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Contrarretranca non se identifica
necesáriamente coas ·opinións vertidas polos seus colaboradores, non
responsabilizando-se do seu contido.
Contrarretranca non discrimina, por
razóns de normativa, nengunha colaboración respetando a vontade ortográfica do autor.

medo a perder a vida?
Despois do tratamento que tivo na prensa o
conflito do Foxo confirmaron-se as nosas sospeitas:
Contrarretranca como médio de expresión dos estradenses
é necesário, frente o uso carroñeiro das nosas desgrácias
persoais para quen só lle preocupamos como matéria
prima do seu lucrativo morbo; da!, que despois de tanto
tempo sen sair rúa decidíramos seguir con éste proxecto
que tanto esforzo custa manter.
Seguramente o conflito do Foxo se teria
solucionado moito antes, incluso pode que nin se tivera
dado siquera se fora tratado con outro enfoque, pero
babia un interese económico en criar dita notícia,
e prolonga-la até que ésta deixara de vender.
Hoxe volveu anormalidade a situación dedito
coléxio pero eso xa non será noticia, é dicer,
eso xa non vende periódicos, cando
precisamente dita normalidade foi a que
xerou o problema.
Nós desde un ponto de vista estradense
facemos outra lectura ben diferente do conflito do
Foxo que responde a intereses ben distintos: Os
intereses dun povo para quena escola ainda non
é asumida como un espácio e un tempo de
formación para a vida, orientada a preparar as
persoas para facer-lle frente aos problemas que
existen na sociedade. !so foi o que realmente
ocorreu no Foxo e que ningún meio de
comunicación reflexou. Desde o momento
en que se tén unha visión da escola como
almacén no que gardar os nenos mentras
un vai traballar resulta lóxico que a xent.e
reaccionara como o fixo: Como vou
almacenar os meus fil/os no mesmo
cesto
que outros nenas que leñen unha
enfermidade infecciosa? . E só desde
e
s a
perspectiva se pode comprender a conducta dos país.
A SIDA, a sexualidade, as drogas, etc... son
asuntos que poden afectar de xeito máis brutal a vida dun
mozo que saber os rios, e provincias do estado español,
o que de pouco lle servirá na vida, pero aoque na escola
se lle dá máis importáncia. Parece realmente como se a
escola fora un "mundo aparte" . Calé a consecuéncia?,

que os nenos non tomen as debidas precaucións para non
infectar-sedo VIH, quecrien traumas por unhas relacións
non racionalizadas (mesmo embarazos non desexados,
etc ... ), ou que se vexanenvoltos na espiral das drogas sen
ter
a
máismlnimaideadeondeseencontran;
eso si
saberán onde nace o Ebro, pero xa
non lles valerá de nada.
Seos paisdo Foxotiveran
outro concepto da escola nunca
ocorreria o que ocorreu. E os pais
do Foxo terian outro conceptodaescola,
se a escola fora outra cousa. Non
consideraron a escola como o lugar
adecuado para educar aos seus fillos a
convivirnestanovacircunstáncia. Pero
os meios de comunicación nunca
puxeron como titular "A Escala é
considerada como un almacén'', "A
escala n<m é asumida como unha
rampla de lanzamento para a vida",
etc ... Quizais eso levara a cuestionar
o sistema que provoca está
percepción da escola polos
ci~' s. A prensa desviou o problema
· real tra ndo aos veciños da Estrada como
canívales.
Pero o roblema real é a escola, e non a
SIDA. Pois habendo escola, acabaria-se ca SIDA,
coas tox.icomanias, cos traumas, coa delincuéncia, coa
corrupción, etc ... Dicia Sócrates:facede escalas e non
teredes que facer cárceres. Hoxe a escola é unha
cárcere, ou un almacén - se preferides - aprobeitemos o
seu edificio, o seu persoal, os seus recursos para facer
realmente unha escola. Vai por al a Reforma que nos
implantaron neste ano?. Neste número queremos
reflexionar sobre todo ésto, e inventariara situación
escolar local, anlisar o pasado, presente e futuro do
ensillo, ainda sen esgotar o tema, per expoñendos un
ponto de vista distinto e necesário, o ponto de vista dos
estradenses acerca da súa realidade. Algo ao que
pretendemos que Contrarretranca preste un modesto
pero imprescindibelservizo.

telf. 57 15 02
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Unha ollada a paisaxe escolar do naso concello

O estado do ensino na Estrada

lnstalacións do coléxio Pérez Viondi, un dos Centros emblemáticos do ensino primário da vila

A povoación en idade escolar do
Concello de A Estrada distribue-se en seis
grupos escolares públicos, un concertado e
catorceescolas unitárias. Na vila, un Instituto
de Bacharelato e outro de Formación
Profesional prolongan o ensino non
obrigatório. Pese a que as diverxéncias en
canto ás necesidades e distribución da
povoación son consideraveis póden-se
sinalar certas constantes segundo os graos
do ensino, independentemente da área
xeográfica que abarca e da dirección dos
coléxios .
A centralización dos nenos nas
grandes unidades escolares ( Foxo ,
Codeseda, Oca, Figueroa, Vea e " Perez
Viondi")
prop1c1an
unha
maior
disponibilidade para a prestación de servizos
dos que, polo uso sobresaen os pavillóns
deportivos e as bibliotecas, que lle aseguran
os alunos un complemento necesario para
a sua formación.

No noso concello, a concepción
distributiva, ainda que feita por fases ben
estendidas, resposta á dispersión socioxeográfica do alumnado. Sen embargo, con
istes critérios unificadores non se conseguiu
a situación máis idónea para os escolares,
no tanto de que, moitos deles, demóran-se
na chegada as su as casas máis do dobre de
tempo no que o traxecto a recorrer entre as
suas aldeas e o centro de ensino e viceversa,
se realizaria en condicións normais. O
excesivo interés por os beneficios que lle
reportan os contratos de transporte coa
Conselleria vai , para certas empresas en
detrimento dun bo servizo público, que usan
a treu motores que xa fai ben anos deixaron
de corresponderse coas sua funcións ,
carrocerias estragadas, armazóns de latas
soldadas pero con chapas de matrícula
novas.

CURSOS DE:
• INFORMATICA
• MECANOGRAFIA
•IDIOMAS
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AS ESCOLAS
UNITARIAS
Tentan suavizar estas eivas, e ao
mesmo tempo evitar a inseguridade física
dos nenos, as escolas unitárias, queachegan
neste caso, o ensino aos máis pequenos, e
que en A Estrda funcionan en Barcala,
Castro, Riveira, Nigoi, Tabeirós, Montillón,
San Andrés de Vea, San Xulián de Vea,
Arnois, Riobó, Guimarei, Vinseiro, Somoza
e Santa Cristina de Vea. Así e todo as trabas
administrativas e a caréncia de pres u pastos
axeitados repercuten no seu funcionamento
e na sua pervivéncia. O presuposto anual
coque contan para o mantemento de cada
unidade sitúa-se ao redor das 45.000 ptas.
que reduce a posibilidade dunha axeitada
cubrición das necesidades mínimas. Todas
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teñen capacidade para unha matrícula de
vinte nenos, aínda que por factores alleos
ao própio sistema educativo (baixa
natalidade, migracións caria áreas máis
urbanizadas ou búsqueda de mellores
servizos ou emprego) ningunha destas
escolas rurais cumpre o cupo máximo,
senón que algunha delas está no límite da
matricula mínima que éde sete rapaces. Na
actualidade o número de ne nos que asisten
a estas aulas van dende os sete e oito de
Nigoi e Montillón , respectivamente, aos
dezaoito de San Andrés de Vea. As clases
son impartidas por un único ensinante, que
ten competéncias para admitir aos nenos
dende prescolar atéos sete anos, ainda que
non é estraño que istos nenos dende a
idade na que se lle permite usar o transporte
público acudan aos centros da E.X.B. ao
principiar os estudos do primeiro ciclo.

PRESCOLAR NA
CASA

Alumnos do Coléxlo do Foxo de excursión en decembro do 92 a Cabeza de Manzaneda

AEXB

Os Coléxios Públicos e concertados
Con todo hai moitos nenos que, pola
da E.X.B deA Estrada (contabilizando aoxa
distancia á que están as súas casas, non
desaparecido de "Cristo Rey") acollen un ha
poden acudir ás escolas unitárias. E é aí
matrícula de máis de 2.950 alunos que son
onde intervén o proxecto de Prescolar na
atendidos no esencial por 153 profresores
casa. Este programa innovador, dependente
dependentes da Conselleria de Educación.
de Cáritas comenzou a desevolverse en
A comunidade dos ensinantes amplía-se
Lugo, con Antonio Gandón. Nas zonas
cos mestres de relixión aos que o
pioneiras do interior de Lugo e de Ourense
arcebispado lles fai un contrato eventual.
xa se atende a nenos de menos de tres
As persoas que imparten esta asignatura
anos. Trinta mestres traballan nesta iniciativa
están entrando en conflicto coa lgrexa, polo
en toda Galiza, sendo subvencionados pola
tipo de contratos que se lles fai e polo
Consellería de Educación que cumpre asío
precedente que sentou o xuízo favoravel a
convenio que a Xunta firmou con esta
un de istes ensinantes, que denunciara as
Institución . Dentro deste programa, unha
súas condicións de traballo e a percepción
mestra atende a 123 nenos e nenas dos
das súas nóminas con periodicidade e de
concellos de A Estrada, Campo Lameiro,
xeito irregular, carencendo amáis das
Cuntis e Cerdedo. "Prescolar na casa"
prestacións dos servizos de saúde. Esta
estableceu-se nas .nosas parróquias
orde de cousas que respeita á impartición
partindo de xuntanzas cos pais e convocadas
de esta matéria atinxe á grande maioria do
polo mestre/a. O seguimento do programa
· alunado estradense, que pese a ter Etica
fai-se con material subvencionado pola
como asignatura optativa decantan-se,
Consellería e mediante reunións.cos nenos
áhora de formalizar a matrícula, por Relixión,
e xuntas quincenais cos pais e nais aos que
se cadra polo concepto que segue habendo
selles require un ha participación máis activa
do seu fácil programa curricular, por non
na educación dos pequenos. O devandito
causar enervamentos familiares ou por
proxecto compléta-se cun programa de
convincións persoais.
apoio que ofrece a RTVG.

As outras matérias optativas da E.X.B.
deberían ser, a lo menos, inglés e francés,
pero nos coléxios estradenses a
discriminación é obvia para o francés. No
coléxio de O Foxo o ensino da lingua francesa
aínda escomenzou no curso 91-92, en Oca
aínda non hai mestre que cubra esta
disciplina, e en Codeseda foi tamén no
curso 91-92 cando, de xeito experimental
se lles apresentou aos nenos de quinto
como idioma optativo, buscando que no
seguinte curso (92-93) estes alunos teñan
un mellor coñecimento e unha maior
capacidade decisória xa que lingua inglesa
ten a presentación feíta dende a TV e a
música anglosaxona, determinante hoxe
en día na cultura occidental.
Todos os coléxios públicos da E.X.B.
contaban no curso pasado con aulas de
Educación Especial, enfocadas a nenos
con problemas psicolóxicos, de entornos
familiares incómodos, cando non agresivos,
ou a alunos con dificultades para unha
aprendizaxe dacordo coa súa idade. Soe
ser un ensino individualizado e a tempo
parcial nos primeiros cursos, para logo, xa
en sexto de E.X.B. se integre ao ne no no seu
curso respectivo. A equipa psico-pedagóxica
que funciona na Estrada no edificio do
Instituto vello conta cun pedagogo, un

Luis Rivadu/la Fernandez
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psicólogo e un especialista no tratamento
en retardamentos de audición e de linguaxe,
e que atende, a parte do noso concello aos
rapaces de Cuntis, Caldas de Reis e
Ces ures.

Os coléxios privados
Os
datos
que
recolleu
CONTRARRETRANCA refíren-se ao curso
91-92~ no que ocoléxio "Cristo Rey" e "Ntra.
Sra. de Lourdes", isto é, o ensino privado,
contaba con 389 alunos de perto dos 3.400
que hai na E.X.B. de A Estrada.
Atendendo a datos máis concretos, o
coléxio concertado" Ntra. Sra. de Lordes"
tivo unha asisténcia de 249 alunos. Non ten
este centro servizo de comedor nen xa
tampouco al unos en réxime de internado. A
pesares de que está situado no centro da
vita sofreu nos últimos meses unha caída
na matrícula, situación inversa ao que
acontece nos centros públicos da vita. Fronte
ás épocas pasadas nas que Lourdes recollia
unha alta porcentaxe de nenos do rural, (
fillos de emigrados, na grande maioría ),
hoxe en día reduciu-se a un valor
aproximado dun 10%. Conta iste coléxio,
cun platel de 14 profesores fD<os e carece de
aula de Educación Especial. Arredor dun
80-85% do alumnado continúa estudos na
F.P. ou n·o 1.8. O horário semanal deste
coléxio é máis amplo que o dos públicos, e
cubre-se con actividades deportivas,
programación de conferéncias e o coidado
da horta da que dispón o Centro.
En "Lourdes" os nenos de tres anos
tamén contan coa atención axeitada, aínda
que co pagamento total das mensualidades
ao quedar fóra das subvencións da
Conselleria.
"Cristo Rey" era tamén un coléxio
concertado, mais sen prévio aviso aos pais
e nais, nen siquera no prazo de prescripción,
o pasado mes de Xuño, enfrontou-se ao seu
peche e posível venda por parte da
proprietária. Situado nas aforas da vila
estradense contaban con a bondoso espácio,
pero non habia servizos de comedor nen de
aulas de Educación Especial. Prescolar
eiquí non estaba subvencionado, e o B. U .P.
homologado, ainda que sen alunos.

Oitocentos vinte e seis alunos e trinta
e cinco mestes dos que seis se adicaron o
pasado curso aos cuarenta e cinco nenos
de preescolar conforman a máis grande
comunidade escolar de A Estrada, o grupo
Pérez Viondi. O traballo da sua APA ten
unha evidente repercusión que se constata
na firma de convénios con entidades
privadas coma COESCO que ten impartido
clases extraescolares de inglés. Se cadra a
dotación máis aceitável do centro son as
instalacións deportivas pero mostra, en
xeral, un ha das situacións de depauperación
OISTRIBUCION DA P(NOACION ESCOlAR
111151)190/1111

fP
ll4

11'
l&I

ES...., ... _._
do ensino público máis alarmantes do
concello de A Estrada coa que os
profesionais do Grupo teñen que loitar a
cotio. A batalla pota instalación dunha porta
de entrada ou polo acceso ao centro pola
banda traseira, por onde acuden ao coléxio
cerca dun trinta por cento dos matriculados
son bos exemplos delo. Acuden ao Grupo
Pérez Viondi os nenos e nenas do casco
urbán pero a dirección ten a política de non
pechar a matrícula a outros de outras
procedéncias, nomeadamente aos de
Somoza e Ouzande pola cercania ao centro
. destas parróquias e polas retfcéncias a
cámbiar de lugar de escolarización tras
unha longa tradición. Con todo o acceso
destes alunos segue a ser problemática e a
ter unha solución máis ben provisional,
posto que ao carecer o centro de dereito ao
transporte escolar ven-se obrigados a utilizar
o do coléxio de Figueroa que éo que
nominalmente lles corresponde.

