






INTRODUCIÓN

O pasado século XX encetábase cunha serie de deman-
das e cambios sociais que solicitaban unha reforma pro-
funda comezando por prestar unha atención urxente ao
ámbito educativo, que por primeira vez vai contar cun
ministerio de seu creado baixo a denominación de Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes,  en abril
de 1900. A escola precisaba dunha  intensa reflexión, tal
como así  o viñan pondo de manifesto acotío tanto os
mestres e mestras como os inspectores de ensino prima-
rio  en asembleas e certames pedagóxicos, en artigos de
prensa e outros foros onde se debatía sobre a irregularida-
de de asistencia motivada por diversas causas, a falta de
atractivo da escola e os seus programas, o uso de métodos
tradicionais con presenza de frecuentes castigos e cunha
relación fría e distante entre mestres e alumnado, o ele-
vado índice de analfabetismo, a necesidade de creación de
novas escolas e as numerosas deficiencias nos edificios e
locais existentes. Mais no caso de Galicia cabería engadir
o problema da singular situación na que se atopaban as es-
colas rurais e a súa desgaleguización, asimilando inflexi-
blemente o uniformismo lingüístico estatal. 

Acorde con esta problemática e  da necesidade de
adquirir  coñecementos para logo poder transformar a
realidade do noso país —tras as súas primeiras manifes-
tacións do movemento galeguista a mediados do século
XIX— no ano 1916 fúndase na Coruña as Irmandes da
Fala,  organización  nacionalista  que  precisamente pon
énfase no cultivo da lingua como sinal de identidade do
pobo  galego  e  que  axiña  se  espallarán  por   Galicia
adiante. Nas súas xuntanzas patrióticas tiñan presente
que a educación era o piar básico para a rexeneración e
transformación  da  sociedade  galega,  tal  como  en  Es-
paña, dende finais do século decimonónico, se viña de-
mandando tamén a nivel estatal por autorizadas voces
que evidenciaban a necesidade de actualizarse  a  nivel
das  correntes  pedagóxicas  europeas  ou  norteameri-
canas. E, máis que nada, o ensino había que contextua-
lizalo na realidade social galega predominantemente ru-
ral e na que todo estaba por facer. Pois, como ben re-
coñecía o propio Risco, aquí todos estaban precisados
de instrución  galega  —dende  os  nenos  aos  adultos  e
mesmo  aqueles  que  sabían  moito  doutras  cousas—,
polo que todo labor galeguista era un labor pedagóxico.

Así  pois,  non  quedaba outra  que  botarse  a  andar
axiña e traballar arreo. E así foi. Na III Asemblea Nacio-
nalista Galega, celebrada en Vigo durante tres días do
mes de abril de 1921 e composta por persoas de distintas
clases e condicións sociais,  recollíase entre os temas a
tratar  a política pedagóxica a seguir polas Irmandades.
Entre algúns dos seus asistentes figuraban os irmáns Vi-
llar Ponte, Víctor Casas, Xohán Vicente Viqueira, Va-
lentín Paz Andrade, Enrique Peinador, Ramón Cabani-
llas,  Victoriano Taibo, Antón Losada Diéguez, Ramón
Otero Pedrayo e un experimentado Vicente Risco. 

Nas conclusións aprobadas constaba a misión de en-
cargar a Vicente Risco a confección dun amplo e com-
pleto plano pedagóxico, ademais de solicitar as cátedras
de Filosofía e Ciencias na Universidade de Santiago, im-
plantación de nocións de literatura galaico-portuguesa
nos Institutos e Escolas Graduadas e creación en Vigo
da Universidade Industrial  e  Mercantil,  acordando ta-
mén organizar  unha especie  de  relatorio formado por
Ramón  Cabanillas,  Antón  Vilar  Ponte,  Xohán  V.  Vi-
queira e Vicente  Risco para debater e poder chegar  a
unhas normas consensuadas que permitisen uniformi-
dade no idioma galego. Como era de agardar, elaborado
ese programa pedagóxico foi ratificado na asemblea se-
guinte, a cuarta, tida no mes de febreiro de 1922 en Mon-
forte de Lemos.

O electo Risco contaba co mérito de ser o autor da
Teoría do nacionalismo galego e docente na Escola de Ma-
xisterio de Ourense. O plano, que realiza a xeito de es-
quema e titula “Plan pedagóxico pr´a galeguización d`as
escolas”, deuse a coñecer nos números 6 e 7 da culta re-
vista  Nós, publicada en galego e que el mesmo fundara
un ano antes. Boletín que permitía, á súa vez, un  espa-
llamento importante entre os seus subscritores e lecto-
res,  moitos  deles  pertencentes  ao  colectivo  do ensino
nos seus diferentes niveis e distintas ideoloxías. 

As dificultades para polo en práctica e a constante
insistencia sobre o mesmo coméntaas o propio Risco no
artigo  “Do  movimento  cultural  galego”,  publicado  no
xornal vigués  El Pueblo Gallego con data 14-01-1931  (ta-
mén reproducido no nº 29 de A Fouce), no que nos suxi-
re que ten a idea de que foi reproducido nalgunha publi-
cación galega de Bos Aires onde residía Blanco Amor.
Plano que tamén foi presentado sen éxito de defensa por
ser impedida a  mesma no concorrido Congreso Peda-
góxico Rexional celebrado na Coruña en tempo da dita-
dura de Primo de Rivera, intre que podía ser propicio
para informar del aos numerosos mestres e mestras asis-
tentes de toda Galicia. Esgotado ese medio e feito un ex-
tracto do mesmo, recorreu á vía  do xornal profesional
El Magisterio Orensano, diario do que se conservan pou-
cos números e de difícil localización os aínda existentes.
Xa, en 1934, introducindo nesta ocasión algunhas cues-
tións novas, co título “A escola galega. Informe do irmán
Risco” o autor volvería a incidir nel a través do ideario A
Nosa Terra,  cando a sociedade Unión Provincial Oren-
sana de emigrados galegos en Bos Aires lle solicita a títu-
lo persoal a elaboración dun informe-programa por mor
do interese en crear unha escola netamente galega na ci-
dade de Ourense, rexentada polo Grupo Galeguista que
desenvolvía aquí un activo labor.

