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, Avance do programa do curso 1986-87
O Departamento de Educación do
Concello de Vigo presentou o avance do
seu programa para o curso 1986-87. En
liñas xerais, as actividades previstas
desenrolaranse en func ión dos seguintes
programas:

ó

Día da Constitución
Concurso convocado polo Departa
mento de Educación e Rad iocadena
Es paño la. O seu ob xectivo e coñece-las
inst ituc ións e as leis a tr avés da 's üa apli
cación á propi a realidade.
Neste concurso poderán participar
grupos de alumnos (nun mínimo de 15 e
un máximo de 20) de tód olos cursos de
EXB dos Colexios do ConceIlo de Vigo.
Cada un dos equipos, asesorados ou diri
xidos por un 'pro feso r, deberá elaborar
unha " leí" a modo de constitución, que'
poderá estar adicada á libre elección dos
concursantes. á súa aula, seu Colexio,
ou a súa cidade. Se a proposta que se faga
ten sido posta en práctica durante algún
tempo, se incluirá, tamén, un informe
breve de cómo se fixo e cal foi o seu resul 
tado, elaborado polo profesor da aula ou
o director do colexío. O prazo de presen
tación dos tra baIlos rem ata o 21 de
nove mbro do prese nte ano.
ó

O Co n cello' na escola
Este programa ten por ob xecto ache
gar ás esoolas coñecemento act ivo da
Administración mu nicipal e dos seus ser
vicios. Permitirá tanto a aprendizax e de
co nceptos básico s da vida da co muni
dade, como axudar á forma ción de cida
dáns activos , crít icos e responsa bles .
O program a cons iste na rea lizac ión de
diversas visitas ás distint as dependen cias
e serv icios municipais de grupos de alum
nos , atendidos polos responsables dos
servic ios e cun material ' específico de .
apoio á actividade en forma de carpetas
de documentación para profesores e
alumnos.
Para o presente curso ofrécense dúas
visitas : á casa do Concello e alcoube do
Castro. Na visita á C asa do ConceIlo os
grupos de alumnos farán un percorrido
polas diferentes dependencias (salón de
' plenos, sala da comisión de goberno,
planta 9.·, oficina de proceso de datos,
oficina técnica de planeamento, arquivo
municipal, Policía Municipal), ademáis
de contar cunha carpeta de material
didáctico (contendo programación di
dáctica, documentación para o profesor,
e cuaderno do alumno). A visita AI
coube (viveiro) municipal, pertencente o
Servicio de Parques e Xardíns.iten por
" obxectivo introducir ó coñecemento
deste servicio municipal, a súa importan
cia e introducción ou profundización no
estudio do cremento e reproducción das
plantas, dos seus n9mes e para a creación
de actitudes cívicas cara os parques e
xardíns.
O departamento anuncia que se está a
prepara-las carpetas para as visitas pro
gramadas a incineradora municipal e o
Servicio de Bombeiros.
ó

ó

ó

('il

Campaña de Animación da
Lectura e Bibliotecas escolares

Este programa, organizado por ter
ceiro ano consecutivo, supón a posta 00
marcha de distintas actividades que
longo do curso escolar se desenvolven co
, ' obxectivo común de promocionar ese '
ben cultural tan preciado que é o libro e a "
lectura, e a concienciación sobre a im-:
ó

bibliográfica ás escolas, senón que tam én
constitúen un prograrqa de animación
educativa plenamente integrado no curri
culum e dinámica escolar.
A estructura desta campaña organi 
zase redor de cinco apartados interco- ,
nectados: dotacións bibliográficas , per
feccionamento do profesorado, axudas a
experiencias, actividades complementa
rias e promoción.
As dotacións bibliográficas cons ist en
nunha dotación bás ica de bibliotec a de
aul a para os colexio s públicos que dese
xen participar na campa ña ( dous lotes de
liter atur a infantil seleccionada co n des
tino a crear duas bibliotecas de aula, en
3.° e 4.° de EXB respectivamente), nas
maletas bibliográficas itinerantes (de
'xeito experimental, porase en circula
ción en 10 colexios públicos selecciona
dos, dúas maletas con 500 libros tanto de
literatura infantil e xuvenil como doutro
carácter - divulgativo, históri co, recrea
tivo e científico-) e nunha biblioteca de
apoio o profesorado (centrada en temas
de literatura infantil , lecto-escritura, bi
bliotecas escolares...).
O subprograma de perfeccionamento
do profesorado ten por obxectivo apoiar
ós docentes mediante cursiños e activi-

A animación

á

lectura é un dos obxetivos do programa,

portancia que para o pleno desenvolví
mento da persoalidade ten a adquisición
de hábitos lectores.
'
Segundo a avaliación realizada polo
departamento as súa s cam pañas anterio
res confirman que teñ en servido como un
elemento de apoio importante no labor
dos profeso res e com o unh a motivación
grand e para a post a en pr áctica doutras

accions nos propios colexios: a multípli

caci ón de bibliotecas de aula (fórmula
que na campaña se potencia de xeito
prioritario) confirma a premisa sobre a
que se traballa,
Nesta terceira campaña,' a parte cen
tral do pr eogr ama est ará no Ciclo Medio,
as distintas actividades da que consta van
moito máis alá dunha mera dotación
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Campo de Granada

