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ARevista Galega de Educación,

. que edita Nova Escola Gale-
ga, dedica boa parte do nú-

mero 37 ao noso patrimonio lúdico.
tradicional. Dende hai algúns anos

bótanse cada vez máis en falta nos pa-

tios das escolas e colexios aqueles xo-
gos da nosa nenez, nos que adoitaba-
mos participar amaioria dos alumnos
(por unha banda) e das alumnas (po-
la outra), pois se algo estaba ben claro

eraquehábíaunsexclusivamel1tepara
os homes (poñamos por caso o peón)
eoutrosparamulleres (amariola). E,

ai de quen se atrevese a transgredir a
norma:!, podía quedar marcado para
sempre. Non foi na escola ande pri-

meiro desapareceron os xogos tradi-
cionais, senón na casa e na rúa; den-

de o intre en que o televisor se conver-
te no paSamento que dá todo feito con.
tal de sentar diante del. Taméninfluíu

a mellora económica das últimas dé-

cadas, sendo. cada ano máis grandes
as alforxas dos camelos dos ReisMa-

gas, de xeito que os enredos que leva-

ba máistempo facer, precisándose ata
da axuda dos maiores, empezaron a
esquecerse ou a ficar arrombando
nos faiados das casas así como chega-

ban os primeiros cochiños de folla de
lata e as bonecas de cartón.

No ano1958, XaquínLorenzo Fer-
nández deu ao prelo o amplo artigo
Enredosnunha revista madrileña, do
que dende entón se fixeron varias edi-
cións en galego. O mestre Xocas, que

pasara a nenez.entre Ourense e a al-

dea de Facós nas terras de wbeira,!lin-

deiras con Portugal, decatouse da ne-
cesidade de contar cun traballo de in-

vestigaciónno que ademais da descri- .

ción tamén estivese o deseño de cada

~edo, e el era a persoa indica~a, co-
moboetnógrafo e excelente debuxan-

te.Adevandita publicaciónsinala o ea-
mezo da recuperación dos enredos po-

pulares, contándose en adiante cunha

relacióndasmáis coñecidos; malia que
non fose exhaustiva.

Co paso dos anos a escola conver- -

teuse no principal,axente de divulga-
ción e recupeFación dos xogos tradi-
cionais, sobresaíndo tamén o labor
de varias asociacións, concellos..., ata

que xorde en 2005 a primeira de ám-

- -------

bito galego, Brinqueili.a. Rede Galega

do Xogo Tradicional, que se encarga
de artellar.o mono gráfico dedicado
ao noso patrimonio lúdico inserido

na Revista Galegade Educación: re-
flexión teórica verbo do xogo tradicio-

nal, proxectos de recuperación, etc. É
de.subliñar a importancia de achegas

non galegas, sempre de interese para
saber que moitas das nosas preocupa-
cións e devezoscadrancos doutrosque
viven ben lonxe.

Entre os colaboradores de fóra

cóntase Guy Jaouen (presidente da

Asociación Europea de Xogos e De-
- portes tradicionais, Un necesariOreco-

ñecemento para OSXDgOS tradidonais),

ErikDeVroede (CentrurnvoorSport-
culuur, de Flandres, Osxogoli tradicio-

nais enEuropaen plena evolución), Fer-
nando de la Torre Renedo (Federación
Cántabra de bolos, Proxecto educativo

Madera de ser), Joao Amado (univer-

sidade de Lisboa, Opatrimonio lúdico
tradidonalemPortugal. E5tad0daques-

téio)... E polanosa banda: Paco Veiga,
Antón Cortizas, Anxo 1. Eiriz, 1ois Par-
do, Daniel Pino, SecundinoGarcía,Xa-

bier L. Garda, 1ois Pardo (presidente
deBrinquedia), Xosé M. Malheiro,

Manuel Díai, Hugo Lage, Brais Fer-
nández, Manuel Rodríguez...

Os de Brinquedia son optimistas:
"Feliimente, Galizacamiña taméncon

paso, talvez curtoperofinne, nesepro-
cesoderecuperación, análise, posta en

valor e divulgación do patrimonio ltí;
dico que fomos quen de crear como
pobo ao longo dos séculos". Eque nin-

guén pense que arecuperación'é cousa
de nostábdcos, pois dáse o caso de que
son as sociedades avanzadas as que
máis interese veñen amasando dende

xahai décadas na recuperación do seu
patrimonio lúdico tradicional..