Coléxios rurais
A dispersión povoacioonal do noso
concello fixo que o ordenamento escolar se
fixese en base a catro grandes áreas
centradas en Oca, O Foxo, Vea e Codeseda.
Algúns deles carecen, polo de agora, das
estructuras
necesarias
para
o
desenvolvimento axeitado e positivo das
súas actividades como centros formativos
de personalidades e coñecimentos. No C.P.
de Oca, mália as promesas da Conselleria
de Educación, arredor de 195 alunos non
poden utilizar un pavillón deportivo. Son
istos os éscolares de Castro, Arnois, Orazo,
Loimil e parte de Riobo, parróquias
espalladas, anque isto non supuxo a entrada
en funcionamento dun comedor escolar.
Acontece algo semellante no coléxio do
Foxo, e son aquí algo máis do duplo de
alunos e 23 mestres que pasan unha boa
parte do tempo nos méios de transporte. As
parróquias de Callobre, Agar, Pardemarín,
Ancorados, Berres, Rubín e Lamas son as
que acuden a iste coléxio. O coléxio público
"Villar Parama" de Vea recolle aos rapaces
(291 o pasado curso) de Couso, Baloira,
Frades, Sta. Mariña e S. Miguel de Barcala,
Cora, San Andrés, SanXulián, Sta. Cristina
e SanXorxe de Vea. Nas suas aulas imparten
clases 18 mestres, cun presuposto da
Conselleria de Educación dunhas 650.000
pts. anuais. Codeseda é onde case a
totalidade dos seus - aproximadamente 220 alunos e 15 mestres, fan uso do seu
comedor escolar. É un servizo que utilizan
os alunos non becados (que dispoñen de
autobuses a méio dia) por tres mil pts. ao
mes. Pero é elevada a porcentaxe de nenos
que desfrutan dunha beca da Conselleria
que, segundo o número de irmáns, teñen un
prezo máis reducido (por dous irmáns unha
familia pagaria 2.600 pts. mensuais). A
Comunidade Escolar funciona neste
comedor co reparto das tarefas entre alunos
de maior idade que prestan a súa axuda e
vixian nas mesas dos máis cativos.
As disponibilidades na diversidade
das actividades extra-escolares nos coléxios
non urbanos son menores que as queteñen
os centros que consideramos dentro da
vita. As APAS incentivan aos nenos cara

LOITA GALEGA
Un Deporte autóctono
Karate
Ximnasia
Ballet

Masaxe Integral
Relaxación

Xlmnaslo SHAOLIN-Avd. de Pontevedra- N2 36- A Estrada-TLF. 5714 72
Numero 13

-

----

- - --

- - - - - - - - - -----

O@ N T R ARRE T _lt A.NO A.

Xaneiro/Febreiro -93

ocupac1ons funcionais e formativas
(mecanografia en Oca e Vea, Gaita e ballet
no Foxo e Codeseda, Natación en Vea, ou
Informática, Danza e Pandereta en Oca).
Fai uns anos habia un máis amplo
abano de alternativas en cada coléxio (flauta,
Kárate, ... ). Existe unha vontade por parte
da xente que está a renovar a directiva das
APAS en recuperar esa grande gama de
alternativas, así por exemplo, Mª
XoséComojo Sobradelo, recén elexida
presidenta da APA do foxo pretende ofertar
aos nenos atésete opcións dentro das
actividades escolares a elexir.
Ao coléxio público de Figueroa acuden nenos e nenas da vila e das parróquias
de Vinseiro, Moreira, Riveira, Santeles,
Matalobos e Toedo. Vinte e sete mestres
adican-se á formación duns seiscentos dez
alunos. Aos alunos de preescolar que o
pasado curso ocuparon tres aulas
presentou-se-lles o atranco da ilegalización
de viaxar no transporte escolar para menores
de cinco anos.Entre vinte e catro e trinta
alunos requiren asisténcia na aula de
educación especial.

FP: Visión de
futuro?
Pode resultar certo o xuizo de
que os contidos dos programas dos
centros de Formación Profesional
quedaron-se obsoletos, sobor todo
na rama de automoción, con
respeito ás competéncias que hoxe
en día poderian cubrir coma tais
cursos para a formación de
profesioanis. Son escolas que·
seguen a necesitar o estímulo das
administracións para chegar a seren
formativas e manter-se en tal estado.
Ao remataren os ciclos que se poden seguir en A Estrada os alunos
saben de valores e de contidos, pero os
programas que se usan non
corresponden globalmente nen ás capacidades nen aos obxectivos que
encamiñaron aos alunos a isa formación.
Antes que ser claros nos seus
obxectivos, semella que oscilen . . . . .
entre esa filosofia xeral de lograr

As peregrinaxes aos Aneares dos alunes do lnstuituto foi unha das máis interesantes
actividades estraescolares inaugurada no seu momento polo profesor de Ciencias Manuel
Antonio, aqui vemos un grupo de alunosnunha desas peregrinaxes

manter aos rebeldes dentro do sistema
educativo deica idades máis avanzadas con algún en gano (o ensino émáis
práctico e, sobortodo, estuda-se algo
concreto e con utilidade imediata) e a
vontade de quen a eles acode de
formar-se profesionalmente coma o
seu enganoso nome indica. Se
cadra acollendo-nos a aquela
filosofía mencionada, a
formación específica debe
comenzar máis aló dos catorce
ou dos dezaseis anos, pero iso
non obvia o feíto de que a
ramificación do ensino reglado
dende os catorce segundo o vello
plano se convertira nun certo
fiasco ante as espectativas dos
alunos que a duras penas podía
camuflar o problema que tentou
encubrir: que máis xente da
desexada nunha sociedade
"moderna" abandoa o sistema
educativo moi pronto ante a falla
de atractivos e de implicación
nel.
Hai no Instituto de Formación Profesional de A Estrada un ha

cifra de arredor dos 400 alunos que poideron
escoller entre as tres únicas ramas que
hoxe oferta o centro : administración,
automoción e electrónica, áespera do
establecimento da LOXSE e da ampliación
de titulacións xa tramitadas e concedidas
coma a de Madeira, que coma na fábula da
galiña e o ovo, segue sen profesorado e sen
dotación por non haber matricula.
Con moita diferéncia é a rama de
administración a que recibe un maior número de estudantes (arredor dos 250 fornte
aos 120 de electrónica e aos 80 de
mecánica),sendo coma é ben sabido e coma
as estadísticas berran a saida feminina da
formación profesional estradense. O setenta
por cento do alunado accede ao centro en
posesión do graduado escolare o seu nível
de abandono é bastante importante: un
cincuenta por cento deixa os estudos antes
de rematar o primeiro ciclo. Tras rematar o
segundo ciclo un dez por cento do alunado
continua a sua formación.
O plantel do Losada Diéguez está
composto por trinta e seis persoas dos que
cinco teñen contratos eventuais. A méia de·
idade ronda os trinta ou trinta e (:lous anos.
Un ambente bastante saludábel de centro
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parece ser a tónica do IFP de A Estrada a
pesares de que xa durante todo o curso
pasado revoloteou moi baixa a incógnita da
LOXSE, de qué alunes se acollerán, de qué
pasará cos profesores de prácticas que,
segundo a Leí Orgánica de Ordenación
Xeral do Sistema Educativo, desaparecen,
de cómo e cando serán reciclados .... E esta
incertidume a que ralentizou os contactos
co veciño Instituto de Bacherelato, centro
co que o Losada Diéguez terá que asumir
conxuntamente a aplicación da LOXSE.
Actualmente a méia de alunes por
aula no Losada Diéguez é de trinta no
primeiro ciclo e de vinte no segundo, cupo
positivo en comparación coa masificación
doutros centros , coa peculiaridade de que o
centro non necesitou incrementar os seus
espácios dende a sua inaguración a
princípios dos oitenta. O Consello escolar,
que dende hai sete anos debe funcionar en
todo centro do Estado Español, compon-se
de seis profesores, catre alunes, dous
representantes da APA e dos Profesionais
de Administración e Servícios e un
representante do Concello. A iniciativa
estudantil neste e neutros eidos ven
fúndamentalmente asociada aos CAE, único
colectivo de alunes do centro.

García Barros, con
máis seguidores
que nunca
O Instituto de Bacherelato Manuel
Garcia Barros matriculou o pasado curso a
832 alunes cuxa distribución en aulas e
cursos soluciona-se en sete primeiros, seis
segundos, sete terceiros de BUP e cinco
COUs, cunha méia de alunes por aula de
trinta ou trinta e cinco, que ronda o tope
permitido . A ampliación de espácios
abordada hai uns cinco anos repercutiu no
incremento do número de aulas (vinte e
catre) e de cinco seminários outorgandose-lle legalmente ao centro unha capacidade
de 960 prazas, cifra xuzgada no García
Barros coma totalmente escesiva pesto
que xa coa matriculación actual se presentan
graves problemas de masificación.
Desempeñan eiquío seu labor docente cinco

catedráticos, trinta e dous mestres fixos e o
profesorado especial de Educación Física,
Relixión e Fogar cunha idade méia de
cuarenta anos.
_
O presuposto do centro para actividades culturais foi o pasado ano de 300.000
ptas. aparte do adicado a seminários. As
proxeccións, conferéncias , debates,
excursións e campañas educativas sobre
problemas merescentes de concienciación
social, persoal, ecolóxica ... (papel reciclado, sexualidade e planificación familiar,
servizo social sustitutório, itineráios turísticos) xunto coa atención aos deportes
compoñen o programa de actividades dun
centro que tenta iste ano elaborar o seu plan
xeral conforme á defensa do méio ambente.
A procedéncia do alunado segundo
as estimacións feitas en xuño eran de setenta
e cito alunes do Pérez Viondi, trece de O
Foxo, cinco de Oca, trinta e cinco de
Figueroa, nove de Vea, vinte de Codeseda,
dez de Cristo Rey e trinta e seis de
N.S.Lourdes. A estas previsións engadense-lles os estudantes das áreas de Cuntis,
Bandeira e Forcarei ainda que iste último
concello reduceu nos últimos anos o seus

estudantado en A Estrada por ter establecido
alí xa os primeiros cu_rsos de Bacherelato.
O descenso da natalidade, os grandes grupos por cuxa idoneidade cumpria
preguntar-se unha vez visto que tras anos
de funcionamento teñen que seguir buscando saidas a unhas dotacións e
instalacións deficientes en moitos casos, a
masificación vivida fortemente en dous
importantes centros de ensino público de A
Estrada (Pér-ez Viondi e Garcia Barros), son
cuestións que se teñen comentado ao longo
destas liñas. Por enriba delas sempre a
sombra dunha dúbida: a Reforma que nos
ven. Non son poucos os escépticos que
opinan que o asunto se saldarácunhas
cuantas circulares que sustantivamente non
aprofundarán nos problemas capitais que o
ensino presenta na actualidade e que, polo
demáis, non contarán coas limitacións dos
centros (lembre-se que algúns centros
galegos se movilizaron ao recibir o curso
pasado a circular que os obrigaba a
matricular nenes de tres anos por non ter
profesorado nen espácio). Con todo este
tema será abordado e clarexado nun outro
traballo desta revista.

Un Sindicato Profesional e Reivindicativo ·
O Futuro, Campo Común

Un .ciutpo de proflalonala de
todo• oa campo• ao •rvlzo da
aocledada rural
• Tramlt,cl6n da prestamos a
subvand6ns. Asasoramanto xurldlco a fiscal- Formad6n, xornadaa tacnica1 ·
• Segurldada Social, IRPF
• Bacu, Lk:6nclaa de Caza a
pesca, permlaoa de armas.
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Nos contidos da Reforma educativa
Davide Otero
Que ca/quera intención parta dun proxecto e se perfile nun percorrido múltiple que desemboque nunhas
conclusións satisfactorias é un desexo estimable que a ninguén pode deixar indeferente e sobre todo cando
posibilite unha negociación ampla que xere comprensións cualitativas para unha extensión realmente significativa de fondo e de forma.
Ternos un novo curso e con el o
comezo do primeiro ciclo dunha nova ¿reformada?- etapa educativa. A experiencia dun ciclo xa implantado - o da ed. infantil
- non foi, nin é, o máis satisfactorio, por non
ser, nel, nin se sabe moito se hai un
continuismo ou unha Reforma, pois a vivencia da Comunidade educativa en pouco
ou en nada variou da que no seu día se foi
parcheando por non ser obligatoria.
Durante unha década pouco - e falo
en Galicia - se pensou en que facer unha
Reforma Educativa é unha cousa sería,
complexa e por suposto non sóobxecto de
·decisións técnicas e/ou administrativas,
antes ben tería moito que ver co aspecto
profesional fundamentado sen obviar para
nada os imperativos sociais, culturais e
outros, sen que a cousa non se nos semelle
que nada vai quedar en pé, que aquí non se
salva ninguén e que veña a crear deseños,
cargos, funcións, etc .. , - diríamos que
entramados burocráticos- sobre todo cando
quedamos alelados pola capacidade administrativa de reformar a partir do DOGA Diario Oficial de Galicia - e que a pouco que
nos decatemos nin nos enteramos de nada
e xa nos meten dentro de todo a pleno
funcionamento. E claro, calquera dos nasos
profesionais, pais ou interesados, comezan
a facérense preguntas:
¿ U-los documentos disponibles e
asequibles para saber algo do que ocorreu
e ocorre na posta en práctica dos proxectos
que agora se transforman en feitos decisivos? ¿Cales foron os resultados nos alumnos, nos Centros, nos profesionais, etc... ?
¿Que facer, que non facer, porque?¿ Houbo
máis política de imaxe que a da consolidación dos cambios que se pretenderon, que
a da creación de extructuras, para que
realmente hoxe se perciba unha innova-
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ción? ¿A que ven ese desencanto que se
vive por moitas partes? ¿A que ven a falta
de disponibilidade que se respira? ¿Como
estaba e como está o terreo?¿ Preparouse?
¿U-LO PLAN DE FORMACION DO PROFESORADO?.
Fíxose un proxecto de DCB - deseño
curricular base - que se transformou en O
DCB - único - sen decatarse quen proceda
de que a presentación del non lle dá caracter
de definitivo asípolas boas, sen máis, que
era - e que aínda o é - preciso un debate,
unha definición e unha concreción do
mesmo o máis consensuada, mellor
diriamos que o máis negociada por tódolos
elementos implicados sexan APAS, Sindicatos, MRPS, Organizacións Profesionais
de todo tipo ós que lle atinxa, etc ... Desgraciadamente ·non foi asi e se foi fíxose ás
espaldas de moitos, quedando a cousa
nunha formulación administrativa e posteriormente ha ser unha aplicación desorientada nos Centros. A concreción do mesmo,
a sustantividade precisa, non existe - e
coido que non existirá - xa que a súa
lexítimidade e articulación para o seu
desenvolvemento vai ser fariña doutro
caneiro. Falouse de Currículum Aberto pero
este non se fai por disposicións de literatura
ambigua, antes ben elabórase coas
aportacións singulares de cada sector afectado que teñen moito - todo - que ver na
cousa. Habla que crea-las condicións, procesos, mecanismos, recursos - repito,
sobre todo recursos - para que aslfose aberto - na acción e non nas disposicións,
coa participación dos Centros, dos equipos
docentes, a Comunidade Escolar en definitiva, para unha comprensión clara do
mesmo. A cuestión non estáen propoñer
accións, mellar é posibilitar recursos para
levar a cabo aquelas que se constrúen e/ou

negocian cos interesados en base de aspectos sociais e culturais, asi como o
recoñecemento dos mesmos. A Reforma
precisa de lexitimidade - que non a ten polo
de agora - para ser crible e que se traduza
amplamente en compromisos, entusiasmos, que xeren as condicións para que as
súas propostas sexan as reais dos centros
e impliquen o facer de todos, xa non digamos dos ensinantes. Verbo destes últimos
-os ensinantes- esíxese un cambio considerable -reformado- da súa actual situación
e condicións. Outro tanto talaríamos da
formación dos inspectores para os seus
novos cometidos na filosofía -~e habela- da
Reforma, xa pouco ou nada diremos dos
Centros de Formación ou de Profesores non importa a denominación- que polo de
agora, xa con unha etapa e un ciclo en
funcionamento, aínda están en creación
incipiente e con forza feble, moi feble, por
non decir nula. ¿E a información clara ti
Comunidade educativa? Falo de pais, nais,
sectores interesados e afectados, concellos,
etc...
¿Estarase
a
complicar
burocráticamente o que debese ser sinxelo
e operativo? O porvir é incerto e o risco que
acompaña a toda innovación ha verse aumentado, multiplicado, en grande dimensión e en profundidade de seguir por este
camitio. A cousa non ha entenderse entre
protagonistas e culpables. Todos seremos
protagonistas da nosa culpabilidade e todos culpables do noso maior ou menor
protagonismo, que conste que non é un
xogo de palabras, antes ben éunha reflexión que ha ou pode facerse realidade e
ha ser quen de convencernos dos defectos
que uns denuncian, outros intúen e bastantes han sufrir.
Nestas reflexións introductorias
quixera desmiuzar algúns aspectos impor-
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tantes, non todos por motivos de espacio,
pero si os que considero máis importantes:

