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INFORME OPINION 

A Universidade de Santiago 
reemprende a actividade académica 

A.e.R. 

O dia J de ou tubro pasado tiv o lugar 
a inauuuracion oficial do novo curso 
:lc:ldél~ico da U nivcrsidade de Sa n
tia ao, No scu decu rso o profesor Fl o
rcncio A rce. o se u, secre ta rio xcr al, 
dcu lcctura a mem ori a do pasad o curso 
ac ad émico de stacando entre ou tros 
as pectos a celebraci ón do proceso de 
e lecci óndos diversos órganos de gobern ó 
da Universidadc. para dar cumpli
mento :l OS noves E statutos. e a const i- . 
tuci ón dos novas 64 departamentos 
universitarios. És tes son agora, segundo 
o ar t. I Idos Est atutos. os órganos 
b ásicos e nca rgados da orgn niz aci ón e 
descn vol vern cn to do ensi no e da inves
tiaac i ónnos dist intos ce ntros universi
tari os, es ta ndo ·I;,onstituidos por áreas 
'd e coñcccrnento científi co. técnico ou 
artis tico que agru pan a t ódolos docen
tes e investiaadores de xeito que as 
s uas especialidades se corresponda n 
con ta is arcas. Xunto aos D ep arta
mente s e co mo estrutura b ási ca est án 
tam én os Inst itutos Universitar ios. 
Para a orga nizaci ón das ensinanzas 
un iversit ari as co nduce ntes a ob ten
cían de t ítulos académicos e da xcst ion 
admin istr at iva dele s. a Uni vcr sidade 
est a adc rna is intcgrnda pel as clases de 
ce ntros sca uintes: Facultades. E sc olas 
T écnicas Superiores. E sc olas Univcr
s ita rias, Colexios Universitarios e 
Escolas de Especiali zaci ón Profesio
nal. 

Segundo a memoria pre sentada. a 
Universidade contou o pa sado cur so 
con 40.879 alumnos. do s qu e 25 .390 
perten ecían as facultade s e escol as téc
n icas superio res: 4 .748 aos cole xios 
universi ta rios e 10.741 a es co las un i
versi ta rias . estando inte grado o profe
so rado por un co nxunto de 1.570 
docentes e inve st igad or es. entre num e
rarios. interinos e contratados . co ñe
cé ndose un pro ceso de incremento do 
profesorado numerario. coñecendose 
un proceso de incremento do pro feso
rado numerario: proceso que se ver a 
fort emente impulsado no pre sente 
cur so académico. 

No campo da investigación. resal 
touse a defensa de 103 tese s de douto
rarnento. cifra que duplicou ca se o 
número das defendidas no curso an
terior. 

Para o presente curso académico. os 
presup ostos acadaran un total de 
8. 200 mill óns de pe setas e unh a matri 
cula pr óxima aos 45.000 alumnos. dos 
qu e case 8.000 acceden por vez pri
meira aos estudos un iversitarios. Neste 
curso. os alumnos pagarán en co n
cepto de ma tricula un prom ed io de 
50 .000 pesetas nas carreiras experi
mentais e unhas 40 .000 nas dernáis 
carreiras, a excepci ón dos 7.000 estu
dantes universi tarios con becas do 
INAPE. A eles sumara nse perto de 
500 estudantes, para os que está pr e~ 

• visto dispone r de cretos de baixo inte

) ambente e studi an til~~ltou a Compostela: 

res a amortizar unha vez acadado o 
titulo académico e conquerido o pri
rneiro po sto de traballo. por mor da 
pol ítica de bolsas escornenzada polo 
Rectorado da Universidade, a trav és 
do s acorde s establecidos con distintas 
entidades bancarias e instituci óns 
públicas. . 

No presente curso académico co
.menzaran a funcionar dous novos cen
tros universitarios: a Escola de · In 
formática de A Coruña e a Escola de 
E studos Empresariales de Ourense. 
acadandose así a cifra de 34 centros 
universitarios. distribuidos entre os 
cinco campus de Galicia, cunha oferta 
de 24 titulacións d iferentes. Adern áis. 
as facultades de F ísicas e de Filosofía e 
Ce. da Ed ucación estraen novos edifi
cios sitos no ca mpus compost elano. 

D urante o prim ei ro trim est re deste 
curso. o equi po rec to ral pro po nse levar 
a cabo a reest ructuración de plan tilla. a 
posta en marcha da infraestructura de 
a poio ao terceiro cicl o de es tudos. a 
planificación dos es tudos de postgra
duados. oestablecernento de canles de 

.~ 

NOVOA 

.información e or ientación aos estudan
tes de BUP e COU, a reestructuración 

. do lEE': eo establecerriento de'plans de ' 
reciclaxe parao profesorado de ensino 
medio e universitario. 

Dentro das preocupacións xerais de 
toda a cornunidade universitaria van 
estar no presente curso o poñer en 
pleno funcionamento docente e inves
tigador aos distintos departamentos
que conectan en moitos casos a profesores 
de distintos campus de toda Galicia-: 
poñer en marcha por vez primeira os 
estudos de terceiro ciclo á cargo dos 
propios departamentos. a reforma dos 
plans de estudos e as novas titulaci óns, 
a inten sificación da investigación e o 
acadame nto dunha ma ior interación 
uni versid ad e-so ciedade, 

O claustro da Universidade, onde 
ha i voces c ritic as cara a diversos as
pectos da xestión ad minist ra tiva e pol í
tica universitaria do ac tual equipo 
rector al. vai estar moi atento. xunto 
aos aspectos ante rio res. a aqueles 
outros refe ridos as condicións de tra
bailo e estabilidade profesional . 

, . 