Consolida-lo departamento
MANUEL BRAGADO
a apertura do Instituto Municipal de
O D epartamento de Educación do
Educación, que se ubicará no antigo Ins
ConceIlo de Vigo, que iniciou as súas
tituto Bioquímico "Miguel Servert'Les
actividades dun xeito sistemático no
tando xa adxudicadas as súas obras de
curso 1982-83, ten realizado, con ' me
recuperación e rehabilitación.
dios moi exiguos e persoal reducido,
O IME debería supoñer a instituciona
unha importante oferta de serv icios ao
lización definitiva desta forma de inter
profesorado e á escola, na liña doutros
vención de carácter socio-educativo, o
servicios municipais de incidir na cali
que significaría a consolidación e am
dade educativa e impulsa-Ia renovación
pedag óxica,
pliación cons iderable dos programas ac
tuais do Departamento de Educación.
Campañas como as de "Animación á
Cremos que a partir da súa apertura, o
lectura" (programa modélico de forma
IME deberla se-lo responsable da xes
ción do profesorado, amais de proporcio
tión de tódolos servicios de dinamización
nar recursos ós centros, en forma de
educativa do Concello: formación do
biblioteca de aula); realización de tres
profesorado, utilización didáctica da ci
edicións das Xornadas Pedagóxicas Mu 
dade, e os de apoio á escola e á comuni
nicipais (cunha especial preocupación
dade educativa
poIas relacións Escola-Cidade); elabo
As actuacións que poderá te-lo futuro
ración de materiais alternativos (funda
Instituto son moi diversas e complexas.
mentalmente monografias de carácter
Fundamentalmente haberá de consti
didáctico sobre aspectos do entorno ci
dadán: as aves de Vigo, xardíns urbanos, " tuirse nun lugar de encontro, animación e
recursos relacionados coa educación,
Vigo Arqueolóxico...); programas co
organizándose en función de departa
rnos os de utilización didáctica da cidade,
mentos e Servicios.
como o "Concello na Escola" (onde os
En canto ó profesorado deberá ocu
servicios municipais póñense servicio
parse da organización de programas for
dos escolares); cine infantil (coa edición
mativos ( cursos, seminaríos, exposi
dos magnífico cuadernos municipais de
cións ...), na perspectiva da renovación
cine, O GATO BOGAR), etc. , demos
pedagóxica, ademáis de proporcionar
tran algunhas das moitas posibilidades
asesoría e dotación de recursos e infraes
que poden ofrece-los servicios munici
tructura ós grupos xa existentes na nos a
pais como creadores de programas de
ciudade ( algúns cun traballo que se
dinamización educativa
remonta a moitos anos ) e de potencia-la
Coidamos 'que o programa que para
creación de novos colectivos. N este
este curso oferta o Departamento supón
senso será pr eciso art icula-Ios diferentes
unha consolidación da súa traxectoria, ás
D epartamentos, constituidos segundo
portas do inicio da nova etapa que suporá
ó

áreas e tem as específicos dentro do
campo educativo.
O IME deberá cumprir un importante
papel como ofertador de servicios tanto
ós profesores (de tódolos niveis non uni
versitarios) ás escolas, ós pais e demáis
sectores cidadáns. Terá especial impor- "
tancia a constitución dun Centro de
Documentación e dunha Biblioteca Pe
dagóxica de calidade, como dun servicio
de Reprografía,
O IME'deberá participar tanto na rea
lización e deseño de programas dirixidos
á escola, como na investigación, deseño e
proposta de dotacións de equipamentos
infantís (bibliotecas, zonas de xogo, lu
dotecas, programas de tempo libre , colo
nias ...).
Preocúpanos o actual mutismo da
ConcellaIía de Educación sobre o fu- •
turo do Instituto, polo que coidamos que
se poderí a aproveitar este curso, mentres
se realizan as obras do edificio, para dar a
coñecer profesorado os proxectos so
bre o seu futuro funcionamento. ¿Segui
ranse os modelos de referencia doutros
Institutos Municipais, deste mesmo ca
rácter, como os de Badalona, Barcelona,
Xixón... ? Tampouco estaría de máis que
se fose pensando nun borrador de Estatu
tos , para o cal eremos deben ser consulta
dos os Movementos de Renovación Pe
dagóxica, que funcionan na cidade. O
Consello Escolar Municipal (cando se
constituía), os Sindicantos de ensinan
tes...
ó