1. O profesorado
Existe unha grande maioría social
que considera ós ensinantes como os grandes protagonistas das reformas educativas. lso, de entrada, é unha verdade a
medias.
Un ensinante chega a tal a través
dunha información que lle dá acceso a un
título e nel consideranse dúas partes
esenciais, por un lado o seu percorrido pola
súa formación nos centros oportunos que
lle facultan para un exercicio profesional,
polo outro éa valoración social que se fai da
profesión e as responsabilidades que se
asumen. Pois ben , a Universidade pouco
ou nada quixo e quere saber da Reforma
Educativa -¿Non debería se-la grande
dinamizadora da mesma?- e a formación
dos ensinantes segue a se-la mesma de
sempre ou peor. Os ensinantes non son os
únicos responsables do aparato educativo,
non teñen a culpa de todo aquilo que non
funciona e pouco se lle recoñece o mérito
que teñen en facer andar aquilo que está
moi dificil de por en movemento. Semella
que só se lembran de que existen cando tan
folga, ou sexa, cando a súa ausencia fainos
necesarios -diríamos que imprescindiblesna sociedade. Por riba cando non se sabe
a quen lle botar culpas recúrrese a eles
como culpables silenciosos. Non se pensa
en que a familia chegou a graos de delegación tan altos que nin se entera de moitas
das súas responsabilidades e só bota man
das súas competencias perante os erros
dos ensinantes sen facer nada por
compartilos e buscar solucións conxuntas.
Piden virtudes enriba dos seus propios
defectos e a súa participación nos centros
é meramente nominal, lonxe das
reivindicacións e solidariedades. Ela -a familia- xunto cos políticos, deixan ós docentes na soidade da profesión, sen buscar
conxuntamente recursos mellores, máis eficaces, sen estimular nada para nada, sen
darlles ilusións e ánimos, xa non digamos
confianza. Perante da Reforma Educativa,
a familia mantén unha espectativa - e non
todos - do que deben face-los ensinantes

nas disposicións que se leven a cabo, en
nada han de adiantarense para remediar
moitas das necesidades coas que se van
atopar. Non hai preocupación polo que vai
vir. Por outra parte os políticos non fan
absolutamente nada por crear ese ambiente de analise e reflexión - tamén de debate
plural - verbo do que se aveciña. Non fai
falla - dirán - xa estamos nós para amañalo

o máis satisfactorio e faciliten o estimulo
actitudes diante da mesma, pois supoñemos
que as esixirá, do contrario non será Reforma. Pois nin antes, nin agora, non sei se
despois, houbo ningunha referencia, ningún debate, ningunha posta en común do
profesorado galego para comenzar esa
Reforma. Houbo algúns documentos que
para ter acceso ós mesmos -á súa lectura
simplemente - había que pedir hora e permiso para tal e iso que levamos, como xa se
dixo, posto en funcionamento - para
satisfación de moitos - a Educación Infantil
e de seguida o Primeiro Ciclo da Primaria e
todos tranquilos. ¿U-la ética da calidade?.

2. Os Centros

todo (a nosa maneira, claro). A calidade da
ensinanza - e verase agora na Reforma
educativa - ten as versións que vostede,
queridos lectores e lectoras, queiran e a vez
as que nos queiran meter polos ollos.
Os ensinantes carecen de referentes
indicativos para unha comprensión da Reforma. O Plan de Formación do Profesorado non estáen funcionamento e xa van alá
duas Etapas e con bombo e trompetas
aveciñase a outra, a Secundaria. O ensinante
está desorientado, non ten referentes claros e mesmo a nomenclatura da Reforma,
falo de PCC, DCB, Contidos, Obxectivos,
procedementos, etc... Son palabras de consulta permanente e por riba as respostas
non son nada claras. Todo queda ó tempo
para que el, cos erros e acertos, defina todo.
Parece estar claro que para levar a diante o
desenvolvemento da Reforma debe existir
unha comprensión previa da mesma a niveis
Teorico-Practicos que permitan un proceso

Para información do lector ou da
lectora quero sinalarlles un dos aspectos
que o Decreto sobre requisitos mínimos
determina para aquelas condicións imprescindibles que deben conformar os Centros
de Educación Infantil. No primeiro-periodo
de O a 3 anos deberán cumplir:
- Locais de utilización exclusiva educativa.
-Aulas de 30 m. para cada unidade.
-As aulas para os menores de 2 anos
terán areas diferenciadas para o descanso
e maila hixiene.
- Unha sala de usos múltiples de 30
m2 que poderá ser utilizada de comedor.
- Un patio de xogos por cada nove
unidades de non menos de 75 m2 .
Nos Centros en que se imparte o ciclo
de 3 a 6 anos serán:
- Unha sala de usos múltiples de 30
- Aulas non inferiores a 30 m2 .
- Un patio que non será inferior a 150
Amais terán accesos doados, as aulas situadas en plantas baixas, ausencia de
escaleiras e ocos, accesos directos das
aulas ó patio, dispor de servicios sanitarios
á medida e altura dos nenos e das nenas,
cobertura dos sistemas eléctricos e calefacción, pavimentos illantes e térmicos, luz
natural.
Claro que nós, Galicia e os galegos,
estaremos acollidos a unha dispocición
anexa e que di: Non están obrigados a
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cumprir estas condicións aqueles Centros
que atendan a poboacións de especiais
características socio-demográficas ou escolares. Nós, queridos amigos, sempre nas
escepcións e non nasxeralidades. ¿Verdade
que é triste?.
E como información sirva o ratio de
nenos e nenas por aula:
- Nenos e nenas de 1 a 2 anos de 1 a

13.
- De 2 a 3 anos, de 1 a 20.
- De 3 a 6 anos, de 1 a 25.
Como diría Castelao: iVaites, vaites!.
¿A que si?.
Os Centros educativos como espacio
de relación e vivencia da Reforma Educativa terán variacións significativas pola propia Reforma. ¿Alguén pode velas?. Coido
que seguirán a ser os mesmos sen máis
variación se cabe que algunha nova
rotulación dunha novidosa denominación.
Outro aspecto dos Centros Educativos é que fosen lugares directos "in situ" da
Formación
do
Profesorado
e
asíconstituirense
en
verdadeiros
dinamizadores do seu propio ensino e para
iso a participación plural da Comunidade
debería ser un estímulo a facer e xa para
que as realidades fosen intuidas e as
necesidades correxidas. Sabemos que
non é nin vai ser así.
En base as nosas características propias do entorno é precisa un ha
posta en común comarcal que se canalizaría por un Centro de Profesorado - ou
chámenlle como queiran -e nel concorrerían
estas características esenciais:
- Xestionar e dinamiza-la formación
do profesorado (PERMANENTE) para que
reforcen e aglutinen a renovación
pedagóxica e autoformación (tamén destinados e abertos a Comunidade educativa
en xeral) .
- Os Centros terán autonomía para
orientarse en aqueles temas prioritarios do
propio profesorado e da Comunidade escolar, con forte espacio para as iniciativas de
planificación que conxuguen as disposicións
lexislativas coas necesidades e intereses
da Comunidade Escólar, non só do profesorado que ainda así xa é un paso importante.

- As decisións - horizontais - serán
consensuadas no maior grado en base os
intereses comúns (Comunidade e Administración) .
- Conxuga-la función de funcionario
asemade coa crítica e autoavaliación
necesária dos ensinantes.
- Formación no horário laboral ou
incentivado cun espirito claro de participación e facilita-la dedicación dos ensinantes
a esta función de perfeccionamento e elaboración de iniciativas.
- Promover un achegamento entre
Comunidade escolar e Administración no
debate dos problemas e na solución de
necesidades.
Ternos dubidas de que estes
plantexamentos non han se-los precisos e
unha vez máis
averticalidadeadminist r a ti va
ha prevalecer perante
d a s
urxentes e reais necesi dades
da
Comunidade escolar e
dos intereses sobre
todo dos ensinantes.
Como se ve non
se tocan os aspectos que
un quixer, necesariamente sabemos que os debates parciais e sectoriais
serían moi necesários,
en verdade que xa
non queda tempo
r---- - - - - - - - -_,,e si haino que
~---------~posibilitar para
ir desfacendo o novelo -A REFORMA- que
xa comenzamos a vivir e a sufrir.
Non quixese rematar sen falar dun
tema que coido importante. Calquera modelo dispar que existe - e existe - terácomo
referente a ESCOLA PUBLICA cousa que
polo de agora non se dáe hai que reivindicar
en calquera momento, e no espirito da
Reforma, moito máis.
Necesitamos unha Escola Pública
Galega de calidade redifinindo o proxecto
da mesma, o seu sentir pedagóxico acorde
co seu entorno- GALICIA- con elaboración
de alternativas referentes a tódolos sectores implicados (aqui o noso Parlamento ten
un traballo por facer e ben preciso, outros,
algúns sindicatos e MRPS algo füceron xa).

Cada nacionalidade, incluso cada centro,
debe especificar o seu propio Plan e as suas
medidas concretas, o propio proxecto
retroalimentase con iniciativas permanentes e coa práctica cotiá. Hai que afondar na
relación sociedade e escola non como
compartimentos estanco e si como
unitariedade, como conxugación de presente e futuro nas demandas e respostas.
Oeste modo a participación da Comunidade
Educativa, de APAS, de Consellos Escolares e Municipais, etc... sen desvirtuar a
devandita participación para elaborar
proxectos coherentes e autónomos nos que
se contemple a renovación pedagóxica e
social, os dereitos e deberes de cada sector
(non sóos dos alumnos) educar nos novos
valores na escola, elaborar curriculos para
unha nova escola - reformada - favorece-la
normalización lingüística e cultural e que
asemade a Administración tamén se renove
e faga un verdadeiro servicio á Comunidade
Educativa.
Permitame o lector ou a lectora que
fale en clave de destrución pois nesa clave
está a esperanza. O pesimismo nace dos
optimistas que sofrene que se informan, xa
pouco valen as palabras de García Marquez
cando falaba do feliz que era cando era
indocumentado, hoxe a infelicidade píllanos a todos, ós indocumentados tam~n .
Recuperacla esperanza de transformar a
escola, a educación, é un obxectivo permanente, non idealista soamente que se debe
concretar en programas e proxectos de
traballo con propostas de acción que nos
ilusionen nos resultados. De tódolos xeitos
isto non ha ser posible polo camiño que
irnos nesta Reforma que case nos meten
polos ollos. Ainda hai moitos - e ti lector ou
lectora tamén estás incluido ou incluida que eren nunha nova educación e unha
nova escola pública¿ verdade que si?.
A Reforma debeuse construir en clave de aposta e traballo non en clave de
certezas. O progreso non é automático e si
moi traballoso e incomodo. Seguro que non
sería malo desacelerar e facer unha toma
de conciencia, seguro que si.
Davide Otero é escritor e profesor de EXB no Co/exio
Publico de O Foxo
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Ensino non reglado na Estrada

Academias privadas
Xosé Manuel Garrido
O ensino non reglado está adquirindo cada día unha meirande importancia docente. Xa en Atenas existían
as academias onde Platón e eminentes filósofos, rodeados de discípulos ávidos de coñecimentos recibían as
doutrinas imperantes da época.
Cando no naso tempo naceron no
mundo éste núcleos do saber, adoptou-se
o nome de academias para diferencia-los
dos demais centros de Ensino, porque nelas
se reciben clases das máis diversas materias (Pintura, Contabilidade, Formación Empresarial, Idiomas, Informática, Capacitación de Transportístas, Nautica, Robótica,
formación ocupacional...) e elaboran-se programas e cursos para os próprios centros,
organismos públicos, empresas e
asociacións. As académias son un grupo
moi polivalente, o que máis dentro da formación, un ha experiencia distinta doutros
sectores do ensino. Parece haber nelas un
acceso directo ao alumno, sen burocracias
nen masificacións (en COESCO os grupos
son reducidos de 8 ou 16 alumnos en Inglés
e Informática respectivamente, p.e.).
Son centros estables que nacen dunha
necesidade social, intentando cubrir elementos de formación que non se cubren
desde outras institucións.
Hai 3 anos nace a Asociación Provincial de Academias de Pontevedra que reune
baixo as suas siglas as academias
profesionais da provincia. Neste prazo houbo
xa tempo para organizar a primeira Feira de
Mostras do Ensino de Galiza (Galidactica),
e hoxe o seu presidente, Femando Elorrieta,
étamén o presidente da Federación Nacional. Sen duvida a Asociación Provincial é
unha das máis importantes do Estado Español cun especial compromiso na oferta
de servizos útiles serios; mesmo pode mencionar-se que o seu lema é "porque ensinar
é serio".
O principal problema con que hoxe se
atopa o sector é o intrusismo, a estafa e a
falla de escrúpulos. Non é raro asistir a

lnstalacións da Académia Coesco en A Estrada

clases onde os profesores son estudantes
sen a titulación necesária, éfácil tamén ver
anúncios de académias antes das
convocatórias de oposicións e desaparecen ós poucos días de se celebrar ou que os
própios profesores d~stas académias sexan
outros alumnos e que nen sequer teñan
éxito nas probas. Ofrécen-se cursos ós que
é fácil acceder e de précios económicos,
págan-se matrículas de cursos que nunca
se inícian, (algunha experiéncia deste tipo
non nos resulta extraña na Estrada). ou se
promete unha titulación sen estar
homologada a académia, causa frecuente
nalgunhas disciplinas como a peluquería
ou o diseño onde convén estar ben informados. Moi cerca de A Estrada celebrou-se

Xosé Manuel Garrido Couceiro é co-propietário de
COESCO, Diplomado en Maxistério e Licenciado en
Psicoloxía.
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tamén un curso de informática no que
durante sete meses os alumnos non
dispuxeron de ningún ordenador, dotación
mínima e necesária. Feítos coma estes
abundan no mundo das académias e os
seus promotores poden abrir de novo as
portas tras uns meses con outro nome.
Ante tal estado de causas convén
aconsellar a todo futuro alumno de académia
que sexa cauto, se informe sobre a dotación
daquela que elixa e que escolla unha con
garantías suficientes.
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Dos tempos idos