No comenzo 
CARLOS PAJARES 

A top árnonos no comenzo dun no vo 
curso universitario. en medio de todo 
un proceso de transformación da nosa 
Universidade. O que de positivo te rnos 
acadado, ven d a entrega dos un iversi
tar ios que se n ca la- las criticas so bre o 
que non vai ben, están exercendo o seu 
labor na s nosa s aulas. laboratorios e 
bibliotecas coa esperanza de pertencer 
a unha Universidade teimosa de curn
prir o máximo desenvolvemento das 
s úas potencialidades co mo centro de 
e nsino e de invest igación no contexto 
das mais dinámicas institución s acadé
m icas eu ro peas. N este senso, hai indi
ces impa rciais comparativos con ou
tras universidades españolas e extran
xeiras polo que nalgúns aspectos 
docentes e invest igadores podemos es
tar orgu llosos de perten cer á Universi
dade galega, a pesa r de algunhas dis
funcións reais que ainda sufr imos . 
Moitos son os desafíos que ternos por 
diante, e moitos dele s pódense resumir 
en acadar unha maior relación coa So
ciedade galega a que pertence. que a 
sostén e para a cal debe traballar. A 
U niversidade non quere pecharse so
bre si mesrna, por iso estamos ansiosos 
de teroConsello Social. órgano impor
tante da U niversidade onde a maioria e 
de fóra da Universidade, Tamén .que- .. 
·remos seguir co proceso de descentra
lización da Universidade. Descentrali

· zación, que significa acerca-la oferta 
universitaria onde está a demanda. e 
dentro dun modelo universitario con
cebido de tal xeito que a docencia mai 
la investigación non se resinta por elo. 
N a polémica existente sobre do núme
ro de Universidades que debe ter Gali

· e ia, os cidad áns deben coñecer que non 
por ser rnais elevado dito número. oh
ter án un número maior de centros na 
s üa cidade. A Universidade, neste pro
ceso descentralizador escomenza este 
ano o primeiro curso da Escola de In

· form ática na Coruña. o primeiro da 
Escola de Empresarias en Ourense. o 
segundo curso da Escola Técnica Su
perior de Enxeñeiros de Telecomuni
cación en Vigo . o terceiro curso da F a
cultade de Veterinaria en Lugo, alia
mos xano inmediato futuro do vindeiro 
curso a apertura de novos centros. A 
Sociedade tarn én debe coñece-lo es
forzo que todo isto representa, e axu
dar e colaborar coa Universidade. E s
tou seguro. que a empresa que é a Uní
versidade galega, con arredor de 45 .000 
estudiantes. 1.650 profesores e perto 
de 1.000 persoas de administración e 
servicios. este ano tarn en se esforzará 
para que cada vez sexa m áis unh a Un i
vers idade científicame nte act ualizada 
e so cia lme nte comprometida. 

Carlos Pajares é Recto r da Un iversidade 
de Sant iago. 
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Universidade Sur, Norte, Este e Oeste 

lexitirnado, e suscitado fundamental
mente palas burguesías locais da cída
de de A Coruña e de Vigo plantéxase a 
posibilidade e a conveniencia (¿so
cial?, ¿terr itorial?) de criar novas uni
versidades en Galicia. Fanse pesar ao 
respeito os razonamentos demográfi
cos: atendendo ao total de poboación 
de Galicia, ao seu asentamento e com
parativamente con como se actuou 
noutras comunidades do Estado. sa
liéntase que a Galicia corresponde
ríanlle tres universidades. sen dar creta 
necesario a unha poli tica de descentra
lización da Universidade de Santiago. 

Varias son tamén por exemplo as 
chamadas universidades en ' Andalu
cia, cheas de deficiencias. dubidosa
mente capaces para asumir seriamente 
algunhas das competencias e funcións 
que a sociedade lIes encarrega, asola
gadas pala precariedade económica e 
penuria nas súasdotacións de diverso 
tipo. 

deriadarse no caso da existencia de va
rias universidades en Galicia, e ao con
trario ben articulada, cohexionada e 
sólida. como forma de que nunha so
ciedade abando desarticulada como a 
galega e con tan amplas necesidades de 
desenvolvemento cientifico e técnico, 
a Universidade poida realizar unha 
contribución verdadeiramente rele
vante. 

As actuais perspectivas de desen
volvemento da Universidade de San
tiago. de cada vez máis a U niversidade 
de Galicia, a política de criación des
centralizada de centros que se está a 
seguir, poida que discutibel nalg úns 
extremos, a concentración de esforzos 
de todo tipo e o seu uso racionalizado e 
planificado pode xenerar un beneficio 
cultural importante para o País. Este e 
unha alternativa. 

E nfrente, ca apoio da Consellerla de 
Educación, en todo caso órgao politico 

" . NOVOA 
-\ Universidade ten Signado concertos cos concellos. Nesta imaxe o rector Carlos Pajares asigna un 
~ocumento xunto ó alcalde vigués Manoel Soto. 

Cando xa parecía que amainaran 
c er tos plan te xarn ento s local istas en 
torno á criaci ón de novas universida
des publicas en Galicia. nos últimos 
meses es ta mos a obser var o seu rever
decernento. Polo que parece nos próxi
mos tempos mesmo imo s coñecer a in
tensificaci ónnas dist inta s tomas de po
sición e debate sobre a cuestión do 
mod elo territorial do En sino Superior 
en G alicia, . 