O plano era sinxelo, mais foi o único creado na épo-
ca de preguerra con estas características de simbiose en-
tre galeguidade e pedagoxía moderna. Pretendíase sim-
plemente que funcionase a xeito de guía docente, dan-
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do resposta ás inquietudes daquel profesorado interesa-
do pola galeguización da escola, tratando de innovala e
modernizala  partindo  dos  postulados   pedagóxicos
aprendidos en parte polo mesmo Risco durante a súa
estadía na Escola de Estudos Superiores de Maxisterio
de  Madrid  (1913-1916),  de  movementos  como  a  Escola
Nova e a ILE e  de pedagogos ou ilustres mestres polos
que o ourensán sentía grande admiración: Rabindrana-
th Tagore, Mahatma Gandhi, Enrique Pestalozzi, Jean-
Jacques Rousseau, entre outros.  Precisamente, conson-
te co dito, o plano foi revisado previamente polo insti-
tucionista Ignacio Ares de Parga, que gozou da amizade
de Nicolás  Salmerón e do ilustre pedagogo Francisco
Giner de los Ríos. 

Cos  aspectos  recollidos  nel  tratábase  de  que  se
adaptase á realidade social  galega que daquela tiña ao
redor do 87% da poboación residente no medio rural,
medio onde as escolas predominantes eran mixtas ou
unitarias con carencias de todo tipo e desligadas da súa
contorna, nas que o idioma exclusivo de comunicación
oral era o galego e os horizontes de aprendizaxe se limi-
taban a nocións moi elementais cunha única visión de
mellora posta na emigración a América que de forma
esperanzadora e atraídos polos éxitos dalgúns emigran-
tes indianos tidos como referentes podía facilitar, polo
menos ilusionadamente, unha posibilidade de notable
mellora económica.   

A proposta de actuación pedagóxica risquiana con-
templa sete puntos básicos (catorce despois no "Infor-
me") que o autor considera elementais e que pese a ser
como unha especie de arranque sobre algo do que nada
se  tiña  realizado,  se  converteu  nun  modelo  de  segui-
mento para todo aquel profesorado que en adiante qui-
xese traballar  nas súas aulas asuntos relacionados coa
galeguidade do ensino en ben do galeguismo, mais ta-
mén en respecto  ás características da infancia segundo
establecían as novas correntes pedagóxicas. 

Baixo estas  premisas  trátanse aspectos tan impor-
tantes como as condicións do local (non exento de críti-
cas  aos  ostentosos  edificios  creados  polos  benfeitores
emigrantes indianos),  proponse que por dentro se de-
berían incluír elementos da contorna, así como recolle a
necesidade de introducir contidos temáticos de ámbito
galego, entre os que están predominantemente ós refe-
rentes á historia e á xeografía de Galicia, aspectos relati-
vos á  música e canto popular,  ao folclore e  especial-
mente á literatura de carácter oral por ser fonte impor-
tante de cultura non escrita. A estes cabe engadir tamén
a práctica de xogos, traballos manuais, paseos e excur-
sións, entre outros. Sobre todo, a énfase principal está
no papel que lle confire á figura do mestre ou escolante
(recuperando dende o galeguismo este termo acuñado
polos labregos para referirse ao conxunto do Maxiste-
rio) ao que considera a peza chave do ensino e lle esixe
coñecementos e  sentimentos  galegos.  De forma espe-
cial, afronta o espiñento tema de como implantar na es-
cola o ensino e a estima da lingua galega, diferenciando
o alumnado da vila,  para o que propón o bilingüismo
como se daba na vida mesma e o alumnado da aldea,
monolingüe e que vive e xoga en galego, para o que si-

nala que se debe respectar a lingua materna. Ao mesmo
tempo marca os obxectivos lingüísticos que se deberían
acadar ao rematar a escolarización de forma que o alum-
nado, ademais de coñecer os máis importantes escrito-
res galegos, se puidese desenvolver nos distintos ámbi-
tos sociais comunicándose a través da oralidade e da es-
crita con suficiente soltura e sen complexos no uso do
idioma propio de Galicia. 

Por suposto, tarefa nada doada. Ben era consciente
desas dificultades o visionario Risco, pois talmente nolo
anticipaba dende as páxinas do xornal vigués El Pueblo
Gallego en 1931, nada máis acabada de entrar a ansiada e
esperanzadora República, advertíndonos de que a gale-
guización da escola aínda ía custar traballo cando Gali-
cia fose autónoma. 

Tiña moita razón, quedaba moita loita por diante e
situacións políticas adversas que pouco ou nada permi-
tían facer nos programas educativos e profesorado revi-
sionado constantemente   pola ideoloxía do goberno es-
tatal. En tal situación, andado xa o tempo e facendo re-
ferencia ao argumentario da Unesco sobre  o emprego
das linguas vernáculas do ensino, foi a finais de abril de
1968 cando se presenta ante o Ministerio de Educación
un escrito de protesta avalado por 3700 sinaturas perten-
centes a homes e mulleres de diversos estamentos sociais
e un importante núcleo de estudantes de Maxisterio, ar-
gumentando que a maioría da poboación galega tiña por
lingua materna o galego  e recibía educación unicamente
en castelán. Motivo polo cal consideraban de xustiza re-
clamar que a disciplina de lingua galega se introducira
cando menos no ensino primario e medio e que tamén
se declarase bilingüe a Universidade de Santiago.  

