certo que as Congregacións relixiosas
poderían tal vez facer máis intelixible
a súa opción. Non só_coas palabras de
comprensión con que reciben a actitude do pai "amante da súa filia" "o
mellar pai do mundo" pero "sen fe'' ... (¿).
Fálase da dobre rella coa que a moza
se aparta "das autopistas actuais por

onde circulan xentes sen valores. . . que
xira ó redor de simplezas, sen contar co
a.mor, coa amizade" ... María José, está
moi ben a túa opción, vive a túa fe
como mellar che pareza, pero non
penses que tódalas mozas que non te
seguen van vivir sen valores, sen
amor, sen amizade, xirando en torno
a simplezas. Fóra das rellas e dos
muros hai tamén moitos valores,
moito amor, moita fecundidade. E
seguro que os conventos non están
libres tamén de superficialidades
aínda que sexan pequeniñas. Todas e
todos tentamo-lo mellar pero este
mundo é finito na rúa e nos mosteiros.¿Non che parece?
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CONTRAPUNIO
A educación, tema sempre importante, está de actualidade, éfrecuentemente tema de discusión nos medios de
comunicación, nas nosas conversas. Aínda máis, no fio do ·debate, promovido en gran medida pola forza gobernante
(o PP non apoiou a LOXSE no seu día) entrecrúzanse distintas forzas de entende-la vida e a función da escola.
Hoxe presentamos dúas interesantes colaboracións:a primeira a cargo de Antón Costa,Jundador e directivo do Movemento
de Renovación Pedagóxica e actual Decano da Facultade de Ciencias da Educación da USC fai balance dos anos desde a
aprobación da LOXSE, destacando os avances que supuxo, as límitacións da súa aplicación e as cautelas necesarias para a
súa revisión.Membro do Movemento de Renovación Pedagóxica "Nova Escala Galega"; a segunda é unha conversa con
Angel González, catedrático de Filosofia na Facultade de Ciencias da Educación da USC e Presidente do Consello Escolar
de Galicia quen fai unha sumaria e optimista descrición do estado da educación escolar en Galicia.

DEZ ANOS DE LOXSE

Antón Costa

Múltiples motivos de índole política, cultural, social, educativa e económica abrigaban a
introducir importantes reformas na ordenación do sistema educativo español. E,
efectivamente, aínda que sen recoller tódalas propostas renovadoras que a pro/ dunha
educación democrática se viñeran elaborando ó longo dos anos 70 e 80, a LOXSE,
aprobada como lei orgánica, tense manifestado como un instrumento político
imprescindible para eleva-la fronteita do ensino básico ata os 16 anos
Serviu tamén para loitar contra o fracaso a través da diversificación curricular, en contra dunha rápida segregación do alumnado, e para poder
modificar, como se está a facer, as
ensinanzas -de FP, en concordancia
coas esixencias actuais.
Con esta lei reconstruiuse, con
diversas modalidades, o Bacharelato.
Tamén provocou que se redefinisen o
papel profesional dos profesores,
abríndoos _ a un m aior equilibrio
entre os cometidos académicos e os
máis globalmente educativos. Algúns
dos seus logros é a definición da
Educación Infantil como etapa educativa, ou que se afronte con centralidade todo o que supón a diversidade: .i ntegración con persoas con
necesidades educativas especiais, integración da diversidade cultural dunha
crecente poboación inmigrante e
outros colectivos, desde a atención e
a orientación psicopedagóxica.
0

A implantación da reforma en Galicia deu pé a serios problemas organizativos.

Redeseña-lo sistema educativo
Isto fixose ademais mediante unha
fórmula organizativa e 'curricular
int grada e compren iva, servindo
para r nova-los contido de todo o
i t ma, con truíndo un tronco de
n inanza mínima
n convivencia
unha con id rable ap rtura curricular
n
parti ular
desde
as
munidad Autónoma con lingua

···········e

propia, recoñecendo así a identidade
e o pluralismo cultural e lingüístico,
cando menos , parcialmente.
Tamén posibilitou que se profundizase a autononúa e a participación
nos centros a través dos Proxectos
Educativos
e
dos
Proxectos
Curriculares, e que se incorporasen
normalizadamente as ensmanzas
transversais e os ensinos artísticos.