,,

G
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ó

os centros docentes públicos, dos que se
rán titulares as corporacións -Iocais, asi
como na Disposición Transitoria cuarta
que fala da adaptación destes centros no
prazo dun ano dende a publicación da lei.
Antes de que se recoñecese legalmente
ós concellos o seu labor de complementa
cíón da administración educativa, xurdi
ron por todo o Estado (coas primeiras
corporacións democráticas) servicios
institucionais, atá entón inexistentes,
que baixo distintas formas organizativas
(Institutos Municipais de Educación,
Departamentos de Dinámica Educativa,
Equipos Psicopedagóxicos...) asumían a
responsabilidade de pular pola rdnova
ción da escola e de apoiar ás iniciativas
de base. Actuacións que se acometían
con múltiples dificultades, ao non contar
con competencias específicas e os recur
sos económicos precisos, cun carácter
voluntario e cunha clara conciencia de
cubrir un valeiro institucional. Algúns
co~cellos, entre os que o de Vigo foi pio
neiro na nosa comunidade autónoma, to
maron sobre sí a responsabilidade de
crear uns servicios municipais para inci
dir.na calidade educativa e impulsa-la re
novación pedagóxica das escolas.
As actuacións destes servicios v éñen
se centrando, fundamentalmente en
actividades de formación do profeso~ado
e de apoio, por medio da creación de ser
vicios, á escola e a toda a comunidade
educativa.
Nas actividades dirixidas á formación
permanente do profesorado, estes serv í
ciios e institucións organizan cursos se
minarios, xomadas monográficas, e~po
sicións e outras estructuras encamiñadas
a cubrir unhas necesidades de reciclaxe e
formación que outras instancias non cu
bren ou o fan insatisfactoriamente.
En canto á creación de servicios de
apoio á escola como comunidade, os ser
vicios municipais de educación dedican
atención preferente ós temas de ámbito
local, sobre todo o coñecemento e utiliza
ción didáctica da cidade, á constitución
de centros de documentación e asesoria
de cara á comunidade educativa e á crea
ción de servicios psicopedag óxicos.

~~~~~~~~~~~~~~_

A Banda Municipal
de Música na escola

Os servicios educativos municipais
e .as competencias dos concellos
A Lei Reguladora das Bases de R éxi
me Local, lei 7/1985 de 2 de abril , de sen
rola a xesti ón dos intereses educativos
das entidades locais. Así no seu artigo
25, ~partado n, e no referido ás compe
tencias dos concellos di: " P articipar na
programación do ensino e cooperar coa
administración educativa na creación
construcción e sostenimento dos centro~
docentes públicos, intervir nos seus ór
gaos de xestión e participar na vixiancia
do cumprimento da escolaridade obriga
toria". Esta formulación non varia sus
tancialmente as competencias que tradi
cionalmente viñeron desempeñando os
concellos en materia educativa circuns
critas á construcción (obrigac í ón de ce
sión de terreos) e obriga de mantenernen
to dos centros escolares públicos. Obri
gas estas non equilibradas co reco ñece
mento da posibilidade de influir tanto ó
nivel da programación xeral do ensino,
como a nivel de funcioinamento cotián
dos centros.
Nembargantes e abeiro dos artigos
27 da mesma lei que recoñece que a
" Administración do Estado e as comuni
dades autónomas poderán delegar nos
concellos, o exercicio de competencias
en materias que afecten aos seus intere
ses propios sempre que con eles se mello
re a eficacia da xest íón pública e se acade
maior participación cidadán", os conce
1I0s, por un sistema de delegación de
competencias, poderian asumir maiores
funci óns educativas. Tamén o artigo 28
desta mesma lei recoñece que" os conce
1I0s poden realizar actividades comple
mentarias das propias doutras adminis
tracións públicas e, en particular, as rela
tivas á educación, a cultura...", deix án
dose así unha porta entreaberta a maio
res posibilidades dos concellos nesta
materia.
Pola súa banda no que respecta á
LODE non se introduce ningunha novi
dade sustancial respecto á lexislación an
terior. Esta lei non fala das competencias
das corporacións locais nin no seu
"Preámbulo" nin no seu articulado con
só unha referencia na Disposición 'Adi
cional Segunda -Dúas, onde menciona
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M.B.R
Este programa pretende posibilita-la
escoita de música en Vigo polos escola
res, introducindo ÓS alumnos no co ñece
mento dos instrumentos propios da
agrupación Banda de Música.
O programa consiste en concertos
didácticos ofrecidos pola Banda Munici
pal, ben no propio Colexio ou no Audito
rio do Concello, amais dun material de
. apoio concerto (diapositivas que amo
san os distintos instrumentos musicais
folla de actividades para cada neno, prO:
grama das obras a interpretar).
ó

A música na escola
Este é un preograma de carácter expe
rimental para o presente curso 86-87,
con el non se pretende unha aprendizaxe,
senón unha motivación cara a música
dende a escola. Búscase a interdiscipli
nariedade entre diversos ensinos artísti
cos (plástica, teatro, música...), con
tándose para levalo adiante coa colabo