Poida que froito desta presión social e de campañas
de adhesivos nos coches co lema de "Falemos galego" ou
"Galego na escola"  e de asociacións culturais como O
Galo, O Facho, entre outras, a Lei Xeral de Educación de
1970 fora quen de contemplar a introdución no ensino
das entón chamadas linguas vernáculas,  abrindo así as
portas ao decreto de 1975 que  posibilitaba permitir tal
cousa, aínda que fose baixo certas condicións. Amparo
legal que continuaría de forma moito máis acentuada no
inicio dos anos oitenta coa aprobación do Estatuto de
Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística e  nor-
mativas específicas posteriores que regulan o uso do ga-
lego no ensino por ser a lingua propia de Galicia. Pese a
todos eses avances realizados xa baixo a permisividade
do estado da autonomía con lexislación que establece no
ámbito escolar unha porcentaxe lingüística na imparti-
ción de materias equiparando o castelán co galego e que
garanten adquisición de destrezas na dificultosa lingua-
xe escrita, no caso do galego o seu uso nas relacións co-
tiáns e en certas institucións amosan cifras cada vez me-
nos esperanzadoras segundo refliten os estudos socio-
lóxicos realizados para a ocasión.

Xa que logo, superados os corenta anos de Autono-
mía, abofé que o esforzo para a galeguización  anticipa-
do por Vicente Risco segue en certa medida en vigor e
precisando de xenerosos compromisos.

Xosé Fernández Fernández
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PLAN PEDAGÓXICO
PARA A GALEGUIZACIÓN

DAS ESCOLAS 1

Para o merecente pedagogo e entusiasta
patriota galego Ignacio Ares de Parga

I EDIFICIO ESCOLAR
Ten que xuntar: Condicións hixiénicas (que sexa san).

Condicións pedagóxicas  (que sexa apropiado para o seu
obxecto).  Condicións  estéticas e  Condicións  educativas
(condicións que dependen as unhas das outras, as con-
dicións estéticas sendo de seu educativas).

A) Condicións hixiénicas. — Han ser as xerais requiridas
nesta clase de edificios e máis as que impón o clima es-
pecial da nosa Terra. 

Por exemplo: as nosas escolas precisan, para teren
boa luz, fiestras máis abertas que nos países do Sur, por
mor dos nubrados. Non deben ter terrazas, por mor da
humidade e das chuvias que obrigan a que os tellados
deban ser salientes, os balcóns cubertos etc. 

B) Condicións pedagóxicas. — Nisto teñen que estar ás
regras xerais dos edificios escolares. 

C) Condicións estéticas. — A beleza do edificio escolar
ten unha fonda importancia educativa. Cómpre atender
máis ben á beleza do que á ostentación. A escola non pre-
cisa ser grandiosa e, se o é, por iso pode perder en beleza. 

Efectivamente, a beleza dun edificio provén de dúas
cousas: da apropiación para o fin que ha de cumprir e
mais da súa adecuación ao sitio onde está. 

A escola non precisa un pazo: despois de todo, coa
natureza diante, abonda co escolante, o xiz e o encera-
do. A casa-escola non debe desentoar da paisaxe, senón
que se debe incorporar a ela como un elemento máis de
beleza, de xeito que pareza que naceu alí, e non que é
unha cousa postiza. 

Debe, pois, como en Suíza e en Alemaña, ser feita no
estilo do país. Debe aínda ter a cor do país. A escola ga-
lega debe ser unha casa galega, a máis enxebre de todas. 

D) Condicións educativas. — Cómpre atender dun xeito
moi especial ao efecto que a contemplación da casa-es-
cola ha causar no espírito dos nenos. A escola non debe
endexamais sacar os nenos do seu medio natural. 

O neno, polo tanto, non se debe atopar diante dun
edificio ostentoso, onde semella que lle han de dar de
esmola o ensino e a educación. A escola debe ser cousa
familiar  aos rapaces,  que non choque cos seus costu-
mes,  co que están afeitos  a  ollar  na aldea ou na vila:
unha  casa  que,  imitándose  ás  casas  onde  eles  viven,
sexa ao tempo máis clara, máis sa, máis leda, máis agari-
mosa, que lles poida servir de exemplo de curiosidade e
de bo goberno, exemplo fácil de imitaren, xa que lles ha

de mostrar como se pode vivir con limpeza e comodida-
de sen ser rico nin ter un pazo fantasioso.

Este punto é do meirande interese nunha educación
galeguista: mal pode esta principiar coa suxestión exóti-
ca dun edificio de estilo estranxeiro — as máis das veces
dunha arquitectura absurda e dun gusto detestábel —
que leva a imaxinación dos nenos lonxe da nosa Terra e
da súa tradición, tradición que ha ser a raíz e a semente
do progreso nacional... Eses edificios exóticos e ostento-
sos son antigalegos e antipedagóxicos. Hai ademais que
evitar ese contraste brusco entre a casa e a escola. Todo
iso ten unha acción destrutora nos espíritos. 

Sexa a escola unha casa de aspecto modesto, pero
artístico, e como en Suíza e Alemaña, do estilo do país.

II A ESCOLA POR DENTRO
Os mesmos principios  pódense aplicar  ao aspecto

das salas  de clase.  Deixamos a  un lado,  pola súa ben
coñecida xeneralidade, as condicións hixiénicas e peda-
góxicas, para atendermos xustamente aos aspectos es-
tético e educativo. 

Primeiramente,  diremos que cómpre prescindir  de
todo o  aparato académico  que lle dá á aula tradicional
unha exteriodidade de tristura e de friaxe que arrepía:
as horrendas mesas-banco e a odiosa tarima do profe-
sor... Fóra todo aspecto oficinesco e de inquisición pe-
dagóxica.

