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1- ancio nace un neno ou unha nena comeza a súa so-
f cialización. A primerra. a da súa conrorna máis ìn.
L mediata, a súa familiz. Despois. coa escola e as ami.
\z z¿des, vanse molimdo os marcos nos que se clesen-

voìve, Pero existe ademais outro e.lemento socializador clave,
que é a comunidade: dela aprende, participâ e experimenla.

Resulta significâtivo comprobar como se está aparcando
aos nenos u ás nenas do espazo público. É a renuncia da so-
ciedade a unha responsabilidade que lle é propia; a de educar
desde a pa: ticipación na comrmidade. Como se Þode preten-
der que as famiiias poidan educar, se limjtamos as súas po-
sibilidades de participâción, se lles resrinximo. os espuro.
pâr'â que os nenos e as nenås convtvm co resto das persoas.

Exis¿en {ultu¡as que promoven a integración da infa¡cia
nas disti¡tas esferas da vida porque aprecian o importaDte
que resulla a aprendizaxe transm;tida de xetación en xera.
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A eclucació¡r. tarefa da tribo jNacionalismo de balcón

ción, Esa era a cul-
últrmos rempos dá
os máis ca¡ivos^ ao
como se limitan as
ción por enten-

Demanda-
mos mozos
e nozas con
valores, pe-
ro debemos
proporciouar.
tles cootextos
nos que cioten
de sentido tales
prhrcipios. Des-
de logo, limitan-
do unicamente o
Labor de socializa-
ciónáfamiliaeao
ensino, como refle-
xo dunha socieda-
de cada vez máis
individualista e
menos inte-
gradora. non
é o modo de
[ace]o.

A crianza é

A,
tura dâ que nós provimos e que nos
sinars de que está a muda, na que
igual que as persoas maio¡es, ven
súas posibilidades de participa.

derse <<molestasr>.
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1/\ar'do:r ì,¿,rd,:ira riun Estado é ¡rrili¿arla

f conr,' illrtruItcilto de combare politiro
L otrl rt¡lìt;, r)âr lr .iil sociedâde cotìt ra ou-
\/na, clrua u¡¡ha ..op ciiferente repr.eselra-

cìón rtotitic.r, c!trasc Ðronovendo unha fractura
en toda regril (-ålr!lo ese u$() é ptolongado a fiac-
tura ap:årlrlase, e uotlr dei;tar de ser política e so-
cial para cunïr.rlersc L-ll nlÌrturâ da convivencia
e mesmo cio !,s¡adr¡. llss pãece que será o cani-
ño polo qrie ùcrlus nus próxìrnos cen díss, ata as
eleccións de trùit. O qur: ,:harnan (la [spàfiâ de
los baÌcunest, t'nìp,iz()u polo uso político da bal-
deira espaiiol:r ru contexto dun conflitù tetrìtoria.ì
entre paftidos ( at.alál¡s. *ntre Cåtalu_ñâ e España,
eltt¡e o Golte'rnt¡ cJ,¡ list¿do e o caraiá,n. ou como
se prgfira dit:it', seøtrtrrJo o carnpo de xogo irleolô-
xjco escr¡ilidu; Dero dc¡rde a lnæifestacìó¡ ,lo do-
mingo o confiìt, r pils()l.r á ser sociai e polltìco en-
tre espaiiois cle t squertlas e ce dereilas, O uso da
bandeila É,l súir ¡;eot ..r1>r'esiôu.

r\on sr:i se trs ,.1¡rixer¡¡es rlas dereitas se decaran
de que os votal}l¡i:: do l,S(--t[ {: l)odemos. di¡atr o que
digan os seus litleres. non vùr lrsæ a bandeil¿ arne-
rela e venrrella r ollo nril cadur polltico. úsa¡a ca-
ra a fóra. c¡-,as selccciórrs .le¡x¡tivas. peto ¡rou para
definirse poìiiicarncntr' ¡Ìo i¡rterior. Se os diri¡en-
tes da dereit:r nor¡ o Sabe¡:, ¡n:ìlo; se o sabeo e bug-
ca¡ no lso ,lâ brr,ndcir:r un catnpo de confito para
defi¡ri¡ a<ihesi¡]lrs, lìû.ì| como rnoilo conseguirán
apropiarse +;\propi:u - símbolos da cjdadalía
do pacto corrsf.itucional, que ieñen unhâ limitadâ
capacidaeie cuhural piua achegar adhesións libre-
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mente. Por qué isro é así só pode enrenderse den-
de a flisioria e Balfour; Ser¡ano ,: o Núñez Seixas
réñeno explicado con fundmento, pode qrre esres
dlixentes queir'æ pelexa.se coa Hrsro¡ia ou cm-
biar o pasado, e ranén pode que queúan canbiar
o presente, pero nunca pola na siml.ólica qr¡e es-
rán (ìscollendo \en crebr a corrvivcnria,

Antes da bandeira foi a lingua.
Vi¡rimos nu: Bstado e un nlruÌdo plurinaciural e

policultural, no que os idiomas son unha riqueza,
recoñecida e gara¡tida pola Constitución, e rnes-
mo unha vantaxe econótnica avalada polo merca-
do. oero volvemos ao tempo da lrânsición para
explicar o dereito de falar: escr.ibil, vivil, estudaï.
opr,rsltar e traballar en galego. Mais a bandei¡,a non
é alingua: quixeron reducir o uso do galego na es-
cola. e fTxose. pero ninguén pode obngr i pendu-
ra¡ tmha tea na casa.