ración dos alumnos do Conservatorio
Superior de Música de Vigo e cos propios
profesores dos colexios participantes.
Polo seu carácter experimental e co fin
de avalia-las s úas posibilidades e a s úa
estructura e contidos, só será realizado
en 9 colexios públicos do noso Concello,
dos niveis de 4.° e 5.° de EXB.
O conxunto das actividades musicais
propostas polo programa xiran ó redor
dun concerto de música clásica execu
tado por alumnos do Conservatorio Su
perior de Música. Cos profesores das
aulas participantes manteranse longo
do curso tres reunións cos coordenadores
do programa, co obxecto de dar instruc
ci óns básicas sobre a utilización do mate
rial didáctico que se suministrará a cada
c1ae (documensación para o profesor,
programación de actividades -antes, du
rante ~ despois do concerto-, cómic e
conto para os alumnos, cassete e xogo de
diapositivas, esquema para a construc
ción de instrumentos simulados, dous
libros básicos sobre a Música, e dous dis
'cos ou cassetes, e cartel de promoción da
música para cada alumno), e sobre a rea
lización das diferentes actividades deste
ó

VICENTE
" A música na escola" vai ter presencia neste curso.

programa (asistencia concerto visita
Obradoiro de Instrumentos Mu~icais da
Universidade Popular de Vigo, audición
dun ensaio da "Orquesta de Cámara do
Conservatorio de Vigo" -co seu coloquio
final-...).
ó

ó

Unidade didáctica
En colaboración co Departamento de
Prehistoria e Arqueoloxía do Museo
Municipoal elabórase este programa co .
obxecto de achegar ós alumnos coñece
mento dos orixes da nosa cidade.
O plan da unidade didáctica consta das
visitas ás excavacións arqueolóxicas da
aba no do Castro e da Sala Arqueol óxica
do Museo. Os recursos de apoio para a
unidade consisten nunha maleta arqueo
lóxica (en préstamo para os centros que
realicen a unidade completa, con obxec
tos procedentes das excavacións realiza
das en Vigo e de láminas, esquemas e
textos explicativos e complementarios
preparados 'para súa exposición), nu~
díaporama sobre a cultura castrexa e
nun~~ carpeta guía didáctica (con infor- .
macion para o alumno, programación
para o profesor, fichas de observación
para o traballo de campo dos alumnos, de
documentación de apoio para o profe
sor).
ó

As publicacións do Departamento de Educación.
M.B.R.
.0 longo de catro anos de traballo o Departamento de Educación ten publicado
un Importante monto de traballos co obxecto de proporcionar ós profesores ele
mentos .d~ tr~ballo alternativos para a clase e documentación de apoio para o seu
labor didáctico,
o

Colección "Materiais pedagóxicos

.

•

~ara investiga-lo ~'edi~"

1. Varios . Visita ecolóxica á praia das Barcas (Guías do alumno
e do Profesor).
.
Activi~ades para realizar cos alumnos nun ecosistema concreto: a praia .
. 2. Vanos. As aves de Vigo. Pequena guía para a súa observa
clón. (Esgotada, pode fotocopiarse) . Unha información básica sobre as especies
de aves mais comuns do entorno vigués.
3. O nos.o .c~ncel.I~. (Guías do alumno e do profesor, 3.· Ed).
Folleto didáctico utilizado nas visitas programadas á Casa do Concello
Repr~sentaunha introducción básicaó funcionamento e administración municipai
en Vigo.
.
. .4. Va~~s. Os xard ins do Pazo de Castrelos. (Guía para unha
visita botamca).
. . Completa guía pa:a o estudio ~táni7~ dos xardíns do Pazo. Inclúese localiza
cion de especies arbóreas ~o xardin e Itinerarios con proposta de actividades.
5. Vanos. Dous xardlns urbanos.
•
Describense os estilos e técnicas de dous xardins típicamente urbanos: A Ala
meda e Elduayen.
.
6. Hi.dalg~ Cuñarro. J.M. Vigo Arqueoldxico. Do Paleolítico á

RomanizacIón.

.

. Monografia de i?f~rmación ~d.icada á prehistoria e arqueoloxía de Vigo. Des
cnbense as caractenst ícas das ~hstlntas épocas e culturas, os obxectos atopados na
nosa com:;rca, os lugares de Interés arqueolóxico do noso concello

7. Gu la d~ Rec~~sos ~idácticos de Vigo para a Esc~la.

Con es~a gura summlst~~e os.p~of~sores un útil instrumento á hora de planifi
c~r convementemente ~ ~Isl~as did ácticas a empresas, entidades e lugares de inte
~es : En base a fichas distribuidas polas distintas áreas de producción e da cultura
mformase d~ aqueles lugares susceptibles de seren visitados por grupos de a1um~
nos. Completase con guións de actividades e modelos de programación amáis
dunha axuda con enderezos útiles.
'

Carpetas do programa "O conceuo na Escolé
. Son carpetas para entregar os profesores que visiten as instalaciones munici
pais programadas. Todas constan de: guía do alumno, programación e do

cumentaciónparao profesor. Atao momento publicáronse: O Noso Concello.
e OAlcoube Municipal. Están en preparación: Os Bombeiros e A inci

neradora municipal.
Unidades didácticas

.

I

",

.

I

\

1. A Cultura Castrexa e Galaico Romana en Vigo.
Materiais fotocopiados
.
.
1. O porto en Vigo (Información para o profesor).
.
2. OS mer«?ados: instru_mento didáctico na área de ciencias
3. O Castro: guións botánicos.
.

Monográficos  'BIP (Boletín de'lnformaciónped~góxiCa)
1. Matemáticas e cidade. (Esgotado, pódese fotocopiar).