Unha sala ampla, clara, limpa e leda. O material de
ensino aparecendo cando un vaia facer uso del. O es-
colante  sentado  á  beira  dos  rapaces,  nunha  cadeira
coma a deles. 

A friaxe das paredes lisas pódese temperar con ca-
dros ou, mellor aínda con pinturas murais. Estas pintu-
ras deben ser a un tempo decorativas, instrutivas e edu-
cativas. Deben representar cousas da nosa Terra, suxes-
tivas e ledas, propias para erguer o espírito dos peque-
nos. Os nenos irán deste xeito reparando en como as
cousas que os rodean son fontes de inspiración artística
e de ornamento. A arte mostraralles a beleza das cousas
familiares, nas que un polo común non repara. Poden
tamén esas pinturas representar cousas  — sempre no-
sas — que o escolante irá pouco a pouco explicando e
revelando á contemplación dos rapaces.

As plantas  e as flores adornando as  salas  de clase,
son un pouco de natureza que entra na casa, e non é boa
educación a que non fai amar a Natureza... no noso caso,

1 Sacado dun traballo inédito, encomendado ao autor pola III Asemblea Nacionalista Galega tida fai pouco en Vigo.
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amar a nosa Terra, que é para nós o resumo e compendio
da natureza enteira. Serven tamén para estimular o ins-
tinto artístico dos rapaces.

III A VIDA NA ESCOLA
Máis que os procedementos directos de educación, é

a organización da vida escolar a que educa, por iso aquí
ímonos ocupar de toda a misión educativa da escola. 

Principio xeral: respecto á personalidade dos nenos. — O
contacto máis intenso, máis fondo coa natureza — coa santa
Terra galega — fonte inesgotábel de saúde física e espiritual.

Ora, poñamos primeiro a 
Educación moral e social:  O desenvolvemento do carác-

ter individual. 
O desenvolvemento do carácter galego (étnico).
Cómpre partir  dos  caracteres  hereditarios para  for-

marmos os adquiridos. 
Caracteres hereditarios:  cultivar as virtudes propias

da nosa Raza,
Serenidade de xuízo.
Dureza para o traballo.
Cachaza para sufrir as penas.
Boa crianza natural.
Prudencia.
Irmos corrixindo os nosos vicios. Destes, o que máis nos

dana,  é sen dúbida a humildade, o encollemento,  este
terse en pouco que nos desarma para a loita pola vida.
Hai que suxerirlles aos nenos a altiveza moral, que debe
ser a característica de todo galego, a conciencia da nosa
dignidade como persoas e como galegos.

Caracteres adquiridos: cómpre cultivar as virtudes so-
ciais que os galegos temos esquecidas, 

Independencia moral.
Desinterese.
Soberbia (concepto do propio valor, altiveza moral).
Instinto de solidariedade.
Eu penso que se pode cultivar e facer xurdir estas vir-

tudes na vida escolar deixando aos nenos unha grande
autonomía, unha ampla liberdade; deixando á súa inicia-
tiva, e polo tanto á súa responsabilidade, unha chea de cou-
sas que se deben deixar. 

Elas poden ser: 
A organización, plan e coidado das excursións e paseos.
A organización de festas e merendas escolares.
A organización de xogos e deportes.
A intervención no mantemento da disciplina.
O xulgar a conduta dos compañeiros (tribunais escolares).
A dirección de certas clase como:
Os cantos.
Os traballos manuais.
A ximnasia.
Os traballos no xardín.
As experiencias de física. 
A confección de material de ensino.
Todo, naturalmente, baixo da vixilancia do escolan-

te, pero cómpre facerlles coller o costume de se valeren
por si mesmos e de se axudaren uns aos outros. 

O sentimento da Terra. Enxebrismo e amor á patria ga-
lega... Isto pertence á educación moral e social, á edu-
cación estética, á educación intelectual. O sentimento

da Terra ten que ser a  base  da nosa educación e  do
noso ensino. 

Hai  que  facer  que  as  primeiras  impresións  que  o
neno reciba sexan enxebres, que a escola sexa un pro-
longamento do seu ambiente natural galego, que estean
os nenos o máis tempo posíbel en contacto coa Terra,
coa  meiga  paisaxe,  facendo  a  miúdo  excursións  pola
campiña,  de  tan  fondo  efecto  educativo  e  instrutivo,
pois nelas todo se pode ensinar: xeografía, botánica, zo-
oloxía e zootecnia, agricultura, meteoroloxía, astrono-
mía,  contas,  traballos  de man,  ata se poden pintar co
dedo na Terra as primeiras letras... 

O escolante descubriralles a beleza incomparábel da
nosa Terra e diralles como ela a todos nos cría e nos man-
tén; xogará con eles aos xogos ancestrais, cantará con eles
as cantigas da Terra e, cando estean cansos, contaralles
contos, lendas e tradicións do pasado de Galiza.

Hai logo outros medios indirectos para o espertamen-
to do amor á nosa Terra, aos que nos referiremos ao falar-
mos dos Métodos de ensino e do Ensino das cousas da Terra. 

A educación física e os xogos. En primeiro lugar cómpre
que a vida escolar sexa o máis móbil posíbel. Non con-
vén ter  aos nenos as horas mortas sentados ás mesas,
non sendo cando teñan que escribir.

O mellor sería que nos días que se puidera, a maior
parte das clases se deran ao aire, no xardín ou no campo.

A ximnasia rítmica e respiratoria, os exercicios hi-
xiénicos  graduados  non  se  deben  descoidar,  mais
débense mesturar cos xogos ximnásticos naturais dos
nenos, os xogos tradicionais e enxebres, e logo, os de-
portes  formais,  entre os  que está especialmente reco-
mendado o fútbol. Uns e outros xogos deben ser obxec-
to de ensino na escola. 