Tempo de balance
Ó aproba-la lei no 1990, mediando
ademais un considerable debate
social sobre o proxecto educativo da
sociedade esp.añola no seu con,-xunto,

"~·

DEZ ANOS DE LOXSE

Antón Costa

con algunha · consideración para
Galicia (pois o PP non permitiu facer
moito. máis), púxose en marcha. unha
importante maquinaria: · infraestructuras, recursos , orzamentos, profesorado, . . . e agora, con senso crítico
debemos preguntarnos sobre os
resultados, pois dez anos despois é
tempo de' facer algún balance. Hainos
de diverso tipo, case ningún triunfalista e moitos camiño do catastrofismo.
Dez anos despois
Un primeiro balance sería que a lei
foi positiva porque era imprescindible. Sen embargo, hai críticos que
cómpre tomar en consideración. ¿É
certo que a xuventude está menos
educada, que os índices culturais dos
que acceden ás universidades son
menores, que se perdeu a ética da
labori_osidade, que hai unha situación
de conflictividade e de certo desorde
nos centtos,que o profesorado está
desbordado, ... ?
Pode haber algo de certo, pero hai
que pensalo dúas veces antes de
botarlle a culpa á LOXSE. Vexamos.
A lei presenta retos sociais notables,
como os entes citados: ensinanza
comprensiva e de reducida diferenciación ata os 16 anos, a integración
da diversidade, a autonomía curricular das Comunidades Autónomas, ...
pero estes retos foron desvalorizados
nos últimos anos, e deslexitimados
política, económica e mediaticamente preparando o terreo para prácticas
políticas contradictorias ás que inspi.raron a LOXSE, baixo a influencia
do neoliberalismo e o conservadorismo.
A contrarreforma
O PP gobernante non votou favorablemente a LOXSE, particularmente polos retos que cantiña; a
sociedade española :fíxose máis conservadora; as familias con maiores
niveis de consumo cultural mostran,

A integración da educación infantil é un dos logros da LOXSE.

socioloxicamente, menor disposición
cara ás prácticas de integración e de
comprensividade, o que é unha das
razóns de fondo do transvase de
alumnado da rede pública para a privada (unha rede privada á que se lle
permiten prácticas educativas de
orientación elitista, segregativa e non
integradora); unha parte do profesorado, sobre todo do que exercía a súa
docencia en ·BUP, é moi remisa a
integrar os principios e orientacións
da LOXSE que reclaman unha redefinición da súa profesión; airéase
retoricamente a posibilidade de desmembración do "sistema educativo
español" ... E , se as anteriores circunstancias non abondasen, .v eu engadirse
o que supuxo a "racionalización
xerencial dos cadros docentes" (os
procesos de adscrición), de destrucción de equipos pedagóxicos docentes, aqueles que animosamente deberían dar textura ós principios de
autonomía e participación.
Con estes antecedentes, hai que
preguntarse onde están os problemas.

¿Están na LOXSE ou en quen a aplica desde os poderes políticos, n~nha
sociedade bombardeada palas promesas consumistas, no modelo económico neoliberal e individualista,
nun profesorado que en parte non
asume a redefinición do seu labor, ... ?
O acto de educar e de formar é
máis serio e complexo do que parece. Esixe desde as diversas instancias
máis seriedade. Esixe das autoridades
políticas e da administración menos
"racionalización burocrática" e un
compromiso democrático, público,
responsable, co que implica construír
unha sociedade complex a, antisegregativa, plural, sólida desde O·
punto de vista cívico. A partir de aí,
con debate. organizado, con acordos
políticos e sociais, sen b aixa-la garda
nos retos democráticos , poderemos
revisar todo o que sexa preciso da
LOXSE , sen desmantela-las súas claves de reforma educativa como instrumento dunha reforma so cial
democratizadora.

e · · · · ··· ·

CONTRAPUNIO
CONVERSA CON ANGEL GONZÁLEZ
-¿Como ve-la situación da
educación escolar en Galicia
na actualidade?
-Ben; aínda que, como é natural,
tamén con problemas. Non os hai
na orde cuantitativa: pode dicirse
que tódolos nenos galegas e os da
crecente poboación inmigrante
que se atopan no período da escolarización obrigatoria, así como
practicamente todos os de entre
tres e seis anos, están hoxe moi
aceptablem~nte escolarizados. Os
retos da esco larización inscríbense
agora no ·plano da mellara cualitativa.
É dicir: unha efectiva atención á
div rsidade aptitudinal e actitudicolares, unh~ decidida
nal do
p t n i i' n da formación profei nal, tallar no c ntros o deteri r da onvivencia á que comezamo a a istir, etc.
-¿Como lle explicarías ó
público iso da atención á
diversidade?