2. 11 Xornadas Pedagóxicas Municipais: Escola e Cidade"
·
.
3. "Letras Galegas 84".
4. Educar para a Paz.
5. Letras Galegas 85: actividades para as aulas.
6. Organización e animación de Bibliotecas de aula.
7. Proxectos e Memorias dos Colexios, 2.· Campaña Animación lectura.

Planos de Vigo
1. Plano 1:25.000 (edición especial do Instituto Xeográfico Nacional).
2. Plano 1:l 0.000 (en papel fotográfico e nunha soa folla para o seu uso
escolar).

Outros
- Revista BIP (6 números).
- Ideas para? deseño de espacios de xogo nos patios de preescolar.
-Pequena GUla de xoguetes -por idades-.

Dlaporamas
1. O xoguete, .como elexir. (Dirixido ós pais).
:. Manu~l. Lerr~s Pul~eiro, ~oe~a. dun~~ terra. (Letras Galegas 83).
. Preven~lon ~~ incendios. Principios basICOS, consignas de actuación . Produ
cido Pc;>la Direcci ón Xeral de Protección Civil do Ministerio do Interior
o
'
-Vigo 1900-1986 (próxima aparición).

/
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LIBROS

FALANDO

Eusebio Lorenzo:
Tra-Io espíritu de don Alvaro
MIGUEL VAZQUE~ FRElRE
nulo: Libro das viaxes e dos soños

O problema na obra que nos ocupa non

Autor: Eusebio Lorenzo
Editorial : Vla Láctea. Santiago. 1986

e que o eixo narrativo central da obra-a

É esta, sen dúbida, unha obra dunhas
caracteristicas moi especiais, que se
presta aos xuicios extremados, tanto nun
senso positivo como ·negativo. Escrita
nunha linguaxe moi coidada, que por ve
ces acada cumes cunna extraordinaria
beleza, adoece de certa torpeza estructu
ral que impide valorala como a obra defi
nitiva que poderia ter sido. Unha torpe
za, por outra banda, agardable de que n se
enfrenta pola primeira vez coa dificil
aposta de construir un espacio e un tero
po novelescos, ainda cando se trate dun
ha curta noveliña... je ademais "para ne
nos'? (pero as novelas ou contos para ne
nos non precisan de menor rigor cás de
adultos; non nos cansaremos de repetir
que a diferencia entre as primeiras e as
segundas reside tan sóen que aquelas po
den ser lídas-comprendídas- amadas tao
mén polos nenos, e mais nada).
Torpeza corrente tamén entre quen che
ga á narración dende a poesía, como o
caso do noso autor. Inevitable parece
aquí invocar ao espiritu de don Alvaro,
máis ainda cando dun xeito case explíci
to personaxes e lugares cunqueiranos
saen ao nosos encontro nos recobexos
destas viaxes e soños:
"Din que de ali bebeu tamen o meu se
ñor Merlín e Ofelia a dos loucos amo
res" (páx. 78).
Tam én a Cunqueiro-novelista chega
do dende o verso e que nunca renunciou
ao alento poético nas súas narraci óns- se
lIe ten" acusado" de non escribir" verda
deiras" novelas, de que ainda nas máis
recoñecidas entre as súas -o Merlín. o
Sochantre- non hai unha "verdadeira"
estructura novelesca, senón, o máis, un
enfiado de contos a penas unidos por cer
tos personaxes centrais. O mesmo pode
riase decir deste Libro das viaxes e dos
sañas. Pero non seria iso para n ós oh
xección significativa: non creemos nun
ha "estructura novelesca" definitiva
mente feita e modelo único. Pola contra,
a novela poética (aceptemos chamala
así) cunqueirana parécenos tan lexítima
como a novela naturalista -moito máis
próxima ao modelo clásico decimo
nónico- dun Cela.
é

viaxe do protagonista, Brais, e o seu
acompañante, o vello Anselmo, á procu
ra da Espíga Vermella- se interrompa de
seguido con breves relatos alleos de todo
a ese eixo. O problema xustamente a
febleza do engranzamento artellado polo
autor. Febleza que comeza polo tan reco
rrido recurso ao texto atopado nunha Ii
breria de vello (Iembremo-Ia inevitable
Historia interminable de Ende, ou o seu
precedente menos coñecido A guía, fan
tástica do catalán Joles Senell), aquí del
todo innecesario, pero ademais embaru
llado con continuos parlamentos do au
tor que rachan negativamente o ritmo
narrativo.
O lector ten a impresión de que o autor,
dono dunha pluma que sabe acertar coa
adxectivaci ón xusta como só podé facer
un poeta, non acada, en cambio, esa sus
tantívizací ón da acción, do acaecer, im
prescindible no relato. ¿Que nos conta
este Libro das viaxes e dos sañas? ¿As
lendas sobre as orixes da aldea de Ponte
douro? ¿As incertas fábulas duns animaís
faladores? ¿A viaxe iniciática e inmaxi
naria do neno protagonista? Só ao final
sabemos que este busca unha "Espiga
Vermella" da que nunca antes se nos tiña
falado, e o relato conquire ali ( na decimo
cuarta de dazaoito" estampas") un senso
que deíca ent ón se nos uña negado.
- Hai nesas derradeiras páxinas o me
1I0r da narración, considerada dende o
punto de vista da enerxía narrativa. A
aventura do Pazo e a viaxe a Partovía
proban que este novo autor é capaz de
domina-Ia técnica do relato tanto como,
innegablemente, a beleza das Verbas.
N as anteriores" estampas" (nome que se
nos propón no lugar dos habituais capi tu
los) abriansenos sobexo expectativas
que logo non eran satisfeitas (un exem
plo: na cuarta estampa, pregúntanos o
autor.
"¿Por qué pensades vós que hai tantos
hórreos nas terras de Occidente cara o
mar, tanta pedra que parece xa cansada '
de estar óalto...?" (páx. 25); inútil buscar