Os xogos non serven soamente para a educación fí-
sica.  Hai  xogos  ximnásticos  e  hainos  doutras  moitas
clases.  O xogo,  instintivo nos rapaces,  é  un exercicio
preparatorio de todas as actividades do home. En apro-
veitar os xogos para a educación e o ensino vese o méri-
to do bo escolante. Ora, o folclore galego ofrécenos un
verdadeiro tesouro de xogos educativos,  que os esco-
lantes deben estudar e coñecer para aproveitalos e apli-
calos na escola.

Os cantos escolares. Aquí, as cantigas da Terra áchanse
especialmente recomendadas e xa se cantan en moitas es-
colas  de Galiza...  A pedagoxía moderna recomenda os
cantos do país.

Cada escola pode formar cos seus alumnos un coro
enxebre,  ata  co  seu  pequeno  cadro  de  declamación  —
como pode ter  un  ou máis  equipos de  fútbol  —  .  Logo
podíanse organizar concursos de coros e campionatos es-
colares, dun grande efecto para a educación artística e para
o melloramento físico da Raza galega.

IV O ESCOLANTE
O escolante ha de ser a alma da escola. Mais para iso

cómpre que o escolante  teña espírito,  que teña ideal.
Cómpren  escolantes  imbuídos  do  Ideal  da  Raza  e  de
Tradición da Terra.

Para isto, o primeiro é que os escolantes que rexan as
nosas escolas sexan galegos; o segundo é que estudien e
amen a Galiza.
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Ora, como nas Escolas Normais non se estuda nada
galego, cómpre que os escolantes adquiran fóra delas o
coñecemento, o máis fondo posíbel, da nosa Terra. Para
iso, hai que pórlles nas mans os medios: libros, cursos,
conferencias etc.

Isto fica  á  iniciativa  dos  fundadores  das escolas  e
mais dos homes de boa vontade.

Por exemplo: 
Publicacións especiais — libros e revistas — que os

escolantes poidan adquirir por subscricións ou prezos
especiais.

Donativos de obras para as bibliotecas escolares. 
Cursos gratuítos para escolantes.
Conferencias  ambulantes  polas  escolas  para  esco-

lantes e alumnos; é dicir, cómpre axudar o escolante no
seu labor.

V OS MÉTODOS DE ENSINO
Dúas regras xerais:  a  meirande  actividade  da parte

dos nenos (auto-actividade)  e  a  constante  apelación á
intuición sensíbel. 

Intuición directa: ver as cousas. — Buscando os exem-
plos de todo (xeografía, ciencias naturais, historia, arte) na
nosa Terra.

Intuición indirecta:  suxerir  o  remoto por  medio do
que está preto. — Poñer en comparación as cousas de
fóra, das que falan os libros, coas cousas nosas.

A intuición e a manipulación das cousas da Terra
ten ademais por efecto o saber miralas —  aprecialas —
atopar a razón de  porqué son como son,  ou  porqué se fan
como se fan. 

Isto é fácil. Hai algo máis difícil e máis fondo: 
O estudo  e  aproveitamento  pedagóxico dos  hábitos

mentais —  contidos  hereditarios  do  espírito:  elementos
apercipientes — dos nosos rapaces.

Aquí vén a aplicación dos métodos aproveitábeis da Pai-
doloxía (aquí: psicoloxía diferencial da Raza nos nenos).

VI O GALEGO NA ESCOLA
O ideal sería que o ensino se dera en lingua galega.
A apelación  á  nosa  fala  é  indispensábel,  polo de-

mais, polo menos nas escolas rurais, se é que o escolan-
te se ha facer comprender verdadeiramente dos rapaces.

O menos que se pode pedir é que o galego non sexa
sistematicamente estrañado e botado fóra das escolas.

1º Polo desprezo da lingua principia o desprezo da
Terra e o desapego dela.

2º Suprimir o galego equivale a condenar a morte o
noso pensamento e a nosa literatura.

3º O ter en pouco á nosa fala axuda case que nun
todo á pobre idea que o galego ten de si mesmo.

4º Vantaxes pedagóxicas do galego:
a) Poñer o que se explique nesta lingua máis ao al-

cance da intelixencia dos nenos.
b) Empregado  alternando  co  castelán,  favorece  a

memoria complicativa.
c) Facilita  o  ensino  do  castelán  pola  comparanza

das dúas linguas.
d) Inflúe na formación dos sentimentos:
Primeiro: porque é un medio de erguer o sentimen-

to da Terra.

Segundo: polo que inflúe na educación do carácter
o seu xeito especial, doce, suave; pola súa musicalidade.

5º Derradeiramente: ninguén pode poñer en dúbi-
da a vantaxe grande de posuír dous idiomas en troques
de posuír un só. Non imos os galegos perder estupida-
mente esta vantaxe, esquecendo a nosa lingua materna.
Ora, estas dúas linguas que nós temos, pásalles:

A oficial (castelán) é unha das que se falan por maior
número de almas no mundo. Ela ábrenos todos os paí-
ses de fala castelá.

A nosa (galego) na súa forma portuguesa — galego e
portugués son dous dialectos dunha mesma lingua — é
unha das máis estendidas polo mundo, máis aínda que o
castelán. Ela ábrenos todos os países da fala portuguesa. 

Tontos seriamos se perderamos unha destas poten-
tes armas de loita pola vida e de formación de cultura.
O galego pode con elas abarcar dúas civilizacións.

Polas  razóns  devanditas,  o  galego  debe  entrar  na
vida escolar.