Redacción

-De forma moi breve: foi indu- matena1s, todo coa conseguinte
bidablemente un avance a amplia- repercusión na orde financeira. En
ción ata os 16 anos do período da suma, para que tódolos nenas se acoescolarización obrigatoria, e é plen ó sistema escolar ha ser a escala a
tamén avance a pretensión de que que busque acoplarse a todos e cada un
tódolos escolares rematen ese perí- dos nenas, na súa natural dzversidade. ·
odo cunha formación equivalente
e incluso co mesmo título. Pero iso
-Tes falado de problemas na
só se pode conseguir sobre a base formación· profesional. ..
de adecua-los contidos, os proce-Si. Cómpre actuar a distintos
dementos e mesmo os ritmos á niveis para que teña a estimación
capacidade real e ás circunstancias que lle corresponde, que deixe de sede cada escolar en concreto. 1sto la saída dos menos favorecidos~ e,
choca co tradicionaI patrón orga- desde logo, que sexa en si máis efinizativo dos centros, singularmen- caz, establecendo · un efectivo
te coa forma grupal de programa- intercambio formativo co sector
ción e irrtpartición das ensinanzas . productivo do país . Isto, claro,
por parte dos mestres, todo o cal tamén resulta problemático en
ha ser, logo, reaxustado. E isto non moitas zonas de Galicia onde a
é fácil; implica, en efecto, unha armazón productiva é escasa e
complexa gama de actuacións : practicamente nada diversificada.
organizativas, formativas, programadoras e, claro, que afectan
-¿Hai violencia escolar nos
tamén á política fornecedora de centros galegos?
persoal (mestres, psicólogos, traba-Galicia non é unha sociedade
lladores sociais, etc.), instalacións, maiormente conflictiva e, polo

A escola debe adaptarse ós
diferentes.
·

················e
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CONVERSA CON ANGEL GONZÁLEZ

Redacci 'n

mesmo, non o son tampouco as .
escolas. Pero hai un indubidable deterioro da convivencia no medio escolar,
que escasamente desemboca en
agresividade física, pero que se
deixa sentir en forma dunha crecente agresividade verbal e, sobre
todo actitudinal: intolerancia respecto da orde, desacatamento da .
norma, falta de respecto ás persoas,
quebra de todo sentido do deber,
etc. Isto pode que, polo. de pronto,
estea reclamando con toda urxencia un máis decidido nivel de colaboración entre mestres e familias.

-¿Algún problema escolar ·
· rnáis especificarnente galego?
-Si: por exemplo, que nun recente estudio realizado para o .
Consello Escolar de Galicia reflíctese a situación de que unha ampla
·maioría dos mestres se dirixen en galega ós alumnos, mentres que estes, por
contra, empregan na mesma proporción
o castelán e só minoritariamente o
galego. O problema é escolar, aínda
que transcende tamén o ámbito da
escola.

O propio
papel do
profesor
debe modificarse.

e · · ·· · ·. ·
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RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

A GALICIA TARDOROMANA
Xa temos a Galicia romanizada, xa asistimos á progresiva transformación a dos xeitos
de vida, e agora as relacións comerciais entre a Gallaecia e o resto do Imperio -segundo
testemuñan achados coma os de Penadominga, Ouiroga, composto por cerámicas e
bronces en forma de arneses para cabalas e cintos- son habituais. As villae romanas
coexistían coas aldeas tradicionais de orixe castrexa e Lugo é toda unha cidade imperial.
E nesa estamos cando aparece o cristianismo.

Un elemento de cambio.
Segundo algúns historiadores, o
cristianismo foi un factor de desintegración da sociedade romana tradicional, pois introduciú unha
valoración do traballo manual, a
exaltación da pobreza como valor,
negación
do
culto
ó
a
Emperador, ... Tamén esgazou a
familia romana que estaba unida
por vínculos relixiosos e na que se
incluían os escravos. Todo isto no
quita, sen embargo, para que a
expan ión do cristianismo fose un
importante factor de de romanización.
A cri tianización de Galicia foi
1 nta
erodia foi probablemenpr tagonizada, nun principio,
p r ldado e mercadore relacionado coa ultura xuclia.

