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EDITORIAL

UN ANO E UN DIA
Vimos de cumplir un ano desde que naceu CONTRARRETRANCA, e máis

que festexar aquel dia en que parimos a idea, celebramos que ainda non se
produci-se 8 nosa anguriada defunción. Os aprendices de Pitonisa que nos
predecian apenas un par de meses de existéncia, despois de consultar outras
experiéncias semella ntes, terán que reconvertir a sua bola de cristal de
oráculo de Delfos en adorno da mesa camilla na que cavilan nos proxectos
frustrados por nunca ter-se posto a realiza-los.

Ainda que David Cooper , na sua tirada buscándo- nos a vida como poi-
obra, '~ Morte da Familia", cuestiona damos.
os aniversários como un complexo de Depois deste periodo de condena,
culpabilidade por ter abandonado o agardamos emancipar-nos do cautivé-
paraiso do seo materno, e unha home- rio da precariedade de médios, e con-
naxe ao feito de que o pariran a un, solidar-nos como Médio de Comunica-
cando eso é o menos definitório da pró- ción Estabel inserto na sociedade Es-
pria identidade, pois o que nós somos tradense, e ao servizo desta sociedade.
non ten que ver cunha data senon coa Neste número prestamos especial
nosa progresiva experiéncia cotidiana; atención precisamente a un sector eco-
o certo é que, lonxe da anti-psiquiatria nómico clave, e fundamental para o de-
de Cooper, e desde unha lexítima pers- senvolvimento do naso Concello: O
pectiva Socioloxica os cumpleanos son AGRO.
unha homenaxe do colectivo ao indi- Con esta.aportación que aquí face-
vidual. O que, si cabe, é pior: as nosas mas ao estudo da sua problemática,
individualidades non precisan de cere- agardamos abrir un debate necesário
mónias de loubanza para que o naso sobre un colectivo, os labregos, que es-
"ego" sobreviva a adversa climatoloxia tán diante dun reto que simplemente se
cultural que por esta comarca temos impón, sen diálogo, sen alternativas,
que sofrir. sen sensibilidade, paréce-nos grave

O noso non é un complexo de cul- deixar cair afirmacións como as verqui-
pabidade, é unha culpa sartriana, un- das por certos reponsabeis da Conse-
ha inmensa culpa de ter cometido os lIeria e Ministério de Agricultura de que
actos que se nos imputan: Ter transgre- sobran centos de miles de labregos,
dido as reglas da apatia, e infrinxido a sen paralelamente ofertar ocupacións
lei do siléncio, ter atentado contra a pa- que sustituan a que actualmente teñen.
sividade a que se condena a mocidade, Cómo chegamos a ésta situación?, Qué
profesar a ilícita crenza na información saidas temas? Como enfrentar o futu-
alternativa, e outros delitos menores ro? Agardamos que CONTRARRE-
polos que vimos pagando un ano e un TRANCA contribua con ese ESPECIAL
dia a pena de traballos auto- forzados AGRO a iluminar certos vierios de res-
pola caréncia de médios, privación de posta para estas interrogantes.
liberdade durante as xornadas da mon-
taxe de cada número, e baixo a imposi- Contrarretranca
ción da fianza de ter que sufragar cada
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AS RAleES DO PROBLEMA

O PASADO DO AGRO
A triloxia de artigos que hoxe damos comenzo, comprenderá este primeiro sobre o PASADO do Agro; un sobre o

PRESENTE (reflexión sobre a situación actual, e as loitas levadas a cabo no último ano) e por último remataremos coa
publicación dun sobre o FUTURO do agro. Ainda que irán publicados en distintos números de CONTRARETRANCA po
la sua longa extensión, debo xa recalcar que non se debe fragmentar a discusión con cuxo obxecto se publica, pois
queren servir de base para un debate sobre o AGRO no que se parta dunha concepción global do que é a história que
explica a situación presente, e de como podemos encarar o futuro a partires do que temos na actualidade.

Non quero empezar este aparta
do ocupando-me excesivamente da sua
importáncia para o entendemento da si
tuación actual, xustificando dita mirada
retrospectiva, simplemento invito-vos a
seguir-me nesta ollada ao pasado e ve
redes por vos mesmos que se auto
xustifica esta referéncia pretérita para
explicar moitas cousas do noso presen
te; e sobre as que descansan as condi
cións de posibilidade do futuro.

Ainda que na Galiza existen la
bregos e gandeiros desde o Paleolítico
superior, non é obxeto deste artigo fa
cer arqueoloxia e inventário de episó
dios, senon entrar a plantexar xa a es
pecificidade das transform acións no no
so agro que influiron na sua actual
configuración. Partamos xa, pois, da
existéncia dun campesiñado que ocu
pa,ba a nosa terra pero que non a po
seía e que a traballaba para a subsis
téncia pero non para o mercado. A "Ca
sa", unidade económico-familiar sobre
a que descansa a produción campesi
ña, non estaba o.rientada a gañáncia,
senon - como di Eríc R. Wolf - a "Iimitar
a producción aos artículos que poden
ser directamente utilizados polos pro
ductores". Se temos en conta a circuns
táncia de que debían pagar aos seño
res, ou ao Igrexário un tanto por cen
(un 20 ou 25%) do que produciran, ex
plica tamén que non hoube-se moito in
terés en mata.r-se a traballar para gañar
máis, pois terian que pagar máis. Din
nos Rodríguez Galdo e Fausto Dopí-

o CATEcr 3jIO'D' O:GALLEGO:

]J.-¿,Sondes lahl'ego?'
R.-Sí, prll-a.·mitia disgl'acia.

"Un catecismo para o Deus dos Labregos.

ca: "0 pequeno camponés, propietário
ou arrendatário (ou ambas cousas a
vez), vive normalmente ao límite da me
ra subsisténcia, e nos anos normais
vende unicamente parte da sua produ
ción para atender as compras máis ur
xentes (apeiros de labranza, sal, vesti
dos.. .), ao pago dos impostos ou as
cargas monetárias, e tal vez convirta a
sua colleita de trigo nun cereal menos
cotizado, que constituirá o seu alimento
habitua/". Esta situación fada que os la
bregos estivesen sometidos aos acci
dentes metereolóxicos dos que depen
dia as suas colleitas, e por tanto a sua
subsisténcia. Así as copiosas chuvias
de agosto, septembro e octubro do 52
que arruinaron a colleita deste ano po-

de considerar-se como un desencade
nante dunha crisis na economia galega
que seria ostensible até o 57; demos
trando a sua estructuración en base a
agricultura de subsisténcia; como di no
1.853 José María Castro Bolaño,:'~

excasez do 1.852 non fixo máis que po
ñer en evidéncia o mal; pero en realida
de non o produciu, por que se deriva de
causas anteriores". As í a crise do 52 ta
mén fixo explícita a lenta e tardia inte
gración de Galiza no mercado español,
ainda que o mercado español na Galiza
tiña xa penetrado danando seriamente
o sector artesanal; pois podían ter sido
evitada, e a sua vez a fome, as fiebres
estacionais, e a epidémia de cólera,
que causou. Graficamente recollemos
aqui as palabras do Diputado ponteve
drés Hermenegildo Gallego: "Si esta
província non estive-se, como as de
Africa, separada pode dicir-se do resto
de España, pouco ou nada importaria a
estración (refire-se a exportación de ce
reais) pois polo camiño que fai vinte
anos se esta construindo cara Castilla,
viria en tres días os trigos e viños de
Zamora e en deceseis horas os cente
nos de Ourense por cámbio de frutos,
pesca e mercancía nivelando as nece
sidades dos cereais vivificaría ao país. "

A esta interpretación haberia que
completa-la coa de Joam Carmona,
quen ven de publicar un interesante es
tudo sobre as industrias artesanaís do
liño; no que nos aponta uns primeiros
pasos cara o mercado, e que xa racha-
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c.~ do INEM NUMERO 3.978
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c. SAN PElAYO. 21 36680 A ESTRADA
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ria co modelo de economia de subsis
téncia; non en tanto dada a sorte que
correu estas industrias textís tampouco
altera a análise de Galdo e Dopico. Ao
estar a comercialización da produción
de liño en máns calteláns, e con redes
de comunicación esperpénticas ( por
exemplo os temporeiros que ian a sega
a Castilla); cando apareceu o auxe do
algodón Inglés, as redes de comerciali
zación abandonaron a produción de liño
para adicar-se a distribuir algodóns.

Os Foros son a carga impositiva
máis aplastante na modernización do
campo Galego e das áreas limítrofes de
León e Astúrias, descoñecido nas ou
tras partes de España nas que coas
Cortes de Cadiz empezaron a transfor- ~

mación das relacións de propiedade da :>
o

terra. En 1.811 xa se publica o primeiro "i
~

decreto de abolición dos señorios, com- ~

pletado ca de 1.823, e outros que ao
longo do século" XIX se deberon ao pac-
to entre liberais e terratenientes que fo
ron significando xunto coa Desamorti
zación de Mendizabal un cámbio xurí
dico na forma de propiedade que non
no cámbio de propiedade, pero que dei
xou como propiedade privada en senti-
do burgues unha terra que xa ia ser ex
plotada baixo orientacións capitalistas
cara o mercado, e transformando-se o
modo de produción feudal cara modo
de produción capitalista da terra men
tras Galiza ficaba no modo de produ
ción Feudal até o séuclo actual.

Coa desamortización a pequena
burguesia urbana Galega adicou-se a
compra dos foros para recibir unha ren
ta pola terra e convertir-se eles mes
mos en foreiros. Adicaron-se a vivir de
rentas en vez de adicar-se a levar a ca
bo unha revolución industrial nas nosas
cidades que fixeran posibel a absorción
do excedente povoación activa do cam
po obligando a este a emigrar fora de
Galiza ao carecer a nasa terra de unha
Buenos Aires, ou dunha Habana, xa
que, por dar un dato, en 1.900 A Estra
da era o Concello máis povoado da pro
víncia de Pontevedra, pero na Vila,
computaban-se 1.300 habitantes dos

26.838 que habia en todo o Concello. A
non articulación rural-urbano levou his
tóricamente a unha conforntación que
explica enfrentamentos como os "cer
cos'" que os labregos exercian contra
as Vilas, como medida de presión. O
"Monumento ao Labrego" e a "Festa
do Labrego" de Lagartóns conmemo
ran un deses cercos.