At a o mom ento. os propios estudos 
técn icos e de planificación abordados 
desde os órganos directi vos da Univer
s idade de Santiago. elaborados polo 
qu e parece co n rigor e seriedade. non 
parecen aconsella r a criación de novas 
universidades en Galicia, Criar unha 
Un iversidade cu n profe sorado ben for
mado e capacitado científica e técnica
mente. con se rvicios de toda caste, con 
centros de investigación. cun amplo 
conxunto de Departamento. con insta
lacións adecuadas é hoxe unha opera
ción que esixe, cando menos. moito ti
no. Pensemos que a Universidade de 
Santiago actualmente ronda os 8.000 
mill óns de pesetas segundo os seus úl
timo s presupostos. Constituir. en se
rio. unha U niversidade é algo que leva 
moit os anos. 

Atentos. sen embargo. á realidade 
territorial de Galicia, a súa realidade 
poboacional e produtiva, como tamén 
as demandas e necesidades de forma
ción aconséllase unha política de des
centralización da universidade de San
tiago e o fortalecemento dos campus xa 
nest e momento establecidos. o que sig
nifica criar si facultades. escalas, insti
tutos superiores e centros de investiga
ción nos diversos campus de acorde 
coas demandas formativas. as liñas de 
es pecia lización produtiva do entorno. 
as perspectivas de emprego e a cone
xión xeral entre formación. investiga
ción e nece sidades sociais e de desen
volvemento. pero mantendo unha polí
tica univer sitaria de formación e de 
investigación non dispersa. o quepo-

o terceiro ciclo: os estudos 
de doutoramento 

Dado que é a primeira vez que os es
tudas de terceiro ciclo se poñen en 
marcha na Universidade de Santiago. 
a matricula aos citados cursos abrirase 
no mes de Nadal próximo. para o que 
pre viamente se dará toda a informa
ción a través dos medios de co mu
n icación. 

- CAMESELLE 
E a primeira vez que os estudos de terceiro ciclo ponse en marcha na Universidade de Santiago . 

Os estudantes ele terceiro ciclo po
der án propor denantes do remate do 
s eu programa de formación un proxec

to de tese de doutorarnente, que sera 

sometido ao Consello de Departamen
to para a süa aprobación e comunica

ció n a comisión de doutorarnen to, 

Segundo o art. 174 e seguintes dos 
Estatutos da Universidade a obtención 
do título de doctor suporá a superación 
dos estudos de terceiro ciclo a realiza
ción e defensa pública dunha tese de 
doutoramente. 

Os estudos de terceiro ciclo terán 
unha duración minima de dous anos 
académicos. realizándose baixo a di
rección e responsabilidade académica 
dun ou varios Departamentos da Un í
versidade. podéndose acceder a tais 
estudos ao estar en posesión dos títulos 
de licenciado. arquitecto ou enxeñeiro. 

Tamén poderán ser considerados 
como alumnos de terceiro ciclo todos 
aqueJe s licenciado que se atopen reali
zando a tese de doutoramento ou tesi
na de licenciatura. cunha adicaci ón a 
tal traballo dun mínimo de vinte ho
ras semanais. 

Os Consellos de Departamento 
asignarán aos estudantes de terceiro 
c iclo un profe sor tutor. a quén lIe co
rresponderá a orientación dos traba
Ilos real izad os polos estudantes a él 
as ignados. asi co mo a autorización ex
pr esa para seguir cursos ou programas 
por parte dos estudantes de entre os 
non inc luidos no seu programa de 
doutoramento... 

'Santiago,
 
cidade nova'
 

A.C.R 

O venerabel museo de pedra que é a 
cidade de Santiago, convirtiuse hoxe 
día 6 de outubro nunha grande cid ade 
nova por mor dos miles de mozos e mo
zas que andan as s úas ruas, nun día de 
sol extraordinario. Mentras escribo SI}
be da rúa un fondo rumor de grupos qué 
celebran os seu s reencontras. Apertas, 
bicos e langas rios de cór das roupas 
novas por todas partes. 

Santiago recibe con led icia esta in
vasión moza e a cidade cobra unha no
va vitalidade e novas ritmos, tanto polo 
día como pala noite , pois que hoxe un
ha boa parte da cidade non dormirá ata 
ben entrada á anoitecida, 

Por én, a cidade non moi agradecié 

da con esta inxección. A carestia da vi
da, dos pisos e dos servicios xa un mal é 

endémico ca que apandan os estudan
tes e as familias de toda Galicia, que se 
ven abrigadas a facer altos desenvol
sos económicos. Por outra parte estí la
se un ranking realmente alto de vida, 
prohibitivo para aqueles estudantes 
universitarios procedentes de medios 
populares. Esta é tamén a outra verda
de do inicio da actividade académica , 
universitaria. E diante dela compren 
actuacions urxentes por parte das di
versas administracións públicas impli
cadas no desenvolvemento universi
tario. 

Faltan evidentemente servicios uni
versitarios que faciliten o estudo e a 

.formaci ón. Conscentes delo as autori
dades universitarias veñen facendo un 
serio es forza de planificación. raciona
lización e mellara. 

Máis esto non é todo. E m áis doado
 
estudar se hai un ambiente en un entor

no que o faciliten.
 

Por exemplo unha politica de aloxa
mentas e outros servicios ao estudante. 
Como indic:ib~ o rector Carlos Paja
res: .. a precariedade e dificultade do 
aloxamento. mal xa endémica na cida
de de Santiago e que pode chegar axiña 
a OIJtrOS campus da nasa Universida
de. As víctimas principais desta situa
ción son os estudantes, pero tamén os 
profesores e o persoal de admi nistra
ción e servicios que non atopan viven
das accesibeis na cidade, convertida 
pala m áis fera das especulacións nun
ha das máis caras de toda Europa. Este 
problema. de xusticia recoñecelo, é 

tsascende con moito as posibilidades 
da institución universitaria. que non 
canta nin cos medios. nin dispón de 
o peratividade legal para tran sforma-la 
faciana urbanística da cidade. A uni
versidade obtivo o chan da actual resi
dencia do Burgo e planificou un com
plexo de residencias universitarias pa
ra duplicar polo menos o número de 
prazas. Eu quererla que as institucións 
que verdadeiramente teñen responsa
bilidade na cuestión se pregunten que 
fixeron, se é que fixeron algo. para aXI}
dar a resolver este grave problema". 

