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Por suposto, nunca se me 
ocorrería non valorar o peso 

que realmente teñen todas as 
materias que se imparten nese 
momento tan importante na 
vida de todo ser humano que 
é o paso pola ESCOLA. Deses 
primeiros anos de vida e apren-
dizaxe da cidadanía depende 
moitísimo o camiño que cada-
quén vai seguir ao longo da súa 
existencia. A capacidade para o 
estudo e a concentración, a fa-
cilidade para o cálculo mental, 
pero tamén para a comprensión 
lectora, son algunhas das armas 
que, pouco a pouco e como sen 
decatarnos, van manexando os 
futuros responsables das futuras 
sociedades dun país ou dunha 
nación cunha certa familiarida-
de. O uso, máis ou menos con-
tinuado, destas armas de “cons-
trución masiva” provocará nos 
cerebros destes pequenos e pe-
quenas unha apertura tal que 
marcará dun xeito irremediable 
a súa relación co resto da socie-
dade que no seu momento lles 
toque vivir.

E nese contexto ao que me re-
firo, escoitamos moitas… moití-
simas… demasiadas veces de-
terminados termos relacionados 
coa CULTURA cunha intención 
claramente pexorativa… deixa 
de facer o PALLASO… estás fei-
to un COMEDIANTE… xa está 
ben de tanto TEATRO… este 
é un país de PANDEIRETA… 

déixate de GAITAS… vaite coa 
MÚSICA a outra parte… e non 
nos decatamos do inxustos que 
estamos sendo cunha activida-
de cuxa principal finalidade é 
abrir os nosos cerebros cara á 
nosa realidade e ás outras rea-
lidades que nos sobrevoan con-
tinuamente. 

Cando lle rifamos a unha pe-
quena porque anda escapando 
continuamente cun libro polos 
recunchos da casa para poder 
ler tranquilamente, quizais de-
beriamos pensar que o proble-
ma non é que queira estar sem-
pre cun libro ou cun conto nas 
mans; o problema está en ler 
en espazos cunha luz deficien-
te que co tempo, seguramen-
te, acabará convertendo esta 
pequena lectora nunha peque-
na lectora cunha certa incapa-
cidade visual. Apoiemos todo 
tipo de iniciativa cultural que 
agrome nos nosos pequenos, 
da mesma maneira que apoia-
mos o seu proceso hipnótico 
diante dunha pantalla de televi-
sión... ou de ordenador... ou de 
móbil... cando nos interesa que 
non anden polo medio a moles-
tar. Deste xeito, estamos axu-
dando a que a capacidade de 
observación do mundo exterior, 
dos pequenos e pequenas, se 
multiplique dun xeito incrible-
mente proporcional ás súas ca-
pacidades de comprensión ante 

aquilo que está nese momento 
ocupando os seus instintos de 
aprendizaxe. 

Por iso, non podemos nin de-
bemos ter medo ante a posibi-
lidade de que os pequenos es-
tudantes decidan dedicar parte 
do seu ocio non só a actividades 
puramente físicas, senón tamén 
a outras actividades que lles van 
facer traballar uns músculos, se 
cadra non tan evidentes, pero 
si tan importantes como aque-
les outros máis visibles. E sa-
bedes?... é máis que probable 
que eses nenos e nenas teñan, 
nun futuro máis próximo do que 
pensamos, unha actitude com-
pletamente aberta ante as dis-
tintas variedades e opcións que 
xorden na sociedade na que es-
tamos inmersas. Seguramente 
gran parte dos problemas deri-
vados da falta de respecto, que 
a diario vemos na sociedade 
que nós axudamos a crear, pa-
sarían a un segundo plano gra-
zas, precisamente, a esa capa-
cidade para entender outras 
formas de pensar. Entenderia-
mos claramente que, dentro e 
fóra da casa, todos e todas so-
mos iguais, non por unhas fra-
ses correctamente escritas nun 
libro determinado, senón por-
que non pode ser doutro xeito.

Somos responsables de que as 
nosas descendencias gocen dun 
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mundo mellor, máis afable, máis 
respectuoso, máis xusto, máis 
tolerante. E se o camiño para 
acadar ese utópico e ansiado 
futuro puidera quedar sinalado 
grazas a esas pequenas pílulas 
de expansión das mentes das 
que estou escribindo? E se o 
achegamento das nosas peque-
rrechas e pequerrechos a ese 
fascinante mundo, que pode 
chegar a crear a lectura dun li-
bro, dependese das súas capa-
cidades para xogar con eses so-
ños que xorden continuamente? 
Quen de nós, os adultos que 
tanto sabemos, lles vai negar 
esas posibilidades intuíndo todo 
o ben que lles vai facer, non só 
a eles, senón á sociedade? E, se 
aínda por riba, esa aprendizaxe 
pode vir da man do xogo máis 
natural que poidamos imaxinar 
xunto ás amizades, que nesa 
época da vida van aparecendo, 
e xunto ás novas amizades, que 
irán xurdindo grazas a eses xo-
gos continuos de relación, como 
alguén pode dubidar da inmen-
sa importancia do TEATRO den-
tro da ESCOLA?

O teatro pode ser unha das cha-
ves necesarias e precisas para 
que os nenos e nenas poidan 
aprender a relacionarse entre si, 
para que aprendan a reaccionar 
ante aquelas circunstancias que 
a vida irá poñendo nos seus pa-
sos cara ao futuro, para sortear 
os buratos negros que irán apa-
recendo no seu diario camiñar. 
Si, o teatro é moitísimo máis im-
portante do que moitos e moi-
tas de nós poderemos chegar a 
comprender nunca. 

É unha aprendizaxe absoluta, 
un adestramento continuo, fí-
sico e mental. É un xeito diver-
tidísimo de aprender a tratar a 
xente que nos rodea, de valo-
rar as capacidades dos demais e 
de tentar amosar as nosas pro-
pias capacidades sen medo, sen 
vergoña porque... precisamen-
te estamos xogando a iso, e nos 
xogos non hai que ter medo. 
Nos xogos hai que confiar nos 
demais e conseguir que os de-
mais confíen cegamente en nós. 
E, se os adultos tivésemos xoga-
do máis ao longo das nosas vi-
das, seguramente non teriamos 

que andar escapando con medo 
deses idiotas que teñen un bo-
tón vermello debaixo dos seus 
dedos.


