
Ointerese da figura de Plácido
Castro radica nunha traxec-
toria que exalta, de principio
a fin, unha peculiar singula-
ridade. Compartía, co me-

llor da súa xeración, a vocación
galeguista, pero o seu dilatado
periplo británico superaba, de
lonxe, calquer episódica estadía
centroeuropea; da literatura á po-
lítica, o seu coñecemento do
mundo céltico e británico en par-
ticular, era algo máis que produc-
to de cultivadas lecturas ou al-
gunha viaxe de estudios; e, por
riba de todo, o seu humanismo
renacentista (xornalista e analista
político, falaba varias linguas, to-
caba o piano, exercía de crítico
teatral, magnífico
traductor, sabía de
astronomía, pinta-
ba acuarela, etc.)
que asentaba nun-
ha educación privi-
lexiada no Colexio
Scarborough pri-
meiro, compartin-
do pupitre con al-
gúns membros da
familia real británi-
ca, e na Universi-
dade de Glasgow
despois, sempre en contacto con
destacadas figuras do seu tempo,
de Chesterton a Eoin Mac Neill.  

E falamos dos anos vinte do
século pasado, tempos convul-
sos nos que soubo atopar axiña
a clave esencial que inspiraría a
súa conducta e existencia: a de-
fensa da identidade e do univer-
salismo. Plácido Castro creía
neste país. Toda a súa vida,  tan-
to en horas de entusiasmo como
de frustración, xirou arredor dun
perseverante esforzo pola digni-
ficación de Galicia. Os seus ide-
ais cívicos e democráticos, sóli-
da e racionalmente interioriza-
dos dende os anos mozos, axiña
lle permitiron identificarse coa
causa galeguista, a que mellor
recollía esa mensaxe positiva e
optimista de impulso das nosas
vitalidades, mesmo cando esa
simpatía se desenvolvía con to-
do un mar por medio. A pervi-
vencia deses mesmos ideais fixo
imposible a súa permanencia en
Galicia nos duros anos da pos-
guerra cando, despois de varios
meses no cárcere, foi deportado
a máis cen quilómetros de Mu-
xía, donde fora detido polos se-
diciosos. A finais dos anos coa-
renta, o paso pola BBC permi-
tiulle certo alonxamento dos
anos máis cutres do franquismo.  

Plácido, aínda hoxe teórico
realmente novidoso da saudade,
tivo certamente un compromiso
político, moi apaixoado antes da

guerra, que o levou a militar ac-
tivamente no Partido Galeguis-
ta. Dende o primeiro momento
formou parte da súa Comisión
Executiva e permaneceu nela
ata o final. Os servicios presta-
dos dende esta instancia orgáni-
ca foron moitos e diversos, pero
para a historia quedará a súa
vinculación á proclamación de
Galicia como nacionalidade his-
tórica no Congreso de Naciona-
lidades Europeas, celebrado en
Berna en 1933. Algo que se de-
bería relembrar máis.

Pero o compromiso de Pláci-
do con Galicia sempre transcen-
deu o político e mesmo pode di-
cirse que este ámbito era simple-

mente instrumen-
tal para quen o re-
xurdir da nosa Te-
rra non comezaba
nin remataba no
ámbito da política,
senón que esta era
unha ponla máis
do que habíamos
de facer noutros
dominios.  O seu
labor no ámbito da
traducción, por
exemplo, limitada

no coñecemento público á ver-
sión de As Rubbayat é sen em-
bargo moito máis extensa e está
aínda por recoñecer debidamen-
te. Coherente e consecuente, rei-
vindicou sempre a universalida-
de do noso idioma e da nosa cul-
tura como premisa e fundamento
dunha conducta irrenunciable.

A visión dun Plácido pesimis-
ta e alonxado do galeguismo de
posguerra, esixiría moitos mati-
ces. Ademáis da súa partici-
pación activa en numerosos
eventos culturais que presentaban
como denominador común aquel
rexurdir identitario que profesara
nos anos mozos, aínda despois do
seu segundo regreso do Reino
Unido, na década dos cincuenta,
xurden a cada paso evidencias do
seu comprometido labor en apoio
das reivindicacións estudiantís no
Instituto Laboral de Vilagarcía
ou en favor das viúvas e familia-
res dos mariñeiros galegos faleci-
dos nas costas inglesas. 

Plácido era un individuo sin-
gular e excepcional. Sempre
discreto, sen avidez de protago-
nismo, de tan excesiva modestia
que resultou prexudicial ao pri-
varnos de boa parte da súa obra,
periodística, traductora e de re-
flexión, que aínda permanece
inédita en boa medida. Paga a
pena coñecer a Plácido e oxalá
que novas aproximacións favo-
rezan a merecida significación
desta insigne figura.♦
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distancia que cumprise para ato-
parse a ela mesma. Nunha esen-
cial lectura do seu pensamento, a
historia do galeguismo semella
se-la historia da humanidade. Os
galegos, en tanto que seres so-
ciais, deben asumir enteiramente
o legado do galeguismo, ideal-
mente dende o pri-
mixenio e o espíri-
to. É así que se
chega a un lugar
común ou a “luga-
res comúns” como
sermos celtas ou
como Irlanda ér-
guete e anda. 

Da súa longa
relación con Ingla-
terra, queda a súa
comprensión libe-
ral e a admiración
por un tal réxime
parlamentario. O
liberalismo tamén
implica  indepen-
dencia e liberdade,
e contribuíu dende
o século XIX a
instaurar, en case
todos os países eu-
ropeos, estados constitucionais e
democráticos. Liberalismo e na-
cionalismo conxúganse; aquel
debe acompañar o patriotismo
para que sexa unha forza criado-
ra de cultura e cidadanía que
tenda á descolonización da nosa
terra. Así defende  que “o na-
cionalismo é liberal porque xor-
de dunha arela de liberación”.
Non está daquela moi lonxe dos

libertarios federalistas cando
afirma que o mundo será inevi-
tablemente federal por razóns
administrativas e para que poida
funcionar o sistema democráti-
co; mais non liga o seu interna-
cionalismo co das Interna-
cionais; con sermos nós mesmos

para ser alguén no
mundo, sí. Isto úl-
timo acada un ni-
vel moral impor-
tante. Un credo e
unha militancia, o
nacionalismo das
pequenas nacións,
a prol da pacifi-
cación, o anti-im-
perialismo e o
universalismo.

¿A quen vai di-
rixido o seu discur-
so? É evidente que
ós irmáns que son
todos os galegos: o
destinatario é o po-
bo que vota
maioritariamente o
primeiro Estatuto
de Autonomía de
Galicia. A sensibi-

lización varre co alleamento e de
aí á toma de conciencia política
hai un paso, que obrigará o na-
cionalismo galego, tradicional-
mente culturalista, a intervir poli-
ticamente. Plácido non é unha
excepción; como ocorre noutros
países colonizados, o intelectual
pon as súas letras ao servicio  do
descubrimento da nación. É
consciente de que o Estatuto,

“non vai ser o que nós quereria-
mos”,  pero tamén de que non se
pode perder. O que están a facer
os galeguistas é un traballo para a
consecución da autonomía, pero
tamén para o futuro en canto es-
tán sentando o corpus doutrinal
que debía establecer as bases do
nacionalismo popular no porvir.
Plácido espera que ao entrar na
vida política xurda o sentimento
galeguista  case intacto, “produc-
to da unión  do galeguismo cons-
ciente co galeguismo latente”.
Non se dirixe a unha clase social
–proletarios do mar e da terra–,
non os considera o motor que le-
vará adiante a empresa e tampou-
co cuestiona o capitalismo como
sistema, pero pensa que o PG,
unha vez conseguida a Autono-
mía, deberá ser cada vez máis es-
querdista e opta polo cooperati-
vismo “porque tén máis forza có
capitalismo” e non é o socialis-
mo. Ao remate o propio PG clau-
dicaría da vida política.

Nos que serán os derradeiros
anos da súa vida, ben puido ale-
darse cos acontecementos da so-
nada sublevación campesiña con-
tra o vasalamento das grandes
empresas capitalistas sobre Cas-
trelo de Miño para construír o en-
coro. Neses sucesos houbo unha
afirmación de convivencia  para a
defensa da verdadeira moderni-
dade –a que non asoballa a eco-
nomía substituíndo o pan e a casa
propios pola auga dos intereses
alleos–, e porque houbo unha ir-
mandade para se lle opór.♦

Conta Castelao que, cando a
guerra civil, o comisario do
Batallón galego, despois
dunha heroica acción en
Brunete, mandoulle ó Go-

berno este parte: “Nos hemos
acercado quinientos metros a
Galicia”, manifestación de gale-
guismo que non foi recibida con
agrado, pois “o noso acento so-
bresaía como precursor de vida
segura e independente”.

Este achegamento a nós mes-
mos non puido manifestarse “sen
odiar nin combater” como quería
o pobo galego en xuño do 36, que
así se expresaba no último capítu-
lo do preámbulo do proxecto do
Estatuto. E o combate produciuse
tamén fóra dos campos de batalla,
no interior e dende os exilios va-
rios. Plácido Castro foi un deses
combatentes a prol dunha vida se-
gura e independente. El afirma
nunha conferencia organizada po-
la Irmandade da Coruña que o
nacionalismo é un credo moder-
no, no mesmo ano, 1931, no que
o Partido Galeguista celebra a súa
Asemblea de constitución, e da
que saíu elixido como membro
dirixente. Nesta breve aportación
tentamos aproximarnos ao que
quería dicir, ¿cal era o seu discur-
so, a quen se dirixía e para que?

O para que é doado. Tentaba
co seu labor –coma xornalista, no
PG, ou nas ondas da BBC– ache-
garse, coma aquel soldado, cando
menos cincocentos metros a Ga-
licia ou, visto dende a outra face,
que esta se achegase salvando a
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O  F O R O
DAS IDEAS E DAS ARTES

Dixo o poeta alemán Johann
Wolfgang von Goethe que
“o que non sabe leva-la con-
ta / por espacio de tres mil
anos / queda como un igno-

rante na escuridade / e só vive ao
día”. Quizais fose este o presu-
posto que abocase a Plácido Cas-
tro á súa afección por todos os
saberes que estiveron á súa man.
Coñecido é que se interesou pola
astronomía, a historia, a política,
a música; ademais dunha grande
devoción polo coñecemento de
culturas distintas á súa propia e á
súa vez tan próximas.

Mais foi entre todas estas
materias a poesía a súa filla pre-
dilecta, tratouna sempre con
maior afecto, case coa delicadeza
coa que se trata aos picariños.
Para Plácido é a verba poética al-
go máis que unha expresión co-
mo tal; a voz do poeta, concibe o
corcubionés, é unha voz que se
prolonga desde o pasado, o pasa-
do da tradición e do sentimento
da terra, e que ha servir tamén
coa mesma vixencia no futuro.

Segundo esta concepción, a
poesía ten unha serie de connota-
cións transcendentais. Como tal a
lírica provoca a expresión, mais,
á súa vez contén un nexo entre o
pasado e o futuro no seu ámbito
cultural. Adquire así a poesía,
dentro desta concepción, un ca-
rácter eterno; imperecedoira por
tanto, por ser nacida de sentimen-
tos arraigados no ser humano, ta-
mén supón un compendio de to-
dos os saberes, sentimentos e vi-
vencias, como puido comprobar
o propio Plácido no seu breve la-
bor como poeta. Considéraa, en-
tón, representativa do individuo
en tanto que este procura trans-
mitir nos versos a propia comple-

xidade. Do mesmo modo será de-
bedora dun contorno sociocultu-
ral proxectado cara ao futuro.

Na filosofía que expresa Plá-
cido Castro en diversos artigos, a
poesía é a forma básica e necesa-
ria que un pobo ten para expresar-
se, para construír a súa identida-
de. Deste modo no ámbito gale-
go, considera Plácido o sentimen-
to céltico, expreso ou latente, un

elemento esencial da arte poética.
E é mediante este argumento co
que este digno representante do
galeguismo de preguerra conxu-
gou as súas amadas patrias, a ga-
lega, principal, e a das Illas Britá-
nicas, con cada un dos seus pobos
(mesmo os non propiamente cel-
tas que toman estas características
por evidentes motivos de inevita-
ble préstamo entre pobos raia-
nos), e polas que sempre amosou
unha sincera devoción.

Partindo deste ser galego e
do seu coñecemento de certas
culturas, de modo sobranceiro a
irlandesa, non dubida en consi-
derar a saudade como o elemen-
to configurador do espírito célti-
co, manifestado no axioma “the
remote as remote” (o afastado na
distancia). Será esta argumenta-
ción, tomada do inglés Havelock
Ellis (O espírito céltico na litera-
tura) a que o leve a incluír á li-
teratura galega dentro da expre-
sión de orixe celta, logo de anali-
zar os motivos que aparecen tan-
to na lírica galega medieval co-
ma os de autores modernos. Así
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mesmo tamén considerará como
literaturas propiamente célticas á
gálesa e irlandesa, e incluirá ta-
men certos autores ingleses de re-
levancia (Shakespeare, Keats,
Coleridge) e sobre todo a Christi-
na Rossetti á cal dedicou Plácido
traduccións e ensaios. No traballo
máis importante neste sentido, un
estudio inédito sobre as similitu-
des existentes en xeral, e sobre a
saudade en particular,  nas obras
de Rosalía e Rossetti, chega á
conclusión de que esta é, polo ca-
rácter da súa poesía, predomi-
nantemente de base céltica.