O menos que se pode facer neste senso é:
a) Non prohibir aos rapaces o falaren galego. Eles

poderán falalo nos seus xogos, nas súas conversas, ata
responderen en galego ás preguntas do escolante. Este
pode  dar  exemplo  dirixíndose  a  eles,  polo  menos  al-
gunhas veces, na nosa lingua.

b) Ao ensinar a lingua e gramática castelás,  facer
comparanza coa lingua e gramática galegas, facendo no-
tar ben as semellanzas e as diferenzas entre os dous idio-
mas, maneira de que os rapaces aprendan a falar verda-
deiro castelán e verdadeiro galego, e non galego mestu-
rado do castelán,  ou un castelán que é galego literal-
mente traducido. 

c) Facer tres veces ou máis á semana, polo menos,
lecturas  de poesía  e de prosas galegas,  ben escolleitas
para leren os rapaces e debidamente graduadas.

d) Estas lecturas — coma todas as lecturas escola-
res — deben ser explicadas e comentadas. Con ocasión
delas, o escolante pode dar aos nenos unhas nocións de
literatura  galega  e  falarlles  das  vidas  dos  autores  de
máis nota.

e) Cos rapaces máis adiantados — os dous últimos
graos — xa se pode darlles unhas nocións de gramática
galega e ata poñerlles algunhas veces exercicios de re-
dacción e composición de lingua galega. 

VII O ENSINO DAS COUSAS DA TERRA
 O primeiro é coñecer ben cada un o seu país. Isto

non admite discusión;  isto é dogmático na pedagoxía
moderna.

Un ensino verdadeiramente galego debe comprender:
Xeografía de Galiza.
Historia de Galiza e vidas de galegos ilustres.
Lingua e literatura galegas.
Arte galega.
Ciencias e disciplinas prácticas (agricultura, indus-

trias,  labores,  traballos  manuais  etc.)  con aplicación á
nosa Terra.

A) A xeografía de Galiza. — O seu valor instrutivo:
Teoricamente:
1.º Dóanos o coñecemento do que é unha rexión xeo-

gráfica (concepto fundamental na xeografía moderna). 
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2.º Vemos nela  a  aplicación  concreta  de  todos  os
coñecementos  de  xeografía  xeral,  que  deste  xeito  se
atopan na realidade palpábel e inmediata.

3.º Serve de preparación para suxerir o remoto por
medio do próximo, de modelo, de termo de comparanza
para todas as outras rexións xeográficas que se estuden.

4.º É a base de todo o demais que un galego teña
que saber tocante á súa Terra. 

Practicamente: o estudo da Terra galega para saber-
mos o partido que podemos sacar dos seus recursos na-
turais, para o noso melloramento económico e social.

O seu valor educativo:
Para a crianza do sentimento galego, para lles dar aos

rapaces o amor da Terra, é indispensábel o estudo da xeo-
grafía. O home cómpre que coñeza o que ha de amar.

Métodos: primeiro de nada, débese ensinar a xeogra-
fía de Galiza, logo a da España, despois a Universal.

Galiza debe ser explicada en conxunto, como unha
unidade xeográfica, como unha rexión natural. Non se
debe expoñer a xeografía de Galiza por provincias. As
divisións administrativas non son realmente xeografía,
senón cousa accidental.  Débese dar preferencia á xeo-
grafía científica e económica.

Débese empregar constantemente o mapa, con refe-
rencias  ás cousas vistas (lembranzas de viaxes,  excur-
sións etc.).

B) A historia de Galiza. — É o que máis pode contri-
buír a valorar Galiza aos ollos dos seus fillos. Cómpre
que cada alma galega se non sinta illada, senón ligada a
unha tradición, á tradición da súa Terra. 

Ora,  esta  tradición  non  consiste  precisamente  en
feitos políticos, senón nos feitos culturais.

A Historia de Galiza debe ser unha historia da civi-
lización galega.

Para isto: as visitas aos monumentos, aos museos, a
ilustración  das  leccións  con  proxeccións,  con  láminas,
con debuxos.

As vidas de galegos ilustres — dun gran valor para a
educación  moral  —  poden servir  de  libro  de  lectura.
Ademais, cómpre que o escolante llas conte con calor
aos rapaces e que os poña como exemplo digno de loa.

C) Xa nos temos referido á lingua e literatura gale-
gas en capítulo á parte.

D) Arte galega. — Isto entra no estudo da Historia,
mais cómpre facelo entrar tamén nos traballos manuais
e máis nos mesmos xogos.

Hai  que  amosarlles  aos  rapaces  non  soamente  as
cousas  que  a  historia  da  arte  aprende,  senón  tamén
aquelas artes menores nas que o pobo pon o seu instin-
to artístico e decorativo, ao que hoxe se dá tanta impor-
tancia. Os obxectos de arte popular, ademais de seren
mostrados aos rapaces para lles facer apreciar o mérito
que  teñen,  deben  ser  postos  como  modelos  para  os
exercicios de composición decorativa no ensino do de-
buxo e dos traballos manuais.

E) Aplicación das disciplinas prácticas á nosa Terra. — O
mesmo  que  dixemos  ao  falarmos  da  importancia  da
práctica do estudo da xeografía de Galiza. Hai que dar
preferencia ás cousas que han ter aplicación aquí e que
poidan servir para o noso melloramento económico.

Nisto a escola pode facer unha alta obra social pro-
curando pola conservación e o melloramento das nosas
pequenas industrias rurais e caseiras,  e  ata adaptando
outras  novas  do  mesmo  xeito  que  sexan  axeitadas  á
nosa maneira de ser.

⁂

É aquí un programa mínimo de ensino primario galeguista,
que a iniciativa filantrópica de cantos bos galegos sos-
teñen escolas na nosa Terra pode moi ben acoller e levar
á práctica, facendo con iso un inmenso ben á nosa
Santa Galiza.

VICENTE RISCO
en NÓS, nº 6 e 7
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A ESCOLA GALEGA
Ten ao noso modo de ver tal importancia canto coa Escola Galega se relaciona
que estimamos un deber dedicar ao asunto a maior atención nestas columnas.