O certo é que se produce un mo
vimento demográfico alén das nosas
fronteiras en busca de grandes urbes
fundamentalmente latino-americanas.
650.000 emigrantes netos produxo Ga
liza desde 1.870 até 1.914. Esto - evi
dentemente - alixeirou o peso da po-

esta o a rego en 1. 1 en agartons

voación sobre a terra e permitiu un len
to e dooroso proceso de transición dun
ha agricultura de subsisténcia cara un
ha maior especialización gandeira.

E así temos que constatar cám
bios na estructura de subsiténcia cara
unha maior produción cara o mercado.
Desde finais do XVIII até 1.820 Galiza
pasou de importadora a exportadora de
cereais. As roturacións intensificáron
se, en 1.860 Galiza convirteu-se en ex
portadora de cabezas de gando vacún
a Inglaterra ou a outras zonas do Esta
do.

Esta incipiente especialización
produxo alguns cámbios en cultivos tra
dicionais. Ao millo e a pataca engadi
ron-se-lIe cereais forraxeiros, a exten
sión de pastos e pradeiras. Galiza co
menzaba póis a transformar a sua
tradicional agricultura de subsisténcia
pola crecente orientación cara o merca
do. Brañas discribiria ao labregos do
seu tempo dicindo: "el aldeano gallego
no tiene más que dos recursos para ha
cer frente a las necesidades de su fami
lia y a las del despiadado fisco: el maíz
y el ganado vacuno. El primeiro provee
de pan para sus hijos, de alimento para
sus cerdos, gallinas y, sobre todo, le
proporciona en diversas épocas un fo
rraje sano y sustancioso para sus bue
yes" e o gando empregaba-o - segundo
él - para dispor de diñeiro co que pagar
os tributos. Nesta situación os Foros
como carga anacrónica convertíron-se
nun obxectivo a liquidar polos labregos
Galegos. Non é sorprendente que se
escomenzara o proceso de redención,
as remesas de emigrantes empezaron
a orientar-se a pagar ao foreiro para fa
cer-se donos de seu. Esto - obviamente
- sustraeu capitais da terra e retrasou o
proceso de especialización, consolidan
do a vez a fragmentación e atomización
da terra; dous factores internos que ex
plican parte da limitada extensión que a
pesar da orientación gandeira e a maior
diversidade de cultivos experimentou a
agricultura galega neste peiodo.

Cando digo factor interno debo
matiza-lo. Logo falarei dos factores ex
ternos, pero creo que é necesário facer
unha reflexión teórica de como a forma
ción do Estado Moderno, e a liquida
ción do "ancien regime", a construción
dun aparato burocrático e unha estruc
tura xurídico-administrativa ca liberalis
mo e a restauración non tivo para nada
en conta a realidade Galega, non se le
xislou adecuadamente cara a necesária
reforma agrária Galega, nen se dotou a
parróquia, as comarcas, e a Galiza no
seu conxunto de entidade política que
servi-se de instrumento para facer-lIe
frente a esa situación. A criación das

UIIIDNS
AGRARIAS 1!/ Rosal;. de Ca«ro 14, 41 B
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Deputacións, é un exemplo de como se
articulaban institucións artiiciais en fun
ción dos intereses particulares dos que
participaban nelas, ou do Goberno de
Madrid. Nesta situación asentou-se o
edifício do Caciquismo, que segundo
nos di Castelao, xurdiron do desbara
xuste entre super-estructura política e
problemas dos cidadáns, servindo de
intermediários entre o poder que lexis
laba en función de realidades alleas a
Galiza, e os Galegos que se vian obli
gados a recurrir a eles para flexibilizar a
lei de xeito que se adecua- se a eles. (ij

Esta reflexión explica como os Galegos ~

tiveron que buscar-se solucións indivi- ~

diais, emigrando, en vez de dotar-se ~

dunha solución colectiva que se canali- ~

za-se nunha reforma xurídico-adminis
trativa ao servizo dos seus intereses.
De aguí que as devanditas causas in
ternas non son en "sensu stricto" debi
das aos que sufren a situación senon
aos que a producen: nomeadamente os
que construiron o Estado Liberal Mo
derno na España. Para comprender
mellor esta relación rem íto-me ao
"Sempre en Galiza" de Castelao onde
realiza unha lucida e acertada analise
da revolución burguesa no Estado Es
pañol e do liberalismo.

Pero falemos xa das devanditas
"causas externas" que retrasaron a
modernización do agro galego. E recor
demos que estabamos na incipiente es
pecialización na Gandeiria cara o mer
cado, e unha maior diversificación de
cultivos. Eu marcaria 3 fundamentais:

12 Auséncia de vias de comu
nicación axeitadas.

22 PoHtica Arancelária perni
ciosa para o campo Galego.

32 Caréncia de tecido agro-in
dustrial e comercializador, que ela
bora-se a nosa matéria prima e a co
loca-se nos mercados.

Debullando estas tres causas te
riamos unha explicación de por qué a
crise agrária de finais do século XIX, e
para eso vou- me remitir ao estudo de
Xaime Garcia-Lombardero e Viñas.

Esta crise, ao igual que a actual,
achacou-se a un exceso de super-pro
dución; pero xa no seu momento figu
ras como José A. Parga Sanjurjo sina
laron como causa mais ostensible e in
mediata a competéncia que comenzaba
a exercer as carnes de vacún proce
dentes dos Estados Unidos que, como
acontecero cos grans, invadiron os
mercados Europeos e, especialmente,
as prazas de Reino Unido. Este motivo
traeria como consecuéncia un descen-

Agraristas Estradenses con Losada Dieguez ao
frente das loitas labregas.

so das exportacións de gando galego.
Por parte de Inglaterra o gando USA
supúxa-Ile unha série de ventaxas que
explicaban a redución das compras a
Galiza. Un transporte máis veloz para o
gando americana fundamentado nos
adiantos tecnolóxicos do vapor, frente
aos excasos, caros e lentos transportes
galegos. Os baixos précios americanos
frente aos subidos précios a que se
vendia na Galiza o gando de exporta
ción debido a estructura agrária de ga
lega (minifundio, fragmentación da ca
mada gandeira, auséncia de selección
de razas) e outras características non
imputabeis ao sistema agrário (incidén-

cia tributária, lexislación proibicionista
en matéria de comercio exterior que
provocaba represálias de outros paises
e das que logo falares, etc... ). EEUU
enviaba carne en canal, mentras que
Galiza só exportaba animais vivos. A
partir do 1.885 Arxentina eríxe-se nun
dos principais fornecedores do mercado
Inglés e logo irrumpiria Austrália, men
tras na Galiza como di o Consello Pro
vincial de Agricultura, Industria e Co
mercio de Ourense: 'f1 pesar da baixa
da de précios non hai compradores e o
pobre gandeiro, non podendo tacer di
ñeiro para pagar as contribucións, ren
tas, etc..., ve-se obrigado a emigrar". A
baixada dos précios foi por aquel entón
nalgunhas zonas de até un 60 e 70 por
cento, e mesmo a imposibilidade de
vender.

Deixamos plantexada as causas
da ralentización da modernización do
agro galego no século pasado. Máis,
lonxe dun discurso victimista o que
apreciamos na história Galega e a
grande capacidade de recuperación
dos nos labregos. De novo os Labregos
superaron esta situación, e a partir do
1.890 se constata un considerable in
cremento da cabaña vacuna e das ex
portacións. Como di X. R. Barreiro: "0
Ferrocarril de Galiza se abre ao centro,
cando éste necesitou a carne e merluza
Galegas"; expandindo-se comercial
mente o noso gando a satisfacer as 'de
mandas de Madrid, Barcelona e Valén
cia.

Agora ben, esta gandeiria está
sofrindo moi directamente as conse
cuéncias dunha política económica es
tatal perxudicial aos seus intereses. O
arancel proteccionista de 1.891 é-lIe to
talmente contrário, feito en benefício de
grupos económicos consorciados (oli
garquia cerealística Castelán). A cues
tión aparece moi clara no caso do millo.
Galiza é a rexión maior productora dq
Estado de millo; e non en tanto, desde
a sua especialización gandeira, ve-se
obrigada a importar grandes cantida
des. O arancel protector dos précios de
cereal grava con 80 pts. tonelada; o
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arancel, segundo parece, máis alto de
Europa, xa que o seguinte país, Itália,
só gravaba con 25 pts. por tonelada.
Esto quer dicer que os Galegos debian
desenbolsar uns 20 millóns de pts. (a
altura da primeira década do século). A
supresión dos aranceis para o forraxe
estará sempre no decálogo das reivindi
cacións ag raristas.

Pero, así a estructura do agro
Galego estivo intacta desde o século
XVI, na primeira década do século XX
surxen na Galiza un forte movimento
organizativo dos labregos que plante
xan xá solucións globais para o agro; o
Sindicalismo Agrário terá entón un pa
pel fundamental na modernización da
agricultura Galega desde 1.900 até o
1.943. O feito de que, como primixénia
organización Galega axeitada a nasa
realidade, cumpliran funcións de todo ti
po, moitas das cais non lIe correspon
derian nunha sociedade civil suficiente
mente articulada, fixo que se traslada
ran os conflictos dun campo de traballo
aos demáis; pero non en tanto, debe
mos recollecer-IIes o grande salto cuali
tativo na concienciación, organización e
modernización do naso agro nas diver
sas líñeas de actuación que tiveron:
tanto na reivindicativa (Ioita contra os
foros, consumos e fioratos) como nos
servizos (cooperativas de compras en
común: Insumas agrícolas e obxectos
de consumo; as Caixas Rurais, Mutuali
dades e Seguros, Cooperativas de ven
da en común, industrias elaboradoras
rurais, traida de novas cultivos,etc.. ) co
mo no campo da instrucción (Escolas
rurais, cursos de formación en técnicas
agriculas) como no cultural (Publicación
de Xornais, celebración de actos cultu
rais, patrocínio de corais, grupos de
música ou mesmo teatrais, festas,
etc... ) e na dignificación dunha profe
sión e dunha condición a de ser Labre
go Galego.