_

As primeiras comunidades
cristiás galegas.
As primeiras comunidades estaban asentadas nas cidades máis
romanizadas, as que tiñan actividade comercial ou eran asentamentos
militares. Estarían formadas por
escravos, libertos, soldados, comerciantes ... etc e cumprían funcións
asistenciais, de axuda mutua, ... O
cristianismo conviviu coas organizacións sociais indíxenas e coas
relixións prerromanas.
Estímase que na Gallaecia apareceron as primeiras comunidades
cristiás no século III d.c. , nas cidades que moi lago serían episcopais:
Lugo, Astorga, Braga, ... aínda que
non se sab e moito da súa exacta
organización eclesiástica ó longo
de todo o século IV, nin da súa

penetración na cultura castrexa. O
que semella máis claro é . que os
galaicos - seguiron con moitas das
súas vellas crenzas. É dicir: os galegas e galegas das cidades cristianizáronse antes, mentres que a maioría da poboación indíxena contemplou o paso dunha relixión a oufra
sen perder~n os seus ritos. Máis
adiante, a crise do Baixo Imperio
Romano, fuco que moitos cristiáns
pasaran a ter cargos dirixentes na
administración pública.
Estamos no século IV, convulso e
interesantísimo, no qué a Gallaecia
tardortomana pisa forte
na
Historia, con figuras
como
Prisciliano, Exeria e f>aulo Orosio:
Pero isto é xa parte da seguinte
entrega .

FAI ADOIRO
NO ADRO

Xosé Chao Rego

Jossé Be¡nardo Vila Cameán fala
de RAMON SAMPEDRO (2ª parte)
El sempre_tiña tempo para escoitar
nenos e nenas, mozas e mozos, vellos
e vellas; escoitando _e lendo sempre
se aprende algo, Lástima que non
sexa un hábito social. Ramón lía ·
moito, cada vez libros máis asisados, e
foi así como adquiriu coñecementos
políticos e sociais. As vacacións de
ano . en ano, o goce da vida sedenta. ria, cartas no peto, boas roupas, vestía moi ben, gustaba de andar con
gravata, mercou un coche, o 600,
Volveu a embarcar, esta vez nun
grande petroleiro (E~SO Barcelona).
Famoso foi un p~queno accidente
cun gas que se utilizaba para cargar
frigoríficos que lle houbo custa-la pitillos. El estaba moi ben informado
vida. O meu amigo viaxa, traballa,
de todo, do último escándalo polítivive .... goza do mar ~ da terra.
co financeiro no cu do mundo -de aí
Verán do 68.Vacacións.A familia, a que acabase sendo un pouco anarmoza Aurita, os arlligos, a Fuma.
quista-, ata o chisme da
aldea.
Logo o inferno da inmo bilidade. A
Preguntábame cómo ían as causas
certeza de que nunca máis lle pode· da AA. VV, Comunidade de Montes,
face~ unha caricia ós seres queridos;
do Concello, os ciclos da N atureza.
a negativa rotunda a casar a pesar da ¿Por que e para que da vida e da
insistencia de Aurita. Contábame q~e
morte, da liberdade, de Xesús Cristo
para non tolear impúxose unha dismodelo?. Cando tratabámo-lo tema
ciplina, autorrelaxación e lectura.
de D.M.D, na contra do que agora se
Filosofía, política, actualidade ....
pensa , non era unha obsesión. Era un
Sócrates, Kant, o seu admirado Pablo
dereito individual contemplado na
Neruda, Platón .... etc.
Constitución que el esixía. E na proLogo inventouse a súa particularr cüra que a lei non quedase só niso,
máquina de escribir. Escribía sobre a na defensa das castes dominantes.
liberdade, a vida e a morte. Tecles · Pero a CEGA non era tal, só era
hoxe aquí unha pequena mostra do
chisca, destapándolle un dos olios
que el esc:r,-ibía. Nas visitas que eu lle
segundo os intereses de cadaquén; e a
facía, a pesar de ser moito longas,
balanza pesaba sempre máis para o
dende a unha da tarde ata a noite,
mesmo lado na contra das clases
tiñamos conversas que se vían inte- sociais máis oprimida polos poderes
rrompida_s · por outras visitas e cha- político-económico e relixioso ..
madas telefónicas: Wilma, Laura,
Os seus requerimentos contestáPalmés, Loli, etc.
banlle sempre eón "tes razón pero
Era moi .agradable estar con hai un defecto de forma", ou '\ion
Ramón, café, un licor, case sempre
somos competentes" .A pesar de todo
un licor-café delicioso que el mesmo
Ramón sempre tiña o sorriso nos
facía .... mandaba. Servidos con dedibeizos e a conciencia limpa. E así foi,
. cacións e esmero pola súa tan querique a lei imposta por eses poderes da cuñada Manuela, outro chupito e
que non
a xustiza- levárano e

