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OS TOUROS DESDE A BARREIRA

Xosé Manuel Piñeiro Borrajo

Son moitos os colegas de profesión que me preguntan se algún día penso voler ó ensino. A todos
lles contesto aquelo de que non teño demasiadas ganas de enfrontarme outra vez ás «feras». E
que conste que me sorprendo a min mesmo dicindo esto, cando hai só dez anos era un auténtico
namorado da miña profesión. Tamén é certo que este namoramento era debido a que, seguramen-
te, salvo nun par de cursos, non tiven a necesidade de pasar polo mal trago docente de ter que
avalia-los alumnos. Ese é un privilexio marabilloso que posúe o departamento de orientación.
Aínda que tamén é certo que se estás comprometido coa causa, pasas outros malos tragos escoitando
nas xuntas de avaliación a aquela profesora de matemáticas que, despois de «catear» ó noventa
por cento dos rapaces, che espeta iso de «es que yo no creo en eso de la pedagogía, los chicos
lo que tienen que hacer es estudiar más y dejarse de tanto psicólogo y tanta pamplina» (sic).

Hoxe, visto desde fóra e cunha boa perspectiva temporal, decátome de que aqueles que exercen
a profesión de mestre (gústame esta palabra, aínda que a moitos dos meus colegas licenciados
e doutores lles pareza devaluada) han de ter máis vocación cós que van de misioneiros ó Ama-
zonas.

Coa humildade propia do que ignora os miolos de todo o que leva acontecido nas aulas na última
década, sigo pensando que aínda está por facer a auténtica revolución educativa- aquela que sexa
capaz de axudar a medrar persoas que valoren moito máis a súa formación como cidadáns libres,
solidarios, tolerantes e cultos, có dominio absoluto das derivadas, o inglés ou a informática.
Rapaces que entendan que a cultura do «pelotazo» é un engano, que asuman que non se pode
«trepar» á costa de ir pisando a cabeza dos demáis, e que, no fondo, por moi doutores, arqui-
tectos ou astronautas que sexamos, nunca seremos felices se o éxito profesional non vai acom-
pañado dunha auténtica riqueza interior, algo que non dan nin os cartos nin as medallas.

Sei que en moitos de vós, queridos compañeiros, xorde a miúdo a dúbida existencial de ¿quen
ten a obriga de formar ós rapaces? ¿a escola ou a familia?. Está na boca de moitos docentes a
frase de «se os pais non poden con eles, menos imos poder nós». Imaxino que hoxe en día é
complicado dominar algunhas aulas nalgúns centros porque, a fin e ó cabo, non deixan de ser un
reflexo do que ocorre nas casas ou nas rúas, onde parece que a batalla está perdida, pero nesta
profesión, ó igual que na medicina, ninguén pode renderse ata esgotar tódolos medios ó seu
alcance para tratar de salva-lo paciente».

Dubido moito que se gañase algo coa implantación da xornada continua na maioría dos centros,
co engano de que as tardes son para potencia-las actividades «extraescolares», a non ser que por
«actividades» entendamos estar tirados no parque gastándolle as teclas ó móbil, «graffittear»
toda canta parede se atope ou «cyberchatear» ata a extenuación «filosofando» sobre a vida, obra
e milagres do último expulsado de «Gran Hermano».

Sei da limitación de medios e da indefensión coa que se segue tendo que traballar no ensino. Sei,
porque mo contades vós, que ante os «sacrosantos» dereitos dos alumnos, hai que andar con pés