Pero concretemos máis na nasa
comarca. En 1.903 empezaban a agra
mar as primeiras sociedades de agricul
tores no noso Concello, sendo paradó
xicamente clases liberais - médicos, no-

tários, etc...- os pioneiros sobre os que
descansaba esta labor. Neste sentido
recordamos a figura de D. Miguel Losa
da, notário, e fundador do periodico
Agrarista "EI Estradense"; e pai dunha
figura clave na história da conciéncia
nacional deste país: Antón Losada
Dieguez; persoaxe dunha extraordiná
ria lucidez que embarcou polos rumos
do nacionalismo a xente como Garcia
Barros, na Estrada e as figuras máis
notables da xeneración "Nós": Caste
lao, Risco e Otero Pedraio. A sua im
pronta nacionalista aportada ao agraris
mo debe ser tratada aparte e merece
un debate parello ao que aqui propoño;
pois o proxecto sindical por el formula
do tivo grande importáncia no progreso
do campo e nas consecución das rei
vindicacións campesiñas. Pois a forma
ción de Sindicatos Amarelos para neu
tralizar a conflictividade no campo non
é causa tan actual, xa naquel momento
persoeiros como Alfredo Vicenti ou
Portela Valladares que incapaces de
facer seu o movimento agrário tentaron
elimina-lo. E houbo un grnade enfrenta
mento entre as distintas Iíñeas sindi
cais. Na Estrada podemos situa-Ias ao
redor de duas publicacións. "EI Estra
dense" e "La Voz del Pueblo". Pero o
Sindicalismo Agrário empezou a dar
os seus primeiros pasos, e como un ne
na pequeno, a base de tanteos, en
saios-erros, e experientar diversas es
tratéxias, no 1.913 acada o seu máximo
nível de organización e consenso coa
fundación da "Federación Agrrcola da
Estrada, Silleda, Forcarei e Cerde
do". Por aquel entón habia sociedades
Agrárias na maior parte das parróquias
do Concello. A federación tivo o seu
apoxeo, e lago veu a sua decadéncia
froito dos erras cometidos que nos anos
20 se tentarian correxir. Non en tanto a
sua labor na modernización do agro Es
tradense é fundamental. Baste follear
unha das suas publicación para deca
tar-se da riqueza de proxectos e reivin
dicacións para a mellora das condicións
de vida e traballo dos nosos labregos.
Topa-mas incluso proxectos de electrifi-

cación rural coa instalación de turbinas
nos rios e regatos que abundan no na
so Concello.

Esta etapa resulta - a meu xuício
- a máis relevante na transformación da
agricultura e na sua modernización. Os
labregos Galegos enfrentaron os seus
problemas dun xeito organizado, e a
través dos seus sindicatos lograron
cambiar incluso a política de Madrid
contrária aos intereses Galegos. Recor
demos o proxecto de 1.933 de Lerroux
de traer carne de Uruguai, fundindo a
gandeiria Galega. Cando este proxecto
se quixo levar a cabo, era talo grao de
organización do campo Galego que foi
lIe imposibel ao goberno Español seguir
adiante co esa política. Castelao - que
participou activamente nas loitas agra
ristas contra o tratado con Uruguai es
cribiria algo que penso non debia es
quecer-se, senda hoxe totalmente vi
xente: "O que non se concibe é que o
Estado ataca-se supetamente os intere
ses dunha rexión, sen dar-l/e tempo pa
ra criar novas fontes de vida. Ningún
Estado Democrático, en réxime de con
tinxentes, autorizaria unha importación
de productos que viñe-se a poñer en
perigo a vida dun organismo rural de
pequenos propietários "... "Galiza utilizou
primeiramente os bos modos, próprios
do noso caraiter para convencer ao Go
verno e ás rexións interesadas do gra
ve erro que se queria cometer. Os es
forzos amables resultaron inúteis. En
tón recurrimos ao mitin e puxemos aos
labregos da nosa Terra en pé de pro
testa. Somentes deste xeito, estrano ás
nosas maneiras habituais, conquerimos
o trunfo. O governo desistiu de someter
o Tratado a decisión das Cortes, a pe
sares de que sobraban votos para
aproba-Io. Esta foi a grande lección que
nós - os promotores da protesta - que
riamos recibir para ensina-Ia despois ao
noso povo".

O grao de organización no cam
po Galego até o 36 éra a garantia de
futuro que naquel momento tiña o agro.

Xoan ·Carlos Garrido

INFORMATE NOS NOSOS LOCAIS

• Realizanse e xestionanse Prestamos e Subvencións.

o Sindicato ofreceche os
seguintes Servicios: ~

· Tramitase Constitución de Cooperativas. ,.~ ~
· Inscripción das Augas. ovr ~"V
• ~~~~~:~~~c.)~e Impostos (Sucesións, Transmisións, IRsPeFg'ur'SdO-a_ o~",......~~~1J~~~•
• Atendese calquera tipo de consulta Xuridica, Fiscal, ~ ~ 1lo..V'

de Social, etc., e levase a cabo a sua xesti6n. ~

:::~~l::: :o~:::: ::~::o~:~:~:~:i::~:e~artixas.... ~ ~~i¡~~
~iJ. ~

COMIStÓNS
LABREGAS

SINDICATO
LABREGO

GALEGO

UN CAMPO COMUN

CONTRARRETRANCA MARZO 1.991



7
ESPECIAL AGRO .

x. M. Carbia, un exemplo de productor estradense actual

.Empresarios sen benefícios e obreiros sen
soldo

José Manuel Carbia é un dos oiten
ta s6cios de COASTRA. Unha expe
riéncia de cinco anos na directiva
da cooperativa 8 o título de capataz
agrlcola conseguido na escola de
Sergude abala-no como profundo
coñecedor do tema do agro.

A sua explotación incorpora a
máis ponteira tecnoloxia en xes
tión de produción leiteira.

As instalacións montounas hai
dous anos e neste momento mantén
nelas a vintetrés nais e oito xovencas.
Un ordenador controla o pienso que se
lIe dá a cada vaca en función da sua
producción, mediante un sensor mag
nético instalado no colar que levan ao
pescozo, onde o ordenador "le" de que
vaca se trata.

A explotación ten tamén unha sá de
muxir. Con este sistema consegue re
ducir a bactereoloxía, mellorar a hixiene
do leite e incluso a producción por vaca
mantendo ao mesmo tempo as calida
des de grasa e proteínas.

Cada mes analisa o leite de cada
unha das vacas mandando as mostras
ao laboratório de LARSA, indústria á
que lIe vende.

Neste momento hai en A Estrada
máis dunha dúcia de estabulacións
deste tipo repartidas por Pardemarín,
Lamas, Toedo, Rivela...

Para Carbia a capacidade do siste
ma cooperativo, co grao de desenvolvi
mento actual, para afrontar o negro fu
turo que se albisca para o sector pasa
por que "as cooperativas sexan real
mente cooperativas, en vez de ser sí
tios onde prima o protagonismo per
soal, necesitan-se xestores non contá
beis que fagan só as contas"

A posibilidade de formar unha coo
perativa empresarial, profesionalizada e
xestionada por especialistas, onde se
transforme e comercialice todo o leite
producido como alternativa ás grandes
indústrias pasaría por "facer primeiro
estudos moi sérios de mercado e de
producción, senón é imposibel; de to
das maneiras hai moito medo na xente,
fas un estudo, presentas-lIo e a maioria
asusta-se e prefire non arriscar-se".

A pesar das necesidades de cámbio
que teñen, hoxe as cooperativas se
guen a cumprir un papel importante,
"ainda que a falla de profesionalización
e os intereses políticos sigan a ser un
lastre para as suas posibilidades".

Un dos temas que mais reivindican
os sindicatos agrários é a intervención
das administracións, central e autonó
mica, como árbitros da conflictiva situa
ción que vive o sector, con prezos moi
baixos, a campeténcia das grandes
multinacionais e a falla dunha lexisla
ción que regule as relacións entre pro
ductores e indústrias. A respeito disto,
Carbia opina que as administracións
deberian "poñer os médios"pero son as
cooperativas "quen teñen que unir-se
para loitar todas xuntas, porque senón
levamos paus por todas partes, ainda
que o tema está párado porque os go-

vernos ''pasan'' e os labregos non nos
poñemos dacordo".

Carbia considera-se "un empresário
sen benefícios e un obreiro sen soldo",
situación na que se atopan moitos pro
ductores que, aproveitando a boa situa
ción do sector leiteiro hai dous anos
acolleron-se a unhas liñas de créditos
para modernizar as explotacións e face
las competitivas cara a entrada en vigor
da Acta Unica Europea no 92, enfren
tando-se agora coa amortización deses
créditos e cos prezos baixos do leite.
"0 leite, aparte de amortizar a inversión
que fixen e pagar todo, non me dá para
ter eu un salário, así que son empresá
río e obreiro ao mesmo tempo; estas
son as cousas que se ven neste pais.
Din-che que hai que correr cara o 92,
pero se non tes cartos para invertir por
que non che pagan o leite, que vas fa
cer?".

Respeito ao tema dos prezos afirma
que "0 único que queremos é que os
suban ao mesmo nível que sube todo".

Oeste tema, o mais irónico é que en
Sergude só lIe ensinaban o relacionado
ca leite porque, segundo eles, "é para o
que serve este pais".