O nacìonaÌismo de ba_lcón de Rìve¡a, Casado e
outros debe facer ¡:elsal qué errtr:udu.mos Þor tIa-
cioualismo ua linguaxe polírica r cotiá españ,,1a.
O nacio¡¡alismo é un a¡tefac¡o cultural, surídico
e político, que os historiado¡es analizamos corno
pasado, e que recupera axüa a ca¡racidade par.a ser
instrumen¡o de combate e confronta,:ión en con-
xunruras como a da Europa acttrai. pero en Ale-
maña e Fra¡cia, cando falan do re:.urdì¡ do nacío-
nalismo, non se refiren a Córseg.a ou Baviera: fa-
lan deles me$mús e da capaciclade eicluínte dos
serìr- nacioûalismos de Estado. In Espaia, meti-
dos nun bucle intelectual, perdr:r¡se a perspectiva
de que o nacionalistno perigoso e o qr¡e ten deftas
ao Estado e aos seus aparâros. Pensando hietori-
c¿mente o presente cornptobamr;5 decote que al-
gúns reñen a narión nn corazóri,: o E¡tado ne ca,
beza, pero se¡Jrien tendo o ìmper io nas gónadas.
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Respeta al que no
piensa como tú
Ha r¡ueltt¡ a ¡:rs;rr La derecha
ha tomado la cllle y ìa izquier-
da se lo ha to¡r;rdo rnel. No pue-
den soportal vcr {luÉ Jtâyâ gerìte
que no ptensa c('nto cllos. C¡een
que ellos tienerr lir ¡azón, toda la
razón y nada nras que la razén, y
los que no perisunros cor¡o ellos
somos o malos o lott(ts o (ul)os
mìetdas> () níos in{ouscientes-
Creen que, por rruestro bien, tè
nemos que pcnsu y ¡cfua¡ conlo
ellos, No iolcral otras formas de
pensar, otras foruras dc xctuür ni
ottâs form¡s dp vivir. Solo io de
ellos es 1o rluico vllirio, moral

y aceptabÌe. lPero quien les ha
dicho a esta gente que el pensa-
miento de izquierdas sea lo úni-
co moralmente aceptable?
Yo rne considero una persona de
derechas, católica y conservado-
ra. Y por supuesto, creo, que lo
que yo pienso es verdadero (si
no, pensaría lo contrario), pe-
ro entierìdo. tolero y acepto que
haya gente que no piensa como
yo. Y no por eso pielso ni que
Ios otros sean unos (mierdas>,
ni que tengar unos vâlores mo-
rales i¡rferiores a los míos, y ni
mucbo urenos pienso que sean
peores personâs qûe yo. Creo
que eD todäs las ideologías, la
derecha. la izquietda, el centro,

los de patatín v Ìos de patatán,
tienen y fenentos nuestra ¡azón.
y nuestras razones ìy nuestrâs
equivocacionesl Pe¡o nadie se
tiene que sentir superior a na-
die por pensar de una maneta
o dc otrå. Y io que creo que no
es admisibie es oue personajes
públicos insultcn y ve.ien a per-
sonas anónimas porque no pen-
sefiìos como ellos. Si el hecho
de que 44,999 o 45.001 personas
nos hayamos rnanifestado por la
uidad de Esparia el domirgo les
ha hecho revolvet.se las tripas y
vomita¡ bilis por todo tipo me-
dios iqué sería si hubiéramos si-
do casi 200.000t ¡No Io quiero ni
pensar! vtßGtNtA R. MAT€os. vrco

tamé¡ târefa da comu¡.idade. Un cativo ou unha câtivâ apren*
derá a ter llmites se tle proporeionamos experiencias de par-
ticipación, de convivencia. A construción das xeracìóns máis
novâs, dos seus principios e wlores, e do que estâs persoas
trarrsmitirán ás súas próximas xeracións, depende do mo-
delo que nôs proxectemos. Non é desexable unha socieda.
de fragmentada en (guer-os>, onde se invisibilice todo aqui-
lo que poida considerarse un estorbo.

Lembro u¡ compañeiro psicólogo que dicía que äntes os
neflos e a$ nenas eramos fillos de todo o bârrio. Hoxe, que a
infancia constithe un beu escaso e que a natalidade é un dos
problemas graves que afr.onta Galicia, quero pensar que ese
rexeitamento a compartir egp:¿2os con ne¡ìos e nenas se de,
be máis a unha estratdxja de mercado que a un cambio no
modeìo socia-Ì. ?orque precisarnos da tribo enteira para edu.
car. como di o famoso proverbio af¡icano.
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