incumprila pensó que por pnmerra
e única vez ..
Cando eu lle dicía: Si, de acordo, xa
que non podes _ter unha vida digna,
debes ter unha iporte digna; pero
non me podes 'privar a min da túa
amizade, da túa compaña. El contestábame: '.'Entón eu teño que seguir
vivo para cumpri-la túa vontade e
·¿onde está a miña?
Un animal de compaña ante un
accidente irrracional non se pode
expresar na lingua dos racionais, pero
estes empregando · o raciocinio e
entendendo que es~á a sufrir, danlle
unha morte rápida e digna. ¿E que eu
non vallo un can? Perdóanos amigo,
polo noso egoísmo, agora quédano-la
inmortalidade dos teus
poemas,
ripios, como ti dicías, e a esperanza
de que ti dende onde estás, e o noso
esforzo por continua-la a túa loita
polos dereitos e liberdades . individuais, removan a conciencia dos
poderes públicos e permitan que a
CEGA imparta esa xustiza que nos
deixen ser nós mesmos sen falsos
paterrnalismos.
Ramón, naso amigo, recibe unha
apreta moi forte de tódolos que estamos aquí e dos que, coma ti, nos
acompañan sen estar fisicamente.

e ·············
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TELEVISION

................................................................................... : .................................................................................................................................................................................... ................ .
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UNHA VAGA MEDIOCRIDADE
Nunca a programación das can/es televisivas foi moi lucida. Certo que non son .todas
iguais, pero ningunha delas apostou seriamamente pola calidade: pola cultura, pola
información seria o'u polos valores. Máis ben foron esclavas do número, da audiencia,
da publicidade e moitas veces mesmo do morbo. Á fin., o seu .máximo afán é o
pecuniario, gañar diñeiro. O demais é pantalla, que disimula o verdadeiio interese. Pero
na tempada que vimos de clausurar os niveis de mediocridade e vulgaridade fóronse
acentuando ata o insoportable: noxentos espacios "rosa" e de rexoubeo nas horas de
maior audiencia, asfixiante presencia ·do futbol tódolos días e mesmo .con varios partidos
por día, concursos máis ou menos parvos (a.certa-lo prezo exacto dun obxecto ... ) con
dilapidación insultante de millóns, festiñas de nivel colexial, tipo Tequelexou, ou series ·
que arrastran a súa monotonía ·díii tras día ... ¡Todo un panorama!
14

peripecias dun grupo de persoas
.encerrado nun chalé, onde non acoSe houbo algo que rompese sorrre
nada espe.cial, resulta pouco
pr nd ntemente a monotonía, eso foi
explicable. Os sociólogos e os entenran Hermano. Eu propúxenme -e didos nestes ·lerios ºe spremeron os
umprín- non scribir sobre tal aborsesos para explícalo. Polo que dixeron
t .
r
u lo d non colaborar había morbo, moito morbo. Sen
nunha ou a a í. Pero tivo éxito de
dúbida: a masa esperaba ansiosa esce-·
audi ncia: alcanzou un cota inespera· nas íntimas de cuarto de baño sen
da de 14 millóns. Descuberto o filón,
censurar, relacións tórridas naquel
veu de seguida a competencia e
ambiente de promiscuidade de
montou
El
Bus, logo
veu
homes e mulleres encerrados . nun
Supervivientes ... E anque non houbo
pequeno cubículo, roces, liortas,
éxito de audiencia, parece que se
enfrontamentos ... Puro morbo. Logo
quere seguir explotando, porque
resultou
que case . non houbo nada.
agora ameázannos co Gran Hermano2. Todo un síntoma de que a vaga de. Ata niso foi mediocre e vulgar a
experiencia. Pero fai pensar que o
mediocridade, de vulgaridade e de
pico
de máxima audiencia acadado
infracultura nos vai seguir perseguinata o momento nas canles televisivas
do.
españolas corresponda a unha causa
14 millóns son moitos millóns.
Preto de media España pendente das
así.