Marcelo Vidal
Dores Chedas

AGRONOVO
Shell Agricultura ,

Sementes

ROSAUA DE CASTRO, 2 __o
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o Ensilado
Xavier Cortizo Mella, xunto con Gonzalo Flores Calvete do centro de inves

tigacións Agrarias de Mabagondo, estiveron o pasado 21 de Marzo na Estrada
JJlunha charla organizada polo SINDICA ro LABREGO GALEGO, na que expu
.zeron aos gandeiros da nosa comarca os resultados dos seus traballos de es
~do sobre o ensilado, resultando os seus plantexamentos innovadores nal
guns aspectos e interesantes para a mellora na eficácia productiva das explo
'Ecións gandeiras, neste numero de Contrarretranca publicamos un artigo seu
no que nos resume as suas propostas.

tenza de España á e.E.E. leva consigo
a necesidade urxente de axeita-Ias es
tructuras productivas das explotacións
galegas á nova situación que se produ
ce, ca fin de acadar un nivel óptimo de
competitividade no mercado que garan-,
tice a supervivencia das nasas explota-'
cións frente das do resto da comunida
de, máis modernas e tecnificadas polo
xeral.

Un dos puntos máis importantes na
mellara da eficacia productiva é o de in
crementa-la eficiencia na utilización dos
recursos alimenticios producidos nas
propias explotacións.

Tradicionalmente os gandeiros vi
ñan empregando o sistema de henifica
do (herba seca) como método para a
conservación da forraxe, das épocas
nas que este sobra para as que ten un
crecemento baixo ou nulo, tales como o
verán e mailo inverno. A data de corte
da herba cando se fai henificado ven
senda a principios de Xullo, pois antes
atopámonos, polo xeral, cun factor limi
tante como é a climatoloxía.

Se temas en canta que a dixestibili
dade da herba procedente dunha pra
deira mixta (gramíneas e trevo), e polo
tanto o seu valor enerxético, ou o que é
o mesmo que decir a súa capacidade
para producir leite, acada o seu valor
máis alto cando as gramíneas comen
zan a espigar, e isto acorre entre o dez
e o vinte de Maio (según zonas, aquí na
Estrada máis ben cerca do dez), polo
tanto a partires de entón dito valor ener
xético descende progresivamente, ca
cal nos atopamos que a principios de

Xullo esa forraxe que cortamos para fa
cer herba seca terá un valor alimenticio
moi baixo que non podemos compensar
co incremento na cantidade de forraxe
colleitada por hectárea. En definitiva te
mas máis cantidade pero moita peor
calidade de forraxe.

Isto danos un claro dato de infrautili
zación de recursos propios, lago febe
mas ter clara a idea de ensilar unha Cü

cantidade de forraxe de tal xeito que ~

poidamos basea-Ia alimentación do o-¡
gando durante as épocas de penuria no ~

silo, posta que este será o alimento ~

máis barato que poidamos obter. Para
conseguir un ensilado de calidade sen
renunciar á cantidade debemos dar un
corte cedo, na data antes citada (co
menzos de maio) de xeito que aprovei
tanda as choivas da primaveira poste
riores ó corte eaplicando un abonado
nitroxenado a base duns 250 kilos de
nitramón/hectárea (mais ou menos 15
kiloslferrado) daranos un segundo corte
para silo ou ben para herba seca a fi
nais de Xuño, principios de Xullo, ca cal
obtemos unha boa producción de forra-
xe e de boa calidade.

Para que nos demos unha idea da
desventaxa que nos supón faccer un si
lo tardío ou unha herba seca dun corte
solo e tamén tardío, diremos que un en
silado de herba cortada no inicio do es
pigado pode acadar un 15-16% de pro
teína bruta que descenderá até un 6-7%
ou incluso menos cando a herba xa es
ta espigada, que sería o caso dun silo
tardío ou dunha herba seca "tradicio-

nal". Se comparamos estas porcenta
xes de proteína cas dos piensos daré
monos canta de que temas na nasa
man o recoller un alimento equiparabel
a un pienso de alta producción ou ben
algo que se asemelle á palla, senda de
todos sabida a diferencia de precio en
tre os dous alimentos.

Sobre todo lémbrese de que o ensi
lado é un 'proceso de conservación, no
cal non se mellara a calidade da forraxe
senón que se mantén, e incluso se o
proceso non se fai correctamente pode
tender a deteriorarse. Lago se metemos
no silo palla non quitaremos herba do
mes de maio.

Polo tanto recorde:
-FAGA SILO DABONDO
-DE DOUS CORTES
-ABONE CON NITROXENO TA-

MEN DESPOIS DO PRIMEIRO COR
TE.

Xabier Cortizo Mella.

Esforzamo-nos máis para que O seu traballo sexa mellor

Glasurit, S.A. - Marin, 24 A ESTRADA Tel.570964
CONTRARRETRANCA MARZO 1.99:1
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A Encrucillada do asociacionismo no campo diante do reto imposto pola e.E.E.

COOPERATIVISMO
Na actualidade existen tres cooperativas en A Estrada, COA5TRA, Asociación de Gandeiros Estradenses e

Gandeiras de Vea, recent~mente constituida.COA5TRA, con setenta e oito sócios e un volume de ventas de
aproximadamente tres millóns de litros, é a cooperativa mais antiga de A Estrada. Constitueuse hai cinco anos e os
seus sócios están repartidos por todo o concello excepto en nalgunha parróquia como Arca.

Neste momento recolle o seu leite LAR5A, e segundo o seu presidente, José António Neira, os impagos desta
indústria hai poucos meses afectaron á economia dos asociados dun xeito moi grave ao atoparse estos facéndol/es
frente aos créditos pedidos para a remodelación das suas explotacións hal dous anos. Actualmente, alnda que non
están moi seguros do que vai pasar con LAR5A, teñen cobrado o mes de Xaneiro e esperan cobrar Febreiro nestes
dias.

A Asociación de Gandeiros Estradenses, presidida por Germán González, constitueuse hai tres anos e, segundo o
seu presidente, conta con preto de cen sócios, ainda que existen case trinta solicitudes de gandeiros que queren
entrar. Os seus asociados repartense polas parróquias de Agar, Loimil, Orazo, Oca, Curantes, Olives, Pardemarln,
Vinseiro, Rivela, Cereixo e Cal/obre.

Na actualil:tade venden o seu leite a duas indústrias, prado e nestle, debido aos problemas de recol/ida que teñen
algúns dos sócios ao non poder os camións de Nestle acceder ás suas explotacións.

Coastra

José Antonio Neira, Presidente de Coastra

COASTRA, pioneira no cooperati
vismo estradense, está agora estudan
do a través da Asociación Galega de
Cooperativas Agrárias (AGACA), a sua
posibel participación en LARSA e, aín
da que o tema non se discuteu entre os
sócios e non hai nada decidido ao res
pecto, José Antonio Neira non ten claro
a rendabilidade que isto poida ter para
as cooperativas pequenas, ademais
"parece ser que a Conselleria non que
re que entren as cooperativas indivi
dualmente, senón que quere facer unha
cooperativa a nivel de toda Galicia" se
gundo afirmou Neira.

O asociacionismo é para Neira a so
lución para os problemas que está a vi
vir o sector leiteiro galego xa que asi
"teñen un respaldo que non teñen indi
vidualmente". Tamén considera que é
"lamentable" a existéncia de tres coo
perativas en A Estrada, dado que co
potencial gandeiro do concello "podia
haber unha soa e forte, ainda que por
discrepáncias políticas ou o que sexa fi-

xéronse outras aparte da nosa, esas
son cuestións nas que prefiro non me
terme".

Para Neira non é viábel a comercia
lización por parte das cooperativas do
leite que producen xa que "estariamos
facendo un montón de miniempresas e
non dariamos competido no mercado,
aínda que en Arzua as pequenas quei
xerias parece que funcionan bastante
ben, de momento teñen mercado pero
dentro duns anos se todo o mundo se
adica a iso, sen organización, vai que
dar todo mal".

Tampouco é viábel para o presiden
te de COASTRA a producción mixta de
bido á desfeita que está a sofrir tamén
o sector cárn ico galego.

O primordial para os sócios é incre
mentar as produccións e porse ao nível
de Europa rápidamente cara o 93, nes
te sentido veñen de rematar un núcleo
de control leiteiro que poderia empezar
a funcionar no mes de Abril.

I
~; j) ~=f ~·.~1 ~ 1l "1 St rT"

~ I~ ~.> ."'<: ~."~:=.'~~.~~

-: ~\~ ~ ~ , U~ ~
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

Tractores - Motocultores - Segadoras
FERRARI

4

Motoserras e Desbrozadoras
HUSQUARNA

FERNANX) CONlE MM 10 (PORTA [)() SOL) A ESTRADA. TLF: 572634 .
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o Sector lácteo estradense veu-se obligado a recurrir ás movilizacións para defender os seus intereses

Asociacion De Gandeiros Estradenses

Germán gonzález, presidente da Asociación de
Gandeiros Estradenses

Germán González, presidente desta
cooperativa, coincide co seu homónimo
en COASTRA, na importáncia do papel
do asociacionismo na actual crise agrá
ria, "non será a solución total, pero é a
única alternativa, xa que se asociados
vai ser duro, sos durlsimo".

A comercializacion da própia pro
ducción é para Germán un tema"moi
importante" e conectado con isto estu
dan a recollida de todo o leile da coope
rativa a un só tanque de frio "non para
vender o producto mais caro senón por
que asi garantizamos a venda do pro
ducto aos nosos sócios, xa que dentro
de pouco os camións van ser grandes e
as empresas vanse interesar só polos
tanques grandes". A pesares disto a co
mercialización do leite directamente po-

los productores consideraa "moi proble
mática".

A producción mixta de leite e carne
é para o presidente a solución para
moitos productores "a única solución
que teñen xa que moitos van ter que fa
cer unha inversión moi grande para pro
ducir leite de calidade, e, ó mellor, re
súltalles mais rentábel ir á carne"; neste
sentido plantexanse facer a recría de
becerros dentro da cooperativa e espe
ran montar carnicerias própias a longo
prazo.