Oportunamente demos a noticia da patriótica iniciativa de “Unión Oren-
sana”, entidade de emigrados galegos residentes en Bos Aires, no senso de estable-
cer na mesma cidade de Ourense unha escola netamente galega rexentada polo
Grupo Galeguista.

Non lle foron regateados daquela as nosas gabanzas.  Hoxe insistimos, para
traer a estas columnas a carta dos patriotas emigrados e o interesante informe que
con motivo dela, por encargo do Grupo ourensán, emitiu o irmán e Mestre Vicente
Risco, planeando a organización, orientación e funcionamento da Escola.

Coidamos que cantos teñen devoción polos  problemas do ensino nolo han
agradecer, porque ambos documentos teñen un gran valor e encerran non poucas
suxestións de grande utilidade.

Carta da 
«Unión Provincial 

Orensana»

Distinto irmán: A necesidade do ensino, polo vieiro na-
tural da propia cultura, fainos pensar a nós na educa-
ción dos cidadáns galegos do porvir.  É por  iso que a
“Unión Provincial  Orensana”,  de  Bos Aires,  entidade
ao servizo da cultura, acordou na súa derradeira asem-
blea, propiciar a creación dunha Escola Galega en Ou-
rense e poñerse en relación con vostedes,  para poder
desenvolver un labor de carácter popular e unicamente
cultural, nese senso.

Non escapan ao noso coñecemento as  dificultades
económicas, a máis doutras de índole distinta que carre-
xa esta angueira; mais confiamos, e recorremos ao voso
patriotismo de galegos, e agardamos que coa nosa cativa
axuda, e outras máis que se poidan conseguir, habemos
poder dar comezo a unha obra de tanta transcendencia
para o futuro desenrolo da cultura do pobo galego.

Pensando sempre na abnegación e sacrificio da mu-
ller  galega,  permitímonos  polo  tanto  insinuarvos  que
ninguén mellor que esa comisión de abnegadas e valen-
tes  patriotas  que preside  dona Celia  Bouzas,  da Peña
Rey, para poñerse á fronte da propaganda e administra-
ción dun labor deste xeito. A que pode ser asesorada
tecnicamente por persoas como os señores Risco e Ote-
ro Pedrayo, tan coñecedores dos problemas do ensino.

Todo  isto  que  nós  vos  insinuamos,  veredes  vós  a
forma mellor de convertelo en realidade; para iso polo
de agora a nosa axuda económica serían en tempos re-
gulares unhas 300 pesetas, cativa cantidade que vos co-
municamos como base para os cálculos económicos que
sexan mester.

Agardando poder contar para os primeiros do mes
de abril próximo coa vosa contestación e cos datos que
creades sexan precisos para que a xuntanza de socios a
facer nesa data se poida orientar en col disto, saúdavos
moi atentamente.

Firman, J. Sánchez, (Secretario) e Secretario Xeral (ilexible).
Bos Aires, 3 de febreiro do 1934.

Informe do irmán Risco
No ano de 1921 por encargo de III Asemblea Nacionalis-
ta, tida en Vigo nos días 16, 17 e 18 do mes de abril, fixen
un “Plan Pedagóxico para a galeguización das Escolas”,
que se publicou nos números 6 e 7 do boletín “NÓS”
(agosto e outono do dito ano.)

Con arranxo a el, e aplicando ao caso presente, po-
rei as seguintes bases:

I
Local ou edificio escolar

É o máis difícil e o máis custoso, mais é unha das cousas
máis importantes. A doutrina corrente é que un local
escolar  ten  que xuntar:  condicións hixiénicas,  condi-
cións estéticas e condicións pedagóxicas.

Pola prema do tempo e a importancia de aproveitar
a ocasión, sen maior dispendio, o Grupo Galeguista de
Ourense  puidera  ceder  gratis  o  seu  salón,  posto  que
non o utiliza nas horas de clase.

Mais cómpre ter en conta que este local,  ao menos
polo inverno, non ten condicións, por insuficiencia de luz
e por sobra de friaxe. De maneira que soamente dun xeito
provisional e nos meses que van de primavera á fin do ou-
tono puidera servir. No inverno é escuro, frío e tristeiro.

II
Mobiliario

Isto é cousa máis doada, aínda que esixa gasto.
Debe ter mesas planas e cadeiras móbiles. Os mode-

los pódense ter hoxe en calquera escola pública ou pri-
vada de Ourense (exemplos: Grupo escolar Curros En-
ríquez, Colexio de Concepción Arenal).

III
Material

Tamén esixe gasto. Hai material que ten que ser da es-
cola: taboleiro, mapas, láminas etc. Isto pódese reducir
bastante. 2 ou 3 taboleiros; ou 4 ou 5 mapas (Mapa-Mun-
di, Mapa de Europa, Mapa de España, Mapa de Galiza)
son indispensábeis. Tamén algunhas láminas.

O outro: papel e cadernos para escribir e debuxar,
lapis, lousa, pizarrillos, libros, poden ser adquiridos po-
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los nenos. Mais cómpre que haxa algo disto na escola
para algún neno que non o poida adquirir  ou que se
atope sen el nun momento dado.

IV
Escolante

O elemento decisivo no éxito da escola está no escolante.
Un bo escolante fai a escola. Da escolleita do escolante
pende todo.

Non abondan as condicións intelectuais e as condi-
cións técnicas. 

Ten que ser persoa seria, de garantía moral, de sim-
patía persoal, de don de xentes, que infunda confianza,
que teña xeito e que teña experiencia.

Ten que ser un verdadeiro galeguista, que o leve no
fondo da alma e que sexa prudente dabondo para non
asustar á xente.