Na obra de Plácido temos
exemplos abondo que demos-
tran esta súa aproximación á
poesía, ben nos seus artigos
xornalísticos, nas traduccións e
sobre todo no ensaio sobre a
saudade antes citado. Semella
non importarlle a época, a po-
sición ideolóxica nin a postura
estilística; considera que todos
os poetas dunha mesma área
cultural deben ter un nexo coa
súa propia idiosincrasia; e, co-
mo xa se indicou, será este
sentimento céltico, manifesta-
do principalmente pola sauda-
de, o que lle sexa propio á cul-
tura galega, así como a outros
pobos considerados cultural-
mente celtas.♦

POEMA INÉDITO

‘Praia’
Voume embebedar coas vagas,
bebendo champán do mar
en copa verde esmeralda.

Voume enxabronar coas vagas,
para logo me afeitar
co agudo fío da iauga.

Darme unha masaxe de escuma,
dende o cabelo ata os pés,
unha fricción de burbullas.

Vou dar unhas cantas voltas
no tiovivo do mar,
tomándolle o pulso ás ondas.
E nas augas transparentes,
como si fose arroás,
construír túneles verdes.

Logo no berce flotante,
méntralas ondas o arrolan,
cabecear un instante.

Pentearme cunha brisa,
e secarme con toalla
de febras de sol tecida.

Deitarme na area quente,
e no seu molde facerme
como unha estatua xacente.

Fumar a pipa do opio
da brétema do solpor,
fundindo na noite o corpo.

Sentirme como atraído
pra alén do borde da Lúa,
por vértigo do infinito.

I en silenzo de veludo,
adormecer, cando as ondas
morren nun doce marmullo.
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xa de volta a Galicia durante os
convulsos anos republicanos, en
El Pueblo Gallego (Vigo), Infor-
maciones (Madrid), La Nación
(Buenos Aires), Jornal de Noti-
cias (Porto) e nas publicacións de
ideario A Nosa Terra e Ser. Ou
tal como o demostrou en 1933
durante o IX Congreso de Na-
cionalidades Europeas, en Berna,
a onde acudira en nome do Parti-
do Galeguista para conseguir, e
así foi, que se lle recoñecese ese
estatus a Galicia.

Pese a que, seguindo esa do-
bre e complementaria vía de
compromiso persoal, sabe bifur-
car os seus textos segundo vaian
para a prensa galega ou para a
prensa de fóra, ofrecendo, na pri-
meira, aqueles que teñen a actua-
lidade como un referente necesa-
rio e, na segunda, aqueles que to-
man a actualidade como un pre-

texto referencial, non se diferen-
cian apenas na súa fórmula es-
tructural. Son sempre textos de
opinión que, sen romper coa ac-
tualidade, posúen as caracterís-
ticas propias do xénero ensaísti-
co. Velaí por que optamos por
calificalos, dentro da tipoloxía
xornalística dos xéneros argu-
mentativos, como artigos ensaís-
ticos. Mesmo os que el definiu
como crónicas (“Crónicas desde
Londres”, que enviaba tanto a El
Pueblo Gallego como a Informa-
ciones) non o son en sentido es-
tricto, pois que rebasan o tono in-
formativo/interpretativo propio
do xénero, visibilizando unha es-
tratexia retórica –argumentos ob-
xectivos e tamén subxectivos con
afán probatorio e persuasivo– na
súa construcción, ademais dun
envolvente ensaístico que lle sir-
ve para contextualizar os temas
no tempo histórico, político, so-
cial e cultural que corresponda. 

Este é, por outra parte, o mo-
delo máis utilizado polos pensa-
dores e ideólogos nas publica-
cións daquel tempo. Tanto en
épocas de resistencia –eis por que
a denominada rebelión dos inte-
lectuais contra as medidas de res-
triccións e censura da Dictadura
de Primo de Rivera acabou pro-
ducindo literatura xornalística de-
se tenor– como, sobre todo, en
épocas de apertura e conseguinte-
mente de acentuación das dife-
rencias ideolóxicas –eis a carga
de opinión e polémica na prensa
cada vez máis numerosa dos anos

republicanos–. Xa que logo, non
inventaba nada. Botou man del
para conseguir o que outros moi-
tos pensadores e ideólogos perse-
guían, cada quen desde a súa po-
sición estratéxica e coa súa pro-
pia impronta autoral –a de Pláci-
do Castro centrada no proxecto
progresivo e progresista dunha
Galicia autogobernada, incardi-
nada na Europa das nacionalida-
des con personalidade propia–:
influir na opinión pública.

Non cae na demagoxia propia
de quen se abona ao ideoloxismo
e esquece as regras máis elemen-
tais da retórica aristotélica. Subs-
cribe, pola contra, un modelo de
construcción discursiva que utili-
za recursos científicos, lóxicos e
lingüísticos para expoñer unha te-
se que pretende demostrar como
verdadeira ou de valor universal
(a do universalismo e a necesida-
de dun equilibrio internacional
que compatibiliza coa defensa das
pequenas nacións, a do pacifismo
facendo dos cidadáns e non dos
Estados o verdadeiro obxectivo
antibélico, a dos nacionalismos
útiles que asentan en proxectos e
programas nos que a identidade é
concebida como unha estratexia a
desenvolver, a dunha política ex-
terior para Galicia, a do coopera-
tivismo como fórmula embriona-
ria dunha economía autoorganiza-
da…). Tenta persuadir sempre
mediante un razonamento de base
retórica que se auxilia dos coñe-
cementos que o propio autor ten
sobre os acontecementos, feitos e
realidades sociopolíticas, que pri-
man nas axendas do seu tempo e
contribúen a axustar e no seu caso
a modificar ou transformar os
imaxinarios sociais e culturais das
comunidades afectadas. Velaí to-
dos os artigos ensaísticos (textos
de persuasión argumentativa) e
todas as crónicas interpretativas
(textos de persuasión narrativa ou
descriptiva) que publicou sobre
Irlanda ou sobre a relación entre o
Reino Unido e os países de Esco-
cia e Gales, para que se reflectara
neles a sombra alargada dunha
Galicia traicionada. 

Os tráxicos avatares da Gue-
rra Civil obrigárono, como a tan-
tos outros, o silenzo. Rompeu
con el na BBC de Londres, á que
volve fuxindo da persecución e
do desasosego permanentes. A
solidariedade internacional con-
tra o réxime franquista, a defensa
dunha Europa sen fascismos, a
democracia como fundamento de
convivencia, e Galicia como re-
ferente vital, intelectual e políti-
co, están nas súas alocucións ra-
diofónicas, en castelán nunhas,
en galego noutras. A volta ao seu
país en 1956 tamén é a volta á
súa actividade xornalística (Faro
de Vigo, La Noche, Diario de
Pontevedra, ou o agora incautado
El Pueblo Gallego…). Pero non
será como antes. Non hai debate
político, non hai xornalismo polí-
tico. Os seus textos conservan a
lucidez autoral e o compromiso
moral de sempre, pero reorienta-
dos. Nos temas e na estructura. A
cultura, as tradicións, a poesía, as
posibilidades do turismo e a ne-
cesidade que ten Galicia de traba-
lladores profesionalmente ben
formados. A actualidade só como
un pretexto referencial.♦

Plácido Castro pertence a unha
xeración de intelectuais e po-
líticos galegos que conciben e
fan uso da prensa como un
dos principais activos para a

creación de conciencia cidadá. De-
catáranse de que a prensa é un ac-
tor social imprescindible para
asentar en Galicia aquelas alterna-
tivas ideolóxico/políticas que con-
fluían, non sen tensións, na Europa
de entreguerras. Coincide, ade-
mais, cos anos en que os xornais
afrontan unha fonda e trascenden-
tal reconversión industrial e conse-
guintemente profesional das súas
estructuras, urxidos, sen dúbida,
polos cambios sociais e culturais
que van experimentando os públi-
cos, consolidándose así a prensa
de masas. Síntense acuciados pola
sucesión de acontecementos e, au-
xiliándose dos novos mecanismos
de transmisión, fan do xornalismo
informativo un obxectivo priorita-
rio. Pero sen arredarse da vocación
política que xustificara a súa crea-
ción, e que en cabeceiras como El
Orzán, La Zarpa, Galicia, El Pue-
blo Gallego ou El País, e por su-
posto, na prensa de ideario que foi
por exemplo A Nosa Terra, ali-
menta o modelo de xornalismo
ideolóxico co que arrancara o sé-
culo XX. Reprodúcense así na
prensa as posicións coas que se
autoafirman sucesivamente en Ga-
licia o agrarismo, o nacionalismo e
o republicanismo.

Esa xeración conquista os es-
pacios xornalísticos, ora desde
dentro das redaccións (un Blanco
Torres ou un Xohán Carballeira,
entre outros), ora desde a condi-
ción de colaboradores, como é o
caso de Plácido Castro desde que
en 1927 decide participar desa
maneira nesa estratexia de propul-
sión cívica. Os índices de urbani-
zación e alfabetización seguían
sendo moi baixos, pero avanza-
ban, o que daba azos a quen, co-
ma el, estimaban que sobre eses
bimbios era posible afianzar un
proxecto político, liberal e progre-
sista, no país. Para o que era preci-
so, antes de nada, tomar concien-
cia desa realidade en construc-
ción. Cara dentro e cara fóra. 

Os galeguistas do primeiro
nacionalismo galego que xurde
arredor das Irmandades da Fala,
nomeadamente un dos seus
apoios máis sólidos, Antón Villar
Ponte, atoparon en Plácido Castro
a un lúcido e culto propagador de
ideas e a un razonablemente ace-
do fustigador do centralismo des-
naturalizador, pero tamén a quen
posuía a visión máis aguda sobre
a necesidade que tiña de lexiti-
marse, e con el Galicia, no ámbito
xeopolítico europeo e, andando o
tempo, a ambas bandas do Atlán-
tico. Estaba entre os mellores em-
baixadores para ese dobre cometi-
do, tal como se pode comprobar
tanto nos artigos ensaísticos como
nas crónicas que foi publicando
antes da Guerra Civil, primei-
ramente desde o Reino Unido, e

Mariñeiros
irlandeses

amañando
as nasas.

Fotografía
do propio

Plácido
realizada no

ano 1928.

‘Sabe bifurcar
os seus textos
segundo vaian
para a prensa

galega ou para a
prensa de fóra”
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O discurso xornalístico
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Plácido
Castro
nunha

emisión
radiofónica.



¿El como se entende que –an-
tes de 1930– verta ao galego
algúns textos literarios pro-
ducidos en inglés o mozo
universalista de vinte e non

moitos anos que era Plácido Ra-
món Castro del Río, nado en Cor-
cubión, de familia con moitos po-
sibles, enviado desde os seis anos
á Gran Bretaña para educarse ata
cursar os estudios universitarios e
onde residía, ben relacionado con
intelectuais e artistas británicos,
que escribía en castelán para xor-
nais de Galicia e Madrid, que tra-
ducira do castelán ao inglés a tra-
xicomedia Almas brujas do santia-
gués Manuel Linares Rivas...?
Descontado que o fixese por gañar
sona ou diñeiro –pois que en nin-
gún destes ámbitos lle había resul-
tar especialmente rendible– e con-
sonte a andaina vital do corcubio-
nés, cadra pensar que vía no tal
certa utilidade para Galicia. E non
estará por de máis parar mentes en
que a distancia –física e cultural–
que o separaba realmente de aquí
non constituíu atranco para el ver
con precisión meridiana cómo de
feito era ou ben se atopaba este pa-
ís, así como por qué carreiros con-
cretos cumpría que o mesmo dis-
correse. En contraste evidente coa
imaxe e visión que, a través da súa
mirada embazada a poder de non
superados prexuízos, tiñan do
mesmo –daquela e noutros tem-
pos– coma quen di todos os conte-
rráneos da súa condición social.
Mesmo é de salientar o esforzo
que debeu realizar persoalmente
para facerse co dominio da lingua
galega que lle permitiu acoller con
dignidade a poesía estranxeira nela
quen sequera tería ocasión de utili-
zala habitualmente no reducido
tempo que permanecera en Galicia
nin podía tela aprendido escolar-
mente. Non parece descamiñado
supoñer que, desde fóra do país,
vise na traducción ao galego de
obras significativas de literaturas
estranxeiras un estímulo importan-
te para aguilloar –por vía de exem-

plo– a para el indispensable recu-
peración explícita da propia identi-
dade polo país que o viu nacer, co-
mo esclarecidos intelectuais “ir-
máns” o viron desde dentro (poña-
mos por caso a Otero Pedraio fa-
cendo o propio co Ulysses de Ja-
mes Joyce). 