O vello instituto
D.O.
No ano 1984 celebrou-se en A Estrada o cincuenta aniversário do Instituto Nacional de 2ªEnseñanza (como
daquela se chamaban). lsto sen ter en conta que con esta categoría o dito Instituto nen sequer chegou ao lustro,
pois penso que consiguiu tal categoría no ano 34 e finou no 37. Foi polo tanto a celebración das bodas de ouro
do primeiro Centro de 2° Ensino que acadou A Estrada.
Os que por causas ben coñecidas
quedamos ancorados nos nosos estudos,
quizais lembremos con meirande craridade
e tamén nostálxia, o nacemento daquel
primeiro Coléxio de 2º En sino, así coma as
derradeiras leccións daquel grupo de catedráticos, ben recordados, que exerceron a
sua docéncia primeiro no Colegio Subvencionado de 2ª Enseñanza, logo no Instituto
Elemental e derradeiramente no Instituto
Nacional de 2ª Enseñanza. coa mesma
categoría que o das capitais de provincia.
Cada un destes ascensos que o
primeiro Coléxio ía atinguindo motivaba
que a vila estivese de festa dous ou tres días
con grande ledicia para os xoves daquel
tempo, xa que para celebrar tan faustos
acontecementos a banda de "Riveira a Ve/la"
tocaba na praza Principal (de Ramiro
Ciorraga) as pezas mais escollidas do seu
repertório no decurso dos dous ou tres días
que o Concello decraraba festivos.
Tamén se lle ofrecía algún banquete
no "Café Regional" (onde hoxe está o B.
Galego) como agasallo a aqueles que cas
suas xestións fixeran posíbel estas conquistas no eido cultural, que se mal non
recordo foran os Deputados ás Cortes
constituíntes daquelas datas por
Pontevedra, señores Poza Juncal, Adrio
Barreiro, D. Bibiano Femández Osorio Tafall,
etc., sendo este último director do Instituto
de Pontevedra e Alcalde da mesma cidade.
Os que tomos alumnos daquel
primeiro
Instituto
lembrámo-lo
saudosamente e inda mais polos seus ilustres profesores. Gracias á sua laboura e ao
seu entusiasmo, debeu-se que saíran da
nosa comarca médicos, farmaceuticos,
catedráticos e mestres. Daqueles profeso-

res do primeiro Instituto foron vários os que,
cesados eiquí, impartiron mais tarde as
suas ensinanzas nas Universidades. Entre
os mais lembrados non podemos esquecer
o ilustre folclorista e hoxe Cronista de Galiza,
D. António Fraguas. Escoitando as suas
explicacións parábase o tempo e daba a
impresión de que inda ben non se entraba
na aula, xa soaba a voz do conserxe. "D.
Antonio, es la hora", crebando o engado dos
seus alumnos que non se cansaban de
escoita-lo. O noso recordo tamén do matemático, astrónomo, pintor e escritor D. Enrique Vidal Abascal; o pintor Souto, Luque
Calzón e outros mais que deron prestixio ao
noso primeiro Instituto e ánosa vila. O
acadar aquel primeiro Colexio subvencionado de 2°Ensino foi verdadeiramente un
acontecemento histórico. Bastaría ollar os
periódicos locais daquel tempo. Estudaba
todo o mundo, polo menos os da vila. Con
seguridade moitos dos que chegaron a
obter un título e destacar na sua·profesión,
ata chegar algún a ser superior ao seu
mesmo profesor, non lle teria sido posíbel
atinguilo por falla de recursos económicos,
poismoitosdelesencetaronoestudiosendo
xa ben mozos, sen que endexamais lles
pasara polo maxínaos seus pais doar-lles
unha carreira.
A aquel primeiro Instituto ternos que
engadir un ha "Escuela Elemental de Trabajo"xa co seu própio edificio en pedra labradaporcanteirosdonosoConcello,acalcon
seguridade non funcionou mais aló do
primeiro curso e con profesores provisionais,
algún do mesmo Instituto. A comarca
estradense, axuventude obreira e estudiantil, tiñan postos nestes dous Centros de
En sino as suas meirandes espranzas, tanto

un coma o outro foron suprimidos, pasando
mais de vinte anos para que a nosa vila
voltara a ter de novo Instituto.
Faremos mención de que aquel
primeiro Instituto puxo en funcionamento a
primeira emisora de rádio estradense, "Radio Instituto", artellada e dirixida polo profesor de ma·temáticas A. R. Suárez
"Vil/afranca ".
Ternos que felicitar-nos de que A
Estrada teña recuperado o seu Instituto e
inda mais que ao frente do mesmo estea un
grupo de activos profesores que se veñen
esforzando polo progreso e a cultura da
nosa vila, tal como veñen demostrando
moitos dos seus alumnos coa actividade
cultural que veñen desenrolando, sen contar con moito apoio, nen sobrado
recoñecemento de moitas persoas.
Quixéramos facer-lles saber aos
estudantes de hoxe en día a sorte que
tiveron de ter nacido nesta época. Que se
decataran de que os seus país tiñan que
recorrer a péos sete ou oito km. para ir
dende Vinseiro, Tabeirós, Arca ou Codeseda
polas lamiguentas corredoiras de entón e
non porque non se tiveran inventado os
automóveis, senón porque a ninguén, que
non o tivese, se lle ocorrería subir a un
coche para non camiñar sete ou oito km. E
cando se chegaba ás estradas e non había
tantos croios que tripar coma nas
corredoiras e carreiros, aproveitaba-se para
ir repasando as leccións sen deixar de
camiñar. Eran outros tempos. Inda os nosos
país non ian a Francia, Alemánia, Holanda
ou Suiza, coma alguén dixo "de criados de
Europa"; pero tampouco tiñan cadela, ou
sexa diñeiro, nen compraban pisos. Eran
outros tempos nos que non se bebía tanta
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Coca-Cola, nen habia máquinas
tragaperras, nen as multinacionais tiñan
dado coa nosa terra.
Inda ben nos lembramos, os poucos
que xa irnos quedando, o que era A Estrada
daqueles tempos. Nas horas non lectivas
dabamos paseos dende a Porta do Sol á
casa do Escobeiro (8. Pastor), volta para
baixo e outra vez para arriba. Xa habia tres
Farmácias e dous Kioscos de periódicos ou
librerias nas que se vendia a prensa de
Galiza que chegaba polo serán e a de
Madrid que chegaba máis tarde, inda que
non tanto como tarda hoxe unha carta que
veña dende Cuntis. Vendia-se "ABC~ "Ahora"(no que colaboraba Antonio Zozaya), "El
So/" e moitos outros. E tamén revistas
coma "Estampa", "Crónica", "Mundo Gráfico': "El Caso", etc. Tamén "Novelas y
cuentos", que publicaba as mais famosas
novelas de autores espar';iois e extranxeiros
ao prezo de 20 ou 30 céntimos de peseta.
Ou sexa que por unha peseta podiamos
comprar cinco ou seis novelas de literatura
universal. Os periódicos, dez por unha peseta. Os seus colaboradores, os grandes
da literatura do século XX, Baroja, Marañón,
Ortega y Gaset, Unamuno, Azorín, Cosío,
etc. E digo isto por se alguén pensa que á
nosa vila e á moitas das suas parróquias
non chegaban periódicos. Polo menos
cregos e mestres estaban suscritos. O que
non habia era moitos rádios, sobre todo nas
aldeas por falla de corriente, pero o que é
ler, se cadra lia-se mais que hoxe, pois inda
que os que tiñan rádio escoitaban a novela,
ou a novena, non sucedia o que hoxe cos
culebrón s.
Con todo o pequena que era A Estrada
daquel tempo un ministro da República que
a visitou recordamos ben que dbco: "La
Estrada no es una villa, es una ciudad". Que
diria de ollala hoxe aquel ministro ... Eran
tempos de reformas, de plans de estudos,
"Plan Vil/alobas" (de seguro o que veu á
Estrada), "Plan Chapaprieta", etc. E véñ aló
preto de sesenta anos e seguen os plans,
deicá cando? .
E daquela inda non habia aeroportos
en Galiza e visitaban ministros a nosa vila.
Agora que os hai, viaxan mais pofo
estranxeiro.

•

Alumnos do Instituto da Estrada de 1° e 2° Grao de excursión no Campo de Transmonte
no mes de maio do ano 1936

Alumnos do antigo Instituto de 2• Ensinanza da Estrada (suprimido en 1936) cos profesores
Antonio Fraguas, Antonio Lino, Francisco Luque, Mercedes Costa Ramos, etc .. reunidos en
setembro de 1959 na Estrada no 25 aniversário do Instituto
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Respaso de acontecimentos escolares de primeiro de século

A Escola de antes
Maria Blanco Corral

Manuel Garcia Barros cos seus alumnos da escola de Curantes en 1928

en facer da escola unha das principais
Na actualidad e a relación entre escola
ocupacións na vida do neno.
e entorno tenta ir mais aláde realizar actividades extra-escolares esporádicas ou peAs escolas que se comenzan a consriódicas tratando de establecer un proceso
truir teñen que acoller duas tendéncias ben
diferenciadas, por un lado o impulso de
de comunicación onde ~ escola constitua
un elemento máis do medio e de onde se
desenvolvimento que trae a emigración en
beneficien todos os membros da
américa, que envia cartos co fin de criar
comunidade, facendo do medio algo máis
escolase dota-las, doutra banda o aparente
cun recurso a e~\Udar, convertindo-o
impulso alimentado por parte dos veciños
mesmo, nun espácio de aprendizaxe.
~ das parróquias quemáis tarde non atenden
Na época aqui referida, mediados ca reclamacións de enviar aos nenos a escola
dos 20 en Galiza a maior preocupación era

no total das horas lectivas xa que eran
demandados para os labores da casa.
Moitas das actividades extra-escolares que se realizaban tiñan por finalidade
dar a coñecer o rendimento que o neno
podia acadar coa asistencia as clases, valoradas en termos de manualidades que se
expoñian ao final de cada curso. A mesma
finalidade perseguian os intercámbios de
excursión, ben a pé, ben en autobus, entre
escolas de diferentes parróquias pararnos-

CLINICA DENTAL
Af. <j[oria o/ázquez Pérez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Consulta de Luna a Venres
Calvo Sotelo, 7, 11 B , Tlf. 572404
A Estrada
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trar aos ne nos o traballo realizado por outros
alumnos.
Outras actos que se celebraban eran
o Fin do Curso, odia do Mestre (na que tras
a recepción do Concello seguia unha misa
polos finados, un xantar e baile na praza),
odia daArbore (con actividades de exaltación do amor a natureza), Festa do libro
(con baile e doación de libros) ... en todas
habia representación dos diferentes sectores da comunidade estradense: Autoridades, veciños, mestres, centros de emigrados, xornalistas .. .
Entre as diferentes festas infantís
compre destacar a "Fiesta del niño" en
Tabeiros, cun programa que abarcaba Misa,
exposición de traballos, recita is de poesias,
discursos, merenda, futbol e baile. Moi
semellantes foron as celebradas en
Guimarey, Vinseiro e Cereixo, ou en Ribela;
onde se canta coa preséncia doutras
parróquias como Codeseda, Sabucedo e
Parada. Tamen é de lebrar a Festa Escolar
na Senra, cuxos convocantes aportaron a
imnovación de non entregar prémios palas
comnotacións negativas desde o ponto de
vista pedagóxico que estes tiñan.
Pero de todas as festas, a máis concurrida e de meirande sana foi o "Certame
de Pardemarin", organizado polo Sindicato
Agrícola de Pardemarín, contou coa participación de nenas de 5 parróquias,
chegando a contar en 1926, coa colaboración de 309 nenas. As actividades levadas
a cabo eran similares a outras festas, pero
o prestíxio de que disfrutaba este certame,
facia que de todas partes chegaran doacións.
Publicando relación escrita de doantes de
Cuba, New York, Argentina e Costa Rica.
As normas que rexian este festival eran
fundamentalmente fomentar o amor pala
natureza, castigando os maos tratos a
mesma, e denunciando aos pais que non
enviaran os filias a escala. Os prémios
entregados consistian en Medallas, .material escolar e relixioso, Cantas de aforro por
valor de 5 pts. e para todos os participantes
un libriño de cantos.

Escola Nacional Mixta de Curantes e o seu mestre Eduardo Pazo no ano 1926

Escola Nacional Mixta de Pardemarín e Lamas e o seu mestre O. Constantino Simal (1926)

Maria Blar; ~o Corral é Diplomada en Maxistério e
estudanle de Pedagoxia

Alunos da Escala Mixta do Foxo e a sua mestra Dona Irene Barros (1926)
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Aprendese con facilidade a non
deixarse asoballar,. pero farán falta
anos dun ensino sen precedentes
para perder o desexo de asoballar
aos demais
Para os meus alumnos que tanto me aprenderon.

Xaquín Valle lnclán
Unha pantasma percorre o mundo do ensino. Esta pantasma
chamase aburrimento. Certamente afecta tanto a alumnos como
mestres, pero irnos limitar estas liñas ao punto de vista dos alumnos.
¿Por qué se aburren?. Respostar esta cuestión é analiza-lo ensino
dende a perspectiva non da pedagoxia, da abstrusa terminoloxia da
Reforma Educativa, nen da función social da escala, senon dende
o ponto de vista de Maria e Mano liño. Case o primeiro que aprenden
é que aprender éaburrido; ninguén Hes explica os motivos para
estudiar tal ou cal materia, para facer isto ou aquilo, hai que sabela
porque está no programa e basta. Se o mestre é comprensivo poden
recibir a resposta tópica de "xa o entenderás no futuro".
Podese dicir con toda propiedade que os alumnos aprenden
primeiramente a aburrirse. A súa abriga principal éestaren calados
e atentos na clase, cousa que por propia experiencia, descubren que
écase tan importante como os cofiecimentos. Chegaren a consideración de "é tan tranquiliño" equivale case ó aprobado.
E nesa frase, nesa consideración de "tan tranqui/iño" está
presente a fonda despersoalización do ensino. Consideremos
unicamente o sistema de elaboración de horarios: Pensar que
rapazas e rapaces poden estar catro ou cinco mil horas nun centro
escolar sen que se Hes dea oportunidade de opinaren sobre os
horarios, érealmente tráxico; a pretendida "racionalidade
pedagóxica" dos horarios agacha, unica e exclusivamente, o
interese particular os profesores.
Ou tomemos o asunto da "orde e disciplina". ¿Hai alguén con
xuizo que poida pedirlle a trescentos alumnos e alumnas que estean
calados e sentados cinco horas pola mafián e tres pola tarde?.
Na disciplina está o fondo fracaso do sistema de ensino, dun
sistema que como non lle da ningunha responsabilidade aos
alumnos, ensinalles a seren irresponsables; como non Hes permite
participar na maioria das decisións, ten que impofielas recurrindo
a "orde e disciplina", conceptos que para a maioria do profesorado
teílen unha compofiente de orde monástica: Silencio erecollemento,
estudio e inmobilidade.
Pero Maria e Manolifio, non sen esforzo, navegan neste mar
proceloso e van descobrindo que o traballo de aprenderen por eles
mesmos non vale Pll:l"ª nada. Esforzo persoal, creatividade,
imaxinación, progreso individual... son conceptos que non tefien
lugar no sistema despersoalizado do ensino. O único traballo que
lles paga a pena é o traballo de aprobaren. "Hai que da-lo nivel"
e basta. E desgraciado do que se quede atrás, pois curiosamente

canto menos sabe un alumno, cantas mais dificultades ten, menos
atención recibe dos seus profesores. Os mais necesitados son os
menos atendidos; eses do fondo da aula, esa zona onde, semellante
a un territorio rebelde, o profesor soamente vai en "expedición de
castigo".
Manoliño e Maria, metidos todo o dia en aulas que tefien o
aspecto dunha sala de espera de ferrocarril cando non de almacén
de mobiliario, van descobrindo ademais que a situación persoal e
familiar, se traballan ou non na casa, problemas afectivos... todo iso
estáfora do programa e por tanto de calquer consideración. Por
dicilo dunha maneira mais gráfica: Son, dende o punto de vista
persoal, inexistentes.
Namentras Maria está a pensar en Fulano, que está por ela e
viceversa, e Manoliño sofia con ir detrás do Polideportivo con
Citrana, chega un profesor e fala-lles do verbo "To be", outro da
Lei de Boyle-Mariotte, outro ... e claro, eles nin caso. Sexualidade,
expresión de afectos, ... todo o que é considera-la escala como un
factor de sociabilidade, de relación entre persoas éabsurdo. O
sistema de ensino non só considera o alumnado incapaz de tomaren
decisións, por moito que lles afecten, senon que os considera até
incapaces de foder. A excasa, cando non nula atención que se lle
presta a educación sexual nas aulas, xunto co desinterese absoluto
pola situación concreta dun alumno ou alumna é unha boa mostra.
Por suposto Maria e Mano liño non a tefien nada clara - e moito
mais ela por ser muller - pero tampouco mostrarian o que Hes pasan
ós profesores. ¿Por qué?. Pois pola sinxela razón de que os datos,
o cofiecimento da súa vida, pode ser empregado en contra deles. Un
tutor non se sabe se é un espia ou un amigo. E esta desconfianza ten
unha boa base: A escola estáchea de informacións e datos sobre cada
alumno, información que é secreta unicamente para os alumnos. O
temor de que os alum.rlos saiban que pensa o profesorado deles,
como fai as suas valoracións, que sistema de avaliación empregan...
é moito mais forte do que semella.
A escola non é neutral, é un sistema que depende da sociedade
e que, queiramos ou non, cumpre un papel de clasificador social, de
transmisión de valores ideolóxicos, de mantemento da orde social
clasista, pero inda así podense facer cousas, por pequenas que
sexan. Parafraseando unha vella frase para sintetizar estas liñas:
"Para ensinar//e laltín a Maria e Mano/iño non é necesario
coñecer moito latín, pero é imprescindible coñecer moito a Maria
e Manoliño ".