O escolante deberá ser ademais axudado no seu la-
bor por todos os irmáns que poidan, non precisamente
intervindo na vida escolar — cantos menos interveñan
mellor — senón proporcionándolle todos os informes,
libros, material, consellos, que se lle poidan dar.

V
Ensino

O programa escolar ha ser como o de todas as escolas.
Ora que debe comprender ademais:

O idioma galego
O coñecemento integral da Terra Galega.
O coñecemento da Historia de Galiza.
A da arte e máis da literatura galega.
Do idioma falaremos á parte.
A) O ensino da Xeografía de Galiza debe ser previo

a toda outra:
a) Nas explicacións de Xeografía xeral, os exemplos

deben ser escollidos sempre que se poida na Terra galega.
b) Ensinarase a Xeografía de Galiza,  despois a de

España e Portugal, despois a Universal.
B) As mesmas regras tocante á Historia de Galiza.
a) Esta  comezará  con  contos,  lendas  e  tradicións

galegas.
b) Seguirá a biografía de galegos ilustres.
c) Faranse visitas explicadas, a monumentos e museos.
d) Logo  virá  o  ensino  sistemático da Historia  de

Galiza, despois a de España e logo, se hai lugar, algo da
Universal (Desta e da de España, pódese ir falando algo
conforme se estuda a de Galiza).

C) O alumno debe saír sabendo dos principais mo-
vementos e  obras  da arte galega,  e  os  nomes,  vidas e
principais composicións dos grandes escritores galegos.

Eu faría punto de partida de todo o ensino, o folclo-
re ou tradición popular, da que os nenos xa trouxesen
coñecemento cando veñen á escola, dun xeito un pouco
semellante ao preconizado polo Instituto J. J. Rousseau de
Xenebra. Asina:

Emprego dos contos e apólogos tradicionais galegos.
Idem de ditos, refráns e cántigas referentes a pobos

de Galiza en montes, ríos etc. (Xeografía).
Idem de  lendas,  tradicións,  coplas  e  anécdotas

(Historia).
Idem de cántigas, romances e outras mostras de lite-

ratura popular.

VI
Métodos

O escolante que mereza a confianza dos organizadores e
se propoña desenvolver o programa que aquí se indica
debe ter liberdade para empregar os métodos que me-
llor lle pareza.

Mais débese ter en conta que ha de operar de cote
en vista da eficacia e do resultado práctico, e non da fas-
cinación que na xente puideran producir  os métodos
novos e raros.

VII
Idioma

A escola terá de ser como é a vida en Ourense: bilingüe.
Cómpre ter niso a máxima prudencia e ir con calma

e a gustiño.
O esencial é:
1.º Que os nenos saian sabendo ler e interpretar a

consciencia calquera escrito galego moderno.
2.º Que de igual xeito deprendan a falar sen caste-

lanismos.
3.º Que saiban  redactar  en galego cartas  e  outros

documentos sinxelos.
4.º Que deprendan  unhas cantas  poesías  entre  as

obras mestras do idioma.
En  certo  xeito,  o  ensino  do  galego  e  do  castelán

pódense  paralelizar,  quizais  con  gran  vantaxe  para  o
coñecemento dos dous idiomas.

VIII
Educación

Neste punto a escola debe procurar desenvolver, entre
os  caracteres  hereditarios  da  raza  galega,  os  mellores,
como son:

Serenidade de xuízo.
Dureza para o traballo.
Cachaza para sufrir as penas.
Boa  crianza  (hoxe  tan  botada  de  perda,  especial-

mente nas cidades).
Prudencia.
Debe corrixir os nosos vicios, coma son:
A humildade excesiva.
O encollemento.
O esaxerado individualismo.
A mentira.
A falla de limpeza.
O desprezo do propio e cega admiración polo alleo.

IX
Disciplina

Na nosa Terra,  a  disciplina escolar non pode ser  tan
laxa como pretenden certas escolas doutros países.

Este debe ser asunto tamén do escolante, sen que
perda de vista que os nenos deben adquirir  unha es-
treita consciencia da súa responsabilidade en todos os
seus actos.

X
Xogos

Débense cultivar  todos os  xogos tradicionais  galegos,
nos que hai moitos de gran valor educativo (adiviñas,
problemas, xogos de memoria, trabalinguas etc.).

Tamén nos xogos de acción (deportivos) e nos re-
presentativos (con escenas e diálogos).
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XI
Cantos

Deberán ser exclusivamente cantos populares, prescin-
dindo dos compostos, que adoitan ser ridículos.

XII
Traballos manuais

Neles deben entrar as artes tradicionais e outros traba-
llos populares, talla en madeira, tecidos, flocos de man-
tas etc.

XIII
Paseos e excursións

Débese aproveitar este recurso cando se poida, vendo a
maneira de aproveitalos para desenvolver o sentimento
da natureza e da paisaxe.

Máis adiante, obtendo éxito, e podendo obter axuda
económica,  deberanse  fomentar  as  excursións  a  dife-
rentes puntos de Galiza, nas que os nenos, ademais de ir
deprendendo  a  coñeceren  a  súa  terra,  se  puxeran  en
contacto cos doutros sitios.

XIV
Propaganda

Obtendo  éxito,  débese  facer  a  meirande  propaganda
posíbel da escola, polos procedementos seguintes:

Artigos nos xornais e fotografías.
Exposicións de traballos.
Excursións a outros pobos.
Festas escolares.
Visitas da xente á escola.

XV
Final

Debo insistir:
a) Na importancia do factor persoal escolante.
b) No decisivo da eficacia no adianto dos nenos.
c) Na calma e prudencia, en todas as ordes, coas que

ten que ser levada a cousa.

VICENTE RISCO
en A Nosa Terra,

n.º 333, 26-V-1934, p. 3
 e n.º 334, 2-VI-1934, p. 1
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