Neste momento están construindo
unha nave, destinada a oficinas, local
social e almacén, valorada en catorce
millóns de pesetas que vai ser sufraga
da polos sócios e pasará a formar parte
do capital social da cooperativa que es
tá agora en cinco millóns.

Marcelo Vidal Dores Chedas

PROXECTOSE
CONSTRUC/ONS

TOSOMARsL

Avd. de santiago, 7436680 - A Estrada. TB...EF.: 572840 - 572860 FAX: 5728fl
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En Galiza non existe un plan económico nin vontade para tace-lo.

Carlos M'ella
A inocencia perdida

Politico en execeséncia voluntária, viticultor máis que aficionado e agora escritor de éxito, Carlos Mella é un dos ex
pertos máis coñecedores da economia e poHtica do noso pars e un firme defensor da necesidade de diseñar un Plan
Económico para Galiza a longo prazo como única solución aos males estructurales e endémicos de Galiza.

PREGUNTA: Cales foron os moti
vos que o levaron a escribir o libro?

RESPOSTA: Foi simplemente que
me pareceu ben que se empezasen a
tomar as causas dun xeito menos tras
cendente porque este pais que parece
moi pausado, moi tranquilo, é un pais
cunha violencia soterrada bastante im
portante e entón canvén dalgún xeito
aprender ós galegos a ver as causas
doutra maneira, con certo distancia
mento.

P: Pensou nalgún momento que ia
ter o éxito que tivo?

R: Non: quedei bastante sorprendi
do, agradablemente sorprendido, non
teño por que negalo. E a única cousiña
que me queda é·que a xente apreciou-

"Normalmente O

transfuga utiliza a po
lítica para colocar-se.
Ese non é o meu caso
eu saín de dous parti
dos no poder".
no mais .como cousa agradable que co
mo trasfondo; que eu saiba so houbo
unha persoa, creo que Xosé Ramón
Barreiro, o historiador, que dixo que era
un libro moi triste; en realidade tampou
co é que sexa moi triste pero penso que
non se pode resumir nun libro simpáti
co, para pasalo tempo.

PERFUMERIA

Los rces
DROGUERIA
R/ PBrl!Z Viondi, 21

R Estrada
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P: No libro vostede fai un comentá
rio .sobre o transfuguismo onde afirma
que ás veces é necesário cambiar de
partido para seguir defendendo as mes
mas ideas, cre vostede que todos os
políticos que cambian de partido o fan
polo mesmo motivo?

R: Non, e teño que dicilo con toda a
verdade, e sintoo polos meus compa
ñeiros de transfuguismo, pero penso
que en Galicia e en España en xeral o
transfuguismo ten moi mala fama con
moita razón porque normalmente un
tránsfuga é un individuo que utiliza a
política como profesión para colocarse.
Como ese non é o meu caso podo dici
lo, eu sain de dous partidos que esta
ban no poder para quedar na rua, e a
min parceume o lóxico porque dende
ande estaba non podía seguir defen-

"Non me interesa o
nacionalismo de ho
rreo e de gaitas".
dendo o que eu·quería.

P: Os motivos polos que a xente
participa na política ou ocupa un cargo
político son múltiples, cales foron no
seu caso?

R: Contoo no libro. Eu non pensaba
participar na política galega, entre ou
tras cousas porque a Galicia hai que
coñecela moi ben e cando un está fóra
hai causas que se lIe escapan, e so as
ves cando chegas aquí. Entón unha vez
metido, pareceume ben non defender
un nacionalismo de hórreo e de gaitas,
porque eso non me interesa nada, e
mais penso que é un instrumento que
utiliza moita xente para seguir no ma
chiño e esas persoaxes decataste sem
pre de quenes son, onde están e o que
buscan e normalmente de por que o
condiguen. Pareceume ben defender
un nacionalismo que teña en canta eso
como poso histórico, pero que traballe
para facer unha Galicia moderna; mo
derna non no sentido de ordenadores,

de sociedade de consumo, pódese ser
moderno sen todo eso.

Por exemplo, agora que está tan de
moda eso de que a agricultura en Gali
cia non serve para nada, que aquí hai
que traer industrias, eu pregúntome,
Nueva Zelanda ten un 90% do seu PIS
agrícola e é un dos países mais ricos do
mundo; O que pasa é que entre o agri
cultor do sacho, que é un esclavo da te
rra, e o agricultor de bata blanca que
está facendo unha agricultura moderna
hai moita diferencia.

Se aquí ternos unha estructura de
producción pequena, en vez de intentar
cambiar as estructuras, cambiemos as
produccións e un señor con técnica su
ficiente pode producir productos con
demanda de exportación e deixar de
ser un esclavo, se ademais hai un orga
nismo público que exporte ou comercia
Iize estos productos non vexo por que
Galicia non pode ter a metade do seu
PIS agrícola.

P: Cal sería o papel dunha admlinis
tración consecuente con estas realida
des e porque os políticos que teñen o
poder non actúan contundentemente?

R: Hai duas maneiras de facer políti
ca moi claras. A de facer unha política
que conveña ó pais, o cal significa esta
blecer unhas prioridades, estudar os re
cursos que ternos, as nasas posibilida
des, e lago hai a política do día a día,
que eu chamo de lavadeiro, esa de
"douche unha subvención, ábroche un
ha pista", que non sirve para nada, iso
é tirar os cartas e non ordenar. Econó
micamente na política galega, hai que
facer unha cousa fundamental, decidir
dunha vez para sempre se hai que re
formar as estructuras ou as produc
cións. A miña resposta é reforrnar as
produccións porque é o que se pode fa
cer a corto plazo.

Por exemplo, cando din que no agro
galego sobra xente, están mentindo, hai
moita xente vivindo enriba do agro, pe
ro moi pouca traballando. Ponte a facer
unha agricultura con técnicos de verda
de, con productos tipificados e normali-

zados e atoparás que falta xente por
que iso so o pode facer a xente xoven.

A min dame a impresión de que non
hai ganas de cambiar esto, posiblemen
te sexa unha cuestión sociolóxica, pa
rece que hai vergoña para traballar a
favor da agricultura nun mundo miméti
co que so fala de ordenadores; e de fei
to a agricultura galega ten mais posibili
dades de xerar postas de traballo que a
industria galega, pero póñense a facer
facultades de dereito e filólogos en vez
de técnicos agrícolas. E o futuro de Ga-

''Aqui fai-se unha
política de lavadeiro
«dou-che unha sub
vención, abro-che un
ha pista.» o que non
sirve para nada. "
licia pasa por'moitas cousas, pero unha
delas é facer unha agricultura seria e
competitiva.

P: O sector da flor, a peletería, a
avicultura, son posibles saídas e obxeti
vamente factibles, pero que necesitan
da criación previa de profesionais, non
cre que se están aplicando solucións
de vinte anos adiante cando o pais leva
un atraso doutros vinte?

R: Si, hai un mimetismo con Europa
e América que nun pais pouco desenro
lado coma este, ás veces contraponse,
por exemplo o de dicir que o ordenador
é o contrario da agricultura, cando a
agricultura moderna utiliza ordenado
res. O que pasa é que para aplicar esto
hai que preparar ó agricultor, hai que
ter un banco de datos, organismos que
contesten inmediatamente... e para isto
necesítase ó sector público, que ten
que poñer a maquinaria, xa que o parti
cular pode traballarr, discurrir, inventar,
endeudarse, pero non pode criar por si
mesmo a estructura institucional que
permita lago vender esos productos.

ZONA DOS VIÑO~

,san~a ;~'~~: rSed~
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Aqu í estanse facendo as causas a tran
cas e barrancas cando se debía facer
con todo o apoio, pero en xeral a políti
ca económica galega neste tema non
está planificada e así irnos mal.

P: Ca ritmo a que esta a evolucionar
a crise do sector agrario, que xa se vis
lumbraba hai uns anos, pero que agora
crece a pasos axigantados, e está prac
ticamente desmantelado, que vai pasar
no pais?

R: Aquí ternos que ter en canta que
os milagres non existen, e Galicia é un
pais moi milagreiro; dinche "irnos che
gar", e non irnos chegar, porque cre
cendo o doble que Cataluña necesita
mos vinte anos para chegar a donde
eles están hoxe, se ademais medramos
menos...Estas causas son as que hai
que poñer enriba da mesa para empe
zar a determinar unha política seria pa
ra trinta anos, non unha política de hoxe
que mañán cambiaa fulanito, e deixar
nos de pequeneces de todos os dias;
eu penso que intentei facelo e mirade
como me foL

Deixaron cair o sector naval, a pes
ca, o leite, que non tiña por que cair, a
proba é Irlanda. Se non hai esa política
vai ser dificil sair de todo isto; claro, o
pais irá adiante polo esforzo particular
de cada un pero sen aproveitar as si
nergias que producirían unha acción
política ben feita. E menos mal que
existe a Seguridade Social e as pen
sións que senón...

P: Na presentación do libro dixo que
abandonara a política municipal pola
sua inmediatez, gustalle mais o xogo
político mais en abstracto?