Xaq1'in Vallt /nclán é escritor e profesor no Jn.stihlto de Formación Profesional da Estrada

As estacións en ti
Manuel R. Pereira Va/caree!
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PRIMAVERA
o sol momo que asoma no horizonte
derrétese a cortina húmida que esqueceu o

No lenzo disposto da herba
estala a polifonía das flores
Nas árbores énchese con novas follas
a despoboada soidade das pólas

Múrchase a rosa dos días
e os seus pétalos
espállanse nun atardecer oxidado.
Hai unha paixón detida nas fragas
e os ríos avanzan por paisaxes espidas
coma serpes de prata.
Busco camiños sepultados pota follaxe
do tempo na memoria.
Nos teus ollos aniña a nostalxia.

Murmurio de ríos na pel tépeda da terra;
nos regueiros impacientes do corpo, munnuriode sangue
Intensidade vennella das cedeiras
que presaxia a ledicia dun tempo novo.
Reviven nos teus ollos esperanzas mortas.

VERAN
Ingrávida hora do mediodía
baixo a incandescencia solar:
Calor, fatiga, sono.
O recendo cansado da herba,
a semente nova estalando nas xestas,
estelas de cores das bolboretas,
a xenerosa fecundidade das
mace iras,
a suor sobr.e a pel ávida
de caricias:
ebriedade gozosa dos
sentidos.

,,,.: ~~l

S~ñan os teus ollos
r: conazu1snoctumamente
· ..,-\~ marinos.
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e
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INVERNO
O atento frío embafa
o tempo detido nos espel los,
balorece o silencio húmido dos armarios,
a impiedade do vento golpea as ventás,
renxen doridos os vellos gonzos,
arden recordos na repetida
chamada do lume.
Dor de días escuros nos
tel lados cansados.

A
ol
pérdese ríbs:.. ·
labirintos da
chuvia.
·:;s.

. .. . .
cra&Qaon propria

Ar e Lu01e
I
Clarexar
do mencer
nas fiestras
do ar.
Ascende
o día
pola luz
que ó ar,
vertical,
pretende.
Núa
a noite
arrólate
conmans
de ar e
ollos de
lúa.
Oar
ceibou o
tempo os días,
coma paxaros
ó ar.
JI

A palabra íntima e efémera do lume
convócanos.
Como o amor.
Como a vida.
Esperanza, plenitude, cinza.
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Montillón
Vou-vos a propor unha pregunta,
por qué falades mal de Montillón e das
súas xentes?. Calé o motivo dese rencor? ...
Amigos, ésta é unha aldea como
outras tantas da Comarca Estradense,
Comarca na que vivimos e forma parte
das riosas vidas e de nós.
Esta aldea está caracterizada pota
súasituación xeográfica, de al o seu no me,
Montillón, que etirnoloxicamente significa Monte illado, Monte soio. Popularmente non foi esta.a acepción significativa que lle vai corresponder. Chama-se-lle
así porque estásituada na ladeira dun
monte, un dos montes máis altos da
Estrada; o Cadabo, con 800 metros de
altura sobordo nivel do mar.
Dista esta aldea da vila Estradense
uns 18 kilómetros.
Son cento e algo as persoas que
aquí viven anque algunhas delas tiveron
que marchar a emigración; feíto moi
corrente en toda Galiza.
As persoas que quedan viven
primariamente da agricultura e da
gandeiria, que como todos sabemos está a
pasar por unha crise bastante marcada.
Esta aldea, xa pouco favorecida
pota súa situación, estivo sempre olvidada e esquencida por todos. O Excelentísimo Concello de A Estrada, agraciou
pouco, por non dicir nada, este lugar con
axudas e subvencións.
Dende este artigo - que supollo
será publicado na revista Contrarretranca
- que hoxala sexa a futura revista dos
homes e mulleres estradenses e, porque
non, pontevedreses- filgo un chamamento
as autoridades competentes para que
dende agora non se esq uezan de nós.
Tamén fago outro chamamento a
todas aquetas persoas que estean Iendo
isto, a todas etas remito-me para dar-lle as
gracias por face-lo e pido-lles que traten
con carif\o a estas xentes. Son persoas
como vos, que nacen, medran e telien
sentimentos, telien o seu fogar establecido aquí e aquí van a seguir; a todas etas
gostaria-lle recibir a vosa visita para demostrar-vos o inxustos que fostes ao trata-los con desprécio.
Dende aquí non me resta nada
máis que decir-vos, soio voltar a dar-vos
as grácias de- todo corazón e pedir perdón
pota mala redacción e calidade do artigo,

te, o tillo do "cardador de lan" tratara de
borrar a súa humilde orixe non
Iembrando-se endexamais de
xénova nen dos seus
proxenitores, nen tan siquera
B.M.
trae-los ao seu caróna disfroitar
dasúagrandefortuna. Mal filio.
Mal patriota.
De non ser Colón
galego, era un namorado de
Galiza, a que moi ben coliecia,
Van xa preto dos 100
pois as terras que iadescobrindo
anos que Celso García de la Riepollia-lles nomes iguais aos da
ga leva a cabo as súas documennosa terra e a maioria dos
tadas investigacións co tenlo de
topónimos que pón coincidecos
testimuf\ar a orixe galega de
da ria pontevedresa, tal como
Cristobal Colón, a quena história
fariacalqueragalego saudóso
fixo xenovés baseando-se
que lembrara o seu recuncho
naquelo de "de Génova
natal. O seu paisano,
vine", sen máisexplicación
Américo
Vespúcio,
nen razón da súa vida, pois
amostrou-se máis patriota,
non se sabe se viriade volta,
pois non soio non puxo
por ter-se ido antes, xaquea
nomes galegos (faltaría
Non é o formato,
vida do marilleiro é ir e vir.
máis) senón que puxo a todo
periodicidade, e
Oquenontencrara
o novo continente o seu nome
obxectivos de
explicación é como
ontrarretranca os mái de pila italiano.
aprende u a falar galego non
Nunha revista Cubaadecuados para
sendo a súa língua nai e
restar-se a publicació na de hai xa moitos anos
ainda máis por qué razón
daba-se a noticia de que un
trocou o seu nome xenovés das colaboracións que
espontaneamente se /1 investigador, non recordo se
de Cristófaro Colombus
daquel país, tif\a atopado dopoidan ocorrir a
polo nome tan galego e
cumentos que vif\an a
ca/quera, pero a
pontevedrés de "Cristobo
escrarecerdefinitivamentea
Colón". E ainda ten menos insisténcia por parte de
ectores e a chegada a pátriadoemigrante: Era filio
explicación que sendo
de galego emigrante en
noso enderezo de
xenovés e vivindo aló até os
xénova. Era tan soioanotlcia
seus 25 anos non empregara artigas continuamente
con intención de ser sen máis explicación. Non
unha soia verba do seu idioma de orixe, dando impre- publicados leva-nos a daba testemuf\adeondeforan
atopados tais documentos.
sión do seu descoílecirnento re-abrir esta sección.
Non en tanto é preciso Ben poderia tratar-se
total. De ser así como se
cinguir-se ·a unhas
dalgunha balixa que o almi· entendería tanto cos seus pais
reglas mlnimas que
rante tivera estraviado
como cos seus compatriopregamos se segan de nalgunhas das súas viaxes as
tas.
agora en diente, como terrascaribef\as.
fora Xenovés ou
Hai quen pensa que
son que os artigas
non, ademais de negar o seu
sendo gaÍego, e seica xudeo
veflan asinados co
próprio nome, poisaindaque
e tamén pirata, trataría de
afirmando virdexénova pro- ome completo, e que
agachar a sua orixe pota tirria
extensión non sexa
clama que o seu apelido é
superior a un fólio.
que Sabela lle tilla aos uns e
Colón e non "Colombus",
aos
outros. Se era xudeo, seGraciflas.
non se lembra endexamais
ria un renegado, xa que
do seu país de orixe, nen tan
decote se mostrou fervente cristiano.
siquer de seus pais que sendo tan humilAhondaría-lle con ser galego para non
des e non xente de mar lle doaran tantos
escrarecer definitivamente cal era a súa
cof\ecimentos de náutica e astronomía.
patria. De tal xeito moitos paises aducen
Non seria que despois de ter descoberto
razóns para reclama-lo como paisano. E
un novo continente que sospeitou ser a
Galiza con tanto direito coma os demais.
India poroccidente e sernomeado Virrei
Oidiwo Ediwad
das terras descobertas e grande almiranpero con todo elo espero e desexo que
entendades o fin do mesmo: lende
máis consideración de nós.
Deicalogo.

Cristobal
Colón

Cartas

A Ponte do
Regueiro
A intencion desta carta non é mais
que facer unha reflexionen col dun tema
que ámaioria dos que a lean pareceralles
acaso intrascendente, mais non o é para
min.
A Ponte do Regueiro é un lugar
que recordo dende novo e que agora non
existe. Non era mais ca un pequeno
barranco polo que trancorria unha presa
de agua, agua timpa con destino a un
imenso lavadoiro (asi mo parecía a min
de pequeno) que había un pouco mais
abaixo, e onde se lavaron moitos trapos
suxos donoso pobo.
Non era un sitio :noi bonito a
ponte do regueiro, tampouco creo que
ningunha especie deave migratoria parase
a recobrar folgos para o camillo, so era un
lugar cheo de vexetacion, ainda non moi
variada, e con unha fauna igualmente
escasa pois apenas algunhas especies de
reptistillanali,oseu fogar. Doquesiestou
certo é de que (como calquera outro
lugar) este tamen tií'la a sua historia.
Agora chegou o progreso , e un
monton de camions cheos de terra ,e de
futuro, fixeron do barranco unha gran
esplanada "util", quizais para construir
grandes edificios de vivendas.
E mentras todo isto acontecía, no
meu interior os sentimentos xurdian dun
xeito confuso. Eu supoño que en cada un
babera unha Ponte do Regueiro
vencellado á sua propria historia persoal
de algunha maneira, o que non significa
que para os demais isto telia por que ter
ningun contido.
E por todo iso que eu non puden
resistirme a escreber ista carta, que por
outra parte non ten unha pretension
concreta mais que a de render un
homenaxe postumo a un espacio, que
tamen o era sin grandes pretensions,
natural.

Manuel Blanco Casais

Confecións
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POLITICA MUNICIPAL

o·regreso do pp ªº governo
Ramiro Sanchez García
Desde que saiu a última revista aconteceron moitas causas na estrada que é convinte reseñar ainda que
sexa_ brevemente porque moitas delas foron o suficientemente transcendentes como para deixar constáncia
escnta nesta publicación.
Poderiamos empezar pola máis
relevante como foi a Moción de Censura
presentada polos "Populares" quen tiveron
que utilizar a porta de servício para entrar
na alcaldia por moi constitucional que a
própia moción de Censura resulte. Non
cabe a menor duvida de que pola porta
grande non foron capaces de entrar e tiveron
que recurrir a todo tipo de compra-ventas
para poder decir que na Estrada governaba
o PP.
Desde o 21 de Xuño, data da moción
de Censura, tan só se puxo de manifesto
unha evidéncia: que a toma da alcaldia
obedeceu únicamente a intereses
partidários e particulares, como despois se
exporá; derrubando a un governo
precisamente constituido grácias aos
sacrifício de intereses partidários e
particulares, pois no pacto de PSOE, BNG
e AIDAE, todos renunciaban en función da
governabilidade da Estrada aos intereses
partidários, e ao mesmo tempo freaban-se
os posibles intereses particulares que
poidera haber dos integrantes de cada un
dos grupos, pola preséncia dos outros.
Precisamente o freo que supuña a
estructura tripartita para a satisfación deses
intereses levou ao grupo · dos
"lndependentes" (por chamar-lle dalgunha
maneira) a aliar-se cos "populares" que
eran o caldo de cultivo ideal para xermolar
a matoxeira clientelista e caciquil .
Por outra banda o PP non tivo máis
remédio que "dar-lle todo o que pedían" (en
expresión do propio Ramon Campos) pois
a figura política de Palmou perigaba, quen
xa asegurara aos seus superiores en máis
dunha ocasión a adquisición da alcaldia.
Así entregaron a cabeza de Elvira, e a
alcaldia, no terreo politico, e en canto ao
privado ... irnos calar.