E así poderíamos seguir con out ras 
situaci óns problemáticas. m áis non é 
do caso agora mesmo. 

A cidade foi tomada polos mozos. 
Tamén a eles lIes pedimos unha com
postura . Aquí viven outros moitos c i
dadans con moi diversas ocupaci óns e 
preocupaci óns, cos seus ritmos máis 
pau sados e tamen merecen un respeto. 
Q ue non se diga. 

w.wff~; ['l li ¡; rwm.f.w~ 
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Los maestros abandonan
 
la Universidad
 

A N T ONIO TOVAR RODRlGUEZ 

trabajos desarrollados por Ramón y Ca
jal, Menéndez Pidal , Severo Ochoa. etc. 

La llegada del mes de oc tubre, inmer muchos de e llos publicado s y demostra
sos ya en este otoño que promete ser" ca dos cuando sus autores se hallaban en 
lentito", nos depara una nueva sorpresa. plena se nectu d. 
La Administración socialista, represen  Hombres como Azcárate Ristori, Pa
tada en este caso por su secretari a de Es  lacio Atard, Rafae l G ilbert, José Luis Pi
tado de Universidades, ha tomado una nillos. Francisco López etc, amén de los 
decisión que no tiene pa rangón en Euro ya "retirados" Zamora Vicente. He r
pa, si exceptuamos el caso de Francia. A nández Gil, José Luis Sampedro, etc , de
partir de l pasa do 30 de septiem bre, cesan berán recoger sus pertenencias en sus 
forzosamente en sus cátedras, aquellos respectivas fac ulta des y seguir trabajan
profesores que hayan com etido la " frio do " en cas a", j Qu é pena!. Nuestros j óve
lera" de sese nta y se is años de edad Esta ne s e ilusion adas promociones de univer
medida se completará -el próximo año sitarios que estrenan " aula mayor" , no 
co n la jubilación " anticipada" de aqu e po drán conta r con el apo yo ni con la ay u
llos pro fesores que hayan cumplido los d a de estos hombres em inentem ente 
sesenta y cinco año s. científicos y co mprometidos en su tot ali

Nu estra universidad pa rece que debe da d con sus cátedras que estari an dis
estar sobrada de recursos y de la colabo puest os a ayudar, asesorar y dirigir los 
raci ón de personas de reconocido y con estudios de nuestros futuros " tesinados" . 
trastado prestigio y valía, cuando se per De esta suerte, nuestra Uni vers idad 
mite el " lujo" de tom ar este tipo de deci so lamente conseguirá "ganar" el des
siones. separando de sus cátedras a estos prestigio. perderá la dignidad docen te. se 
profesionales que estaban trabajando a ~ favorecerá la pérd ida en la calidad de una 
pleno rendimiento en perfecto estado de enseñanza que se habla ganado a pulso y 
salud. tanto fisica como psiquica. a base de un trabajo dilatado y contrasta

do. inclusive en el extranjero. un puesto Hombres de ciencia, estudiosos incan
de mérito en el concierto internacional. sables de sus especia lidades trabajado

Esta es la recompensa socialista a la 
res infatigables de laboratorios y biblio

larga form ación que requiere la consoliteca, tendrán que dec ir adió sd a sus que
dación de un profesor universitar io. asi se haceres oficiales. A parti r del primer o 
les premia. Cu ando lo aconsejable seria de octubre, pasarán a engrosar el número 
contar s iempre con la colaborac ión de esde nuestra población " no prod uctora",' 
te valiosisimo capital humano, ofertánya son viejos. no sirven para trabajar en 
dole una jubilación voluntaria, dejándole las facultades, asi reza el esp iritu del 
siempre al "cátedra" la libertad de deci decreto-ley que tiene la "culpa" de esta 
sión en este tema. Si se encuentra en unas realidad. 
co ndiciones fisicas y psicológicas aptas 

¿Servi rán estas med idas para presti para trabajar, facilítesele la posibilidad 
giar nuestra alicaida Uni versidad? ¿A de continuar en las facultades. Al no te
qué razones obedecerá este desprendi ner que trabajar con niños , su desgaste 
miento .•gratuito" de un capital humano resulta mín imo. 
de primera magn itud? ¿Ex istirán razones Pr etende culpar a la Ley de Medidas 
políticas que justifiquen esta medida? Urgentes para la Reforma de la Función 
¿Será cuestión de que en esta oportuni Pública de 1984 . como la causante de es
dad, los hados no han sido favorables ni ta s ituación. responde una míopia injusti
propicios a los regentes del clavel y la ficada: no seria tampoco justo, pretender 
rosa? ach acar los malesque aquejan a nuestra 

Dificil . se me antoja, encontrar un ra U niversidad, a una manifestación masi
zonamiento medianamente lógico que di va y mas ificada del alumnado. Lo autén
funda un halo de resplandor clarificadór ticamente preocupante resulta que la vul
acerca de esta anormal situación creada garidad penetre en nuestras aulas supe
en nuestro s foros un iversitarios. riores. a costa de unas plazas que for

España, que ya de por si adolece de re zosamente dejarán libres unos hombres 
.cursos propios en tareas de investigación de saber. unos hombres de ciencia. unos 
y estudio, no deberia desprenderse con hombres de prestigio, que con la llegada 
tanta facilidad de una parte fundamenta l del otoño, perderán también algo de su 
de su capita l humano. Estamos dando la propia ex istencia. Y es que nuestra Uni
espalda a la experiencia. a la ciencia, a la vers idad se ha quedado sin sus " maes
humanidad. piénsese. por ejemplo. enlos tros" de s iempre. 