R: O problema da política municipal
é que se queres facer cousas rematas
por ter centos de enemigos, e iso é moi
triste. E unha política moi immediata,
tes que tirar unha casa porque hai que
abrir unha rua·e inmediatamente gañas
un enemigo, ou tes que subir a agua ou
impoñer determinadas contribucións,
porque os concellos galegos son os
que teñen o menor esforzo fiscal de to
da España, cunha media de tres mil pe
setas. Eu teño a experiencia do catas-

Carlos Mella presentou o seu
libro "Non Somos Inocentes"
no salón de Actos da Asocia
ción Cultural "A Estrada" nun
acto no que entablou un inte
resante diálogo co público
sobre a necesidade da políti
ca, e as características que
debe reunir o político que
esixe a situac ión actual.

tro, no que concretamente Renda púxo
se á cabeza, e a min non me estraña;
o que me deixou abraiado é que toda a
dereita estradense se puxo á cola de
Renda, entón aquí que pasa? se cando
dou unha conferencia na Asociación
Cultural non van por que din que é un
sitio que tal. .. chegan a eses extremos;
e sin embargo polo interés da contribu
ción póñense detrás, cando son real
mente os que teñen que pagar. O me
llar o Bloque estaba utilizando o catas
tro para foder ó goberno pero tamén
estaban senda instrumentalizados pola
direita. Entón chega un momento en
que te enfrentas a situacións moi difici
les, ande non podes facer nada de futu
ro e ademais nestas situacións é ande
o politiquillo de todos os dias atopa un
be caldo de cultivo e desentendese do
futuro para quedar na cousa de todos
os dias. A Estrada para arreglala nece
sita dunha planificación. Entón, cando

meditas e es reflexivo, a vida municipal
presenta unha serie de incongruencias
que che fan a vida dificil, e é demasiado
próxima ó cidadán como para dar expli
cacións dun en un.

P: Foron esos os motivos da sua di
misión?

R: Esos foron algúns dos motivos,
outro foi que tiñamos feito un pacto,
que rachou, eu non me meto no que fan
os demais pero pareceume o mais lóxi
co deixalo.

P: Non se plantexa volver a presen
tarse, nunha lista de independentes por
exemplo?

R: Non, eso dixeno moitas veces;
claro eu sigo senda un político coma
calquer cidadán, porque cando alguén
me di que é apolítico ou é imbécil ou
non sabe o que di; agora ben existe o
cidadán como home polltico e o político
como profesión ou ocupación, ahí eu xa
avisei que b deixaba definitivamente.

Marcelo Vidal Dores Chedas

teJf. 57 15 02
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Obxecións ó balance das actividades culturais do Concello no ano 1990

Estamos no tempo da
farándula

Con data do 15 de Xaneiro de 1991 apareceu publicado na Voz de Galicia o balance das actividades realizadas pala
Consellerla de Cultura do Concello de A Estrada no ano 1990. E reseñable o desapercibido que pasou e os poucos
comentarios que suscitou este informe, "...pois, total, esto da cultura é unha parvada para os que teñen tempo que
perder". Comentarios como iste están no ambiente e poñen a proba un alto grado de tozudez e abandono, fruto dunha
polltica cultural que mal interpreta o sentido do folclórico e o tradicional, e ignora a vinculación social con caracter de
actualidade que debe ofertar unha polltica municipal.

Antroido:
Provocada rutura

coa ralz
1. Unha mala xestión no apoio pres

tado polo Concello ás Festas do Antroi
do derivou en que este perdera toda a
súa carga antropolóxica e se convirtera
nun eclético baile de disfraces, mais
propio dunha discoteca ou sala de fes
taso Si ben faise necesaria, imprescindi
ble, a axuda institucional a estas Fes
tas, a entidade organizadora ten que ter
a prudencia de non caer nun direccio
nismo e protagonismo que nada ten
que ver ca esencia descarada e irres
petuosa do Antroido. O menos nestas
datas, o Concello debería atreverse a
rirse de si mesmo, e invitar á xente a
que agudice a súa xa de por si afilada
ironía. A organización dun "Concurso
de Coplas do Antroido" implica, ade
mais de pouca imaxinación, un orden
(xuez, concursante, espectador, vere
dicto, premio) e o orden está reñido co
Antroido, adulterao. En vez de buscar
un protagonismo erróneo o Concello
debe promover e subvencionar a cria
ción de comparsas e solicitar axuda das
distintas asociacións culturais para co
laborar e descentralizar a festa. De
maneira case que subliminal, débese

incitar ó pobo a que se ría de si mesmo,
e sobretodo, que se ría daqueles valo
res que o resto do ano simbolizan na
xente poder e opresion. ¡Mais dun sor
prenderíase da magnífica función catár
quica que esto representa!, e que non
se escandalicen os señores gobernan
tes, que a Igrexa xa ten previstas para
o Mércores de Cinza a suficiente canti
dade de bulas e curas para redimir pe
cados e pecadores. Se facemos memo
ria do que foron nos últimos anos o an
traido estradense atopámonos que a
única función dada a tan sinalado mér
cores foi a de curar as resacas verbe
neras do Martes de Antroido. Mención
especial merecen Iros rapaces" da ter
ceira edade do Centro Social, que co
seu caracter burlesco foron dos poucos
que souberon perservar o verdadeiro
sentido desta festa. O seu espíritu car
navalesco é tan xenial que, no último
antroido, faltoulles pouco para que za
randeasen ó edil de Cultura naquelas
datas (ó que ningún mal lIe desexo, pe
ro ... o Antroido é o Antroido).

Toda tradición desvinculada do con
texto ande nace é incapaz de adecuar
se ós tempos, corre o perigo de con
vertirse en arqueoloxía, de ahí a miña
denuncia dunha mala interpretación do
sentido folclórico e do tradicional dende
o Concello: o empalagoso uso e abuso
de gaitas e gaiteiros, das bandas de

música, das comidas e comilonas como
eventos culturais. As comparsas de co
rreos e xenerais do Val do Ulla o Mar
tes de Antroido, tal e como se repre
sentan nas ruas de A Estrada, semellan
unha función teatral que tranquilamente
podería representarse calqueira outro
día; acude moita xente a vela, pero non
participa, non se toma parte do Antroi
do, pois este non existe. Estas compar
sas naceron no rural e é ali onde cum
plen a súa función social, actuan ante
os veciños, coñecidos que dan baza ó
sarcasmo carnavalesco; nas ruas da vi
la semellan unha pintoresca repre
sentación teatral en procura de cartos
para a representación do ano seguinte.

Biblioteca
clandestina e sin

medios
2. Os recitais de poesía, no mes de

Abril, nos colexios de E.X.S. presentá
banse como un bo elemento motivador
da lectura entre os rapaces si estas xor
nadas estivesen coordinadas cunha in
fraestructura mínima que puxese os li
bros a disposición dos nenos, como
ocurre con calquer outro Concello, pero
da cal A Estrada "Sitio Distinto" adole
ce: un servicio de biblioteca mínima
mente digno. Ainda que a encargada da

ZARABETO
EMISORA LOCAL
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da. Outra cousa moi distinta sería pro
mover e axudar ás asociacións culturais
nas aldeas e motivar actividades e ex
periencias artísticas, non só no rural. ..
que na vila tamén boa falta fan.

Que entende a
corporaclon por

cultura?

Alejandro Sanmartin Enriquez

5. Capítulo aparte merecería outro
balance de todas aquelas actividades
que a Consellería de Cultura tivo opor
tunidade de realizar e non o fixo. Pode
rase comprobar que é moitísimo mais
amplo que o dos proxectos realizados,
non sendo sempre a falla de cartos o
problema. Non hai mais que ollar de co
tío as páxinas comarcais dos xornais
para darse conta do que se está a facer
en A Estrada e o que se fai en outros
Concellos veciños: mentras que eiqui
podense ler xuicios, rencillas ou educa
dos paripés que moito teñen que ver ca
sexo dos anxos, concellos mais peque
nos, como o de Silleda, desenrolan .día
a día un encomiable labor social e cul
tural. ¿Que pasa entón en A Estrada?,
¿por que non S9 aproveita e&e poten
cial político de ter unha alcaldesa que
ademáis é SAnadora en Madrid?, ¿Que
é o que a Corporación Municipal enten
de por Cultura?

'~¿~,";;." 1. t'ersona presun
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non se presentan en público para expli
car de que se trata, polo que se intue
unha estraña trama. Lese nos xornais
que está composta por prestixiosos
(¿?) artistas galegos e un crítico (¿?)
alemán, que prometen salvarnos da ig
norancia e levar a arte ó rural (¿ ?). Co
mo primeiro proxecto mesiánico e reno
vador non alcanzan mais alá de propo
ñer un concurso de postais de nadal
entre os nenas; unha actividade suma
mente simplista, falta de orixinalidade e
represiva para a creatividade infantil.
iSeñores, para iso non fai falla ningún
crítico alemán, nin nada de nada!. Des
de aquí invito a Puri Togariños e com
parsa (si é que a ten) a que presente e
defenda en público os seus mais que
cuestionables obxetivos artístico-peda
góxicos. ¿De que arte falan cando pro
meten levalo ás aldeas?, ¿que concep
to do rural ten o seu grupo? Galicia é
un pobo eminentemente agrario, cal
quer tipo de manifestación social, e por
suposto a arte, orixinouse e sustense
no agro. A cultura galega está indivisi
blemente unida ó rural, as mais altas
criacións artísticas galegas, agora (ate
as mais vangardistas) e sempre parten
dunha cultura agraria, de vinculación ca
terra. Por iso permítome ser mais que
cauteloso cando unha persoa de mais
que dudosa respetabilidade artística e
pedagóxica como Puri Togariños pro
mete levar a arte (¿cal?) ás aldeas. E o
Concello no medio de toda esta -Titirita-

biblioteca fai todo o humanamente posi
ble por disminuir as deficiencias, un
Concello de cerca de trinta mil habitan
tes non pode ter unha biblioteca munici
pal dende hai' casi un ano, pouco me
nos que clandestina, no faiado da Casa
Consistorial, ademais de contar cun
fondo bibliográfico mais que deficiente
en calquera área. E para colmo do ci
nismo político organizamos un premio
de novela, de escasa repercusión cultu
ral, non así política, no Concello, cun
presuposto moi superior ó do millón de
pesetas, que boa falta facían para enri
quecer o fondo bibliográfico.