na conclusión'd o espisodio resposta a tan
suxerente pregunta). Aparte nas estarna
pas finais Eusebio Lorenzo acerta nesa
dificil arte de pecha-Ios camiños que o re
lato vai abrindo.
é

A vaneé doprograma
'E ste subprograma consistirá na reali
zación dun cursiño de TECNICAS DE
ORGANIZACION DE ' BIBLIOTE
CAS ESCOLARES (XERAIS) E DE
BARRIO, doutro sobre ORGANIZA
CION E ANIMACION DE BIBLIO
TECAS DE AULA NO CICLO ME
DIO, ademáis, doutros cursiños de ca
rácter complementario (Elaboración e
animación de títeres. A plástica e os con
tos no C.M., O Xogo dramático no C.M.,
Técnicas de Impresión na escola).

tes (fomento da lecturados escolares). o.
prazo de " presentación, das solícitudes..
remata o 31 de outubro do presente ano. .'
As actividades complementarias , da
campaña consisten na visita a unha
biblioteca ' pública, "os - vellos corítan
contos ós nenos (coa colaboración da
Residencia da terceira idade do Meí
xueiro) e o préstamo de oito audiovisuais
de promoción da lectura "EL LIBRO
DE ADA".
A promoción da campaña vaise reali
zar coa edición dun cartel ("Fai leóns"),
dunha pegatina destinadaós nenos ("Eu,
león"), e dun BIP (no que se publicarán
os proxectos e memorias que foron oh
xecto de axuda dentro da anterior cam
paña). '

As axudas a 'experienci as de anima
ción da lectura teñen por obxectivo
apoialas iniciativas xurdidas nos centros
de ensino de cara á mellora e experimen
tación de novas acci óns encamiñadas á
promoción do libro e da lectura entre os
escolares. Para isto adxudicaranse cinco
subvenci óns de 50.000 pesetas para
outros tantos proxectos. Para poder soli
citar estas axudas (catro para colexios
públicos e unha para privados concerta
dos) os centros deberán de presentar un
proxecto inicial da experiencia que se
pretende desenvolver, no que conste
obxectivos, actividades e recursos pre
·v istos.(orient ados cara a accións tenden-

O programa de cine infantil continua
ción dos realizados desde hai tres cursos
pretende introducir ós nenos na linguaxe
cinematográfica, fomenta-la súa afición
polo cine, contribuir á formación cultural
dos nenos tomando como motivación a
pelicula proxectada. O programa con
siste na proxección dunha pelicula no
Auditorio do Centro Cultural Cidade de
Vigo, tódolos s ábados. iás 11 da mañá, e
na edición do GATO BOGAR (Cua
derno Municipal de Cine), que de forma
divulgativa e amena, introduce ós nenos
no mundo do cine e doutras áreas cultu
rais relacionadas coa pelicula visionada

Yen da páx. 125

dades de formacióon permanente, ' nos
labores relacionados co libro e a anima
ción da lectura na escola.

Cine infantil

Concha López Narváez.

Concha López N arváez:
dejar la docencia y comunicar escribiendo
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO
Me habian hablado muy bien de su li
bro " La tierra del sol y la luna". "Tiene
mucha aceptación en algunos colegios"
me dijeron en cierta ocasión. Lo lei y me
pareció un excelente libro, en el que la
autora se vale de unos hechos históricos
relación entre cristianos y musulmanes
en el s. XVI- para crear una hermosa tra
ma novelesca.
La Historia es el fondo de algunos de
sus libros. No podía ser de otra forma.
Concha López Narváez estudió Filoso
fia y Letras y se especializó en Historia
de América.
Durante varios años ha sido profesora
de esta disciplina y de Literatura, lo que
llevó a entrar en contacto directo con los
niños . Deja su labor docente por cuestio
nes personales y se dedica a escribir de
manera total y continuada. Esa comuni
cación. que tenia con la gentejoven, tema
un nuevo rumbo, esta vez por medio
de la escritura.
En 1984 se le otorga el" Premio Laza
rillo" por su libro "El amigo oculto y los
espíritus de la tarde" (Noguer. Cuatro
Vientos). lo que .le supone el espaldarazo ,
definitivo como escritora. además de ser
un magnífico estímulo para proseguir en
el sugestivo campo de la literatura infan
til Ha publicado también "La colina de
Edeta" (Espasa Calpe) y precisamente
ahora esta misma editorial acaba de sa
e ar a la luz su nuevo libro ,"El fuego de los
pastores" en la colección Austral Ju
venil.
Como muchos autores, tiene en sus hi
jos unos críticos severos y se mostró muy
amable. cuando le formulé la preguntas,
que a continuación se reflejan.
P.- ¿Qué significó para Vd. la obten
ción del Premio "Lazarillo" de 1984?
¿ Es necesario un galardón de estas carac
terísticas, para que un escritor-escritora
en este caso- sea valorado en su justa
medida? '
R- Una gran alegria y un estimulopa
ra seguir escribiendo. Creo que no es es
trictamente necesario, pero sin embargo
constituye una considerable ayuda para
personas cuya obra no es todavía muy
extensa.
P.- He leido en alguna parte algo como
esto: "A los autores españoles les falta
critica y humor en sus escritos".
¿N o le parece un poco injusta esta afir
mación, por lo que tiene de generali
zación?
R- Supongo que esta pregunta se re
fiere a la crítica de tipo social que puede
aparecer en obras infantiles ¿no?
P.- Sí. sí. A eso me refiero.
R- Pues. teniendo en cuenta que la so
ciedad española, en general lleva pocos