.ANAQUEL 

Estar nas nubes 

Viraxes 
nos enfoques literarios 

A N T O N IO GARCIA TEIJEIRO 

na literatura dos pobos xerm ánicos, nór
dicos. brftárucos etc . os nosos autores ve

Estaba eu a matinar sentadiño nesa ,ñen da ndo xiros espectaculares á hora de 
xoguetona nube sonrosa da, tantas veces crear obras par a nenas, As ed itori ais po
testemuña dun quente pasa-las follas dos ñe n en circu lación libros dos máis pro
libros infantis. Estaba eu ben. estaba, gres istas escritores e escritoras dos pai
cando me veu ás men tes. ce rto dia o mes ses socialmente ,ava nza dos, existindo un 
de Xullo, no que os libre iros deron á lite am plo abano de esti los, temas e posicio
ratura infantil a oportunidade de se r es name ntos de vida para escoller. A condi
coitado baixo a carp a da Fe ira do Libro . . ción ce nsora. ta n en boga nout ras épocas. 
Non é que houbese moita xente, certo, vai desaparecendo a nivel xeral quedané 

·pero alguns s i que eramos.- do limitada a prohib ici óns de carácter 
meramente personal ou pa rcial. CertosHoubo mo ita m áis, non pode ria ser 
tonos de ce nsura son cuestión xa, de que menos, na rocambolesca presencia dun 
a lgúns pais, mestres, colexios, etc, que ital Vizcaíno Casas. triste exemplo de po
ran seguir mantendo ós seus fíllos oubre co nsumismo de libros nun país que 
alumnos, de costas a unha realidade que non le. 
están vivindo. Será un problema deles . 

País ben, cav ilando e ca vilando, lern Pala contra a-maioria poderá atopar 
breime das verbasditas aquel dia pala moitas narrací óns para rapaces, nas que 
admirada M.a Xosé Qu eizán. Falaba da os pais se reparten as tare fas domésticas, 
literatura infantil esta muller, dun xeito .as nenas son protagonistas das historias, 
tra bucado e influida por aquelas amplas a figura do filio ou filia de solteira aparece 
coordenadas dos cantos populares. Afir cunha naturalidade exernplar, os amores 
maba ela a situación na que se atopaba" a adolescentes cóntanse sen atrancos e cal
muller" en xeral, dentro das narraci óns quera clase de relación, ben sexa social, 
tradicionais infantís como ' poden ser sexual ou afectiva queda exposta sen nin
.•Carapuchiña verrnella" , " A cincenta" gún tipo de restricci óns, 
ou "Blanca Neves" paño por caso. Pe O mesmo tempo comenza a contem
zas, por outra banda - digo eu- dun gran plars e nos contos, un protagonismo real 
de valor estético, social. ademáis dunha de marxinados, de nenas que viven situa
frescura na rrativa, que autores co ma Pe cions duras de miseria e abandono, de 
rrau lt, Andersen, G rimm, HotTmane ou xente afectada por variados problemas 
tras. souberon mantero -nucleares, por exemplo- deixándose xa 

E ben sabida a orixe destas narracións, á beira, o pro totipo de héroe convencio
contadas en épocas nas que o con cepto nal. Este é sustituido pala figura do rapaz 
de infancia non ex istía e que eran os adul - mo itas veces anti-héroe- cunhas carac
tos os seus destinat arios. ter isticas, tanto fisicas como raciaís ou 

culturais, ben preto da m áis pum nor
Non vou defender eu aquí estes mara malidade. 

villosos contos de tradición oral. Non o Podo chegar rnáislonxe. Recordo ago
necesitan. Son reflexo dunha época e ra esa preciosa colección da Editorial 
basta. Penso ademáis, que non paga a pe Lumen, chamada" A pral das nenas" , na 
na facer determinadas análises neste sen que en libros tan preciosos coma" Rosa I 
tido. entre outras causas. porque están Caramelo" ou "Arturo e Clementina" , 
feitos hai anos, A sua beleza e a súa rná Adela Turin e Nella Bosnia dan unha su
xica atracción non teñen dúbida nin til viraxe -xa nas prime iras idades- ó ve
gunha. llo concepto dé narración infantil, e dei

O que non se pode facer falar dunha xan caer nos textos e nas ilustracións un é 

literatura infantil machista na sociedade aire ben fresco de iniciativa femínina
 
de hoxe, referindose ás devanditas obras, sen complexos.
 
coma exemplo da tese . Nada máis lonxe Cando a miña nube rosada comenza a
 
da realidade. Na actualidade, calquera moverse facéndome unhas picaras c óxe

neno ou nena , pode atopar libros dos gas, desexo que Miguel chegase a falar
 
mais diversos tipos nas librerias das cida con Ma Xosé e puidese agasallarlle o li

des. Narraci óns que rachan con ese ca bro -coido que foi " K onrad"- que ó re

rácter moralizante e perigosamente di mate da " mesa redonda" decidiu mercar
 

,dáctico de hai algúns anos . Baseándose para ela. - - '
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• ' Rosa rio ALVAREZ, X. L. RE magnificas colecci óns inglesas. Tóca _ 
GUEIRA, H. MONTEAGUDO. He agora o turno a Anaya con esta co- . 
Gramática Galega. Biblioteca bá -lecció n " Las Ciencias" , unha intro
s ic a da cultura galega. Gala xia, ducción sinxela e apoiada en estupen
Vigo 1986. das ilastraci ónsao apaixoante mundo 

Un libro sen dúbida moi esperado. A científico. ' _ 

marxe da polémica, ao parecer inaca
bable, sobre a normativización, esta 
Gramática, redactada por tres desta
cados membros do In stituto da Lingua 
Galega (ILG), constitue unha aporta
c ión xa desde hoxe imprescindible ao 
coñecimento cientifico do noso idio
ma, e un instrumento que, polo seu ri
gor e polo craro e didáctico sistema de 
d istribución das materias, está charna
do a ocupar un lugar fundamental na 
b ib lioteca de todo ensinante. 

