
Do 18 de marzo ao 30 de abril de 2010

Casa das Asociacións
Rúa Manuel Beiras, 3 (antiga estación de Cornes)
15706 Santiago de Compostela

Mañás : de 9 a 14 h (luns a venres) e de 10 a 14 h (sábado)
Tardes : de 16:30 a 21:30 (martes a sábado)

O O 11 de agosto de 1933, comezou a Misión Pedagóxica de

Galicia, dirixida por Rafael Dieste; unha viaxe que duraría seis

meses e que percorrería as catro provincias galegas. Foi a

actividade de maior duración de todas as que realizou o Padroado das

Misións Pedagóxicas, que fora creado polo Goberno republicano o 29 de

maio de 1931, co obxectivo de levar aos lugares máis afastados uns bens

culturais que lles pertencían por dereito a todos os españois e non só aos

que vivían nas cidades.

Cando se cumpriron 75 anos daquela iniciativa, o Ministerio de Cultura,

a través da Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) quixo

organizar esta exposición en memoria do autor intelectual das ideas que

se desenvolveron nas Misións, Manuel Bartolomé Cossío —fundador e

presidente do seu Padroado, e que fora así mesmo director do Museo

Pedagóxico Nacional, de cuxa creación se cumpren agora 125 anos—, así

como na de todos os homes e mulleres que participaron nelas, en moitos

casos de forma altruísta, percorrendo as vilas e aldeas de España para

achegar a cultura ao medio rural e, á vez, descubrir a riqueza que ese

medio gardaba, mediante un xesto de fraternidade entre a cidade e o

campo que fixo madurar e medrar

unha xeración á que aquí se lle

quere render homenaxe.

Non sepodería esquecer, por

outra banda, que Cossío chegou a

esta terra por primeira vez en 1883, acompañado de Francisco Giner de

los Ríos, cinco días despois de inaugurarse o último tramo de ferrocarril

que unía Madrid coa Coruña e que, a partir de 1893, ambos comezaron a

pasar unha boa parte do verán en San Fiz de Vixoi (Bergondo). Desde entón,

Cossío, casado con Carmen López-Cortón y Viqueira, chegou a coñecer

moi ben a alma rural galega, conversando coas persoas que subían ao tren

e nas súas longas camiñadas polas vilas e aldeas da ría de Betanzos e, desde

logo, pola relación que mantiña con moitos mestres e mozos activos, que

ían á casa de San Vitorio en San Fiz contarlle as súas inquedanzas.

Esta exposición (síntese da iniciada pola SECC en 2006) —realizada

coa colaboración da Concellaría de Participación Cidadá do Concello de

Santiago e do Museo Pedagoxico de Galicia, a partir dun proxecto da

Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]

e producida pola Residencia de Estudiantes— divídese en varios epígrafes

que percorren desde os antecedentes desta experiencia —que hai que

buscar arredor de 1881, cando desde a Institución Libre de Enseñanza,

Francisco Giner de los Ríos propuxo unha serie de medidas para a reforma

da instrución pública, entre as que se incluía a creación de «misións

ambulantes»—, ata os servizos que ofrecían as Misións Pedagóxicas: o

Servizo de Bibliotecas, o Museo do Pobo, o Cine, o Coro e Teatro do Pobo,

o Servizo de Música ou o Retablo de Fantoches, que naceu en terras

galegas. Os habitantes das aldeas e das vilas ás que chegaron as Misións,

así como os intelectuais, pintores, escritores ou mestres que colaboraron

nesta iniciativa, son os protagonistas da mostra e, en especial, Manuel

Bartolomé Cossío quen, desde a presidencia do Padroado das Misións

Pedagóxicas, non só exerceu un labor de dirección intelectual do proxecto,

senón que estivo pendente ata dos máis pequenos detalles. Ademais, a

exposición quere facer reflexionar sobre o que supuxo para aquela

mocidade, chea de ilusións, a súa colaboración nas Misións Pedagóxicas,

e o corte que produciu nas súas biografías o estalido da guerra civil, que

lle puxo fin ao réxime democrático.
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PROXECTO

PRODUCIÓN EXECUTIVA

Esta versión it inerante da
exposición está baseada no
proxecto orixinal da mostra
organizada polo Ministerio de
Cultura, a través da Sociedad
Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC).

COLABORA
ACTIVIDADES PARALELAS:

XORNADAS DE COMUNICACIÓN E DEBATE
(mesas redondas coa participación de destacados
representantes dos ámbitos pedagóxicos, da historia
da arte e da creación cultural en xeral)

Abertas á participación do público

Visitas guiadas dirixidas a estudantes secundarios
e universitarios

ITINERANCIA EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA



a s  m i s i ó n s  p e d a g ó x i c a s  e n  g a l i c i a

En 1932, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Alexandre Rodríguez

Cadarso, coa axuda dos inspectores de Ensino Primario Manuel Díaz Rozas e

Xerardo Álvarez Limeses, organizou ciclos de conferencias para fomentar a cultura

popular en diversos pobos da Coruña e Pontevedra. Esta actividade anticipou a

misión pedagóxica que se desenvolvería entre os meses de agosto e decembro

de 1933, e que resultaría a máis longa de todas as que realizou o Padroado.

Nesta misión, dirixida por Rafael Dieste, quen contou coa axuda de Ramón Gaya,

Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Cándido Fernández Mazas, Xosé

Otero Espasandín, Antonio Ramos Varela e o cineasta José Val do Omar, fíxose

coincidir, por primeira vez, a actividade misioneira co Museo do Pobo. Ademais, ao

seu paso por Malpica, realizouse o primeiro ensaio do Retablo de Fantoches estreando

unha farsa ideada por Dieste. Val del Omar rodou escenas en Malpica (unha morea

de nenos baixando correndo ao peirao) e Compostela (os campanarios da cidade

tanxendo), a onde chegaron para entrevistarse con Cadarso, hoxe perdidas.

En 1934, o Padroado organizou outras dúas misións: unha en Pontevedra, na que

participaron Antonio Ramos Varela, Javier Farías, José Muntada Bach, José Benito

González e Jesús Eugenio Pérez, e a outra na Coruña, que contou coa colaboración

de Manuel Díaz Rozas, director da Sección de Pedagoxía do Seminario de Estudos

Galegos. En 1935, houbo unha misión no Pindo, na Coruña. A última actividade

realizada en Galicia tivo lugar en Ramirás (Ourense) poucos días antes do comezo

da Guerra Civil; pero pouco se sabe destas últimas aínda.

Até decembro de 1934, o Padroado distribuíu en Galicia un total de 405 bibliotecas:

79 na Coruña, 48 en Lugo, 123 en Ourense e 155 en Pontevedra. Juan Vicens de la

Llave, entón funcionario da Junta de Intercambio e Adquisición de Libros, visitou

varias destas bibliotecas por encargo do Padroado.