años abierta a la critica, no es extraño
que la literatura infantil no haya tocado
todavía temas que en otros paises ya
son habituales.
P.- ¿N o creo que la critica en los auto
res españoles vendrá dada por unas coor
denadas totalmente diferentes. con rela
ción a la que se manifiesta en los paises
nórdicos. en Alemania o en Gran Breta
ña. pongamos por caso?
R - El escritor está inmerso en la so-

ciedad :a la que pertenece, y refleja, en
mayor o menor grado. el sentir de la mis
ma: por ello forzosamente las Iieteraturas
nacionales han se tener características
diferentes.
P.- ¿Busca en su magnifico libro " La
tierra del sol y la luna" una cierta divul
gación histórica. como fondo válido a la
narración en si misma'.' ¿Son compatibles
los dos enfoques en una misma obra?
R - El acercamiento de la Hi storia al
niño tiene para mi una importancia pri
mordial de tal forma que de los libros que
hasta ahora tengo escritos. tre s de ello s
tocan temas históricos. Pienso que apo
yar una narración en la Historia es algo
prefectamente válido y posible.
P.- La ami stad y la fidelidad son ele
mentos comunes en los dos libros suyos.
que yo he leido; El anteriormente citado
y "El amigo oculto.. : ¿~or qué'.'
R- Creo que la amistad y la fidelidad.
junto con la tolerancia. son valores nece
sarios para la convivencia ,y el entendi
miento entre los seres humanos. en cual
quier época.
P.- Hablando de este último libro. por
cierto galardonado con el "Lazarillo".
He advertido en "El amigo oculto y los
espíritus de la tarde" un estilo narrativo.
un lenguaje y unos determinados giros.
tan en consonancia con el tema de la his
toria y tan ajustados a los personajes. que
te meten profundamente en la acción
desarrollada.
¿Forman estos aspectos parte de la
concepción creadora de Concha Lopcz

Narv áez? .
R.-Los personajes. en toda obra. ' re
presentan situaciones y sentimientos de
una época y un lugar: poreste motivo tra
to siempre, mediante el lenguaje utiliza
do por ellos. de dar un fiel reflejo de la si
tuación en la que desarrollan sus ' vi
vencias.
P.- Concha. ¿ Un niño que lee es más
feliz? ¿Por qué?
.
.
R- Unniñoqueleeampliasu mundoy
tiene la posibilidad. identificándose con
los personajes de sus lecturas. de vivir
otras vidas enriqueciendo' la suya.
P.- ¿Q ué pretendió Vd. al dejar su la
bor docen te. como profesora de Literatu
ra e Historia. por esa actividad maravi
llosa, que es la creación literaria?
R - Por circunstancias familiares dejé
la docencia ante s de dedicarme a la cre a
ción literaria. y hoy por hoy puedo dec ir
que escribir es para mi un reencuentro
con los niños y una cierta forma de reanu 
dar aquella labor docente.
P.- Para terminar. Aún hay padres.
que hablan de los cuentos infantile s en un
tono despectivo. Falta. todav ía. una va
loración más real de la lectura. eom o act o
recreati vo. Me gustaría que hiciese a lgu
nas consideraciones al respecto so bre es
te tema.
R.- Pienso que la literatura infantil.
además de enriquecer y ampli ar la imagi
naci ón, los conocimientos y el lenguaje
del niño, le prep ara para se r un lector
adulto. Est o independientement e de l as
pecto recreativo, qu e es por si mism o
un valor.
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o Courel dos tesos cumes (1)
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"Courel dos tesos cumes que ollan
de bnxe" (UXIO NOVONEYRA)

_:

•

: . 'S",>1<:kJ

o

,. i~~

Anoitece en Quiroga nos prime iros
dias de Agosto. Os asubios de tómbolas e
.. cabaliños" , o mago encantador de cir
co, as bandeiriñas colgantes, o arrecendo
dos churros. Quiroga en festas. No res
taurante "O remansiño de paz " tamen
arrecendo a troita e filloa; os xamóns co l
gan de teito , como bandeíriñas, pero en
porco. Despois de cear escoitamos con
xunto mus ical dos " Player's", mozos de
p a ntalón negro, c a mis a br ill a nt in a
branca, A cometen de entr ada unha " E s
pañ ac añi" das que se precian; cantan lo
go en inglés que por algo son os " Pla
yer's" (do Ferrol). As mozas bailan, os
mozos miran. Xa se achegarán.

ALiO

Jo

~i

ó

Dormimos no Hostal Río Lor, na es
trada qu e va i cara Monforte. O Courel
dos tesos cumes espera . Mañan de sol e nubes, camiño do " Al
to do Boí", No Alto, todo o Cu rel nos
0110 s, "a voo de paxaro" , as ca sas grises e
qu ietas, do rmid as sobre o manto verde
dos soutos, arroladas polo "zum-z um"
das abe llas; lombos xeolóxicos das se
rras e os pen eireiros ou "pineiriños" pa i
rando nas abas do Pía P áxaro. Abaixo,
no Folgoso, murmura oLor.
En Folgoso, o Sr. cura, D . Manuel, '
ofrécenos información precisa e docu
mentada sobre itinerarios, castros e ex
plotaci óns mineiras. D . Manuel é perso
na amable, culta e moi ocupada na aten
ción pastoral da comarca. Se tivese
tempo-penso eu- andaria a busca-Io ou
ro en cuarzos e areas, pa ra demo str ar ós
incrédulos qu e se as aband onadas exp lo
taci óns auriferas do s roma nos se lles
aplicasen as no vas tenoloxi as, o " E ldo
rado" caeria polo Courel.
Outro bo coñecedor da comarca é Al
fredo Seijas, que' traballa no 'INEM, en
Lugo . Tamén nos proporciona inform a