Cine na rua·:
Declaracións de

princípios
educacionais

4. Colaboración con "Proart". No
mes de Decembro .:ae a escena Proart,
un grupo que di, nos medios de comu
nicación locais, ofertar unha proposta
cultural en A Estrada e sin embargo

3. As xornadas de "Cine na Rua" fo
ron, a priori, unha idea potencialmente
boa, máxime si estaba dirixida ós ne
nas. Levarlles o cine ó seu lugar de xo
go e vincular esta arte co seu entorno
presentase como unha experiencia úni
ca, sin ter, por iso, que renunciar a un
has películas de gustos maioritarios,
tanto entre nenas como adultos. Pero o
criterio de selección das películas botou
por terra todo proxecto pedagóxico,
ecolóxico, educacional e artístico. Títu
los como "Tibúrón 11", "Caza Salvaje",
"Superman 111", son unha clara mostra
da intencionalidade educacional da
conselle~ía.

Proart: Cando se
xuntan a fome
coas gañas de

comer'

Sera/in Pazo no8
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A Democracia nas
Parróquias

o Concello de A Estrada non é unha excepción no tocante á falla de demo
crácia e participación real das parróquias na vida municipal dos concellos. A
arraigada estructura de tipo caciquil domina a nosa sociedade imposibilita
que nazan iniciativas no se das aldeas, e que cando estas frorecen, se vexan
inmediatamente coutados polo cacique de turno.

Asi, vemos, sobre todo en conce- vexamos un par de exemplos: cando
1I0s de base rural coma o noso, como o Elvira "casou" co P.S.O.E. recordare-
alcalde ou alcaldesa que goberne no mos todos e todas o caso das famosas
momento ten un estricto control da vida pistas asfaltadas en Lagartóns que fa-
parroquial,colocando os seus "peóns" vorecian exclusivamente aparentes ou
a cabeza das diferentes Xuntas Parro- amigos dos "socialistas" (o coñecido
quiais, producindo-se entón un claro caso da "pista do sogro"), ou o recente
atropello dos máis elementais direitos da escura concesión dos teléfonos pú-
democráticos de todos os veciños e ve- blicos de várias parróquias, cando xa a
ciñas; resultado do cal é unha toma das alcaldesa fichara polo P.P., .... e as que
decisións de "arriba" a "abaixo", cando non se saben. E curioso, anque clarifi-
o ideal seria precisamente todo o con- cador, que a maior parte dos partidos
trário. Os exemplos e as consecuéncias políticos nos programas das anteriores
de todo isto son palpá- eleicións nen se acorda-
beis na actualidade no Q ran do tema (o único que
concello da Estrada.Asi, a ue as pa- o abordaba era o

falta dunha regulamenta- rroquias dei- B.N.G.), se ben é certo
ción sobre o tema fai que que moito non se avan-
as Xuntas da maior parte xen de ser as zou.
das parróquias non che- Por último, dicer
guen a ser o veículo de banquetas que son moi importantes

plasmaci?n dos inte~:s~s dos caciques os cartos, os presupos-
e necesidades veClnalS, • tos, os programas de ac-
senón de grupos minoritários ou do al- tuación e de millora das infraestruturas
calde paedáneo correspondente (posto municipais, pero non é menos certa a
ou non pola alcaldesa), ou se converten importáncia que deben ter os próprios
en plataformas de enfrentamento entre veciños e veciñas que, dun xeito demo-
os/as veciños/as, etc,; e todo como crático, participen na xestión municipal
consecuéncia de non seren recoñeci- a través das Xuntas Parroquiais (evi-
das como entes representativos, e si dentemente non todos nen todas pode-
se-lo o alcalde de barrio. mos ser alcaldes ou alcaldesas), para o

Este feito teria, ademais do exposto, cal é preciso dar un xiro radical á fun-
consecuéncias prácticas imediatas, co- ción que as parróquias están cumplindo
mo seria o podermos evitar os numero- hoxe, e deixen de ser as patas da ban-
sos "chancullos" a que nos ten afeitos a queta dos caciques, e poidan ser un so-
alcaldia nestes últimos anos; e , se non, porte máis dun futuro millor.

Xabler Camba

Un novo número
Pasaron moitas cousas dende o ante

rior número de CONTRARRETRANCA até
a data, e iso danos pe para reflexionar e
facermos o sempiterno "mea culpa" que,
a forza de repetirmonolo e enmerdarmo
nos dará resultado. Xa o vai dando.

Pero decía que neste periodo relativa
mente curto de tempo, foron moitos os
acontecementos; comenzou e rematou a
"nai de todas as guerras, a nai de todas as
vergoñas internacionais e de todas as inxus
ticias. Non sei como poden poñerlle o apela
tivo "nai" a un feito tan dé cultura masculina,
tan de "Iei do pai" como é a guerra, como foi
esta guerra.

E entre batalla e batalla, entre iraquies e
norteamericanos mais comparsa (lea-se
aliados) xogando con lume e con moitos ou
tras valores e principios, CONTRARRE
TRANCA cumpleu un ano e celebramolo, a
pesares de todo, con champán e unha vela
improvisada e desexamos que cumplira moi
tos mais. Porque nesta circunstáncia, entre
tanta intoxicación informativa servida direc·
tamente de mans da CNN baixo control es
tricto dos mandos militares
norteamericanos, vimos con mais c1aridade
que nunca a necesidade dun médio de co
municación libre e obxetivo, e estradense
por mais señas.

Cando xa este número estaba para fa
cer a viaxe á imprenta houbo duas datas
que é interesante reseñar, duas datas im
portantes con maiusculas, odia oito de mar
zo, Dia da Muller Traballadora, e o dez de
marzo, Dia da Clase Obreira Galega. Duas
datas, xuntiñas no calendário que nos lem
bran as xustas reivindicacións, ainda vixen
tes, das mulleres e dos obreiros galegos por
mudar unha situación social inxusta para
ambos. Precisamente, e motivado pola si
tuación internacional na que se viveu este
oito de marzo, as feministas deduciron ben,
como sempre o fan, que fai falla a "lei da
nai lt para governar este caos internacional
con sensatez, xustiza e valores agora en de
clive. Efectivamente fai falla Ita lei da nai" e
non so no contexto da política internacional.

E entre unhas causas e outras aquí te
mos un novo número de CONTRARRE
TRANCA, nun novo ano, unha nova xeíra
que agardamos sexa mais fructífera que a
que ven de rematar.

Carme Vilas Iglesias
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E o gañador é...
As discrepáncias e a pluralidade ideolóxica que fundamentan a democrácia como dereitos irrenunciabeis, adquiren

caracter de deberes, fican en pretextos poéticos ou vanais retóricas de tertúlia. Cando roáis en procesos criticas como
o do Golfo Pérsico.

Non por outra razón que é nas situacións limite, no ponto en que os sistemas pol/ticos completan a sua capacidade
de elasticidade, ande o dereito e o deber de opinarmos libremente contribuen a aumentar o grau de liberdades.

Xoan Senmal

o recente conflicto do próximo
oriente debe servir para facermos unha
analise da conciéncia democrática. Mé
dios de comunicación e partidos políti
cos, 'agás excepcións, deron unha ima
xe uniforme, pouco reflexiva cando non
adoeceron dunha actitude provinciana
que deberia avergoñar a calquer que se
precie de ser español. Ben pouco afor
tunada foi a conclusión que Felipe
González quitou ao considerar que por
primeira vez na história contemporánea
España estivera a altura das circuns
táncias, semella que a NOVA ES
CUERDA é coincidir coa política exte
rior dos EEUU e que o PSOE xa non é
canle de diálogo e ponte co mundo ára
be. A NOVA ESQUERDA lonxe do pa
cifismo e anti-m ilitarismo, conceptos
transgresores, fai-nos lembrar ao Mitte
rrand ministro do interior do estado
francés na guerra de Alxéria; fainos es
quencer a pat.raña do referendo da
OTAN.

O governo español non fixo o que
debia, o que si fixo foi o que podia, o
que lle permitia o implacábel amigo
americano no grao de soberania das re
lacións bilaterais.

A violéncia como procedemento pri
mário, solución de sociedades bárbaras
é a que practica aETA ou Hussein. Pe
ro a violéncia, a guerra, converte-se no
eufemístico "MEDIDAS DE FORZA" é
recurso utilizado e moderno para con
q~erir a orde pública e/ou internacional.

Afortunadamente exemplos hai que
destapan a farsa, o "Imperialismo So
viético" dou toda unha lección de diálo-

go, non-violéncia, soberania e dignida
de na comunidade internacional. A di
plomácia do governo da Unión é habil,
lista como o seu própio Presidente que,
sabedor da política dos Nobel non foi
recoller o galardón (como fixera Sartre)
tamtas veces negado a persoeiros da
Europa oriental ou a occidentais progre
sistas.

Os médios de comunicación foron
axentes mediocres, non foron nen mé
dios nen de comunicación, senón extre
mos de incomunicación, apoloxetas da
intransixéncia e propagandistas da gue
rra. E isto é moi grave nunha sociedade
onde a sua influéncia é moita. Confun
diron e enganaron á opinión pública ao
dar como causa do conflicto o realmen
te é un efecto. Cando, como e por que
nace Kuwait?; cal é a actitude do Irak
ao respeito?; por que Saddam de ami
go e aliado pasa a ser o demo? Os
EEUU condescenderon ou non impedi
ron a invasión coñecendoa de antemán
(ninguén dubidará que o governo ianqui
sabia da operación, máis tratándo-se
de estados amigos, con embaixadora
en Bagdad e servizos de espionaxe
ben cualificados), como se desprende
da declaración dos democrata-cristia
nos italianos. Ten a equipa de governo
de Bush algo que ver cos negócios do
petróleo?; ondeou a bandeira da ONU
no escenário do conflicto?; U-la resolu
ción da ONU instando ás tropas iraquia.
nas a renderense e abandonaren o ar
mamento

Importa pouco que o partido que go
verna en lrak (BAASS) pertenza á Inter-

nacional Socialista, que os EEUU propi
ciaran a caida da democrácia en Chile
e auspiciaran unha dictadura fascista
en contra da vontade da maioria expre
sada democraticamente, importa tamén
pouco os tres mil mortos en Panamá,si
lenciados por todos (por certo nas últi
mas eleccións gañou o partido de No
riega).