O povo estradense foi consciente
deste xogo de intereses e así o manifestou
a noite do 21 de xuño na praza do Concello,
ainda que para eles era "xente de afora e
pagada". Ninguén exortou aos veciños a
que pernaceran até altas horas da mañá alí
coa súa protesta, senon pola contra, mesmo
se lle animou a que se disolveran (0 exalcalde, Suso Tallón chegou a pedi-lo pola
megafonia).
É de destacar que ésta é a primeira
vez que o povo da Estrada se moviliza ante
un acontecimento político municipal. Ainda
que algún edil popular dudaba da entidade
dos veciños, cando dixo ·¿Pero eso es
pueblo?': en contestación a un ha indicación
dun periodista a respeito a impopularidade
evidente da moción de censura.
Seguindo este enfoque da política
municipal, e servindo de ilustración a todo
o exposto anteriormente non hai que
esquecer a "compra fantasma" de 12.000
m2 de superficie para a construción dunha
estación de autobuses, e se vostedes non
se dan conta do que estamos a talar, a
outros pode-lle resultar moi familiar. Pero
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miren por onde, aos da familia poílítíca
parece estar-lles vedado o ofertar terreos
co mesmo fin; pois a Juan Durán, non lle
deixaban facer a súa oferta, afirmando-lle
que a outra operación xa estaba pechada.
Dato que confirmaron Palmou Lorenzo e o
próprio Conselleiro da COTOP, Cuiña
Crespo, nunha rolda de prensa ao respeito.
Proba de que esta "confirmación" non era
correcta foi que o Concello fixo
posteriormente demanda pública de
Terreos.
Non rematan aquí as contradicións
respecto do tema pois mentras uns, (os
populares) aseguraban de que habia partida
específica nos Presupostos da Comunidade
Autónoma outro, (Rendo Lema) descobria
que eso era mentira. Tivo que vir o propio
Sr. Cuiña Crespo a empeñar a súa palabra
- unha vez máis - asegurando que a pesar
de non haber partida específica que a
estación ia construir-se pois, "de momento,
- declarou - na COTOP mando eu".
Esperemos que nesta ocasión o Sr.
Conselleiro cumpla a súa palabra.
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O sorriso engaiolante
Hai seres
que debaixo das
súas apariencias
inocentes acochan
verdadeiras armas
mortais
e
elementos que
envenenan. Basta
lembrar
un
fenómeno que se
da na natureza
como é o do
mimetismo
de
certos animais
polo que mediante
a adopción dun
aspeito inofensivo
c o n si g ue n
achegar-se a súa
presa para dar-lle
caza.
Oebaixo
dese
sorriso
engaiolante coque
se presentou no
momento
seu
Ramón Can1POS ofrecendo unha imaxe de
cámbio e renovación da vida municipal,
chegando mesmo a engañar a socialistas e
nacionalistas coa suas promesas de
fidelidade a un pacto de governo, acochabase un acérrimo anti-demócrata.
Desde a chegada da democrácia
Campos Durán mantivo-se invernando sen
intervir na política e o que é piar, sen
enterar-se da política. Polo que agora, un ha
vez no poder, está a governar segundo o
talante do anterior réxime no que foi
concelleiro.
O primeiro que füco como alcalde foi
no pleno da toma de posesión cortar a
megafonía para que os asistentes na praza
do Concello non airan o seu discurso. Ainda
mais, no própio salon de plenos amenazou
con desaloxar a sala diante dos marmurios
de desaprobación, que por outra parte
procedían do exterior. No seguinte pleno

amenazou con
botar tora
a
alcaldesa de barrio
deAgarque estaba
entre o público.
Marina saiu da sala
nese momento ainda que ela non
fixera nada que
provoca-se dita
expulsión - porque
"non quera estar
con fascistas" segundo dixo ao
sair.
Falando de
Marina, hai que
lembrar que en
canto
chegou
Ramón Campos a
Alcaldía, destituina de alcaldesa de
barrio. Cargo para
o que tora elexida
polos veciños. Co
cal os cativos
pasos avanzados na democratización do
rural retrocederon-se até tempos pretéritos.
Outro xesto nesta líñea son os
puñetazos que da enriba da mesa nos
plenos que sustituen ao debate, quedando
éste imposibilitado por outro xesto máis
deste tipo como é negar-se a contestar no
momento as preguntas da oposición
recurrindo a resposta por escrito. E ainda
sí, negando a lectura e debate desa mesma
resposta.
Un exemplo máis deste talante antidemocrático de Ramón Campos é a súa
decisión de negar-lle todo tipo de
información ao corresponsal de EL
CORREO GALLEGO, simplemente polo
feito de non ter unha pluma sumisa, e
mantera súa independéncia do .poder.
O seu sorriso, por sorte, xa non engaña
a ninguén. É unha máscara que xa todos
sabemos o que acocha.

O rep-arto
do botín
Como mostra do que se decia en
canto aos intereses particulares da moción
de censura calquera que vaia polas
dependéncias municipais pode constatar a
cantidade de caras novas e sen embargo
familiares que están a traba llar no Concello.
Así aqueles que accederon aos seus
postos a través dunhas oposicións, cun
tribunal cualificado, e uns méritos que tiveron
que apresentar, atopan-se con que non se
lle renova o contrato para sustituí-los por
xente afín, nomeados a dedo, e cuxa
cualificación non lles permitiu acceder por
sistemas máis obxectivos ao emprego; pois
a súa capacitación foi considerada polos
tribunais como inadecuada.
Esto ocurre en todos os níveis, e non
só no acceso ao traballo, senon incluso na
districión e remuneración déste, primando
a aqueles "da casa".
Un exemplo do primeiro é o
desmantelamento de Servicios Socia is, non
renovando os contratos as asistentes
sociais, e colocando no seu sitio a unha
persoa cuxa afinidade quedou de manifesto
por anteriores colocacións, mesmo de
secretária provisional de Elvira Fernández.
Como exemplo do segundo poden-se
citar as gratificacións dadas a certos
traballadores que polo mesmo tempo de
traballo nun caso se lle paga 20.000 e
noutro 40 .000 pts. Pero parece que en lugar
de ter en canta un factor como é a afinidade
política, segundo Arca Castro, houbo 18
factores para chegar a esa diferéncia.
Por certo, o ex-chofer da ex-alcadesa
rematou a súa depresión nerviosa pola cal
estivera de baixa co anterior governo,
merced ao Certificado Médico expedido
polo Dr. Mario López. Ademáis de recuperar
a saúde, co novo governo, é evidente que
recuperou o poder que perdera pola #caza
de bruxas# da que él se sentia víctima do
governo tripartito.

Pel~queria Rivadulla
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Breve balance dun longo periodo

Bouza Brey protagonista
Dores Chedas
Un ano mais a Asociación de Ocio e
Tempo Libre "Mistura" levou adiante as
Colónias de Verán que, organizadas polo
Departamento de Servícios Sociais en mans
naquel momento do anterior Concelleiro o
socialista X.A Dono, celebraron-se na
residéncia Abrente de Portonovo a última
quincena de Agosto.
Nesta ocasión disfrutaron das
colónias oitenta e sete rapaces acompañados de once monitores de "Mistura" e un
director. Segundo o director do campamento, o Presidente da Asociación Luis Torres,
o nivel de integración dos nenos foi perfecto, superior incluso ao de outras edicións;
aínda que a programación resultou un pouco
deslucida polo mal tempo de finais de Agosto. Ademais das actividades xa tradicionais
corría a realización de diversos talleres e
marchas, incorporou-se este ano o
piraguismo e as acampadas de noite fóra
da residéncia. ,
Para anos vindeiros a Asociación
"Mistura" pretende que estas actividades
se extendan aos rapaces de mais de catorce anos, que nestes momentos non poden
disfrutar delas.
Dentro dos actos culturais realizados
no rural destaca a Semana Cultural organizada pola Asociación Cultural "O Torno" no
marco das festas do Amparo de Berres.
Nestas xomadas destacou a preséncia do
profesor de galego do LN.B "Manuel Garcia
Barros" Carlos Loureiro nunha charla sobre
os escritores nados en Berres e a do sindicalista X. C. Garrido Couceiro que aportou
a sua visión sobre a contribución de Berres
á historia do agrarismo local. Estas charlas
completáron-se cun concerto do trio de
armónica "Rex".
O panorama cultural da vila centrouse no mes de Maio na semana cultural
organizada pola Asociación Cultural "A
Estrada" sobre a figura de Fermín Bouza
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O número 12 da Revista Contrarretranca adicado a Muller foi apresentado nun acto nos locais
da Asociación Cultural no que interviron Sónia Sánchez (de Contrarretranca), Xosefina
Pereiras (daquela Concelleira da muller), M- do Canne Vieites (Presidenta de Socaliña), e a
xornalista de orixe estradense Tereixa Navaza

Brey, homenaxeado este ano no Dia das
Letras Galegas. A semana abriu-se coa
presentación da guia "As terras deA Estrada
na obra de Bouza Brey" realizada por J.
Andre Porto da Sociedade Cultural "Marcial
Valadares" e editado por esta revista coa
financiación da Concellalía de Cultura. Aparte disto expuxo-se unha ampla visión da
vida de Bouza nunha charla á que asistiron
o abogado estradense Mario Blanoo que
coñeceu persoalmente ao escritor na sua
etapa como xuiz neste concello, e o poeta
Manuel Maria que expuxo datos biográficos
de caracter xeral.
Noutra charla o catedrático de Língua
española Francisco Rodríguez e Teresa
Lópéz encargaron-se de contextualizar a
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obra de Bouza incidindo na grande influéncia
que a obra de Rosalia tivo nel.
A semana rematou cunha charla no
Salón de plenos do Concello moderada por
Reimóndez Portela e á que asistiron entre
outros Acuña Castroviejo e Valiñas
Fernández que se centiou sobre a
arqueoloxia.
Tamén nos locais da Asociación Cultural presentou-se o novo libro de Carlos
Mella "A Galicia posíbel". A charla foi introducida polo politico nacionalista X. M.
Beiras, autor do prólogo.
Outra actividade da Asociación foi a
presentación da campaña de ampliación de
capital realizado polo semanário "A Nosa
Terra" para o que se contou coa asisténcia
do director deste xomal, Alfonso Eiré.

Primeira edición dunha certame gastronómica estradense

A Festa da Carne
Xoán Carlos Garrido
Un dos acontecimentos culturais máis relevantes do verán pasado foi sen duvida a Festa da Carne. Estamos
diante dun proxecto que reune as características necesárias para dotar a nosa comarca dunha Festa
Gastronómica ao servizo do desenvolvimento cultural e económico da Comarca.
Estas características son a exaltación de productos autóctonos, a
adsiquibilidade déstes a todo o mundo, a
formulación dun xeito orixinal de preparación déstes productos, o fomento dunha
imaxe positiva da Estrada que promociona
masivamente ao noso Coneello, servir de
lugar de espacio integrador e non
discriminaróio do conxunto da povoación,
etc...
Até agora A Estrada carecía dunha
festa gastronómica deste tipo, e ainda que
éste foi o primeiro ano, e por tanto o seu
éxito foi limitado, podemos dicer, que se
consigueu unha difusión amplísima desta
actividade a traveso da prensa, radio e TV
de Galiza, e rádio estatais como RNE,
COPE, A.3., etc ...
Nesta edición sacrificaron-se catro
becerras que foron asadas enteiras co coi ro
- característica orixinal da que antes
falabamos - precisando para acadar o seu
ponto, unhas doce horas de brasa. Ditas
becerras foron consumidas por mais de
cincocentas persoas que engadiron a carne, queixo con Mel de A Estrada e viño do
país. O précio do Plato - nunca mellor dito
pois ia incluido o plato tallado en madeira
que quedaba para os comensais - era de
2000 pts. E abranguia o unha botella de
viño, unha ración de pan, un anaco de
Carne, e Queixo con mel. A ración era tan
abundante que daba para comer dous. Non
en tanto, ve-se necesário rebaixar o précio
para o cal seria preciso maior axuda oficial.
Neste caso contou-se con pequenas
subvencións das Consellerias de Agricultura e Cultura, o Concello da Estrada, Con sello
Regulador de Ternera Gallega, ... se ben
son de agradecer, é fundamental que as
lnstitucións se mollen en axudar a ésta

festa, pois con que desen para pagar os
concertos, o précio do plato baixaria
·
considerabelrhente.
Estes concertos de musica folck que
nos acompañaron durante os dous dias que
durou a festa, foron cuantitativa e
cualitativamente un grata sorpresa do
panora acultural local. Desde habia dez
anos, nese mesmo lugar, nunhas festas da
Estrada, organizado p9laAsociación Cultural, non se dera un espectáculo desas caracteristicas no noso concello. Grupos da
calidade de lriadona, Dhais, Os Beiramiño

de Tomiño, Fol de Niu, e Wolfstone (Escocia) fLXeron as delicias dos asistintes. Por
outra banda o marco no que se desenvolveu
a celebración axudaba, a praia flivial do río
Liñares, cedida xenerosamente pola
Sociedade Deportiva Rio Ulla.
E o ano que ven agardemos que a
organización, Asociación Gastronómica
Estradense mellore os erros que desta volta
irnos perdoar por ser a primeira vez, facendo
desta celebración a festa que A Estrada
está a necesitar.

1 GR.ARJ c. B.

Granitos - pedros - marmoles
Ctra. A .Estrada - Vilapouca, Km. 1, Caño Sifón - 36680 - A l!strada
Tif (986) 57 32 48
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Á arte de vivir

Fernando
Garcia
Vare la
Unha dúcia de anos na beira
do U/la nun retiro dos circuitos da
pintura méio voluntário e méio
forzado non son feíto suficiente
para mermar a entrega de
Femando García Vare/a á arte.
Pintor, debuxante, muralista,
artesán, protagonista de
movimentos artísticos de grande
relieve, este filio de militar antes
que fil/o do Ferro/, cidade onde
naceu, chegou a A Estrada case
por casualidade e eiquí segue
doce anos despois.
CONTRARRETRANCA non quixo
esquecer o compromiso de
achegar-se a un home que pese
ao momento de certo afastamento
en que hoxe se atopa, conta entre
os grandes da pintura galega
contemporánea.
Dis que eres méio nómada, por
que?
Son fillo de militar, cousa que
corldicionou bastante a miña vida porque
vivín en cidades moi distintas andando
sempre de un lado para outro. Primeiro
vivín en Ferrol durante tres anos-, logo en A
Coruña, despois en Burgos e logo en Madrid
e en Bilbao, seis a~os en cada sítio. Xa pola
miña conta volvín a Madrid e a A Coruña e
estiven tamén en Barcelona. Logo fun a dar
eiquí, a Vea, onde xa levo doce anos,

IBm ,lJUUJJDlll 'Dlliiii ~ jjJJDD $
~ dun 20 %por arurmr~se en 12 ~
Dirixe-te ao apartado de correos
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Festas nas terras da Estrada
F. Bouza Brey
Hai festa maior na vila da estrada;
mais elJ ameitamen aquelas outras menores
de Santa Margarida de Callobre, do Amparo
de Berres, de San Xurxo de Cereixo ....
Campaban as horas baixo un sol
cariñentoque baixaba por enmedio das
enramadas, bu lían as campás e estouraban
os foguetes mentras o viño corría e danzaba
a mocedade.
Eran os días en que inda se oían as
cantigas queeran crásicas de cada romaxe:
Rapa~as de Guimarei
non vaiás ó Santo Estebo
que as mozas de Lagartons
han vos de facer o pelo

E as pandeiradas sonaban sin lecer,
e as gaitas aturdían as carballeiras. Non
había animadores, nin se debullaba o corpo
co twist. Ben é certo que a mocedade
armaba liortas ó caer da tarde e a xente
fuxía sin agardar á noite. A Guardia Civil
cacheaba no mesmo campo ós rebuldeiros,
e as rosquilleitas encobrian as armas dos
mozos nas cestas dos melindres de Silleda
e das rosquillas de Ribadavia. Os carros
cos pipotes do viño servían de defensa nas
pelexas dos bandos parroquiales. Os
trunfadores volvían cantando e aturuxando
en desafio:
Este o cantar da montafla
este é o cantar montaflés.
Mozos de Berres de Affiba
non sei si o aprenderés.

Había outra forza e outra vida.
¿Mellor?¿Pior? Non o sei. Era, sí, mais
espontánea, mais aberta, menos dirixida,
mais ceibe, mais individual.
Tiveron sempre sona as festas da
Estrada. As da capital polas amplas
concurrencias das xentes campesías de
unha terra que é o corazón e o cerne de
unha ricaz xeografía; polas músicas que
tocaban día e noite sin descanso na praza;
polos xantares solemnes ofrecidos ós
amigos convidados de Pontevedra, de
Santiago, de Lalín ... ; polos bailes do Casino;
pola xogueta tamén. Había destoncias na

f.

....