Pois dáse o caso que o “huma-
nista, liberal, cosmopolita: símbo-
lo da universalidade do naciona-
lismo galego” que foi Plácido
Castro –no dicir preciso de Xulio
Ríos– non errou nin se arrepentiu.

Non se arrepentiu, digo, visto
que reincidiu e insistiu no tanto de
traducir e publicar obras relevantes
do inglés ao galego. En datas, tem-
pos e situacións ben diferentes: de
Glasgow a Galicia, tamén en Esto-
ril, logo en Londres, finalmente en
Cambados; escritor e publicista,
dirixente nacionalista, sancionado
e desterrado, mesmamente exilia-
do, profesor de inglés... Por obra
súa, viron a luz versións galegas
de textos debidos a poetas escoce-
ses, irlandeses e ingleses como son
Robert Burns, William Butler Ye-
ats, Raferty, George Wiliam Rus-
sell, Egan O’Rahilly, Seamus Car-
tan, Thomas Moore, Christina
Rossetti, William Henry Davies,
Alfred Edward Housmon, Walter
John de la Mare, John Masefield,
Ernest Christopher Dowson...  Di-
fundíndose en publicacións perió-
dicas (El Pueblo Gallego, Faro de

Vigo...) de 1927 a 1933 e na déca-
da dos anos 60 –a interrupción
non foi voluntaria–. Desde Lon-
dres, a través do “BBC-Galician
Programme” a cargo do propio
Castro, cara ao final dos anos 40.
No libro Poesía inglesa e francesa
vertida ó galego (un fito na histo-
ria da tradución á nosa lingua, se-
gundo Vicente Araguas), en cola-
boración con Lois Tobío e F.M.
Delgado Gurriarán, que publicou
a Editorial Alborada de Bos Aires
o ano 1949. Na revista Grial, o
ano 1965, publica Os Rubáiát ,
“flores da lírica e do pensamento,
vellas de oito séculos, do Irán”, do
astrónomo poeta de Persia, aló po-
lo século XI, Omar Kayyán, ex-
plicando convincentemente o por-
qué da súa traducción a partir da
versión inglesa de Edward Fitzge-
rald. Así mesmo traduce teatro: en
colaboración cos irmáns Villar
Ponte, o ano 1934 publica na Edi-
torial Nós, en tradución ao galego,
o volume Teatro Irlandés. Dous
folk-dramas (“Catuxa de Hou-
lihan” e “O país da saudade”, de
W.B. Yeats.

E non estará en que errou Plá-
cido Castro no tocante a estimular
coas súas traduccións a recupera-
ción explícita da nosa identidade
quen observe con atención a reali-
dade galega de hoxe. ¿Negará al-
guén, con razóns de peso, a contri-
bución das traduccións ao galego
na erradicación do complexo de
inferioridade que nos veu eivando
ou a súa incidencia lingüística e
estética na producción literaria de
noso, para citar só dous exemplos? 

Ben atinada foi, xa que logo,
a creación do Premio de Tradu-
ción Plácido Castro, para pro-
mover boas traduccións de obras
importantes da literatura univer-
sal ao idioma galego. E ben ma-
la cousa é que este tivese que ser
instituído pola Fundación Pláci-
do Castro, hai dous anos, pois
que antes carecera de sensibili-
dade ou vontade abondo para fa-
celo a Administración Galega.♦
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Plácido Ramón Castro del Río
1902

● Nace en Corcubión o 25 de xaneiro.
1908

● Inicia en Glasgow os seus estudios.
1919

● Matriculase na Universidade de Glasgow para estudiar Filoloxía Inglesa.
1923

● Solicita a convalidación dos estudios adquirindo o título de profesor de
idiomas.

1927
● Comeza a colaborar cos diarios El Pueblo Gallego, de Vigo, e Infor-
maciones, de Madrid.

1928
● Publica La saudade y el arte en los pueblos célticos.
● Traduce ao inglés Almas Brujas de Manuel Linares Rivas. 

1931
● Pronuncia a conferencia “O nacionalismo, un credo moderno”.
● Participa na Asemblea de constitución do Partido Galeguista (PG). É
elixido membro do Consello Permanente e directivo provisional.

1932
● Na II Asemblea do PG é reelixido membro do seu Consello directivo.
● Forma parte da comitiva que participa no mitin de Carral.

1933
● Representa ao PG no IX Congreso de Nacionalidades Europeas cele-
brado en Berna os días 16, 17 e 18 de setembro.

1934
● Na III Asemblea do PG obtén, en votación secreta, 1.654 votos. É o
máis votado para a Secretaría Executiva asumindo a responsabilidade de
relacións internacionais. 
● É elixido Conselleiro primeiro do Grupo do PG da Coruña.
● Participa na reunión de Galeuzca celebrada en Compostela.

1935
● Publica na Editorial Nós: Teatro irlandés. Dous folk-dramas de W.B.
Yeats, traducidos do inglés, en colaboración cos irmáns Vilar Ponte.
● Na IV Asemblea do PG é reelixido secretario de relacións interna-
cionais e membro do Comité Executivo.
● É elixido presidente da nova directiva da Irmandade da Fala da Coruña.
● Preside a tribuna da homenaxe rendida a Curros Enríquez na Coruña.
● Representa o PG no Consello Galego de Galeuzka.

1936
● É designado representante da Asociación de Escritores de Galicia na
Coruña.
● Participa activamente na campaña a prol do Estatuto.
● Consumada a rebelión fascista, establécese en Muxía na casa duns fa-
miliares.

1940
● É condenado a quince anos de inhabilitación absoluta, oito anos e un
día de desterro a máis de cen km. de Muxía e a unha multa de 25.000 pta.
● Traslada a súa residencia a Coruxo-Vigo.

1944
● Casa en Cambados con dona Jesusa Sineiro Vidal.

1945
● Trasládase a Vigo.

1946
● A Federación de Sociedades Galegas da Arxentina premia as súas tra-
duccións de poesía inglesa ao galego. 

1948
● Recibe en Galicia a Mr. George Hills, da emisora BBC.
● Exiliase en Portugal.

1949
● Publícase Poesía inglesa y francesa vertida al gallego (Buenos Aires,
en colaboración con Luís Tobío e F.M. Delgado Gurriarán).
● De novo en Londres, comezan as súas colaboracións na BBC.
● Colabora co Jornal de Noticias de Porto.

1950
● Publica “Un tema de Galicia: la saudade y la poesía” (Boletín do Insti-
tuto Español de Londres). 
● Colabora co diario La Nación de Buenos Aires.

1955
● Anima a celebración da I Festa do Viño Albariño.

1956
● Regresa a Galicia definitivamente. 
● Incorporase como profesor de inglés ao Instituto Laboral de Vilagarcía.

1957
● Colabora ocasionalmente co Diario de Pontevedra e El Pueblo Gallego.

1960
● Principia as súas colaboracións con Faro de Vigo.

1961
● É un dos principais impulsores da Romaría Viquinga de Catoira.

1964
● Participa en Baden (Viena) na V Conferencia de Ministros Europeos
de Educación adicada ao estudio “Da civilización do país da lingua que
se ensina”. 

1965
● Publica na revista Grial (nº 8) a traducción de “Os Rubáiyat” de Omar
Khayyám, poeta persa do século XI, a partir da versión inglesa de Ed-
ward Fitzgerald.

1967
● Falece en Cambados o 17 de xullo.
● Publicase en Grial, a título póstumo, un traballo seu adicado á figura
do poeta e nobel irlandés W.B. Yeats

1974
● Publicase en Grial, “Laios gaélicos”, obra inédita de Plácido Castro.

CRONOLOXÍA

A traducción ao galego
VALENTÍN ARIAS

Nesta imaxe podémolo ollar, á dereita, nunha recepción oficial a unha Delegación Británica na Coruña. Abaixo, separata de Grial
coa tradución de As Rubáyiát de Omar Khayyám.



chaba para América. ¡Tan lon-
xe! ¡Que mágoa!

Eu sentinme soa. Papá orga-
nizou excursións dominicais aos
museos. Preparabamos sánd-
wichs de tortilla para xantar ao
mediodía no xardín entre a visi-
ta a unha e outra sala. Alterna-
bamos. Diana cazadora —sánd-
wich de tortilla— Gioconda.
Quedabamos ata que cerraban.

Percorremos todos os muse-
os, todos os xardíns, todos os
lugares históricos, papá non per-
doou ningún.

Ás veces tamén iamos ao ca-
fé e reuniámonos con outros re-
fuxiados para comentar a mar-
cha da guerra.

Papá decidiu levar a mamá a
Valencia. A nós non quería ex-
poñernos aos bombardeos.

Solicitou unha bolsa para al-
gún Liceo mediante a embaixada.

Foinos outorgada, pero co-
mo comezaban as vacacións de
inverno mandáronnos entre-
mentres á Cidade Universitaria.

Adeus casa de Neuilly cos
seus mobles Luís XIV e os seus
pratos Luís XVI.

Eramos un grupo de oito ou
dez en iguais circunstancias. Dú-
as rapazas valencianas e catro ou
cinco rapaces de distintos luga-
res. A Casa de España, dentro da
Cidade Universitaria, non admi-
tía mulleres. Nós as catro dur-
miamos nun hotel próximo e fa-
ciamos a vida dentro da Cidade.

Erguiámonos tarde para afo-
rrarmos o almorzo.

—¿Queres que repartamos
un prato de patacas fritidas que
é moi abundante?

—¿E se comesemos ovos
con arroz, que é barato e con iso
xa nos chega?

Á noite iamos todo o grupo

ao café, a gastarmos as econo-
mías do día. Despois acompañá-
bannos ata o hotel.

Acabaron as vacacións. Todos
ao Liceo. Nós as catro a Orleáns.

—¿Sodes refuxiadas?
—Somos.
—A miña familia faise res-

ponsábel ante a directora para
levarvos todos os domingos a
casa. Nós somos socialistas.

Uniforme azul, sombreiro de
palla con cinta azul, paseos os xo-
ves, en ringleira de dous a catro.

Sete horas de clase. Tres de
estudio. De novo Luís XIV e
Luís XVI, pero agora baixo ou-
tro aspecto.

Hora de erguerse, 6,30. Dei-
tarse, 8,30. Despois comezaba a
vida nocturna. Cada cal sacaba a
súa lanterna e lía ata medianoi-
te, ou reuniámonos para fumar
ou comer lambetadas que conse-
guiamos a través das externas.

—¿Quen quere máis alca-
chofas? ¿Quen me dá a súa mar-
melada de grosellas? Madame a
Directrice pasa, elegante, distin-
guida. Acompáñaa a celadora
principal, gorda maliciosa.

Les petites espagnoles, para
as alumnas.

Ces salles goces, para a pro-
fesora de ximnasia que era
Crois de feu.

Para as pequenas españolas
doces e flores no cuarto.

¿Quen as trae? Non se sabe.
Unha alumna descoñecida.

Festas de Jeanne d’Arc, soas
no Liceo. Silencio nos cuartos.
Silencio no comedor. As alum-
nas foron aos seus fogares apro-
veitando as vacacións. Case to-
das viven en París.

Desde Valencia a miña nai
escribe: “Estou contenta de que
esteades aí libres dos bombarde-

os. Son espantosos. Todas as
noites temos que ir ao refuxio”.

Xa se sente o verán. Non tar-
darán en acabar as clases. As
alumnas de último ano están
preparando o seu exame final.
Levarase a cabo na municipali-
dade. Fano conxuntamente cos
rapaces do outro Liceo. Están
emocionadas. É a primeira vez
que traballan ao lado deles.

Papá veu buscarnos. Iremos
a unha praia botar tres meses.
Pero antes un día a París.

14 de xullo. Pola mañá des-
file. ¡Que grande exército o
francés! ¡Cantos tanques, cantos
avións! Se nós tivesemos todo
isto gañariamos a guerra. Pero
Francia é neutral.

Francia si, pero Hitler e
Mussolini non, por iso todas as
noites bombardean Valencia.

Música, bailes, algarabía xeral.
Os reis de Inglaterra visitan

a exposición internacional.
Calor, sede, cansazo, xentío

por todas as partes, po que se re-
move cos pés, que impregna a
roupa, que sobe ao nariz.

Tamén España está represen-
tada na exposición. Un gran cadro
de Picasso: Guernica. Alí tamén
chegaron os avións. Chegaron e
despois, máis nada. Caos, só caos.

Máquinas, instrumentos, ir e
vir esgotador.

Luces de cores iluminan o
Sena.

Nos barrios a xente baila.
París en pleno divírtese.
A estación está chea de xen-

te que vén á exposición ou re-
gresa dela.

E por fin ao día seguinte, o
mar. ¡Outra vez o mar!

Temos unha agradábel casi-
ña, pero todo é agradábel en
Guéthary.