Ü

MILLÓNS MIRANDO UN ZOO

HUMANO

QUE NON SAE NA TELE NON

EXISTE

Pero insinúan outro motivo
máis profundo e máis grave. A razón
de tanta audiencia sería a tele mesma:
mensaxe é o medio" dixo xa hai
algún tempo .Mac Luhan. E dicir:
non importa o .que se di ou o que se
fai, o .que importa é saít no medio de
comunicación. "Chupar pantalla" na
tele o máis posible, acapara-la portada da revista, aparecer a toda plana na
primeira dos xornais, fi.gurjlr no poster ou no cartel exposto na parede ou- .
na parede publicitaria, protagoniza-la
película. Eso é o que llriporta; o de
menos é o que dis ou fas, o que aportas ou non. Só interesa a imaxe. O
resto, a formación, a cultura, os valores persoais ou sociais, etc., non son
mensaxe hoxe en día. Sábeno moi
ben -e practícano- os políticos de

''a
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Antón Miramontes

Tamara: outro
esperpéntico
invento da
tele-lixo.

turno, os actores . e outros moitos,

dos á súa promoción, convértense

mesmo a xente da farándula que vive

nuns fenónienos, nuns heroes, n{ins

do conto, gracias a esto. Un grupo de

ídolos da masa mediocre e acrítica.

persoas, por vulgares, correntes e ata
estúpidas · que fosen, exhibidas na

SEMPRE NOS QUEDARÁ A

pequena pantalla as 24 horas do día ó

Visto así, un asunto tan parvo

longo de meses, con tódolos recursos

como o Gran Hermano ten unhas

dun medio de comunicación dedica-

consecuencias

socia1s

2

terribles.

Transmite uns valores enormemente
negativos,.sobre todo para a mocidade. Se o éxito se consegue deste
xeito, non importa a formación perso~, nin o traballo, nin a cultura, nin
bs valores tanto persoais como
sociais, ¿para que estudiar, prepararse,
formarse, educarse? Só int~resa coidar e promociona-la imaxe. Por outra
banda, descúbreno-lo enqrme influxo que os medios de comunicación,
e sobre todo a. televisión, están exercendo sobre o ambiente da soceidade
actual e os valores que se están transmitindo hoxe en día .
. Diante deste panorama parece que
tería moito que dicir unha tele pública, non comercial, que volvese polos
valores e contrarrestase toda esa
bazofia televisiva. As privadas só buscan audiencia e cartos, e compréndese. Pero a TVE-1 non encontrou
aínda o seu sitio nin defiiuu a súa
específica función. Hoxe é unha máis
en competencia, coas privadas. Unha
pena. Mentre's tanto, parodiando a
Humphrey Bogart na película
Casablanca, (sempre nos quedará
París), acouguemos porque "sempre
nos quedará a .2 ". Polo menos mentres ó .pp non se n·e ocorra privatizala, que todo pode pasar...
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ENDEREZO : ...... ....... ... . .... ..... ... : ...... .... ... ... . .. .... ......... '. ........ ... .. . '. . . .. . .... .. .. ....... ... ... . .... ........... . : ... ..... ........ .
CÓD. POSTAL: .................... .......... CONCELLO OU CIDADE: .. ..... ....... . . ... .... ... ... . .. ... .... PROVINCIA: ........ .. . . ........ .. , .. ... . . ...... . .
PARA SUBSCRIÓÓNS:
SUBSCRICIÓN ANUAL - SINALAR CUN X:
Real: 3.00ff pts. O
Ordinaria: 2.500 pts. O

De apoio: 5.000 pts. O

DOMICILIACIÓN
BANCO OU CAIXA E AFORROS: ·· · ··· · ·· · · ·· ·.···•• \• •••······ ··· ················:····················· · · · ······························ · ··· · ····· · · · · ····
- DOMICILIO DO BANCO: ... . . . ................................... ... ...... ... . ................. . ....... .CÓD. POSTAL: .. . ......... ......... . .. ............ .
CONCELLO OU CIDADE: ... . ..... : ............ PROVINCIA: . . ...... . '. ......................... . ........... .TITULAR DA CONTA: ... ....... ...... . .......... .. .. .
N• de CONTA: ____ / ____ I __ I ___ . . : ____. __
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta , os recibos que ó meu neme lles sexan presentados ó seu cobro por IRIMIA.
En ........... .'.................................. a ....................... de ................................... de 200_.
Atentamente.

