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 “GAIOLA ABERTA”
EN TORNO A HISTORIA DUNHA REVISTA

Nuria Dorrío

Corría o ano de 1984. Pouco tempo levaría de andaina o Instituto do que agora se conmemora o 25 aniver-
sario cando xa se percibía a necesidade dunha canle de expresión de seu. Saía á luz «0 Voceiro» das Lagoas.

Non nos é dado saber exactamente (a difícil localización de exemplares impide a documentación) cando
empezou a darse en chamar «Gaiola aberta», nome co que se virá coñecendo ata o momento. Pero a pouco
que se repare no título, bótase de ver o seu metafórico sentido: o da procura dunha vía de expresión para un
centro de ensino ó que a voluntariedade, entusiasmo e anceios de comunicación dos seus moradores facíano
distar moito de converterse nunha gaiola institucional. Dahí que xurdira xa aberta, por principio. Aberta á
participación, á colaboración e ó pulo polo diálogo. Disque tamén podería ter algo que ver co «engaiolamento»
na súa acepción de seducción (intelectual). En calquera caso, está visto que a apertura de interpretación
comeza polo seu propio nome.

Examinando os números conservados (que xa, pasan da vintena), ben se
poderían distinguir tres etapas na evolución da devandita revista, aínda
que non sexa máis que atendendo ó criterio de presentación formal.

OS COMEZOS. Sen dúbida resulta pouco menos que emotivo botar
unha ollada a eses números da xa algo lexendaria década dos oitenta:
eses amarelecidos folios unidos por unha grapa (cando non se trataba
dun tamaño de cuartilla), os artigos manuscritos, o espontáneo trazo
das ilustracións... non fan senón dar mostra de ata qué punto a vontade
de dicir estaba moi por enriba da precariedade dos medios dispoñibles.

Baixo os auspicios de Manuel Zabal e Elena Arnaiz, eses primeirizos
números da revista, dos que os rasgos máis salientables semellan ser o
sentido do humor, a imaxinación, a urxencia das novas acontecidas no
entorno máis inmediato, sen que faltara o espírito crítico (velaí o nú-
mero de 1992, no que se puña en cuestión o que tería de celebrable un
V centenario da conquista, colonización e, en definitiva, devastación
de América)... compoñen o retrato de todas aquelas promocións de estudiantes que se quixeron facer oír.

A CONSOLIDACIÓN. Foi en febreiro do 94, tras preto de dous anos sen ter aparecido, cando o número 12
de «Gaiola aberta» se nos presenta tal é como a coñecemos durante bastantes anos: revestida dunha incon-
fundible portada -e contraportada- de papel de estraza, formato e tipografia de revista máis propiamente
dita, e o seu propio prelo (“PRELO PIOLIN”).

Cos reforzos de dúas emprendedoras profesoras do departamento de Lingua e Literatura Galegas (Mercedes
Seixo e Celia Díaz) no equipo de Redacción e os alumnos que por entonces se foron ofrecendo a tomar parte
na tarefa, tratouse, como di a editorial, de «aportar algo novo a esta nova etapa, queriamos coidar moito os
aspectos visuais, que os textos fosen serios, profundos, sen deixar de ser amenos».

Foi daquela cando se empezou a buscar unha certa unidade ó conxunto con números monográficos sobre
temas como: os cen anos da historia do cine que se cumprían en 1995, o Día da muller traballadora, a
xubilación do noso inesquecible bedel José González Nóvoa -máis coñecido como ‘Pepe»- ou o autor
homenaxeado no Día das Letras galegas (caso este último que, nalgunha ocasión, precisou dunha separata ó
número correspondente).
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Pero seguiuse dando cabida ó comic, ás noticias, ás enquisas, á creación literaria, á opinión, e ás consabidas
seccións de ‘Pasa-tempos», suxerencias de lectura, actualidade musical e cinematográfica... ó que se engadiu
a publicación sistemática dos textos premiados nos concursos literarios así como ós discursos lidos no ritual
de despedida do C.O.U. do ano anterior.

E todo iso sen esquecer en ningún intre a esencia da
«Gaiola» (sobre a que voltamos a facernos eco da
editorial): ese «canto do paxaro que ás veces é críti-
ca, outras protesta, outras lamento, sempre desafogo.
E debemos alegramos porque toda publicación, aínda
que sexa escolar ou máis por selo, supón posibilidade
de expresión e liberación, de recepción e comunica-
ción; e isto é saúde mental para todos».

O PRESENTE. Cando o futuro da revista se aventu-
raba dudoso -a pesar da inestimable axuda de Elvira
para tirar do remolque da súa continuidade-, a ini-
ciativa do incansable Ramón Area (en representa-
ción do departamento de Filosofia) por un número a
prol da paz, foi a causa de que se acabara facendo
cargo das últimas tiradas, nas que se aprecia unha
considerable mellora do aspecto á vista, un decidido
incremento da seriedade nos contidos, e unha per-
manente invitación á reflexión e á implicación des-
de tódalas áreas de coñecemento.

Diríase que simbolizan a actualización material, cos
recursos máis avanzados, do espírito que sempre
acompañou o devir desa nosa revista por face-las
cousas o mellor que se puido en cada situación.

Supoño que seguirá a existir aquel buzón do vestíbulo que nunca deixará de precisar que o enchan de
colaboracións, e que a porta da redacción seguirá aberta -non podía ser doutro xeito- para todos.

Concebida como voz dos alumnos, pero sempre necesitada -e agradecida- de que algún que outro membro
do profesorado e persoal non docente aportara unhas páxinas e botara unha xenerosa man de experiencia
nestas cousas da publicación máis ou menos periódica, a «Gaiola Aberta» é unha testemuña de cooperación,
de traballo arreo ombro con ombro dos dous principias sectores de poboación do I. B. Lagoas: mestres e
estudiantes, por sacar adiante un medio de comunicación.

Só cabe desexarlle -ó igual que ó Instituto, co que xa vai tendo unha historia en común de arredor de dúas
décadas- que, como auguraba aquel precursor «Voceiro», siga medrando o froito do que hai xa tantos anos
se plantou, «la semilla de una ilusión que quizás muera con nosotros, o que como el Fénix resucita de las
cenizas para nacer con más fuerza de las manos de otros». E non se pode menos que comprobar con agrado
que, a día de hoxe (como n.º 12), a pesar dos avatares do tempo: «A fin de contas o que importa é que A
GAIOLA ESTÁ ABERTA».