Había poucas horas que
acababa de desembarcar en
Bilbao. Estaba nevando e
dirixíame xa á estación para
tomar o tren. Era día de Na-

dal e con seguridade viaxaría
pouca xente. A ninguén lle gusta
trasladarse dun lugar a outro nun-
ha data así. Había exactamente
oito anos chegaba a Marsella.

O tren saíu puntual cara ao
seu destino, pero eu non faría
nel todo o percorrido. Descende-
ría en Valladolid e horas máis
tarde tomaría outro que me leva-
ría directamente á vila. Tiña un
día completo por diante, un día
completo para lembrar. ¿Que
ocorrera naqueles oito anos?

Primeiro, Marsella, onde nos
esperaba o meu pai.

—¿Veñen vostedes refuxia-
dos da zona de Franco?

—Vimos.
—Pasen sen máis trámite.
O empregado da aduana púxo-

lle o seu selo á equipaxe sen tocala.
Despois a cidade co seu trafe-

go, os letreiros luminosos que se
apagaban e acendían inter-
mitentemente, os grandes rotati-
vos que publicaban as noticias da
nosa guerra. O ir e vir sen temor.

—Vouvos facer probar a bu-
llabaise, veredes que saborosa é.

Á noite o tren, e xa en París.
En Neully unha casa amoblada,
igual que a do lado e que a do
piso de abaixo e que a de arriba.

No de abaixo vivía unha fa-
milia española tamén refuxiada.

Agora xa non eramos “ro-
xos”, eramos refuxiados.

As dúas familias fixemos
amizade. Eles tiñan unha filla da
miña idade, Charito, na que ato-
pei un pouco a Ánxela.

A miña nai non quería enten-
derse coa nova moeda e eu fun a
encargada da administración. Pa-
pá entregábame cartos para a se-
mana. Eu debía estiralos e sacar
para ir ao cine cos meus irmáns.

—Acabouse a manteiga.
—Mañá mercarase, hoxe pe-

chouse o presuposto do día.
Charito e mais eu dabamos

grandes paseos. Ao principio
aquela cidade inmensa, sen mar,
asfixiábame; despois funme afa-
cendo a ela. O bosque primeiro,
as grandes tendas despois, foron
os nosos obxectivos. Gustábame
curiosealo todo, aínda que non
mercasemos nada. Ás veces
traïamos un gran frasco de mar-
melada de morangos, cando a se-
mana resultara ben administrada.

—¡Que ben ule, quedo a co-
mer!

—¿Parécevos que xuntemos
as ceas?

Os mesmos pratos, as mes-
mas cadeiras arriba e abaixo.

Despois Charito marchou.
Ao seu pai nomeárono agregado
ao consulado na Arxentina. Ela
fíxose a permanente. A min ta-
mén me gustaría, pero ela mar-

No exilio de
Bordeus.

‘Papá decidiu
levar a mamá a

Valencia.
A nós non quería
expoñernos aos
bombardeos”
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O TEMPO DE FRANCIA
MARIVÍ VILLAVERDE

A violencia dos anos trinta e corenta, pero tamén a
amabilidade da cidade onde se criou, son retratados
por MARIVI VILLAVERDE con tensión literaria e ten-

rura humana, na obra autobiográfica Tres tempos e a
esperanza (A Nosa Terra, colección Mulleres), recente-
mente editada e da que aquí publicamos un estracto.



Hai moitos refuxiados, case
todos vascos.

Mercamos o pescado nos
barcos. Hai centolas e polbos
moi baratos.

—¿Que fan con iso?
—Comelo.
—¿Como se prepara?
E xa deixaron de ser baratos.
Cada día chegan refuxiados de

todas as partes. Perdeuse o Norte.
Unha señora amiga espera

o seu marido. Todas as noites
botamos varias horas na esta-
ción agardando a chegada dos
últimos trens. Pero el non apa-
rece.

Xa se foi o verán. Agora vi-
viremos en Bordeus.

Retomo os meus estudios e
seguimos na Universidade un
curso de francés para estranxei-
ros. Alí coñecemos a Isabel. É
catalana e está de lectora na Es-
cola Normal.

Os seus pais están en Barce-
lona. Son varias irmás e cada
unha está nunha poboación dis-
tinta exercendo o mesmo cargo
que Isabel. O seu pai quixo evi-
tarlles os bombardeos.

Mr. Guillaumie vaticínanos
que nunca chegaremos a falar
francés á perfección. Non so-

mos perseverantes como os no-
sos compañeiros de estudios.

Isabel invítanos a un baile da
Escola Normal. Mamá cose unha
semana enteira os nosos traxes.
O meu é vermello, de veludo. ¡O
meu primeiro traxe longo!

—¿E o baile? ¿Como?, ¿es-
tades de volta ás doce?

—Os rapaces non se anima-
ban a bailar. As rapazas bailaban
entre elas. Velaquí estamos.

¡O meu primeiro baile!
A miña irmá empezou a tra-

ballar no Consulado. Acoden
continuamente a el refuxiados
de todas as partes. A fronte de
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Aragón caeu. Chegan tamén fe-
ridos, entre eles unha muller coa
columna vertebral rota. Viaxou
durante horas coa cabeza suxeita
por dúas almofadas.

Viñeron tamén uns rapaces
amigos escapados de Galicia.
Ao seu pai fusilárono os primei-
ros días. Convidáronnos a cear.
Despois a algunha outra parte.
Non coñeciamos nada e meté-
monos nun cabaré. Chamábase
“A Casa do Sol”. Mulleres bas-
tante gordas e vellas, medias nú-
as. Homes maquillados. Todo
resultaba chocante e de mal gus-
to. Saímos camiñar.♦

O  F O R O
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Ela é escritora, traductora dunha realida-
de que lle tocou vivir e que converte
en maxia literaria. Ela é tamén a com-
pañeira dun escritor quen entrou na
historia da literatura cando a palabra

exilio comezou a ser reivindicada pola his-
toria. Ela, Mariví Villaverde un día fíxose
axente comercial para que o seu compañei-
ro, Ramón de Valenzuela, rematase unha
primeira novela, a vida do guerrilleiro e fu-
xido Gonzalo Ozores de Non agardei por
ninguén, publicada pola editorial Citania
no exilio bonaerense (1957). Unha segunda
vez, cando xa se instalaron en Madrid, nun
novo exilio interior, Mariví Villaverde vol-
veu facerse cargo de toda a actividade co-
mercial de Ramón de Valenzuela, que ela
adaptou á súa maneira, para que el tivese
ese tempo necesario que lle permitiu escri-
bir a súa segunda novela, Era tempo de
apandar, coa que completaba a mensaxe
da primeira. Ao redor da escrita destas no-
velas aconteceron moitas cousas e os dous
protagonistas principais, xuntos, en Bos
Aires, traballaron na teimosa tarefa de er-
guer o pano do teatro, porque a literatura
estaba instalada nas súas vidas desde a na-
cencia. Unha rapaza que comezaba adoles-
cencia Mariví Villaverde lía e líalle á súa
tía Arxentina, mestra galeguista, obras de
teatro na espera da traxedia diaria naquel
lugar de Vilagarcia onde a tiñan presa acu-
sada de “roxa” por escoller un tecido ver-
mello e branco que lle daba á tea unha cor
semellante á do amorodo para facer os ga-
báns das súas alumnas. O teatro foi neses
días de mortes menciña e alimento, para
sobrelevar o terror e o incomprensíbel. Xa
no exilio de Bos Aires, na compaña de Ra-
món e con Roberto Villanueva, o teatro en-
che a súa vida. Escriben, adaptan, traducen,
representan. Eduardo Blanco Amor dirixe
As bágoas do demo de Ramón de Valen-
zuela. Nesta época tan creativa de Bos Ai-
res é cando Mariví Villaverde, actriz, cola-
boradora co xornal Galicia, nai e legadora
da verdade lexítima republicana decide le-
var a súa memoria a un libro.

En 1962 a editorial Alborada de Bos
Aires publica Tres tiempos y la esperanza,
e que agora no 2002 reaparece, por fin, un-
ha edición en galego na colección “Mulle-
res” de A Nosa Terra, prologada por An-
xos Sumai e devolvéndolle aos protago-
nistas da memoria de Mariví Villaverde os
seus verdadeiros nomes. A escritora divide
a obra en tres tempos, aos que agora se lles
suma un epílogo: “Palabras que escribín
corenta anos despois”. Abre a narradora as
portas da casa grande, que é morada fami-
liar e tamén das tías, María, Luísa e Car-
men. A casa vai contelo todo e de cada re-
cuncho van saíndo as lembranzas e as his-
torias, mesturadas coas notas do piano que
a nena Mariví, obrigada, maldicía cada tar-
de, mentres a rapazada aproveitaba as últi-
mas horas de sol. Infancia en Vilagarcía
acochada nas diferentes casas e arrolada
nas ondas do mar. Memoria que transmite
a felicidade da nai, ao redor dunha tarta de
améndoa con todos os seus, coa querencia
das cousas que conforman os espacios que
se domestican. Vilagarcía, pano de fondo,

dunha infancia máxica e feliz. Vilagarcía,
protagonista desta historia que os ollos
dunha nena evocan. Progreso, liberdade es-
palladas pola area da praia de Compostela.
Historias protagonizadas polo pobo creati-
vo e honrado que se deixa tentar e acompa-
ña o enterro do mariñeiro inglés cantando
en homenaxe a marcha do último enterro
da sardiña. Un primeiro bico que lle rouba-
ron á nena na escaleira formou parte da co-
lección de Las maravillas del mundo, es-
tampas que envolvían chocolatinas, metá-
foras, quizais deses retallos que a narradora
quixo coleccionar para nós. A República
chega, un tempo de esperanzas, o pai anda
fora, chega para cear, e nunca se fala do
seu traballo, porque a narradora traduce as
realidade desde os ollos dunha nena, á que,
entre as paredes dun colexio mixto, xa lle

están ensinando a pensar, como dirá o en-
trañábel Paco. Nese primeiro tempo están
as lembranzas, ulido, sabores, a realidade
das cousas que lle fornecían os diálogos
das maiores, avivados pola chegada de Vi-
centa, que sempre traía novas e que razona-
ba daquel xeito. É este un libro de mulle-
res, anónimas, urdime dun vivir privado e
silencioso, e Mariví,
única, ábrenos a cance-
la, para entrar na histo-
ria das nosas maiores.
Voto das mulleres,
triunfan as dereitas, hai
sublevacións en Astu-
rias, o pai vai preso, e a
nena aprende que hai
cousas polas que sentir
orgullo, logo a casa da
rotonda, do indiano
don Xesús. Na casa no-
va, a ventá da ponte,
onde comezaba a vida na vila. Ela especta-
dora de excepción.

Segundo tempo e a memoria é inédita.
Temos, agora, na nosa literatura, por dese-
xo da súa autora, a memoria do terror vivi-
do por unha familia naqueles días de re-
presión e morte que se iniciaron no 36. Os
paseados, as tías rapadas, ese frío que se
lle meteu no corpo a unha moza obrigada a
medrar con présa. Medo, terror, intelixen-
cia das mulleres que van sobrevivindo,
atrás das portas das casas, onde petan
tantas veces. Pasaportes falsos e fuxidas.
Morte dun pobo, crimes, torturas, cousas
que é preciso saber. Por iso este libro é de
lectura necesaria. A alegría de Vilagarcía
trócase en inferno e a noite é un pesadelo
que cobre os días, deixándoos sen sol e sen
chuvia. O mundo anda fóra e o mundo non

é nada, atoutiñado o pobo no monte ou fe-
chado nas casas.

O terceiro tempo, comeza coa chegada
desde o exilio da protagonista a Bilbo para
casar con Ramón, o preso en liberdade
condicional, ao que vira só cinco días, ha-
bía cinco anos. Cinco anos, agardando a
estación de Redondela, cinco anos e agora
tan preto e aínda semellaba difícil chegar.
Velaí, tamén unha grande historia de amor
e dignidade, da fidelidade a unha causa co-
mún e á construcción dun mundo. Ramón
e Mariví compañeiros. A narración viaxa
para lembrar como chegara tamén polo na-
dal a Marsella, onde agardaba o pai, na-
queles días nos que pasaran de “roxas” a
“refuxiadas”. París e os museos, Orleans e
o colexio, o francés. O destino embarca
cara a Arxentina, alí enferma e coidase pa-
ra vivir con Ramón que, nese tempo, bate
a súa sorte no cárcere de Ávila. A “roxa”
regresa e casa en Vilagarcía, con proble-
mas para atopar un cura, ela xa deixara de
crer. Vilagarcía é a cidade esnaquizada, o
mundo que lle foi roubado. O libro rema-
taba coa imaxe de Vigo a minguar, desde
o barco, que os levaba, a ela e a Ramón, a
Bos Aires. Tiveran que sufrir a aldraxe de
ter que solicitar o indulto, mais alá ían coa
maleta feita ás présas, coma sempre. A ba-
gaxe ía no corpo, cicatrices que atravesan
todas as alfándegas.

