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Concello 
de Boimorto

Velamos polo 
benestar da xente

Os paxariños 
da montaña

O noso paxariño anda 
abraiado, co pico aberto 
tres palmos. Imaxinade a 
escea, que do escenario 

xa sabedes. Elección de xuíz, con 
catro candidatos, dous vincula-
dos ás gaivotas, unha á esquerda 
e o cuarto que non era outro que 
o cuquiño “cámaras”. O guión 
parecía escrito en favor das gai-
votas, con vínculo no goberno, 
pero unha sacou un cero, a outra 
un, o cuco “cámaras” tres -os 
seus non fallaron-... E saiu unha 
xuiza, con catro votos, os das pi-
tas de monte e dúas gaivotas en-
gadidas. Sobran comentarios...

Sobran pero hainos. O 
estorniño xa escoitou de 
todo. A xente da zona xa 
pensa se non haberá 

unha ruptura no goberno, se 
incluso se conformou xa unha 
pinza entre pitas e gaivotas, se xa 
teñen para montar un tendal en-
teiro... Ben é certo que o tempo 
dirá canto hai de certo. O noso 
estorniño non cre que haxa nada 
de nada, pero xa é veterano da-
bondo como para ter visto des-
plumar paxaros máis gordos.

Pensades que non en-
viamos á pomba men-
saxeira a Santiago e a Se-
villa? Pois si enviamos. 

E viron as caras de moitos tras 
as votacións entre roseiras. Uns 
non disimulan o seu contento 
e outros pensan, literalmente: 
merdiñaaaaa! Con perdón.

Outra. Nunha asocia-
ción da terra do queixo 
queren ampliar direc-
tiva. Teñen unha fichaxe 

en mente, pero a señora do pai-
sano non lle deixa asinar. Están 
á espera da fichaxe, que caerá, 
caerá... O Movemento de Renovación Pe-

dagóxica Nova Escola Galega escolleu 
Melide para presentar o número 50 
da súa “Revista Galega de Educación”, 
que xustamente este ano celebra o seu 
vixésimo quinto aniversario. Trátase 
dun número especial que recompila 
os artigos de todos os números prece-
dentes e ofrece unha antoloxía de tra-
ballos publicados no seu día que aínda 
agora conservan plena actualidade. 

Conmemoración, por tanto, pero 
tamén a vocación de utilidade para os 

profesionais da educación que guía a 
publicación ao longo da súa historia. 
A revista viu a luz por primeira vez en 
1986. Entón era trimestral e editábaa 
Xerais. Ata 1997 tivo unha traxectoria 
doce, todo o doce que permitían as 
circunstancias. Pero a partir de aí en-
trou en crise de produción, que non 
de prestixio, e en 2000 a edición inte-
rrómpese, no número 33. Nova Escola 
Galega iniciou a partir de 2005 a súa 
segunda etapa.

O obxectivo da revista non variou 
moito desde os inicios, nalgúns aspec-
tos ata se podería dicir que está máis 
lonxano. Os seus responsables pre-
séntana como “unha publicación inde-
pendente que pula pola consecución 
dun sistema educativo galego, público, 
laico e democrático”, que fai gala ta-
mén da pluralidade e do uso do galego 
nun momento “crítico” para os medios 
de comunicación do país.

 
XOGUETE TRADICIONAL
Case á par que o número 50, a Re-

vista Galega de Educación trae xa o 51, 
cunha monografía sobre os xoguetes 
tradicionais e a súa utilidade educativa 
actual. O número incorpora colabora-
cións dos especialistas Xosé López e 
Xosé Manuel García, coordinadores do 
monográfico, de Antón Cortizas, e de 
especialistas bretóns, portugueses, va-
lencianos, cataláns e aragoneses, que 
abordan a cuestión desde diferentes 
ópticas. 

É xustamente a recuperación deste 
patrimonio lúdico o que motivou a 
elección de Melide para presentar o 
número, nun acto organizado pola 
Asociación Galega do Xogo Popular e 
Tradicional (AGXPT) que presidiu a al-
caldesa, Ánxeles Vázquez. E é que Me-
lide e a súa área de influencia está con-
siderado un dos focos máis dinámicos 
de recuperación dos xogos e xogue-
tes tradicionais galegos. Eses que xa en 
1933 centraron un estudo do patrimo-
nio lúdico tradicional de Vicente Risco, 
publicado polo Seminario de Estudos 
Galegos en “Terra de Melide”.

MELIDE A Revista Galega de Educación presenta o seu número 50

O número conmemorativo 
recompila os artigos das 
edicións precedentes e 
ofrece unha antoloxía de 
utilidade para os profesio-
nais da educación. Á vez, 
presentouse o número 51, 
cunha monografía sobre o 
xoguete tradicional.

un cuarto de século á procura
da mellor Educación para Galicia

Desde a esquerda: Xan Méndez, XoséTomás Díaz, Ánxeles Vázquez, Fran Candia e Paco Veiga, na presentación da revista



pacoveiga
Caixa de texto
CERNEFebreiro, 2012


	RGE_Presentación_Melide 130112.pdf
	RGE_Presentación_Melide 130112
	1.pdf
	3
	4
	5


	2