Jv

f.
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Vila xentes de moita persoalidade, cada
quén polo seu estilo, sempre nobres e
corteses para as amistades, pra os da mesma
política; loitadores e tesoneiros; directores
de grupos e con talento pra gobetnar a cousa
púl;>lica; moi vilegos e moi rurales a un
tempo, como compría a quenes vivían en
contacto cos labregos, eran donos de pazos
ou de fortes casales e recadaban foros e
votos. Médicos, Abogados, Peritos, agrícolas
e Procuradores eran profesións que tiñan no
mundo aldean mais infruxo, que ós seus
protexidos parecía omnímodo. Eu afíxenine
moito a esta vida de grupos trunfantes hoxe,
caídos mañan , sin entrar nela; pero
observando canto habla de inxenio director,
dé maestría diplomática ou a veces pícara
nestes xogos políticos, profesionales ou de
simple dominio de grea multitudinaria. E
seria capaz de ir nomeando un por un a
aqueles cabaleiros, a aqueles traxinantes, a
aquelas individualidades que mal souperon

J. fi~F.

J;.

J.
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Reprodución dun texto aparecido no Programa das
Festas da Estrada de 1965, respeitarido a escrita do
autor.
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que eu amaba en todos e cada un de eles
un perfil, unha fasquía, un ha característica
da miña terJa. Fóronse indo moitos vellos
amigos estradenses sin que no meu silenzo
adiviñasen a simpatía que me inspiraban
as suas tramoias, as suas loitas, as suas
pequenas traxedias na precura de un cargo
local ou provincial; mais cando chega o
tempo das festas e recibo os convites pra
ir a elas, ponme door toparme sin don
Mario o fidalgo, sin don Xesús o procurador,
sin don Xosé o médico, sin don Manoel o
perito, sin don Gonzalo o boticario ... e
quédome na casa. Vós que non tendes
esta laña no corazón debedes de acudir a
elas e conoceredes o ledo señorío propio
do seu natural. Eu non podo, eu non podo ....
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asíque resulta ser o lugar onde máis tempo
teño estado e, ademáis, gusta-me moito.

É a tua unha vocación das
indubidábeis?, como foron os teus
primeiros contactos coarte?.
Si, sempre me gustou pintar, sempre
souben que queria ser pintor, pero pasoume tamén que na casa nunca tiven ningún
apoio, dalgún xeito será sempre algo que
non lle poderei perdoar aos meus pais.
Estudei á forza, por imposición de eles,
inxenieiro técnico pero nunca exercin porque
dende moi novoxa o tiña moi claro. Dediqueime dende o principio a pintar; primeiro,
durante os anos de estudante, cunha
represión por parte dos meus pais total,
incluso a escondidas de eles pero, xa na
época en que estaba en Burgos, que tiña
sobre dezaseis anos, pintaba en sério, a
pesares de ser ainda un chaval.

O teu frecuente cámbio de cidade
poido, sen embargo, axudar-te a
contactar con movimentos artisticos
interesantes.
En parte si pero só nalgún momento
en que tiven a sorte de estar no lugar
preciso. Cando estiven por primeira vez en
Madrid, por exemplo, xa tiña sobre vinte e
dous anos e pintaba moito, pero daquela
non pintaba ninguén ou, ao menos, eu non
coñecin a niguén así que non podia talar do
que me gust~ba nen contrastar as miñas
obras, e isto nunha cidade coma Madrid,
así que xa se pode imaxinar o que seria
noutros sítios. De feito nen sequer habia
interese pola arte. En Bilbao xa foi outra
cousa, ali estiven dende os vinte e dous
deica os vinte e oito. Gañara un prémio, o
Vasco-Navarro de Pintura e á raiz diso un
grupo de pintores puxera-se en contacto
comigo, entre eles habia xente moi coñecida:
Chillida, Oteiza, Barceló, lbarrola. Foi este
último, lbarrola, un home moi politizado
que daquela estaba sempre no cárcere
quen veu talar-me de entrar no grupo. Caín
nise grupo e foi moi ·importante para min, a
pesares de que eu non tora importante para
o grupo; eu era moi tímido, e sigo sendo-o,

e aquela era xente moi importante asi e que
ia ás reunións e estaba sempre caladiño,
non creo nin que se lembren de min, pasei
desapercibido. Cando contactaron comigo
tiña o problema da oposición dos meus
pais. Eles facian cadros moi grandes e a
min non me daban nin un duro na casa e tiña
que pintar a escondidas. Din que o facian
polo meu ben, pero deses bens que te
parten en dous e que logo pasas-te a vida
acusando-os. Tiña que viaxar a pe para
mercar material que logo escondia no faiado,
seguro que miña nai subeu algunha vez ali,
pero nunca me dixo nada, supoño que non
querian afrontar o problema de que me
opuxera a eles, pero o certo é que eu non
podia participar en moitas cousas porque
ás veces pedian-che un cadro de tais
dimensións e eu, cómo ia sacar da casa
algunhas cousas?. Non poiden estar áaltura
e perdin unha oportunidade única na miña
vida. Fun-me escapando e ao final dabame tanta vergoña que tiven que dicer que o
deixaba.

Foi esa a tua época de máis
actividade?
Bon, pintaba moito e foi, dende logo,
unha época importantísima da miña vida,
era a época en que parecia que ia ser
famoso. Son unha persoa que nunca me
crin nada, pero a verdade é que ganei
moitos prémios. Logo tamén nos setenta
traballei moito, xa en Galiza. Foi o momento
en que fundei Sisga, un grupo de artistas
que tivb a sua importáncia naque! momento
porque dende el se procurou apoiar a nova
figuración e f1Xemos tamén proxectos de
achegar o arte con actividades, ainda que a
censura limitou-nos moito. Nos setenta
expuxen bastante, logo, nos oitenta xa só
expuxen duas veces, unha no oitenta e
catro en Santiago e outra en A Coruña no
oitenta e seis.

Por qué abandonaches os circuitos
nestes últimos anos?, hai algo nas
exposicións que te moleste?.
A min desmoralizan-me moitísimo.
Sigo pintando, teño obra

e .algo teño que facer con ela . Estou
eiquí apartado do mundo, no único que me
movo algo é no cómic. Se cadra o meu é
pintar pero marxinado, pero tamén ia moito
dé forzado na miña situación. Antes era
coñecido e podia expor en calquer lado pero
agora as galerías coas que trataba xa non
existen e, en realidade, hoxe porhoxe penso
que non hai moito. Así éque en parte isto e
en parte a desmoralización ao ver a
desinterese que hai, o baixo nivel da
institución s ..., é decepcionan ate. E esta é
unha situación xeneralizada, o anó pasado
Arco foi un fracaso, por exemplo, e eu,
ainda que afastado, estou eiquí bastante
feliz.

E a fundación de Sisga, cómo foi?.
Despois de deixar o grupo de Bilbao
cheguei a A Coruña e naquel momento o
ambiente era terribel en toda Galiza, moito
peor que agora. O único que se veia era o
típico pintor de óleos, contra os que non
teño nada, pero despois do de Bilbao sabiame a pouco, viña doutros aires polo que tiña
visto, por onde tiña vivido e pola xente que
tiña tratado. Entónocurreu-se-me coller un
catálogo da Bienal de Pontevedra que
daquela se facia de xeito distinto a agora,
antes particularmente entregabas un cadro,
agora chaman-te eles se te coñecen. Entón
escribín a xente que tiña cadros e que me
gustaran e todo o mundo respondeu moi
ben ..Asinaceu Sisga onde estiverosn, por
exemplo, Gonzalo Viana, moi amigo meu,
Alberto Permui... . Foi·un grupo humán moi
interesante e, ademáis todos viviamos a
pintura de xeito parecido, a figuración con
influéncias de Francis Bacon en xeral.
Fixemos a prime ira exposición en A Coruña.

Cres que acabou a época das
xeneracións, grupos ..., dos proxectos
colectivos no arte?
Creo que agora xa non hai ambente.
Daquela había pouca cultura en arte e
tamén moita represión política e de todo
tipo. Naque! tempo facías unha exposición
e tiñas que mandar un catálogo ao Governo
Civil, e ademáis, no grupo expoñíamos en

Boletín de Suscripción a CONTRARRETRANCA por 12 números: 2400 pts
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talento e a conciéncia son ás
veces distintos. Miguel Barceló
talaba un dia disto; el é famoso e
ademáis un pintor magnífico e
millonaria, e sen embargo dicía
o mesmo. Non quixen dicer que
todo o mundo que trunfa é
corrupto, pero sí que é o máis
abondoso.

Que sentido tifta un
grupo
estético?,
que
obxectivos se marcan ?

f.

moitos sitios, anível popular, e tíñamos un
estilo así moi progresista e de esquerdas,
estábamos moi concienciados. Dábamos
conferencias e charlas e sempre che saían
dous sociais, había que andar con moito
coidado, tiñamos que facer un esquema do
que se ía dicer, e xa se pode imaxinar, nun
colóquio onde tan preguntas non poden
facer esquema ningún, e como te sairas del
podia-che cair unha multa ou podían-che
proibir expor. Era moi duro, pero comparado
con aquel ambente o de agora paréce-me
un pouco valeiro. Non boto de menos a
represión, senón o feito de que hoxe non
saian proxectos coma ese.
Hoxe en dia case todo é un comércio
asqueroso de cadros, no que se eres
coñecido vendes, alnda que o que fagas
non teña ningún valor e no que obras de
pintores auténticos pásan-se por alto sen
ningunha consideración.Eu son dos pintores
que se alegran un montón das causas que
hai na arte porque o fallo non é das artes,
senón das infraestructuras que se crearon,

das galerias, das montaxes, dos falsos
artistas xenuinos.
En Arco vénden-se miles de millóns
de pesetas, póde-se pensar que ao mellar
hai níveis de vendas de tres mil cadros de
mil pintores e, como se pode conciber que
en calquera época da história da
humanidade houbera milxénios nuns cantos
kilómetros cadrados ?; porque ademáis,
non se venden a vinte pesos, as transacións
son de millóns de pesetas. Arco foi valorado
o ano pasado como un fracaso, e eu en
parte alégro-me, porque á xente coma min
montaxes coma esas pecháron-nos todas
as portas. Asi é como se move hoxe o
mundo da pintura, e eu non entrei neso, se
cadra porque cheguei tarde, pero hoxe estou
marxinado, e non son, nen moito menos o
único.
Coñezo a pintores, que me parecen
os menores porque son os que se manteñen
xa non só a nivel politico, senón tamén
pintando, hai xente moi 'mercantilizada e
moi boa, non ten nada que ver porque o

Depende, hai grupos moi
distintos. Por exemplo o Atlántico
foi un grupo do que de seguida
me apartei porque non me
interesou. No fondo era unha
montaxe para causar sensación
en Madrid e situar-se. Ese era o
fundamento e a verdad e é que eu
non teño nada en contra, pero
non me interesaba. Ademáis non
--. ,
son só en quen dixo isto, é causa
que saiu a relucir mil veces entre
pintores. Un grupo fúnda-se
cando hai pintores que contactan
e hai algo que os une, e no caso doAtlánticq,
creo sinceiramente que era a promoción
dos pintores galega$ que vivían en Madrid.
Daí a casualidade de que ningún dos que
non vivía alí conseguise situar-se.

Sisga tifta uns
obxectivos
distintos?, que foi fundamentalmente o
que vos uniu?
Nós eramos uns utópicos. Sisga
significa a corda delgadiña e longa, que
cando os barcos chegan ao porto lanzan
para que arrastre a corda gorda detrás; esa
corda é unha sisga, e nós pretendíamos ser
aquelo pequeniño e modesto, utópico que
introduci-se algo no grandde mundo da
pintura que viñese detrás nosa. Nós
queriamos tira diso que lago xurdira como
movimento xeral en Galiza, é algo houbo
diso. O que pasa é que esas cousas non
saen nos periódicos pero debe ser
recoñecido porque o movimento foi moi
importante. Nos anos que durou expuxemos
por toda Galiza, e non nos demos conta,
non tomos conscentes do valor até que

Serafin Pazo n·B
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Sisga xa rematara, pero a Sisga coñecia-o
rnoita xente e algúns, Antón Patiño,
Freixanes ... teñen dito quefornos un carniño
a seguir. Eles estaban en Vigo, e rnentre
funcionamos non os coñecirnos, pero eles
sí estaban atentos a nós, porque éramos os
únicos que nos rnoviarnos, 'polo tanto en
algo se curnpliron os obxectivos.

Tratába-se logo de iniciar unha
renovación?
Unha renovación non, nós partíamos
da base de que non habia nada; estaban
Maside e Seoane, pero eran unha espécie
de monstros sagros dentro de Galiza aos
que, sen embargo, non coñeciarnos case
nada. Nós debíamos-lle rnáis a Bacon que
era un pintor posterior. Picasso, por
exernplo, era un xénio rnarabilloso e
adrnirabarno-lo pero xa direitarnente non lle
debernos nada. O que lle debernos a Picasso
é a través de outros pintores ainda que
daquela vivía. Entón iso por un lado era criar
arnbente e, polo outro descobrir un ha pintura
áxente. Pero era difícil, recordo unha
exposición que fixernos en A Coruña que
tivo un éxito de público enorme e de
cornentários en prensa, e un pintor que xa
morreu e se chamaba Panchito del Capricho
(porque tiña un cornércio chamado
Capricho), pintor de óleos que se cría o
Picasso de A Coruña, puxo-nos a parir
decindo que qué nos criarnos os mozos?.
Eu tiña trinta anos, era un dos rnaiores, pero
había xente con dezaoito. Coma grupo xeral
eramos mozos e Panchito debía ter sesenta
naos. Este señor dicia que era unha vergoña
as pinturas que faciamos. lso hoxe en dia
non cho poñen nun periódico pero daquela
si porque os periódicos tarnpouco tiñan nin
idea. Nós na prensa non tiñamos sítio
ningún, tan so nun periódico que era de
esquerdas.
Aparte di so a todos nos unía a mesma
linguaxe porque todos iarnos pola figu·ración
en vez de escoller outras tendéncias, e
adrnirabarnos a Bacon que era entón o deus
para nós. Ternos por lado a linguaxe isa
coma unión que nos identificaba, por
exernplo unha vez fixemos unha foto todos
xuntos con policías dando-nos ostias, pero

en América, porque se o chegamos a facer
eiquí matan-nos a todos; o que fixo a foto foi
J.L.Gayoso,t que está agora na TVG.
Estabarnos pintores, escultores .. ., tentamos
tamén meter a un arquitecto pero non houbo
forma; tratarnos de facer un congreso da
cultura galega, e non houbo forma, porque
nos crian rnoi utópicos e a xente segue-te se
che ve un espíritu práctico, se hai pasta polo
méio, pero hai xente que se é coma ti ve-o
de seguida e mete-se alí, pero se é doutro
tipo, se coma na rnaioria, se vai ao positivo,
une-se a ti so se sabe que vai haber pasta,
fama, prestíxio, pero o nome que teñen non
o arriscan.
Tarnén tiñamos previsto facer, e non
o fixeos porque nos disolvemos antes, un
cadro rnoi grande onde cada un fixera unha
parte. Ao mellor non valia para nada, pero
naqueles momentos pareceu-nos
interesante e, dando tropezos vas
averiguando cousas. Quedei-me coas ganas
de saber qué sairia daquelo.

Tes algunha outra actividade a
parte de pintar?
Estiven en teatro de títeres, fixemos
tarnén un taller de xoguetes que durou ano
e rnéio e tamén traballei en teatro. Fago
bastante cornic, gosta-rne moito pero a iso
si que ningún peso, é, dentro da arte do que
pior está considerado. Teño publicado en
Tintín, en Valiurn 1O, en Animal e tamén se
puxeron en contacto conmigo os do Frente
Cornixário de Ourense. O comic fago-o un
pouco corno hobby, pero xa digo que é algo
rnarxinado. lsto leva a que non teña unha
obra continuada en cómics, porque non
podes estar adicábdote a algo que no che
gosta nada. Ultima mente incluso me fixeron
a oferta de publicar un monográfico que xa
teño feíto.