Corenta anos despois o epílogo conta a
instalación en Bos Aires, a recuperación de
Galiza e da memoria que lle legaron aos
seus dous fillos e a unha colectividade coa
que se comprometeron. Regresaron e asen-
taron, como Lois Tobío e a súa muller, cos
que se reencontraron en Madrid. Contacta-
ron cos máis novos e continuaron co seu

compromiso, moitas
veces sen seren com-
prendidos. O exilio era
unha tea que seguía a
envolvelos. Hoxe Ma-
riví Villaverde segue a
vivir en Madrid, regre-
sa a Vilagarcía, ao mar,
nos veráns, Ramón fa-
leceu e ela continúa
coa súa actividade,
comprometida cos
tempos que lle tocou
vivir, le e escribe, asis-

te a todas as exposicións, vai ao teatro e se-
gue sendo tolerante con unha historia, que
sabe, que aínda en moitos aspectos a nega.
Na súa casa está “O Naranxo” que Laxeiro
lle pintara a Ramón, entre toda a memoria
que ela revive e recrea cada día, moitos
amigos se lle foron, Laxeiro, Blanco Amor,
con que tristeza viviu a súa morte, algúns
máis novos, que amor lle garda a Alexan-
dre Cribeiro... Mariví Villaverde ten tempo
para participar en homenaxes, colaborou
activamente na que se lle fixo a Tobío, ten
tempo. Por iso lle pedimos algo novo desa
escrita, mentres segue enredada en lembrar
a dignidade coa que Galiza loitou e de-
fendeu a lexitimidade dunha República. O
tempo na súa compaña non transcorre, ela
é a amiga xenerosa que nos ofrece a me-
moria e o seu traballo diario.♦

Tres tempos e a esperanza
MARGA ROMERO

Un retrato da actualidade de Mariví Villaverde. Abaixo, con Ramón Valenzuela na súa etapa bonaerense.

Mariví Villaverde segue a vivir
en Madrid, regresa a Vilagarcía
nos veráns, Ramón faleceu e ela
continúa comprometida cos
tempos que lle tocou vivir.



como sobre as primeiras crea-
cións da nova promoción do ce-
náculo ourensán: Las mesetas
ideales (1910) de Primitivo Ro-
dríguez Sanjurjo e as revistas Mi
Tierra (1911) e Azul (1913).

Desde un punto de vista so-
ciolóxico, non cabe dúbida de
que, ao longo dos séculos XIX e
XX, os cafés desempeñaron un
papel moi destacado na cultura
europea como lugares físicos de
tertulias e, xa que logo, de con-
vivencia e intercambio de ideas;
de aí que substituísen os salóns
literarios a medida que o intelec-
tual e o artista se independizan
da nobreza e comezan a producir
para o mercado. Desgraciada-
mente, en Galicia non temos un-
ha historia dos cafés literarios
nin das tertulias, como Las ter-
tulias de Madrid (1995) de An-
tonio Espina. A extrema probeza
da obra memorialística dos no-
sos escritores e máis as limita-
cións textualistas da historiogra-
fía literaria explican tamén esas
carencias, aínda que é ben sabi-
do que dos cafés saíron non pou-
cos proxectos colectivos, como
as efémeras revistas literarias.

En Santiago de Compostela,
o principal foco modernista cons-
titúeo a “peña” do café “Colón”
de Ramón Dopazo, sito na Praza
do Toural 3, de onde van xurdir
as primeiras iniciativas literarias
e artísticas dos membros da nova
xeración: as revistas Galicia mo-
za e Calínez, a “Página literaria”
do xornal Gaceta de Galicia...
Nun artigo sobre Castelao que
publica nun dos primeiros núme-
ros de Céltiga de Buenos Aires,
Lustres Rivas comezou así a evo-
cación do ambiente desa tertulia,
onde o rianxeiro trabará amizade
con intelectuais que perdurará
durante décadas:

“Hai ducia e media de anos
coincidíamos Castelao, Xavier
Montero, Luis Villardefrancos,
Garaboa e outros mozos con
alento de ser literatos ou artis-
tas e eu, no Café Colón, de
Santiago. Eramos un fato de
greñudos que tiñamos a supre-
ma fachenda dos nosos cabe-
los longos, nos nosos sombrei-
ros con abas como asas de
avión e das nosas chalinas, le-
vados con indolencia. Era un-
ha fachenda infantil e absurda
a nosa. Tan absurda que  nos
puña no tris de isolarnos nun
par de mesas do “turno” de Pe-
pe para disfrutar do magnífico
pracer de sentir un profundo
desprezo cara toda a concu-
rrencia do establecemento”(1).

Ademais do íntimo amigo de
Castelao, o tamén rianxeiro re-
dactor de El Barbero Municipal,
Eduardo Dieste, eran igualmente
membros da tertulia do “Colón”
Ramón Fernández Mato e Isido-

ro Millán García. Este último
aínda estudiante de Dereito, aca-
da xa unha mención honorífica
co ensaio “O cañón de Pau.- Re-
sumen histórico relacionado con
dicho tema”, no Certame históri-
co “Galicia en la Guerra de la
Independencia”, organizado po-
lo Concello de Santiago en xullo
de 1909. A súa pensión na rúa
do Hórreo describiuna o xorna-
lista compostelán Rey Alvite co-
mo lugar de reunión dos mozos
máis inquedos da universidade
de entón, entre os que se achaba
Luís Porteiro Garea, futuro inte-
grante de “Joven Galicia”:

“Alí discútese de todo, e tanto
se organiza unha serenata en
honor de calquera rapaza fer-
mosa de Santiago, como se pro-
xecta a celebración dunha festa
de carácter literario; tanto se es-
crebe un artigo político, como
se redacta unha carta amorosa.

Naquel cenáculo –permí-
taseme a palabra– eu vin a
Porteiro, a Mato, a Labín, a
Montero Mejuto e outros que
honran á xente moza que re-
cebe a súa educación intelec-
tual no primeiro centro uni-
versitario de Galicia”(2).

Unha importante canle de expre-
sión con que contou o grupo do
café “Colón” foi a “Página litera-
ria” do periódico liberal monte-
rista Gaceta de Galicia, dirixido
entón por Antonio Fernández Ta-
fall, de quen publicaría Castelao
unha caricatura na revista rexio-
nalista da Habana Galicia. O su-
plemento literario do luns, entre o
16 de marzo e o 22 de 1909, re-
produciu textos de Blanco Fom-
bona Villaespesa, Antonio Ma-
chado, Eduardo Marquina, así
como artigos sobre Benavente e
Valle. Entre estes modernistas e
algúns autores do rexionalismo
galego aparecen asinando cola-
boracións Prudencio Canitrot,
Fernández Mato e Isidoro Millán.

No número do 21 de xaneiro
de 1909 de Gaceta de Galicia,
Ramón Garaboa Nuevo deu a
coñecer o seguinte poema, asi-
nado o 25 de novembro do ano
anterior:

SONETO

Para Castelao

Yo te admiro sin igual artista
en payaso del Arte convertido
que tan pronto la senda has recorrido
alcanzando glorioso la conquista.
Eres corto, muy corto de la vista
pero largo, muy largo en el sentido
de copiar a los seres que han tenido
la desgracia de pasarles tú, revista.

Tu dibujo me deja trastornado
¡cuánta gracia, y unida a la belleza!
Allí te admiro partido y retratado
con un tronco pegado a la cabeza
y las piernas que te sobran al costado.

Como é sabido, en novembro de
1908 ten lugar a inauguración do
II Salón de Humoristas na casa
Uturrioz de Madrid, onde Caste-
lao presenta as estampas “La
vuelta del che” e “Matando... el
tiempo”, levadas á capital polo
seu amigo Eduardo Dieste. Ou-
tros dous contertulios do “Colón”
encargáronse de gabar logo a obra
humorística de Castelao: Lustres
Rivas no número 1 de Vida Ga-

Castelao, tema poético

Nunha literatura emerxente
de nación sen Estado e de
ámbito reducido, como é a
galega, resulta absoluta-
mente lóxica a necesidade

que ten en certas épocas de in-
tensificar tanto os factores iden-
titarios como a cohesión interna
dos autores para faceren fronte á
presión estética e social do siste-
ma literario da lingua alta, que
non só procura dominar o mer-
cado senón tamén atraer e desa-
rraigar os novos escritores. Des-
de esta perspectiva de loita de
sistemas, compréndese que de-
terminados autores e mesmo in-
telectuais líderes do movemento
de emancipación nacional se
acabasen convertendo en verda-
deiras constantes temáticas da
poesía, como acontece coas fi-
guras de Rosalía de Castro, Cu-
rros Enríquez, Ramón Cabani-
llas e, sobre todo, Castelao.

En relación co rianxeiro de-
bemos lembrar que na Coroa po-
ética para Castelao (1988) Xesús
Alonso Montero reuniu nada me-
nos que 187 poemas publicados
entre 1911 e 1987, se ben o edi-
tor non efectúa ningunha discri-
minación de linguas e calidade
estética dos textos recopilados.
Nesta ocasión nós tan só quere-
mos chamar a atención sobre a
que coidamos primeira composi-
ción centrada na obra plástica de
Castelao, a modo de cristaliza-
ción dunhas relacións intelectuais
e humanas no mesmo comezo da
súa traxectoria artística.

O grupo do café “Colón”.  

Como a literatura galega non co-
ñeceu un auténtico movemento
modernista entre dous séculos e
en Galicia carecemos dunha tra-
dición de estudios de historia
cultural, non dispoñemos aínda
de investigacións de conxunto
sobre a introdución do modernis-
mo literario e os debates que ori-
xinou. Sen embargo, a lectura de
“Nós, os inadaptados” de Vicen-
te Risco e da súa recensión do
poemario de Antre dous séculos
de Xerardo Álvarez Limeses pon
ben de manifesto a importancia
do modernismo na formación es-
tética dos intelectuais que Ra-
món Villar Ponte denominou con
acerto “Xeración do 16”. Gracias
aos estudios da hispanista Eliane
Lavaud coñécese ben, hoxe en
día, a transcendencia da bibliote-
ca de Jesús Muruais na forma-
ción de Valle-Inclán e Víctor
Said Armesto, entre outros escri-
tores radicados en Pontevedra,
pero aínda non se levaron a cabo
estudios sobre os debates en tor-
no ao modernismo no Ateneo de
Ferrol, o seu tratamento crítico
en Revista Gallega e Coruña
Moderna da cidade herculina, así
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llega de Vigo e Xavier Valcarce
na revista Galicia de Madrid.

A este peculiar “soneto” de
trece versos aludiu humoristica-
mente Fernández Mato nun artigo
de Vida Gallega (15-IV-1910) so-
bre a vida bohemia de provincias
titulado “El calvario del ensueño”.
O enxeño, o humor sen fel e a vi-
da chea de privacións do tamén
estudiante de Medicina Ramón
Garaboa Nuevo (188?-1917), dei-
xaron na Universidade de Santia-
go un ronsel tan perdurábel que, a
fins de 1920, Homobono Fernán-
dez González editou o folleto Ga-
raboa (el estudiante de Santiago),
recollendo nel unha chea de ver-
sos humorísticos, entre os que se
acha un poema titulado “Hay abo-
no pra vender”, de idéntico tema á
coñecida viñeta de Castelao.

Ao dar conta en Faro de Vigo
do proxecto de Fernández Mato
de promover o teatro en galego
desde a asociación “Joven Gali-
cia”, Lustres Rivas, que ha man-
ter pouco despois unha interesan-
te polémica sobre o mesmo asun-
to con Montero Mejuto e López
Miño, reproduce os xuízos do es-
critor de Cespón en relación ao
antigo contertulio do “Colón”:

“¿Actores? Só temos un, que é
portentoso, Ramón Garaboa,
un pintoresco estudante, poeta
e cómico, que se estudara as
leccións como o xesto escénico
e tivese de inspiración poética
o que de vis cómica lle sobra,
sería un fenómeno. Desgracia-
damente, Garaboa só é un bon
actor, excelentísimo actor”(3).

Na tuna universitaria de 1911,
que tivo a Fernández Mato e Isi-
doro Millán como presidente e vi-
cepresidente, respectivamente,
Garaboa representou, con grande
éxito, o monólogo Os catro túne-
les de Avelino Rodríguez Elías,
daquela compañeiro de redacción
de Lustres en Faro de Vigo. A pe-
tición de Fernández Mato, Caste-
lao accedeu a participar na actua-
ción da tuna facendo caricaturas
persoais, como mínimo, nos tea-
tros de Santiago e de Pontevedra
o 18 e 20 de febreiro, respectiva-
mente. Pola súa parte, Fernández
Mato e Lustres Rivas colaboraron
na redacción da comedia en caste-
lán Peregrina de ilusión, estreada
en Vigo en xullo de 1911.