e ion e unha admirable e inter esante mo s
. tra de foto s coureláns, da s úa pro pia
colleita,
A tarde baixamos cara Seoane. A meta
de do camiño aparta unha pista que sobe
Castro da Torre, perto do lugar de So
bredo. No Castro aparecen restos de ci
tanias circulares, con paredes de lusa, vi
xiando a entrada do Cebreiro. En Sobre
do, menos os coches matricula B de
Barcelona, todo e medieval: a auga, o
souto inmóvil, as casas de lousa unidas e
montadas sobre pe ares , os patins e o ro
mance pícaro que canta o vello Vi
cente:
ó

" M oito tarda Maruxiña,
moito tarda que non ven;
ou perdeu a cantariña,
ou moitos amores ten".
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Mapa de situación.

O vello Vicente non ten pre sa. Canta e '
conta, Vice nte é outr a histo ria outro
tempo, outro cantar. As barbas do meu
compañei ro Ux io Labarta, case non lle
crecen no Courel, como se obedeceran a
ese lento vital que está na voz, na pel.nos
ollos, nosxestos de Vicente. O s pinos de
" Balsain" , que des de hai trinta anos re
po boan os" Altos do Boí" , crecen tam én
paseniño, non teñen presa Biólogos e li
tól ogos darán razón comprida desde len
to medrar, pero digo eu se non haber á ta
mén a lgo de ob ediencia e respeito a ur
tempo diferente, que non se mide por ho
ras, estación s, anos, a un tempo de pedra ,

xeol óxico.
Dormimos en Seo an e. N a mañana.
desde a xañela, contemplo o to no lila da s
se rras . Abaixo, xu nto do río
''' no bicarelo do bico do brelo,
canta o pa xariño.
No m ismi ño
bicarelo do bico do brelo" ,
Como ben sa be Novoneyra
Hoxe tencionamos subir á " Devesa da
Rogueira" , por San Pedro de Esperante e
Carbedo. A pista, poeirenta, resulta un
ha mala elección. A próxima vez mellor
será por Parada, sendeiro arriba, lonxe
dos camions que baixan das cante iras
con enormes blocos de lousa.
Perto de Carbedo, sobre una "pena
duns SO metros, erguese o arruinado cas
telo que fora do cabaleiro D. Nuño Pe
laez e, posteriormente, da Orde de San- '
tiago. Non lonxe, a chamada " F o nte do
horto vello "; no seu oco disque houbo un

te souro d e barras de ouro. Non se í ou que
opinará D . Manuel.

pasado biol óxico traguido de sopetón por
calque ra rec endo entre o pasm o dos
ollos: Eiqui sempre foi o bosco!" .

Nunca pensei qu e o " A lto d o Couto"
esti vese tan alto . Xan Facal e mais eu to
mamos sobre o resto ba stantes metros de
dianteira. O grupo dos rezagados cha
man por nós: na vertente do val. nun pra
do. hai unha cerdeira ateig áda de cereixi
ñas agridoces. " ¿Qué facemos, Xan?" .
Non nos decidirnos a retroceder e queda
mos clavados polo s raio s do sol, á beira
da pista. E les están coas cereixiñas , dalle
que dalle. co n pevidiñ as e todo. P asan e
pesan os minutos. Berramoslles: " Eí
! Q ue non che garno s a Devesa!". E 'a bo ca
che a de C ami lo Nogueira contesta; " E u
xa c heguei!" .

De fontes e fontegallos unha auga lim
pia e fria Nunha da s fontes apo usamos.
Un bocadiño de carne con pan reseo que
a min me sabe a pan de Po rrino e a Enri
que Aller, que de Lalin, a pa n de " La
Mo ren a". Tal e a fame que te rnos. Os
compañeiros da " cerdeira" trux eron un
ha grande brazada de ce reixiñas pa ra
o postre.

E ntramos na Devesa da Regueira por
un " camín" - como din aqu í- que aparta
á esquerda no condenado " Alto do Cou
to" , O cam ín volvese sendeiro, que ser
pea entre as xestas ata perderse na fraga .
Non esaxera Novoneyra cando escribe:

A volta é fatigosa Xan vai medindo os
pasos mentras canta polo baixiño o ro
mance do Conde Olinos; " C a minaba el
Conde Olinos... " : un ha estrofa son 30
pasos. Suma e segue... Cada quen distrae
as süas fatigas como pode. Un home cor
ta xestas e mira para n ós cun sorriso co
ñón de catro dentes. " F ai un sol de
carallo".

" Rornpendo a tón ica uniforme do uce
do e da serra alta, algunha devesa (fraga)
escapada das queimas seculares dos pas
tores gracias
seu humedén natural.
Destaca entre elas a DEVESA DA RO
G UEIRA, amáis belida e rica reserva
botánica de Galicia e non precisamente
. pola 'súa extensión. Na ROGUEIRA
abundan tanto as faias como os carballos
corporentos (rebolos). Tarn én os teixos,
ac ibros (xardós ou xardois), avelaneiras,
bidueiros e carnabudos ou capudres (ser
val de cazadores)( ...) Atravesando o seu
trenzado de carrozos e carreiros, fonte
gallos e fontes , a memoria amenta todo o ó

é

Despois de xantar segu imos ganando
altura No fondo do val deitanse O reda e
Parada Xa case no cumio encontramos
as dúas fontes de rnais son a: a fonte rub ia
e ferru xionosa; a fonte branca, alcalina e
disque afrodisiaca

Cando chegamos a San Pedro de Es
perante, dóenme os cadris, as canelas e a
mesma razón de ser. Pero teño o supere
go a tope, mentras remollo o meu "doloro
so sentir" nas fria s e gratísimas augas
do Lor.
Ce amos en Seoane. O carteiro de Vila
mor invitanos a unha copa de" Sansón" .
Fernando Randulfe canta as excelencias
do xamón. Qué ben entra o viño con ga
seosa! Mañán subiremos ó Pía Páxaro.
Xa vos contarei Deus nos valla

,PEPE CARREIRO
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