• Dereck WALTERS. Química. . 
Atomos, moléculas, elemen
tos. Colección " Las Ciencias"  . Ed i
cienes G enerales A naya. 

mecánica. Colección " Las C ien 
cias". E dici ones G en erales Anaya. 

terreo, desgraciadamente- segue a te r 
esc aso seguimento entre os autores au

• Xabier P. DOCAMPO. O mis
terio das badaladas. Ed. Vía Lác
tea, Santiago, 1986. -:_ 

Esta noveliña-polo seu tamaño, que; 
non polo seu valor, que é grande, e poi- . 
da que ainda moi grande para o pe- . 
quecho panorama da nosa literatura, 
infantil - xuvenil- comeza como deben , 
comezar t ódalas aventuras: por un' 
misterio. Un misterio tan sorprendente 
como aparentemente pouco significa- . 
tiva: un reloxio que da trece, en lugar 
das doce badaladas da hora final do 
'dia. N a pescuda deste extrano suceso 
movili zanse os nenos de Eiranova e o i 
autor fai qu e se mo vilice tamen o lector ' 

• Nigel H EMBEST, HeatherC OU~ En tanto o lib ro de divulgación cien tóctonos, novas editoriais tr aen ao lec porque este é un libro aberto á sú a 
PER Física. Materia, energía y tífica-como tantas outras cousas neste tor espa ñol versi óns das abundantes e participación. _ - -

fis\es 
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Encol dun documento e novas castros en Vigo 
XERARDO OASAlRAS 

Hai xa alg úns anos. e co gallo de estar rio s de Drake os mosteiros que habia cado ternos os castros "Clausirn" e 
mos a realizar un traballo variografico nelas. Na revisión dun apeo fe íto no ano "Carbalosum", O primeiro at ópase no 
sobre a parroquia de Coruxo, chegou as 1712 consta a reclamación feita polas cume do monte Q!.1elinda coa parroquiade 
nosas mans unha reseña documental: relixiosas do Convento de Santa Clara Sai áns e co Concello de Nigr án, sendo o 
concretamente un privil éxio real dado en sobre a posesión da lila de San Esteban. seu nome actual o de Castrochouso 
Simia o 26 de xullo do ano 1228 polo rei . Admiten estas relixiosas que a pesar de . (Cla úsim-Chouso en galego), Perto 
Alfonso IX. Este privil éxio xa era a con que no apeo antigo feito en 1555 esta iIIa deste atópanse unhas pedras chamadas 
firmación doutro dado o 8 de Nadal do pertenec ía a Cámara de Coruxo depen os Pousos de Xiesta que sen dúbida fan 
1 152 polo rei Alfonso VII en Carri ón, dente do bispado de Tui. a posesión de referencia a petroglifos de termo pois os 

En ambos documentos faise constar a San Esteban recae en virtude de foros devanditos pousos (de pusar a ca rga) 
concesión da lila de Santisteban (Cíes otorgados as relixiosas do convento da eran ma rcos usados para sinalar lindes 
norte) e mais do mosteiro de Coruxo á rnesma orde e sé central da orde de Santa recibindo o nome xenérico de Pousafoles 
orde homónima que tiña o seu centro en Clara. en Santiago de Compostela. A en castro( Carbalosum) que co rresponde 
Celanova, O deslinde que se fai do re solu ción do litixio debeu ser a favor do a actual tomada do C arballoso. N a parte 
devandito mosteiro de Coruxo abranxia b ispado de Tui poi s hoxe a lila aparece sur do mesmo e sobre unhas penedas des
o territorio da s üa xurisdicci ón e que ven como pertenecente a Vigo . Seguindo con cubrimos o sinal de termo que adopta a 
cadrando mais ou menos co que hoxe es te comentario ao documento. reduci forma de cruz insculturada na pcdra. 
pertenece á actual parroquia do mes mos as charnadas Pedras Narigudas aos Pola banda do norde discurre un regato 
mo nome. marcos de linde entre Coruxo e Vallada de auga que metros mais abaixo dalle 