No primeiro número da re-
vista Galicia moza (6-I-1909),
Castelao publica a caricatura de
Xabier Montero Mejuto, autor
do único texto en galego da pu-
blicación. Este xornalista dedi-
cou ao artista rianxeiro a compo-
sición “Santiaguesa” do volume
de poemas e relatos en galego
Monicreques (1910) No remate
da recensión deste volume de
Xavier Montero, a quen ten por
“un enxebre dos máis entusias-
tas do enxebrismo”, Lustres ve
posíbel a recuperación do presti-
xio cultural da lingua galega:

“Montero Mejuto é dos que
poden facer moito pola fala re-
xional. Se os que como el sa-
ben os secretos da doce lingua
en que trovaron Curros e Rosa-
lía, se unen e emprenden unha
cruzada en pro da súa resurre-
ción, quizais logren erguer a
lousa do sepulcro no que xace
e o galego idioma resurxirá en
todo o seu espelendor e presti-

xio, melodioso, acariciador, so-
noro flexíbel e harmonioso”(4).

Non se ha de ignorar que en 1955
Montero Mejuto publica en Ma-
drid o breve folleto La Muerte es
un personaje, dedicado integra-
mente a Os vellos non deben de
namorarse, e no ano 1962 inclúe
no titulado Costumbres unha crí-
tica da representación da obra de
Castelao en Santiago a cargo de
“Cantigas e Agarimos” co título
de “estreno dunha farsa”.

A politización
dos modernistas

A asunción do compromiso so-
cial e político por parte dos mo-
zos do “Colón” conduciunos á
fundación, a fins de outubre de
1910, da asociación “Joven Gali-
cia”, que vai estar presidida por
Fernández Mato, líder entón do
sector liberal dos estudiantes uni-
versitarios. Esta organización era
unha resposta á “Joven España”
de Madrid, presidida desde había
uns meses polo mozo republica-
no Augusto Barcia Trelles, quen
deu o 12 de setembro de 1910
unha conferencia de divulgación
dos fins desta sociedade no salón
de actos de “La Oliva” de Vigo,
dirixida daquela polo arquitecto

Gómez Román. Días antes en-
cargárase Lustres Rivas(5) de pre-
sentalo a el e máis os intelectuais
que o acompañaban: Enrique
Amado e Ramón Pérez de Ayala.

Segundo se desprende do ma-
nifesto de “Joven Galicia”, repro-
ducido en Vida Gallega (30-XI-
1910), pretendía mobilizar os uni-
versitarios contra o caciquismo e
emancipar o campesinado galego,
na liña das directrices das asem-
bleas agrarias de Monforte. Sen
embargo, a súa actuación máis
brillante foi a organización dos
mitins do 15 e 17 de novembro de
1910 para protestar pola adxudi-
cación da cátedra de lingua e li-
teratura galaico-portuguesa á Uni-
versidade de Madrid, no canto da
de Santiago de Compostela. A ex-
posición do ideario de “Joven Ga-
licia” en “La Oliva” o 27 de no-
vembro de 1910 correu a cargo de
Isidoro Millán, a quen acompaña-
ra Fernández Mato, que pronun-
ciou ese día a conferencia “La líri-
ca contemporánea”. Ocupárase de
presentalos Lustres Rivas, quen dá
a coñecer de cando en vez poemas
en castelán na primeira plana do
xornal conservador.

O 29 de xaneiro de 1911 os
que acoden á tribuna desta socie-
dade viguesa foron Castelao,
Eduardo Dieste e Ramón Fernán-
dez Mato, encargado da presenta-
ción dos rianxeiros e da lectura de
dous poemas seus. Desde Santia-
go trasladárase a Vigo con tal
ocasión o antigo director de Gali-
cia moza Luís Villardefrancos.
Dieste pronunciou unha conferen-
cia titulada “Extremos de la ra-
zón” (Ensayo de Filosofía humo-
rista)” e Castelao leu por primeira
vez Algo acerca de la caricatura.
Tanto o anuncio na prensa como
a Crónica anónima destas confe-
rencias en Faro de Vigo debéron-
se, con toda seguridade, á pluma
entusiasta de Lustres Rivas. A
parte de sinalar que “Castelao, es-
te xentil ministro do humor, triun-
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fou definitivamente e ao diseñar
as súas caricaturas personais foi
aclamado”, fai o seguinte anuncio
sobre as pretensións dos responsá-
beis de “Archivo humorista”:

“As conferencias dos dous gran-
des humoristas galegos, cheos
de gracia psicolóxica e de obser-
vación exquisita, formarán un li-
bro, que o público lerá con enor-
me fruición e que as letras agra-
decerán xustamente”(6).

O éxito acadado nestas confe-
rencias polos intelectuais de
Rianxo será glosado nunha serie
de quintillas por Ramón Rey
Baltar, que asinaba as composi-
cións festivas nas páxinas de El
Barbero Municipal co pseudóni-
mo de “Verduguillo”.

As ilustracións dos 3 núme-
ros da revista ourensá Mi tierra
(xullo-agosto, 1911) permitíron-
lle a Castelao entrar en contacto
cos intelectuais ourensáns: no
número inicial esta publicación
xa anunciou un Álbum de carica-
turas “de nuestro gran humoris-
ta”. Mi tierra presenta unha no-
tábel representatividade xeracio-
nal, pois á parte de Castelao –dá
a coñecer as caricaturas de Fer-
nández Mato e Xavier Valcarce–
e López Aydillo, o seu director,
colaboran nela, entre outros, Xa-
vier Valcarce, Luís Antón del
Olmet, Vicente Risco, Rey Soto,
Fernández Mato e Antón Vilar
Ponte, este baixo o pseudónimo
de “Antón de Rabodegalo”.

A incorporación de Castelao
ao movemento agrarista de “Ac-
ción Gallega” non pode ser enten-
dida á marxe do compromiso
idéntico que asumen outros inte-
lectuais novos, entre eles tres an-
tigos membros da tertulia do café
“Colón”. Repárese no feito de
que o famoso manifesto de agosto
de 1912 aparece asinado en Ou-
rense por Basilio Álvarez, López
Aydillo, Rodríguez Pavón, Ra-
món Fernández Mato, Lustres Ri-
vas e Montero Mejuto. Os dous
últimos foron, de feito, os princi-
pais publicistas de agrarismo ba-
silista nunha primeira etapa; am-
bos son redactores de Heraldo de
Vigo e logo Lustres ocupa a di-
rección de Heraldo Gallego de
Ourense, mentres que desempe-
ñan a función de redactores Xa-
vier Montero e López Requejo.
Se a mediados de 1915 Lustres
acompaña a Basilio Álvarez na
viaxe á Arxentina, Montero Me-
juto publica, ao ano seguinte, o
importante ensaio Valores nuevos
de la política (Basilio Álvarez y
los agrarios gallegos). Os dous
tamén se vencellarían, en fases
diferentes, ao movemento na-
cionalista das Irmandades: Mon-
tero Mejuto é o derradeiro dos
asinantes do “Manifesto da
Asambleia Nazonalista de Lugo”,
mentres que Lustres participa nas
celebradas en Vigo e Monforte.♦

(1) LUSTRES RIVAS, Manuel: “Alfonso
Castelao” en Céltiga, nº 6 (decembro,
1924).

(2) REY ALVITE, Jesús: “Galicia en la
Guerra de la Independencia” en Eco de
Galicia (30-XI-1910).

(3) LUSTRES RIVAS, Manuel: “El teatro
gallego/Aleteos”, en Faro de Vigo (7-XII-
1910)

(4) LUSTRES RIVAS, Manuel: “Los libros
gallegos /Monicreques, por Javier Monte-
ro Mejuto” en Faro de Vigo (29-IX-1910).

(5) LUSTRES RIVAS, Manuel: “Los de
“Joven España” en Faro de Vigo (11-IX-
1910).

(6) “Conferencias de arte” en Faro de
Vigo (31-I-1911)
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ámbito escolar é, se non gratuita,
cando menos totalmente subxecti-
va, máxime cando non se aporta
mais apoio que a impresión de
quen o afirma e se ademais quen o
afirma non nos merece muita con-
fianza como coñecedor do meio.

En segundo lugar, a denomi-
nación “promoción automática”
é unha etiqueta que se está a di-
fundir intencionadamente para
referir-se de forma equívoca e
incorrecta à realidade actual, e
isto hai que explicá-lo. Desde hai
muitos anos todos os sistemas
educativos que contemplan a re-
petición de curso como medida
recuperadora limitan sempre o
número de veces na sua aplica-
ción porque existe un acordo xe-
neralizado sobre a conveniéncia
de que non haxa grandes desfa-
ses de idades entre o alunado
dun mesmo curso ou nível. Asi é
que se aplicou xa de forma siste-
mática no antigo EXB e todos
lembramos que non era raro ter
en 7º ou 8º curso (e en 1º e 2º de
FP1) alunos/as cuxo “nível” cu-
rricular podia ser de 4º, 5º, 6º...

O fundamento da cuestión é o
mesmo no actual sistema, e tamén
na reforma que agora se pretende.
Onde está entón a diferenza? A
diferenza básica é que o actual
sistema contempla a repetición de
curso como unha das medidas po-
síbeis que se poden aplicar en re-
lación coa história escolar e as ca-
racterísticas de cada aluno/a en
particular, levando en conta ade-
mais que a sua aplicación debe ir
sempre complementada con re-
forzo individualizado. Pola sua
parte, a reforma proposta estabe-

lece un mecanismo prescriptivo:
suspender tres ou mais matérias
implica “repetición automática”
de curso. Outra diferenza é que se
propón a posibilidade de repetir
en todos os cursos da ESO, polo
que o seu número total nesta eta-
pa se elevaria a catro (só unha vez
en cada curso).(6)

Con todo, que acontece neste
novo sistema con un aluno/a que
xa repetiu 1º curso e suspendeu
tres ou mais matérias? Pois é evi-
dente que, como non pode repetir
ese curso de novo, deberá pasar ao
2º. E ainda que está prevista a sua
inclusión nun grupo especial, isto
significa que, segundo a termino-
loxia corrente, terá “promoción
automática”. Como é isto posíbel?
A supresión desa “lacra” é unha
das bandeiras desta reforma: “coa
desaparición da promoción auto-
mática, o Título de Graduado en
Educación Secundária debe recu-
perar o prestíxio e o valor acredi-
tativo dunha formación de calida-
de”(7). Como se entende entón esta
contradición? Todo indica que no
ministério fixeron contas: unha re-
petición en primária, unha en 1º e
outra en 2º da ESO e xa estamos
con 15 anos cumpridos e en dis-
posición de ser derivados directa-
mente a un “Programa de Ini-
ciación Profisional”(8). Unha vez
realizada esta “limpeza”, 3º e 4º
da ESO serán xa outro mundo, un
mundo libre de fracaso porque
muitos persoas xa non van acce-
der a estes níveis e non van ter a
oportunidade de fracasar neles.
Parece portanto que, de momento,
os deseñadores da reforma van
admitir, baixo a camuflaxe dos

“grupos especiais de reforzo”, a
posibilidade da denostada “pro-
moción automática” no 2º curso,
pois confian cegamente nela como
un pasaporte seguro para eliminar
alunado incómodo do sistema. E
digo “de momento”, porque facer
contas non é difícil: alguén pode
garantir que non teñan xa in men-
te liberalizar as repeticións de cur-
so en primária?(9)

Esforzo? Que esforzo?

Mas volvamos ao esforzo. Xa te-
mos comentado a pobreza argu-
mentativa arredor da infravalora-
ción do esforzo. Non obstante su-
poñamos de novo, e supoñamos
que algo diso poda haber. En que
se fundamenta entón a afirmación
de que o actual modelo de “pro-
moción automática” é a causa da
baixa cotización do esforzo como
valor escolar? O único fundamen-
to (?) que se pode encontrar ao
longo das páxinas dos documentos
consiste en afirmar que esa é “a
opinión dos expertos e da inmensa
maioria do profesorado”(10). Non
poño en dúvida que algún “exper-
to” en educación teña esta opinión
e mesmo que poda haber algún
traballo ao respeito (eu non coñe-
zo). Agora ben, aqueles que esta-
mos interesados, que somos leito-
res e seguidores destes temas debi-
do à prática profisional ou investi-
gadora, que asistimos a congresos
e cursos de formación nos que par-
ticipan expertos e investigadores,
temos a viva impresión de que a
maioria dos expertos en educación
están claramente “noutra onda”. E
non é estraño porque, como co-

Desde que o Ministério de
Educación fixo público o de-
nominado “Documento de
Bases para unha Lei de Cali-
dade da Educación”(1) e os

subseguintes “Anteproxecto”(2) e
“Proxecto de Lei Orgánica de Ca-
lidade da Educación”(3) estamos a
ler e escoitar numerosas exposi-
cións sobre os seus detalles e por-
menores, asi como tamén algunhas
valoracións xerais sobre as suas
previsíbeis consecuéncias. Alén
diso, estes comentários pretenden
aportar unha visión complementá-
ria baseada nunha análise de con-
tido que desvela nos citados docu-
mentos unha notábel falta de rigor
nos argumentos e na fundamenta-
ción, xunto a unha ideoloxia peda-
góxica caracterizada pola preva-
léncia de formas tecnocráticas e
valores tradicionalistas.