Como chegaches a eiqui ?
Foi totalmente casual. Eu cornentáralle a algunha xente que quería viver nunha
aldea. Gonzalo Viana, do que xa falei
coñecía esta zona e dixo-rne que era moi
bonita. El é moi bo paseante e adicou-se a
buscar algunha casa que nos poidese gostar.

Un día viñernos por eiquí porque vira unha
que nos podía valer, pero daí non saeu nada
por fin. Marchábamos xa coas rnans valeiras
cando pararnos na panaderia e alínos
dixeron que esta casa estaba en venda.
Cando a vimos estaba destrozada pero
decidirnos meternos follón.

Ten culpa do teu afastamento o vir-

te eiquí a viver?
Sí que tivo culpa do rneu afastarnento.
Ao principio esta casa estaba en rÚiñas, e
estiven vários anos nos que pintei rnoi
pouco porque me adiquei a reconstruí-la.
Durante moito tempo, asícorno catro ou
cinco anos, os prirneiros que estiven
eiquicase me adiquei sórnentes a albanel.
Nos últimos sete anos foi rnetade e rnetade,
fago cornic, pinto e sigo arranxando isto.
Tiven que traer axuda, porque senón en vez
de cinco anos botaba cen. Cando a comprei
isto era un desastre, non había nada, estaba
incomunicado, e eu que non sabia nada
pensei que nun ano ou dous estaba feíto. O
que pasa tarnén é que nunca te quedas co
prirneiro proxecto, vaste quentando e vas
querendo facer novas cousas, pero non lle
recornendaria a ninguén que mercara unha
casa en ruiñas, ao final acabas necesitando
rnoitos cartos e rnoito tempo.
A rniña vida ·é un pouco corno isos
grupos que deixan de actuar, e ao cabo de
dez anos ernpezan a actuar de novo, e
ninguén se acorda deles. Ese é o rneu
grande drama, pero eu tornorno con rnoita
filosofía, a pesares de ter perdido o tren do
meu momento, cando xa estaba
encarniñado. Eu gsñeirno a pulso, porque
outraxente que estivo conmigo agora teñen
un sitio rnáis amplo que o rneu. Con todo o
rneu foi un retiro voluntário, e eu son feliz
eiquí, aínda que tiven algún problerniña de
integración. A vida tarnén é viver e para mín
viver neste lugar é rnoi importante. Se cadra
non podía ter pagado o prezo de viver nun
lugar que non me gostara.
En parte chegar a Vea e comprar a
casa foi unha equivocación, porque parteu
dun erro de cálculo, pero asumo-a porque
estou vivendo cunha plenitude que non teria
nouto sitio.

Clínica Dental
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O escritor estradense a debate

Ken Keirades
Xoán Carlos Garrido
Un fito na história cultural da Estrada foi os Encontros que tiveron lugar na semana do 14 ao 18 de decembro
entorno a figura de Manuel García Barros, ne/es, abordou-se polo miudo a vida, obra e pensamento deste
estradense cuxas aportacións a cultura e conformación nacional de Galiza nunca foran ben ponderadas. Houbo
moita asisténcia, debates de grande interese, e comunicacións e ponéncias que abriron campos de trabal/o en
pro! dun mellar coñecimento da nasa história e cultura.
Unha das intervencións máis
emotivas foi a da súa albacea - "netiña
adoptiva" como a denominaba Ken Keirades
- que nos achegou ao máis íntimo do
sofrimento deste patriota. Cecilia A. de
Abril, profesora de História da arte na
Universidade de Buenos Aires, trouxo-nos
a memória custodiada en América, lonxe de
"mans impías" da nosa história silenciada.
As ponéncias do profesor Carlos
Loureiro, do poeta Manuel Maria, e do que
asina este artigo, pretenderon prologar de
forma global as comunicacións que
aprofundaron en aspeitos concretos de M.
Garcia Barros.
Así o seu bis-sobriño o novelistaXosé
Manuel Martínez Oca fixo unha traballosa e
valente biografia deste autor. O advogado e
ex-alcalde Mario Blanco aportou vivéncias,
e material inédito da súa relación con Ken
Keirades. David Ovidio, fillo do escritor,
apresentou-nos a Cecilia A. de Abril e
introduceu-nos ao significado que esta
persoa tivo para o seu pai. O poeta
Bernardino Graña fixo un ha moi interesante
analise das posibilidades de versións das
"Aventuras de Alberte Quiñoi" e as distintas
lecturas que se poden facer da obra. O
profesor da Universidade da Coruña, Xosé
Mª Dobarro, situou-nos a poesia no conxunto
da obra de M. Garcia Barros. O profesor
Xesús Oreiro Pensado disertou sobre a
actualidade das "Aventuras de Alberte
Quiñoi" e o escritor Dario Xoan Cabana
relembrou-nos aquela primeira edición da
citada obr~ na que participou como corrector.
O pensamento do "Sr. Manuel'' foi
analisado en detalle en canto a etnografia,

polo Antropólogo Xosé M.
González Reboredo, na
súa etapa agrarista, polo
profesor Pedro Lago, na
súa teoria pedagóxica por
Gumersindo Villamayor,
e na súa Conciéncia
idiomática polo Profesor
Francisco
Barreiro
Carracedo.
Contando tamén
nas Comunicacións libres
coa
interesante
aportación de Silvia
Gaspar
Porras
a
comprensión do pouco
éxito que obtivo as
"Aventuras" na súa
edición do ano 1972, obra
que seria analizada polo
miudo por Esperanza
Baliño. lntervindo tamén
Sónia Sánchez co. seu
estudo do tratamento da
relixión na obra e David
Otero, coa analise dos
aspeitos didácticos e
pedagóxicos de Ken
Keirades.
Por último, e como
colofón, unha maxistral
conferéncia do escritor
Xosé Neira Vilas, co que
Manuel Garcia Barros
estivera en contacto no
início da súa carreira
literária.

Foto de Manuel García Barros a finais do século pasado,
cumpllndo o servicio militar. Nos comenzos dunha traxectorla
vital ao servizo da forza da razón, e non identificabel coa razón
da forza. Haberia que dicer a respeito desta foto que o "habito"
non fai ao monxe.

Perez Viondi, NS2 ,1, A Estrada
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Arredor da muller*
Xosé Manuel Martínez Oca
Nunha recente esposición sobre os viquingos,
u n h a
patrocinada creo pola embaixada Sueca e
entidade
bancaria
catalana,
chamoume a atención ler nun dos
paneis explicativos un texto que decía
pouco mais ou menos:
"Entre os viquingos, a muller
gozaba dunha grande libertade e
autoridade. Cando casaba, o
home entregáballe tódalas
chaves da casa, que ela levaba colgadas da cintura como
símbolo do seu dominio e
as suas atribucións.
Mentres os gueffeiros estaban ausentes nas suas
expedicións nauticas, as
mulleres tomaban o goberno
da casa e da facenda e
. asumían a autoridade ... ".
De primeiras, o que se me
ocorreu a bote pronto, foi:
Vaites, vaites, mira ti que "ricos" estes suecos. Tanta esbeltez, tantos cabelos loiros
é ollos azuis, tantas películas de Bergman, e discurren
coa
mesma
mentalidade estúpida ou hipócrita que nós.
¿Ou quizais a redacción do texto seria debida o
cacumen dalgún cerebro
carpetovetónico?, porque

esa cantinela sona moi semellante a aquela outra da
muller galega que cando o home emigra por eses
mundos a facer as Américas, ou as Europas, ela asume
tódalas responsabilidades de tódalas tarefas,
mesmo as masculinas, etcétera, etcétera, etcétera ...
Algo do mesmo estilo que
esa outra moeda común entre
tanto etnógrafo barato que discurre sobre a permisividade
do pobo galego e afirma que
entre as mulleres do noso
campo, aquela que ten
tillos de solteira non sofre
menoscabo nengún na
súa reputación e segue
gozando da mesma consideración que as que non
son víctimas dunha situación semellante .
E un pensa que - fóra
esta última falsedade que
ignoro
en
que
observacións se basa - se
así é como se entende a
liberdade e autoridade
que Jle corresponde
ámuller na sociedade,
compre facer unha revisión a fondo de tódalas
ideas sobre o particular,
porque as conclusións
"científicas" a que nos
levan son desoladoras.

•Esta colaboración do novelista estradense Xosé Manuel Martínez Oca, estabo feita co fin de sair no número anterior - o 12 - adicado especialmente a muller como
celebración da criación dunha concellalia da Muller motivando ao Concello a preocupar-se por esta problemática. A Concellalia xa non existe, pero a problemática
continua; por canto poidamos contribuir a atal/a-la, desde Con/rarrelranca abre-se a ser soporte de reflexions sobre o tema, polo que si ben este artigo non se poido publicar
no seu momento por chegar despois do peche da edición, eremos que o número especial adicado a muller non esgota un asunto aoque sempre estarán abertas as nosas
páxinas

1

(l(t
Con verxencia lntersmd1cal G alega
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Slalom autom.obilístico
Gabriel Díaz Sueiro
Fa/amos con Enrique Torrado "Quico': Un dos organjzadores do 5° Slalom automobilístico
Lennon, celebrado o pasado 21 de xuño na sá discoteca Lennon. Quico é presidente da
. .,..., xa veterana escudería Motor Clube Lennon, que ven organizando dende xa hai cinco anos
este tipo de provas en A Estrada, e que dende hai tres xa son puntuabeis para o Campeonato
Galego de Slalom.
-Quico, como naceu a idea de orgaizar
estas provas aqui en Lennon?
A verdade é que foi unha idea dun grupo de
empregados da Sala, afeizoados ao mundo do motor, que pensamos que se podia aproveitar o espazo
do aparcadeiro, ideal para realizar algo asl, posto
que aqui en A Estrada existe unha grande afeizón
como logo se veu demostrando na grande afluéncia
de público. Ainda que daquela non tiñamos tampouco
moitas pretensións.
-Pero a idea foise desenrolando, non si?

"'o
l...
1 '

:::J

o

Pois nun principio empezamos dunha maneira
modesta, ainda que o grao de participación sempre
foi mais que respetabel, até que hai tres anos
decidimos criar unha escuderia federada, para que
as provas fosen homologadas pola federación, e
puideran puntuar para o Campeonato galego de
Slalom. lsta circunstancia eleva a categoria e
consiguentemente atrae a pilotos de maior nivel e
preparación e con mellores maquinas, gañando en
profesionalidade e emoción.
Enrique Torrado "Quico"

- Debe ser bastante caro orgaizar un Slalom,
como vos financiades?

- Que destacarias desta 5ª edición?
Ben, como é natural esto facemolo sen nengun
tipo de fin lucrativo, e como ti dis non e nada barato,
tes moitos gastos en material e mais de 150.000 Ptas
en premios en metalico, aparte os trofeos. Saenos
cada Salom por catrocentas mil pesetas mais ou
menos. Da maior parte dos gastos faise cargo a
empresa Lennon, e o resto recadamolo con
publicidade, tanto estatica como nun libriño de bases
que editamos, no que colaboran gran numero de
pequenas e medianas empresas de A Estrada as que
estamos moi agradecidos.

O mais salientabel, seria por unha parte a grande afluencia
de afeizoados, e por outra o gran nivel dos participantes, tamen moi
numerosos, ainda que estas caracteristicas son-lle tamen comuns
ás anteriores edicións. Outra das caracteristicas destas provas, é
a grande participación de pilotos portugueses, que veñen moi ben
preparados tanto persoal como materialmente, e que estan copando os primeiros postos nas clasificacións finais. Tamen podemos
destacar a precocidade de alguns pilotos como lvan Lopez Tarrio
de A Estrada que con 11 anos participou na categoría de prototipos.
lsto nos da un has boas prespectivas no futuro do automobilismo na
Galiza, o que nos enche de satisfacción a todos os afeizoados.

José E. Carbajal Porto
Serafín Pazo, N11 7
Teléf. 57 30 55
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Kanclube
Gabriel Díaz Sueiro
O Kanclube estradense, é unha das mais recentes e orixinais propostas asociativas do naso cancel/o. Con
apenas seis meses de andaina reune xa a unha treintena de asociados entorno a esa figura da que se di que
é o mellar amigo do home, o can.
A sua actividade principal polo momento son as
sesions periodicas de adestramento que persiguen como
unico fin, segundo nos explica o experimentado adestrador
Manuel Villanueva da Costa, ter un can obediente e
controlado, profundizando na relación do animal co seu
amo. En base ao escaso material do que se dispón nestes
intres, aos cans ensinase-1/es só na disciplina chamada de
obediencia, na que aprenden a distinguir e obedecer unha
serie de ardes basicas.Nun futuro, cando rematen os
tramites da legalización da asociación e poidan acceder a.
algun tipo
de subvención para a merca do material
necesario este servira para o ensino de agility, defensa ou
rastreo para protección civil, para o que gostarian de ter un
recinto onde poder acol/er aos cans abandoados polos
seus danos, sobre todo os de caza que son victimas en
gran numero da falla de escrupulos de alguns cazadores
que se desentenden dos seus animais ao rematar a
tenpada, as mais da veces, como no explica Manuel
Villa nueva, por que non superan trabal/ar con eles , ou non
tiberon paciencia para ensinarlles.
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Adestrador de Kanclube

Manuel Villanueva
Máis que un entretenimento
semella un grande esforzo adestrar un
can. Non se precisa moita paciéncia?
E precisamente esta cualidade, a
paciencia, a que debe sobrarlle a unha
persoa que pretenda adestrar ao seu can,
pois non todos os animais son iguais, e asi
como nos admitimos a calquer socio con
calquera can independentemente de se é
un animal de raza ou non, o que non
consentimos nunca é que a ningun can se
lle maltrate de ning·uha maneira, outra
xente basea os entrenamentos
no medo ao castigo fisico,
pero aqui non consentimos que se lle
pegue a ningun
animal.

e

a n to
tempo se tarda en adestrar a un
can?
lso sempre dependera da tua
paciencia e do metodo que
empregues, tamen do interes que
poña o can, pero sobre todo da tua cons-
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tancia. Por norma xeral quince minutos
todos os días deben abondar, pero sen
abusar non se pode aburrir ao can.Tamen
ai que ter en conta outros factores como a
idade, a un can de menos de un ano tes que
lle asemellar os entrenamentos a un xogo,
cando xa ten mais tempo podelo forzar un
pouco mais.
Vale calquera raza para estos
adestramentos?

spaniel, rottweiler, mastin ... Unicamente
os de talla moi pequena, ainda que tamen
se lles pode ensinar cousas, o resultado
non é tan espectacular. Pero valer vale
calquera can, e por suposto nós admitimos a calquera, non queremos ser elitistas.
Como se manténa
asociación?, qué cuota
teñen os sócios e que lle
dirias aos lectores e lectoras de contrarretranca
para invita-los a colaborare participar na vosa asociación

O Kanclube sustentase, hoxe
por hoxe, exclusivamente da cuota
que se lle cobra aos socios, que é de
M.Villanueva ·
3000 Ptas ao ano, unha cantidade peñectamente asumible por calquera amante
dos animais que quera sacarlle mais partido ao seu tempo de lecer na compañia do
Si, de feito ainda
seu mellor e mais incondicional amigo.
que no sexa un animal de
Animamos a todas as persoas que reunan
raza non ten ningunha
estas condicions a realizar este exercicio
desventaxa. Nosaquiconde compenetración nun ambente de frantamos con pastores
• ca amistade entre socios e socias tanto de
alemans,doberman, boxoer, colie, coocker
duas como catro patas.
"Aquí non consentimos que se 11
pegue a ningún animal".
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