Comenzaba o deslinde dende o rio re s. do s cales ternos referencia por docu forza a uns muiños hoxe en desuso. Santa 
Fragoso e íba cara as chamadas "petran mentos do s éculo XVIII co nome de Maria de Linares 'que actualmente perte
narigudarn" (petroglifos . de termo coa Outeiro das Cruces. A demarcación de nece á parroquia de San Miguel de O ia, 
parroquia de Valladares): de aqui, e xurisdiccion s e herdades por este sistema estaba situada nas chamadas Barxas de 
pasando polos castros "Clausim" e data xa dende os corncnzos da Idade Linares. casal pertenecente ao Mosteiro 
"Carbalosum". seguia ate Santa Maria Media e se rnella seguir unha tradicci ón de Coruxo.Non obstante esta Santa M." 
de Liñares(hoxe de San Miguel de Oia) e Castros do monte do Castro en Vigo, demarcatoria anterior pois os clans e de Linares é o lugar coñecido na parro
o lugar chamado .. Petrosellas", outra xentilidades tallaban nas pedras os seus quia de Coruxo polo sobrenome de .. O 
volta na beiramar. Na iIIa Norte das Cíes nesta data da illa . No an o 1:' 77 os mo s blas óns ou emblemas como sinais de Vello" . Este Linares Vello e ao que fai. 
es tivo pois o mosteiro de Santisteban, pri teiros de San Esteban e Coruxo pasan a marcatorias, O rei Teodomiro no século ,sen' d úbida. referencia o documento que 
meiro erernit ório. e que a finais do século pertenecer á Mitra de Tui. por donación VI lixera demarcar os bispados. igrexas e v irnos estudiando, Neste lugar din que se 
X xa se menciona como tal mosteiro. feita por Enrique 11, O bispado de Tui xa parroqu ia s por vilas e antigos " oppida et apareceu a Virxe a até ali iban os produc
Este eremitorio atendido polos frade s de viña controlando a maior parte de sta c ivitatcs". Tarn én se usa ron para éstes tores de liño a lIe ofrendar o producto co 
Coruxo e o que se Ile otorga no docu ' comarca e así as terras de Coruxo so n de slindes as márnoas (mamola s. arcas fin de obter boa colleita e boa venda do 
mento antes reseñado. ao Mosteiro de integradas no 150 I na Cámara de Bou- . petrincas): pedras de distintos tamaños rnesmo en Ba io na ondeera cargado en 
Celanova. Esta concesión veu dada pola zas tarnen 'de Se Tudense. Os liti xios (fitas, fixas, saxum, etc.) : pcdras con barcos para distintos puntos de Europa. 
atención que os mesmos frades Ile viña n entre o arzobispado de Compostela. sinais (caracterem, scripta. decoriata) O lugar de" Petrosella s" xa na bei rama r 
concedendo ao enclave relixioso da 
lila, . 

ordes relixiosa s e a Mitra de Tui. so n 
con stan tes nesta época. No ano 152 0 

con coviñas ( burgarios) con ferradura 
[fcrra ta lcs) e con cruces, O s valados 

non existe hoxe rnais poidemos constatar 
a exi stencia med ieval dun lugar charnado 

N o ano 1201 o re i Al fon so IX aposen ai nda exis t ía o mostei ro de Sa n Es teba n (aggere s) e mon to ns de pcdras t con gest a) Pedrazas situado na mesma zona e que 

tou se a ltern ativa mente no cenobio da I Ila pois o s representantes do bispo d e Tu i fo ron usados no mcsmo senso e cando po ida ser o mesmo. Finalmente so io cabe 

Surou de San Martin e n-oconvento a que litixian pola sua propiedade xa que como , non cxistia algún dos elementos anterior real izar un estudio mai s sistem ático dos 

nos vimos referindo na lila de San Este perienecente a C OnlXO tarncn o era da mente citad os. Xa que logo as Pedras castros e lugares localizados. mis ió n que 

ban ou Norte. E stando na de San Martin Mitra. A finais do séc ulo XVI a lila de Narigudas. sen du bida e pal as cruces e como en outras ocasions ternos deixado 

co ncédelle privilexios e fra nqu icias á ' San Esteban e de San M artin vironsc insc ripcions que nc las aparec ían. fac ian en rnans do s expertos do Departamento 

nova vila de Baiona asi com o ao Mos asaltadas polos piratas que acosaba n as referencia as s inais de te rmo que vimos de Pre -historia do Museo Municipal 

teiro de Santa Maria de Oia. posesor provoaci óns da na. destru indo os co rsa xu stificando. No me srno scnso xa expli "Quiñones de León" . 
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TA BOEI RO 

l· Rosa Sensat: Vinte anos cativo sen barreira s. á lingua catalana na O primciro do s convenios refire se á 
escola. á expresión. á matemátic a. ao co- dotaci ónde libros escolares e dernais ma

O dia 4 de outubro de 1965 comenza- ñecimento do medio, ;.Quén. preocupado terial d id áctico impreso os centros in
ba a funcionar 00 Barcelona dun xeito un . p ólo 'dese ño dunha escola galega. non completos de EXB sostido con fondos 
tanto insólito. a Escola de Mestres Rosa ·. e mpr:egou ou ernprega algunha docurnen- públicos. el} localidade s de ata 10.000 
Sensat. Tratabase dunha escola clandes- tación elaborada 'desde Rosa Sensat? habitantes. o que ven sus tituir as axudas 
tina. que escomenzaba ~on qui nce alum- '". Efecti vamente , esaé a'outra parte do tra- individualizadas que habr á at á hoxe para 
no s-mestres sentados aorredor dunha " bailo:..a territorializ aci ón da renovaci ón a adqui sic i óndo material para os escola
mesa de comedor dunha casa particular.-, .....:. pedagoxica, a relaci ón con OIJl ro s profe res , O convenio ascende a unha cantida
quince mestres escoitando as ensinanzas: . ,sa res do Estadoéspañol. e tarn én'a loita de de algo milis de 60 mill óns de pesetas 
e recibindo a experiencia de outra mestrá~ . """ 'Pola democracia e a autonomía. que o MEC transferirá á Xunta con cargo 
xa desaparecida. Rosa Sensat, en mem~,.; :-~., ti A ' " R S : t- ·. os Pre supostos xerai s do Estado. A asig
ria da cál se lIe daba o nome á expe-" oxe.a .soclacI911, ,osa ens;I ~ ~e~ nación que se faga a cada centro "deberá . . .., '".--;' tamente unha das realidades pedagoxl- _ 

destinarse á adquisicion de libros de litenencla.. .. . .( ~: , c a s milis serias e o seu aban¡) de 'preoclI- - . 
Desde xeltoempnnclpla un traballode . . i ' ' - ..' d t' Id' ratura infantil. libros de texto (mesmo ós0; 

balance que coa ocasion dos vinte anos -: . p'acl?ns ex .e ~~o: cflaclon e ma ena l cadernos de traballo para ó Ciclo Ini
. . dA ' . , ' b ' - d actlco. espacIo de debate. promotora dad e eXistencia a SOClaClo n escn IIJ . . ' . • . c ia l). e o utro material para a formación 