Receitas máxicas

Tras o pretexto inicial de declarar
a “calidade” como reto do sistema
educativo, a tese que os documen-
tos repiten coas mesmas palabras
até a saciedade é o seguinte: “a
cultura do esforzo é a garantia da
aprendizaxe: sen esforzo non hai
aprendizaxe”(4). Imos deixar agora
aparte que tal afirmación é total-
mente falsa para referir-se à apren-
dizaxe que ten lugar en muitos
ámbitos da educación formal e
non formal, e imos supor que está
tacitamente referida aos ámbitos
mais tipicamente académicos da
educación primária e secundária.
Segundo o Documento de Bases o
esforzo non é hoxe un valor para o
conxunto do alunado, e isto é asi
por causa do actual modelo de
“promoción automática” que “ha-
bitúa a un pretendido éxito ime-
diato, fácil e sen esforzo”(5). Ante
esta afirmación un non poderia
mais que abraiar-se matinando na
tremenda maquinária humana e
material necesária para investigar
a fondo e chegar a unha conclu-
sión tan arriscada, contundente e
definitiva nun sistema tan comple-
xo como o educativo. Sen embar-
go, tras comprovar que non existe
tal investigación, que non hai estu-
dos semellantes nen se aportan ou-
tros fundamentos rigorosos, e que
a eliminación da “promoción auto-
mática” é a receita máxica que van
utilizar para solucionar o proble-
ma, entón a des-ilusión fai-se evi-
dente e é cando un pasa seriamen-
te a perguntar-se polas auténticas
referéncias que terán usado os im-
pacientes alquimistas desta refor-
ma, o tipo de coñecimento que te-
rán sobre o que ocorre realmente
nas aulas, en que alunado pensa-
rán... Eu penso, por exemplo, ne-
ses rapaces de 4º da ESO con 17 e
18 anos, que teñen repetido curso
en tres ocasións e que van deixar
de imediato o meio escolar... per-
gunto-me pola sua sensación de
“éxito fácil e sen esforzo” ...

Asi que vaiamos por partes. En
primeiro lugar, a afirmación de
que o esforzo non está valorado no
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mentaremos mais adiante, a inte-
rrelación complexa dos factores
motivacionais no meio escolar
converte a afirmación que nos
ocupa nunha tese reducionista e
tecnicamente pouco séria. Por ou-
tra parte, iso que algúns seguen a
chamar “promoción automática”
inclui formas e procedimentos que
poden chegar a ser bastante dife-
rentes en cada centro, pois a auto-
nomia pedagóxica dos mesmos asi
o fai posíbel.

E a opinión do profesorado?
Certamente que algúns profesores
teñen esta opinión; eu coñezo vá-
rios... sen embargo novamente te-
ño dúvidas sobre a amplitude e
extensión de tal opinión. Afortu-
nadamente o ministério aporta al-
go “definitivo” sobre isto nun re-
sumo do Documento de Bases que
chegou dilixentemente aos cen-
tros. Neste resumo pode-se ler que
“segundo un inquérito do sindica-
to ANPE, un 93,7% dos docentes
son contrários à promoción auto-
mática”(11). (Note-se que aqui non
hai mención do “esforzo”, ainda
que si unha notábel precisión
cuantitativa). Tras comprovar a
natureza de tal inquérito resulta
totalmente significativo que a úni-
ca referéncia concreta que o mi-
nistério oferece nos seus “argu-
mentos” consiste nisto: son con-
trários à “promoción automática”
o 93,7 dos afiliados e simpatizan-
tes dun dos sindicatos minoritários
entre o profesorado, ben coñecido
de todos polas suas posturas con-
servadoras e ultra-corporativas.

Isto é todo o que hai nos docu-
mentos para fundamentar o que
teñen denominado a “cultura do
esforzo”. De forma deliberada ou
por descoñecimento (non sei o
que será pior) ignora-se o amplísi-
mo corpo de coñecimentos dispo-
níbeis actualmente sobre as com-
plexas interrelacións dos factores
motivacionais na dinámica sócio-
pedagóxica: o auto-conceito e a
auto-estima, os enfoques de
aprendizaxe e de orientación às
metas, as atribuizóns causais de
éxitos e fracasos, as expectativas e
representacións mútuas na interac-
ción alunado-profesorado... Igno-
ra-se que os estudos e investiga-
cións das últimas décadas teñen
monstrado con claridade a íntima
relación do rendimento escolar
con estes aspectos motivacionais e
coas características da metodolo-
xia didáctica, mentres que a sua
relación directa coas aptitudes e
capacidades é pouco significativa
ou praticamente inexistente. Sen
embargo todo isto non interesa en
absoluto porque a ideoloxia peda-
góxica destes documentos ten ou-
tras fontes mais prosaicas e unhas
finalidades ben definidas: o esfor-
zo e as motivacións para o estudo
pasan por algo tan simples e tradi-
cional como “exixir mais”, estabe-
lecer estándares de rendimento e
seleccionar canto antes o alunado
encamiñando os seus pasos atra-
vés de itinerários que deben situar
“a cada quen onde lle correspon-
de”: “o esforzo fará “cultura” no
noso sistema educativo só se se
equilibran as aprendizaxes coas
motivacións; estas son diversas,
porque dependen de aptitudes, ca-
pacidades e intereses”(12).

A xustificación deste tradi-
cionalismo segregador resulta
ainda mais patética pola sua de-
nominación eufemística de “sis-
tema de oportunidades” e pola

má consciéncia que deixan entre-
ver cando dedican duas páxinas
completas a se “curar en saúde”
negando anticipadamente perver-
sas interpretacións: “nengún de-
ses factores de calidade converte
o sistema nun cúmulo de barrei-
ras segregadoras, ou de obstácu-
los que limitan o acceso a maio-
res níveis de educación aos mais
desfavorecidos por causas eco-
nómicas ou sociais”(13).

Avaliación: apocalipse agora

Un dos aspectos que chamou po-
derosamente a miña atención des-
de a primeira leitura do Documen-
to de Bases é a resesa e pedestre
concepción da avaliación educati-
va, que podemos comezar xa a ob-
servar desde esta declaración ini-
cial: “a cultura do esforzo e a cali-
dade da aprendizaxe están vincu-
ladas à exixéncia de procesos ob-
xectivos de avaliación: non se
aprendeu o que non se sabe que se
aprendeu. E para saber se se sabe
o que se aprendeu, fan falta pro-
vas, avaliación, critérios que dis-
tingan o que se sabe do que non se
sabe”(14). Temos aqui os dous ele-
mentos básicos que definen esta
concepción da avaliación, que se
resume asi: avaliar é saber se se
sabe, e isto fai-se mediante provas.
E xa está? Non hai mais? Seria ló-
xico agardar mais adiante outras
consideracións mais profundas,
outros matices... Non, ainda que
poda resultar surpreendente e des-
corazonador non hai mais: este é o
parágrafo mais elaborado que po-
demos econcontrar, e todas as citas
e cuestións relacionadas coa ava-
liación que aparecen ao longo das
54 páxinas do Documento de Ba-
ses son referéncias explícitas e ex-
clusivas a provas, promoción e ti-
tulación. Algo semellante aconte-
ce no articulado do Proxecto de
Lei: unicamente as etapas de pri-
mária e secundária obrigatória te-
ñen sendos artigos titulados “ava-
liación”, cuxo contido trata en rea-
lidade de resultados e
promoción(15), mentres que no ba-
charelato se limitan a usar a pala-
bra en relación coas condicións
para obter o título de bacharel(16).
Convido aos leitores a facer esta
comprovación, porque até agora
este extremo está sendo eclipsado
por outros aspectos sen dúvida
chamativos, como a Prova Xeral
de Bacharelato, que realmente non
son mais que un reflexo desta con-
cepción da avaliación.

De que estamos a falar entón?
En primeiro lugar, os obxectos
deste tipo de avaliación son exclu-
sivamente os resultados, os produ-

tos, o rendimento no seu estado
acabado e final. É unha avaliación
puramente sumativa, e portanto a
sua realización ten lugar de forma
periódica e intermitente no tempo.
E isto é asi en todos os ámbitos
nos que se aplica: “a avaliación
(do alunado) efectuará-se ao final
de cada un dos catro cursos que
compoñen esta etapa educati-
va”(17); “as administracións edu-
cativas fomentarán a avaliación
periódica do profesorado”(18);
“estabelecerán-se avaliacións xe-
rais de diagnóstico sobre áreas e
asignaturas instrumentais que...
sirvan para o diagnóstico do fun-
cionamento do sistema educati-
vo”(19). Ademais, a avaliación asi
entendida só ten sentido cando es-
tá ao servizo de decisións de pro-
moción, titulación ou selección
exixidas polo sistema; por iso non
aparece nen se menciona na edu-
cación infantil.

En segundo lugar, os instru-
mentos deste tipo de avaliación
son prioritária ou exclusivamente
as provas con formato de exame
escrito. O interese que os redac-
tores dos documentos tiveron en
identificar “avaliación = prova
= exame” pode-se comprovar na
frecuéncia obsesiva da sua apari-
ción conxunta con esta inequívo-
ca significación. O título VI (da
avaliación do sistema educativo)
do Proxecto de Lei constitui a
guinda deste reseso pastel: “O
Ministério... elaborará avalia-
cións xerais de diagnóstico sobre
áreas e asignaturas. Estas ava-
liacións realizarán-se, en todo
caso, na Educación Primária e
na Educación Secundária Obri-
gatória, e versarán sobre compe-
téncias básicas do currículo”(20).

En terceiro lugar, os critérios
de valoración que utiliza este ti-
po de avaliación son externos,
independentes das persoas que
participan ou que son obxecto
dela, e o seu funcionamento está
guiado por unha racionalidade
técnica en termos de eficácia:
“estabelecerán-se estándares de
rendimento de cada matéria e
nível”(21); “...procesos de avalia-
ción fundamentados en paráme-
tros concretos que indiquen ní-
veis de eficácia e eficiéncia(22).

A conclusión mais evidente
que podemos tirar é que o sentido
formativo da avaliación, aquel que
é esencialmente educativo, está
aqui non só ausente senón explici-
tamente negado. Desde unha con-
cepción diametralmente oposta,
temos que a atención e o segui-
mento contínuo do alunado e do
proceso de ensino-aprendizaxe
son fundamentais porque ese ca-
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rácter formativo ten sentido pleno
cando se leva a cabo ao mesmo
tempo que o proceso avanza, non
cando xa rematou; porque a finali-
dade do proceso é o desenvolvi-
mento de capacidades que teñen
como referéncia non só unha série
de critérios xerais senón tamén as
propias capacidades dos aprendi-
ces, as tácticas didácticas dos do-
centes e os diversos ritmos da inte-
rrelación que se estabelece no pro-
ceso; e tamén porque a informa-
ción que proporcionan as tradicio-
nais provas escritas é claramente
insuficiente e limitada, tanto polo
tipo de coñecimentos que poden
incluir como pola fiabilidade que a
sua elaboración pode oferecer. Es-
ta concepción da avaliación for-
mativa, que se apoia na investiga-
ción e na prática docente dos últi-
mos trinta anos, é a opción que
muitos estamos a construir dia a
dia en coeréncia coa progresiva
implantación dos modelos com-
prometidos coa extensión dunha
educación básica e non selectiva
para o conxunto da sociedade.

Asi que non é estraño que os
novos deseñadores ignoren todo
isto, pois optan polo tradicionalis-
mo, pola reintrodución do carácter
selectivo do sistema na educación
básica e, como non, polo mito da
homoxeneización do alunado:
“contrarrestar a ríxida heteroxe-
neidade que o (actual) sistema im-
pón nas aulas”(23). Portanto optan
por unha avaliación sumativa “pu-
ra e dura” e, en coeréncia con iso,
por uns currículos reducidos a co-
ñecimentos conceptuais e factuais
(“asignaturas”). A partir destes, fi-
xan-se os estándares correspon-
dentes, aplican-se as provas opor-
tunas e xa poden “saber se se sa-
be”. Até tal ponto está asi concebi-
do que non teñen reparo algún en
introducir como unha novidade a
simpleza de institucionalizar un
exame final de recuperación: “os
alunos poderán realizar unha pro-
va extraordinária das asignaturas
que non teñan superado, nas datas
que determinen as administra-
cións educativas”(24).