Se queres podes ingresar directamente en calquera das nosas cantas indicando claramente o teu neme no impreso de ingreso e enviándonos unha copia xunto cos teus datos.
Con ta:
CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822
CAIXA POSTAL: 1302-6000-83-0017905488

. . . . . .. . .

FAI ANDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

¡NOVO SÉCULO! . ¿ESCURO?
¿Non seredes vós deses que se sorprenden con tanta choiva (ou chuvia).
¿Non sabedes iso de lúa tronada 30 días mallada? Pois así vos foi, o 25 de
novembro entrou a lúa e menuda lu.minaria no ceo ¿que esperabades?. A ver
se a lúa de xaneiro, que lle chaman "lúa de Nadaf', nos trae algo mellor; por
certo, sabede que esta é unha lúa morta, que non vale para facer traballo ningún. Alomenos no ano novo xa se lles notará ós días, xa o di o refrán por xaneiro unha hora por enteiro e por san Erais dúas horas máis.
E cos días a medrar que se vaia cumprindo o "Feliz 2001 ", que aír1:da non
vos desexamos.
¿E como vos foi no Nadal? ¿Cantastes algúhs vilancicos en galego ou fostes canta-los Reís? O oU:tro día tratámo-lo tema pero foi moi etnográfico, así
que hoxe ímosvos falar un pouquiño das súas orixes literarias e lingüísticas.
Panxoliñas, cantares de Nadal, de Aninovo e Reís ... son manifestacións da .
literatura popular que mantiveron a súa tradición ó longo dos séculas escuras
(entre o XV e o XVIII). Foron "escuras" porque se lles perdeu toda a luz á

O CANTAR DO IRIMEGO
1 ~ Veño descubrindo hai tempo
polo que levo.ben lido
que máis que Maior . Orella
cómprelle Mellor Oído.
2. Ese ·señor de Vasconia
que ten inxenio agudo
-sorriso de orella a orella-,
dixo algo macanudo.
3. Aquí ternos un sincero
que vai dici-la verdade
moi contra do seu Partido
e do que é a súa vontade.
4. Don Xaime, ·que é un socio
dos rapaces do Psoe
lánzalle un aviso urxente
que o socialista desoe. ·
5. Católico confesante
don Xaime confesa axiña
algo que leva cravado
na medula coma espiña.: ·
6. "Tenvos este cometido
o pacto antiterrorista:
ir desfacendo ós poucos
· xente nacionalista".
7. Con británica elegancia
Sir Paco, que é medio inglés
como non quere o galego
entende todo ó revés.
8. Este lord how do you do"
fai da Coruña o primeiro
concello antinacional
"very well" míster Vazqúeiro.

....º

nosa lingua e literatura, que brillara moito entre os séculas XII e XIV cando
toda a lírica de gran parte da península (incluído Portugal) se facía en galego.
Pero nestas que chegaron os Reís católicos e levaron a cabo aquilo de ... la
doma i castración del reino de Galicia ... Soa forte pero foi así. O caso é que os
vilancicos salváronse neste período porque moitos poetas cultos (Carlos
· Patiño, Frei Francisco de Santiago, Manuel Bravo de Velasco ... ) se préocupa- .
ron de pasalos da tradición oral á escrita, e. estanvos conservadiños en manuscritos das catedrais de Santiago e Mondoñedo. O máis curioso foi que se chegaron a difundir incluso nas catedrais de Lisboa, Coímbra,Valladolid, Zaragoza
e Toledo, onde e cantaron durante os séculas XVII e XVIII. Dise que ti~ron
tanto éxito porque se xogaba co parecido entre "galileo" e "galega",
'Ourente" e "Ouren e", e pola gran difusión en Galicia dos nomes Manuel e
María.
ada un pode pen a-lo que lle pareza, o caso é que os vilancicos estiveron aí nó queriamo que servisen estando, por iso vos chamamos a que
vo intere de na úa recuperación e conservación. Se queredes incluso nolo poded
nviar...

9. A forza de simpatía
de Paco of Mary .Pita
arrastra a dous concellos
para que a función se repita.
10. E así dous membros do Bloque
moi mal, nada very well _
en La maior de Coruña
entran e cambian de peL

l 1. Xa nos viña dando a alma
de que ETA non é o centro
do interesee do P P
que máis ca fóra está dentro.
12. A boca do tal don Xaime
chégalle de orella a orella;
.mello'r que a teña pecha
ou diga "me" coma ovella ..