· . d UNESCO ' .100ta en defensa da escola. publlca.lmplll-Marta M ata na revIsta a " , •._ .. ,~ . ...; - , ~ . . de bibli otecas de aula. · " ...... sor.a oa ;t ea raclon cat:tlanade mO\'IPerspect Ivas. ' .' d - , ,'" ·d"' · ·· · d ' ;"'.. . Os centro s que reciban estas dotacións 
a Asocl'acl'o' n pll 'ldocon- ,mlentos, e .renO\ac IOn"P.e agox lca. e I~Rosa Se'n'sa t recibiran da Administracion educativa ,. t . d ' bl' .. P " t' ' a E "~ 

tar nestes anos xa pa sados coa axuda . l '1" f . El M t ella" · IJ 1 a illó.noma as correspondentes orienta
'. . ora as pll ICaCIOI1 S erspec 1\ , ~cv- . 

. . aro 11- an-cla e es re 1 , IS 1 
gllle lra de mestre.s e mestras-pedagogas denso etcetera, ci óns para a seleccion e ut~lizaci ón dos 
forzados (a pr9pla Rosa Sensat. Artur A.C:R. matcriab e para a súa adquisici ón, Unha 
M artorell. Alexandre Gali. ...) naquel comi sion paritaria Xunta- Ministerio de 
~lima 'de preocupacioñ poía educación e Educación a\'aliará ocumprimento deste 

A Conselleria de Eduéaciónpolas correntes 'pedagóx icas europeas convenio antes de que remate o segundo 
que se viviu na Cataluña anterior á G erra e o M EC asinarán . ''' t rimestre do presente curso. co fin de eso; 
C ivil. Máis tamen soupo xerarunha nova .. dous conveni~s de educac~,ó ", ";,, , tudiar prorrogalo para o vinde iro curso. 
vital idade. Como dato cu rioso. que apor compensato ~la O segundo dos conven ios refirese á 
ta Marta Mata " pód ese facer notar que realización de actividades de Educación 
dos 154 alumnos da Escola d' Estiu de Dous convenios sobre educación asi Compensatoria incluidas no artigo 2 do 
1966. 104 foron despóis profesores e or naran a Administr ación central e a auto Real Decreto 1.174/1 983 de 27 de 
ganizadores de outras es colas de vran" . nómica que supoñen unha inversión su 1983, D entro deste programa caben" a 

N estes anos. foise construindo .. unha perior os 316 millons de pesetas. segun constitución de servicios de apoio esco
nova escola pública catalana". articula- do autorizou o pasado dia 9 de Ou tobro a lar e centros de recursos" para a asisten

. da teórica e prácticamente: fhose unha " C o misión Delegada del Gobierno para c ia a centros de EXB incompletos ou 
intensa formación do profesorado. tanto Poli tica Autonómica". desfavorecidos.. . a incentivac ión da con
durante o vran corno polo inverno: inves-' Os dous convenios refirense o ámbito t inuid ad e do profesorado en centros que 
tigouse pedagoxicamente: criilronse va d a Educación C ompen satoria. pro gram a leilen vaca ntes de d ificil provisión" . "o 
r ias colección s editoriai s cun alto núme de senvolvido polo MEC e que para ser e stablecime nto de cursos esp eciais para 
ro de textos. monográfias e outros mate aplciado na s C omunidades A utón om as rap aces de 14 e 15 anos no n es colariza
ri ais didácticos... Abrironse no vas re con competencia s en materia educativa dos" . con obx ecto de proporcionarlles 
nexi bns e preocupación s atinxentes á require a real izacin dun convenio destas formación ocupac iona l e para co mpleta
psico-socio-pedagoxía. a un sistema edu- coa administracion central. la súa forma ción de EXB. a realización 

de campañas de alfabetizaci ón... a crea
ción de modalidades especificas de axu
das ao estudio" . " a relaizaci ón de inves
timentos en obras e equiparncn tos" e ou
tra ac tividades, . 

Para este segundo convenio a A d~i 
nistraci ón do Estado cornprometese a . 
aportar algo ruáisde 232 millóns de pese
tas pa ra gastos correntes e 24 mill ónspa
ra gastos de capital. Este conveni ó'te r á 
vixencia at á o 30 de Setembro de 1987 e 
poderá ser prorrogado. en función da me
moria avaliadora elaborada por ' unha ' 
Comisión paritaria Xunta-Administra
ción C entra l. que \'ixilará o cumprimento 
do coñvenio. 

Premios extraordinarios 

de Bacharelato 

Os alumnos de Centros Públicos e Pri
\'ados de Galici a que Iinalizaron os estu
dios corresponden tes ó 3° de Bacharela
to no curso pasado. tendo de ota media 
nos tres cursos 8.5 ou máis. poderán COIl'
correros Premios E xtr'aordinarios de Ba-" 
ch are la to convocados pola Conselle ria 
de Educacion. 

Os alumnos que desexen optar o P re
mio Extraordinario deberan inscribirse 
no mes de Outub¡'o no Instituto de Ba
charelato no que se atope o seu ex
pediente. 

As probas para a obtención de este 
premio realizaránse no mes de Novern
bro e constarán dunha redacción sobre 
un tema de ,carácter xeral. historico ou li
terario. nunha traducción directa e inver
sa da lingua extra nxeira cursada polo 
a lumno e cuestións e exercicio s práctico s 
sobre as materias comúns do plan de es
tudios vixente. 



A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda 
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destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para 

impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas 

especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da 

información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan 
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