Hai ainda algún outro aspecto
inquedante en relación coas carac-
terísticas atribuidas à avaliación:
“a avaliación (en primaria) será
contínua e levará en conta o pro-
greso do aluno nas diferentes áre-
as; (...) a avaliación (na ESO) se-
rá contínua e diferenciada segun-
do as diferentes asignaturas do
currículo”(25). No contexto que
nos ocupa, que implica isto real-
mente? Creo que pode ser útil
lembrar aqui que existiu e existe
unha curiosa forma de entender a
avaliación contínua que consiste
en identificá-la coa realización de
“exames contínuos”. Posibelmen-
te temos coñecido bastantes destes
casos de “perversión”, mesmo en
contextos que oficialmente non a
fomentan. Pois ben, que podemos
entón agardar dun sistema que fo-
menta e consagra un modelo de
avaliación sumativa, contínua e
baseada en exames?

Finalmente, e na mesma liña
de identificar sempre avaliación
con provas, promoción e titula-
ción, o Documento de Bases incor-
pora algunhas “medidas que
afiancen a necesária autoridade e
recoñecimento social do profeso-
rado. Entre elas, a participación
colexiada do profesorado –dife-
renciada para as diferentes asig-
naturas– na xunta de avaliación
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que axude a mellorar o clima de
convivéncia, de especialistas na
xestión de bibliotecas escolares e
para o mantenimento de equipos
informáticos”(29). Ante todo, apli-
quemos un mínimo de rigor a to-
do isto. Todos sabemos que os
orzamentos dos centros se nutren
dunha precária “xenerosidade”
por parte das administracións co-
rrespondentes e que algunhas po-
sibilidades abertas nos últimos
anos para conseguir novos ingre-
sos por meios próprios (alugar
instalacións, ceder recursos...) be-
nefician sobre todo aos centros
que xa posúen mellores meios e
que están mellor situados xeográ-
fica e socialmente. Asi que a po-
tenciación destas fórmulas(30),
xunto à redución da financiación
pública e à necesidade de asumir
novos gastos como contratar di-
rectamente persoal de apoio e de
mantenimento, sen dúvida xerará
graves problemas nos centros e
fomentará desnecesárias desi-
gualdades entre os mesmos. Qui-
zá esquecen que os centros públi-
cos de ensino non son empresas
privadas con ánimo de lucro? Ou
quizá o que se pretende precisa-
mente é introducir a “competiti-
vidade” e o mercado nas comuni-
dades escolares?

E ainda hai mais, porque me-
diante algunhas destas fórmulas
de “autonomía” o que se pretende
é arrebatar muitos aspectos do-
centes, curriculares e participati-
vos das mans da comunidade
educativa. Para comezar, son ver-
dadeiramente poucos os centros
públicos que, debido a unha inu-
sitada complexidade das suas
contas e orzamentos, deban con-
tar necesariamente con especia-
listas en xestión económica. E
ainda nestes casos, o facto de
que unha figura deste tipo non
vaia estar submetida ao control
real da comunidade e portanto
vaia actuar exclusivamente às or-
des do director non parece ter
outro sentido que outorgar à ad-
ministración maiores doses de
intervención e control.

Sobre a incorporación de es-
pecialistas en xestión de bibliote-
cas escolares xá e mágoa que só
se mencione a xestión e non a di-
namización, pois no meio escolar
é realmente fundamental. E claro
que estes especialistas non docen-
tes poden cumprir funcións im-
portantes nos centros; agora ben,
sempre que a sua integración na
dinámica pedagóxica veña ga-
rantida por unha planificación
elaborada e coordenada pola pró-
pria comunidade, e especialmen-
te polos docentes que (esquece-
se tamén isto) cada vez en maior
número teñen adquirido forma-
ción específica tanto na xestión
como na dinamización das bi-
bliotecas escolares.

Con todo, o aspecto para min
mais enigmático é o de “contratar
persoal cualificado para mellorar
a convivéncia”. Confeso que, à
vista da ideoloxia e das simplezas
que xa temos comentado, o mais
directo que se me ocorre deducir
é que se refere à contratación de
guardas de seguridade. E certa-
mente non seria estraño porque,
do mesmo xeito que xa temos vis-
to como os documentos banalizan
e reducen ao nível da caricatura
asuntos tan sérios e complexos
como a motivación e a avaliación,
é perfectamente posíbel que os

novos deseñadores entendan a
convivéncia nos centros como un
asunto basicamente de seguridade
e orden pública. Porque, se non é
isto, de que se trata? Quizá con-
tratar os servizos dunha consulto-
ra especializada na análise das re-
lacións interpersoais nas organi-
zacións? Semella algo sofistica-
do, e probabelmente demasiado
caro. Quizá contratar traballado-
res sociais para se ocupar do alu-
nado etiquetado como conflitivo?
Ainda no suposto de ter isto algún
sentido, non parece que haxa un-
ha previsión de tempos e espazos
nos centros. Quizá contratar mo-
nitores de tempo libre para ame-
nizar os descansos?...  Realmente
a posibilidade mais críbel semella
a primeira. Non é incríbel?

Epílogo aberto

Teño utilizado o termo tradicio-
nalismo pedagóxico, aplicado
aqui aos elementos significativos
do proxecto de reforma do siste-
ma educativo, para referir-me a
un conxunto de ideas e valores
que se alimentan de olladas sim-
ples ao pasado e que, fronte às in-
certezas do presente, conforman a
nostalxia dun mundo no que “to-
do estaba muito mais claro” e “as
cousas eran como deben ser”. Es-
ta forma de ollar non é sistemáti-
ca nen se dirixe a un pasado de lí-
mites precisos: son olladas difu-
sas que se poden pousar tanto nas
reválidas de 1970 como no “decí-
amos ayer” de frei Luis de León,
por exemplo. Sen embargo o pro-
ceso non é aleatório porque se fi-
xa de forma selectiva naquelas re-
ceitas que resultan “mais simples,
cómodas e seguras” para o man-
tenimento dun sistema consagra-
do à reprodución social e a sua
xustificación ven, frecuentemen-
te, acompañada polo testemuño
de aqueles que din ter-se formado
baixo os seus benéficos efeitos.

Non é unha novidade constatar
que existiu e existe un sector clara-
mente tradicionalista entre o profe-
sorado, da mesma forma que exis-
tiu e existe un sector que traballa
de maneira comprometida pola re-
novación da prática educativa. Ta-
mén é certo que nengún destes
dous sectores chegou nunca a
constituir por si mesmo unha
maioria esmagadora, ainda que se-
mella incuestionábel que o dina-
mismo do sector renovador tivo
mais capacidade de influéncia e de
contáxio entre os docentes e que
ten xogado un papel importante
como inspirador e facilitador das
sucesivas reformas da política edu-
cativa. Con todo, quizá haberia
que matizar isto último con un “até
agora”, porque o que si podemos
considerar unha novidade é que
unha lei sobre o ensino básico pre-
tenda un retroceso en canto à sua
extensión aos diferentes grupos so-
ciais e grupos de idade, ao tempo
que recupera unha visión mecani-
cista do ensino e a aprendizaxe na
que o papel do alunado consiste en
monstrar que sabe reproducir unha
série de informacións pré-estabele-
cidas mentres que o profesorado se
limita a dispensar as cualificacións
oportunas.

Asi que parece evidente que
nesta ocasión as propostas inova-
doras non tiveron eco algún nos
estamentos oficiais e un sector
importante do profesorado está
“militantemente” preocupado e

alarmado. Pola sua parte, o sector
tradicionalista ha de estar encan-
tado con esta coincidéncia de va-
lores e intereses, ainda que non
exclúo certo grau de surpresa, le-
vando en conta que até agora a
sua atitude imovilista sempre se
tiña manifestado actuando como
seres “imunes” ante os cámbios
que cuestionaban “o que sempre
temos feito, o mais cómodo e o
mais seguro”. Agora ben, cal é a
atitude que vai tomar o resto do
profesorado? A cuestión perma-
nece aberta de momento e creo
que a sua concreción dependerá
en boa parte das respostas que
nos próximos meses se vaian
dando às seguintes perguntas:

● Van ler os docentes cos
seus próprios ollos o que real-
mente propón o ministério ou
van acreditar unicamente na
propaganda?

● Formarán as suas opinións
a partir da análise ou deixarán-
se levar polos estereotipos cons-
truidos arredor do “esforzo”, o
“fracaso”, a “promoción auto-
mática”, a “autoridade”? 

● A que ideal docente se
senten mais achegados os profi-
sionais da educación: “profesor-
educador” ou “máquina dispen-
sadora de cualificacións?

● Van sucumbir os docentes
ante a ilusión de que os proble-
mas actuais da educación se re-
solven mediante a simplista fór-
mula de afastá-los da nosa vista?

● É compatíbel coa ética do-
cente apoiar a supresión de opor-
tunidades xustas para o alunado,
basicamente porque son “incó-
modas” para o profesorado?

● Considerará o profesorado
que o défice democrático dos
centros debe ser contrarrestado
con mais participación e mais
transparéncia ou ben que debe ser
“solucionado” coa implantación
do poder absoluto e a opacidade?

● É o tradicionalismo o me-
llor e o mais potente que pode-
mos encontrar para abordar a
complexa sociedade do presente
e do futuro?

Pola miña parte, creo evidente
que as receitas simplificadoras e
obsoletas do tradicionalismo son
incapaces de afrontar –e muito
menos resolver– os problemas re-
ais e auténticos do contexto edu-
cativo actual. Estes problemas,
que se centran precisamente en
conseguir que todos se beneficien
da educación básica e que todos
podan desenvolver ao máximo as
suas posibilidades, teñen-se com-
plicado de forma desnecesária de-
bido a unha incompleta –e en oca-
sións defectuosa– posta na prática
do repertório de medidas posíbeis
que o actual sistema contempla,
sen esquecer que en todo isto a es-
caseza de meios económicos, a
irregular coordenación do profe-
sorado e a ambigüidade das admi-
nistracións teñen xogado un papel
decisivo. Non obstante, os actuais
responsábeis do ministério cren
que é o momento de cambiar todo
o sistema e que é necesária unha
nova lei. Ben, temos analisado
aqui os documentos correspon-
dentes e só resta concluir que ca-
recen da fundamentación, a serie-
dade e o rigor exixíbeis a unha ini-
ciativa semellante.♦
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para determinar o acceso a cursos
superiores e na ESO”(26). O pri-
meiro que hai que discutir aquí é a
duvidosa compatibilidade entre
“colexiada” e “diferenciada por
asignaturas”: a experiéncia dos sis-
temas anteriores monstra que, can-
do cada profesor/a ten recoñecida
a exclusividade sobre as decisións
finais na “sua asignatura”, o fun-
cionamento colexiado é pratica-
mente inexistente. Sen embargo, o
mais inquedante é que isto aparece
entre as medidas que se propoñen
“para afianzar a autoridade e o re-
coñecimento social dos docentes
(?!). Mellorará entón o recoñeci-
mento social do profesorado en
función das suas decisións sobre a
promoción dos alunos?  Xogará
algún papel nisto o número de titu-
lados que cada centro poderá es-
grimir ante os demais? Depende a
autoridade dos docentes do seu
poder para aprovar e suspender?...
Que conceito de autoridade teñen
estes señores?...

Tecnocrácia e dirección
de centros

É ben coñecido que determinados
sectores sociais, para acaparar e
aumentar o seu poder, construen e
desenvolven un discurso con-
sistente en considerar que muitos
problemas e cuestións sociais son
en realidade asuntos que deben ser
abordados e resoltos por aqueles
que supostamente están formados
en tal sentido e teñen os coñeci-
mentos técnicos precisos; isto é,
son asuntos técnicos que deben ser
resoltos unicamente por técnicos, e
portanto os actores sociais non po-
den nen deben intervir.

Segundo esta forma de pensa-
mento a dirección e o funciona-
mento dun centro escolar deben
ser consideradas cuestións funda-
mentalmente técnicas; portanto
deben estar nas mans de técnicos
e non submetidas aos “inconve-
nientes” do control democrático,
da análise crítica e dos critérios
éticos. Asi é como cobra todo o
seu sentido a pretendida profisio-
nalización dos directores como
técnicos ao servizo da administra-
ción e como únicos detentadores
do poder e do governo dos cen-
tros. Os documentos estabelecen
que “os órgaos de governo serán
unicamente os unipersoais (direc-
tor, xefe de estudos e secretário),
mentres que os órgaos colexiados
(claustro e consello escolar) terán
funcións de participación”(27). Se
ademais levamos en conta que os
directores serán seleccionados,
nomeados e renovados nos seus
postos pola administración e que
o exercício continuado do cargo
consolidará un complemento eco-
nómico “vitalício”(28), entón creo
que podemos estar seguros do tipo
de directores que queren para os
próximos anos: seguidistas e sub-
misos ante os ditados da adminis-
tración, autoritários e con poder
absoluto no interior dos centros.

Esta mesma filosofia tecno-
crática é tamén a que anima o dis-
curso de fomentar a autonomía
dos centros mediante unha série
de fórmulas aparentemente técni-
cas, que realmente perseguen ou-
tros obxetivos e funcións: “as ad-
ministracións educativas facilita-
rán a contratación de persoal
cualificado para a xestión econó-
mica, asi como de persoal de
apoio con funcións non docentes,
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