Por encima o chulo Schwarzkopf
declara que Hussein non é estratega
nen nada. Quen o veria 2. él loitar con
tra os exércitos de vinteoito paises e
con sistemas de vixiancia capaces de
observar xa non os movementos tácti
cos do inimigo, senón unha mazá flo
tando no Eufrates.

Como dicia un corresponsal de
prensa soviético, o exército ianqui non
mudou nada dende a guerra de Korea,
salvaxe coma sempre.

Até o Papa sorlprendia-se do rexei
tamento aliado á proposta de paz sovié
tica. Pero da o mesmo.Que en Kuwait
teña dereito a voto o 30% da povoación
ou que en Arabia haxa unha monar
quia feudal, que oitenta de cada cen
arabes sezan analfabetos sendo posui
dores dos recursos de petróleo máis
importantes, non ten relevancia para os
pensadores occidentais. O fundamenta
lismo occidental ordea a orde interna
cional, que non sexa o mesmo qlue a
ONU dicte a retirada de Irak se nas
suas resolucións obrigue a Israel a
abandonar os territórios ocupados ou a
Indonesia de Timar- Leste.

Hussein derrotado: quen foron os
vencedores. ?

MARIA MARTINEZ OTERO, S.A.
Avda. de Pontevedra. 18. Telfs. 570 197 - 781- 800 • 36689 AESTRADA (Pontevedra)
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Entrevista ca Deputado Estradense do PP Jesús Palmou

"Obrando Futuro"
o PP Estradense en busca da sua identidade

R: Comencei nas últimas eleicións
municipais nas que sain elexido conce
lIal nas listas do PP estradense. Poste
riormente fun nomeado predidente da
comisión xestora local, participei logo
nas eleicións ao Paarlamento galego,
organismo no que veño desempeñando
o meu labor de parlamentário dende
aquela. Digamos que a miña última ac
tuación política desenvolveuse no re
cente acto congresual do Partido.

P: Respecto a sua actividade profe
sional, vostede é un avogado de certo
prestíxio na Estrada e tamén se sabe
que pertenceu á Policía Secreta.

R: Si, fun e, en realidade, agora es
tou en situación de excedéncia espe
cial. Fun inspector xefe de policia que é
a escala inmediatamente inferior á de
Comisároio que é a superior no Corpo
de Policia.

Vin aqui A Estrada no 1978 a de
senvolver o meu traballo como tal até o
1980 en que pedin a excedéncia e
abrín o meu despacho de avogado, tra
bailo ao que me adico dende entón.

P: Nunha época de democrácia, e
necesária a pollcia secreta?

R: Non é exactamente P. secreta.
Dentro da escala da policia hai dende
os axentes que van uniformados, até as
escalas superiores, inspector xefe e co
misário, que fan os servizos de paisa
no, o cal non significa que sexan da po
licia secreta, porque falar desto parece
que se identifica cunha policia política.

Baixo o lema "Obrando futuro" celebrouse o pasado dous de Decembro en A Estrada o V Congreso comarcal do
Partido Popular que abrangue aos municipios de A Estrada, Cerdedo e Forcarei.

O congreso, que foi presidido por Manuel Fraga, contou ademais coa presencia de Cuiña Crespo (consellerio de
Ordenación do Território e Obras Públicas), Victorino Núñez (Presidente do Parlamento de Galicia) e Mariano Rajoi,
ademais dos lideres locais e as aproximadamente oitocentas persoas entre afiliados e simpatizantes que se achegaron
até o Palacio de Congresos, uns para participar nas votacións e outros sinxelamente para saborear os pinchos cos que

a organización do Congreso os agasallaba.
PREGUNTA: Con que finalidade se

realizou este Congreso comarcal?
RESPOSTA: A principal finalidade

foi dotar ao partido aqui na Estrada dun
comité local que exercera as funcións
de dirección nos próximos tres anos,
pais dada a dimisión do anterior presi
dente local que se produciu hai mais
dun ano, viña funcionando como direc
ción unha comisión xestora, que sem
pre é un órgano provisional.

Por outra parte, na vertente comar
cal que tivo o Congreso, tratouse de
adecuar a organización do partido á fu
tura organización territorial de Galicia,
país o estatuto de autonom ía contempla
a comarcalización de Galicia; agora
mesmo hai un proxecto na Xunta de
Galícía ao respecto.

P: Salvando a presencia dos ilustres
Fraga, Cuiña e Victorino, foi vostede o
principal protagonista deste Congreso.
A que o atribue?

R: Non é que fora a figura principal,
senón a persoa que levou o peso orga
nizativo do Congreso, e como queira
que so se presentou unha candidatura
que eu encabezaba, quizais iso contri
buiu a realzar o meu papel no Congre
so, aínda que se puideran ter presenta
das outras candidaturas.

P: E vostede unha persoa nova en
idade que xa leva certo tempa na activi
dade política, pode contarnos a sua his
tória neste sentido?

A única ponéncia sometida a consideracións
dos congresistas v.ersaba sobre a infraestructu
ra comarcal dentros do organigrama do PP. A
ponéncia foi lida pola alcaldesa de A Estrada,
Elvira Fernández, e aprobada por unanimidade.
A arde do dia do acto ....coa eleici6n dos mem
bros do governo local e comarcal que queda
constituida desta maneira: Bernárdez, Villar Gre
la, Juan Durán, Vázquez Duran, Cara Castro, Or
lando Cabanas, Puente Míguez, Porta
Lorenzo,Brea Villaverde, Antonio Montero, Da
niel Perojo, Mario L6pez, Pena Tenreiro, Garrido
Sanmartín, Ortega Calviño, Pilar Pereiro, Anto
nio Goldar, Aurelio Eiras, J. C. Regenjo, Luis
Cumbrao, Elvira Fernández como Vicepresiden
ta, Arca Castro como secretário, presidindo o
comité Jesús Palmou.
Sobre o desenvolvimento do Congreso e outros
asuntos relacionados coa política municipal
conversamos ca recien elexido presidente co
marcal e local do PP e tamén deputado autonó
mico Jesús Palmou.

Calvo Sotelo, 7-L B teléfono 57 ·24 04
A ESTRADA

MÉDICO ESTOMATÓLOGO
CONSULTA DE LUNS A VENRES

in.
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Na policia hoxe en dia hai un so corpo,
o Corpo Nacional de Policia; xa non hai
esaa distinción entre policia secreta e
policia armada.

Nunha democrácia si é necesária a
policia pois a sua función debe se a de
garantir que os cidadáns poidan gozar
de todas as Iiberdades. E fundamental,
non unha policia secreta tal como se
poida entender sennón unha policia que
garanta os dereitos dos cidadáns.

P: De feito no rexime anterior, a po
licia secreta tiña esas connotacións que
vostede acaba de expor...

R: No Réxime anterior habia unha
parte da policia non uniformada chama
da Brigada de Acción Social, que se
adicaba a realizar labores de investiga
ción de tipo político, esa brigada desa
pareceu no 1976.

Eu ingresei no Corpo no 1973 e
nunca me adiquei a esas labouras, se
non que traballei nunha comisaria aten
dendo ao público, formando parte dou
tra rama que era a Brigada Criminal,
que levaba a investigación da delin
cuencia común.

P: Tiña sentido para vostede cola
borar coa Policia naquela situación, na
quel contexto?

R: Eu, coma moita xente ingresei na
pelicia ao marxe de toda actividade po
litica do corpo. Non hai moito tempo
que expliquei nunha entrevista concedi
da a Diario 16 cal fora a motivación que
me levara a ingresar; eu fixen o selecti
vo de enxeñeiros en Santiago, despois
fun a Madrid e estando ali opositei para
ingresar na Escola de Policia, da que
sain como inspector xefe. A razón foi
que daquela poñiase na TV un progra
ma chamado "Investigación en marcha"
que versaba sobre casos reais investi
gados pola policia española, o cal fixo
xurdir o meu interés pola actividade po
licial.

P: Voltando ao Congreso Comarcal
do PP, fála-se moito na Estrada, incluso
a prensa se ten feito eco, de que no
seo do PP estradense hai enfrentamen
tos, motivados sobre todo pola confec
ción das listas das próximas municipais.

Por así dicilo hai o sector da alcaldesa
e o sector do antigo PP, poderia afon
dar un pouco nisto ?

R: Como presidente do Partido eu
non vexo ese enfrentamento. O que si
houbo foi que nun momento dado plan
texouse a posibilidade de que Elvira
Fernández non encabezara a lista ás
próximas municipais, motivado isto polo
proxecto de Lei de incompatibilidades
que está a sair, según o cal os senado
res e deputados de Madrid non van po
der ser concellais nen alcaldes. Ante
esta posibilidade, e sabendo que Elvira
I é senadora, falou- se doutro posibel
candidato que seria Mario López.

Enfrentamento non o hai, o candida
to, quen sexa, terá o apoio da totalida
de do Partido.

P: De todas maneiras, a Alcaldesa
tiña manifestado que se se dera o caso
de ter que elexir entre o Senado e a AI
caladia elixiria esta última.

R: Efectivamente, sen embargo a
eleicción esa non está feita; non se dou
o caso de ter que facela pois a Lei de
Incompatibilidades non saiu aínda.

Ainda así, se a sua vontade é a de
ser candidata á Alcaldia, o Partido vai
apoiala, sempre dentro da situaci' ón de
incompatibilidades que pode plantexar
se. En todo caso, a decisión que ela to
mes ten que ser dacordo co Partido;
non é unha decisión estrictamente per
soal.

P: Que pensa vostede respecto á
posibilidade de que o grupo de Elvira se
integre en Centristas de Galicia de non
prorperar a sua postura no seo do PP ?

R: Eu non creo que esa posibilidade
se plantexe. Elvira Fernández está inte
grada no PP, e a sua vicepresidenta lo
cal e non hai ningún enfrentamento que
motivara esa postura. Posteriormente
ao Congreso reuniuise o Comité Local
e nel püxo-se de manifesto a vontade
do Partido de apoiar a Elvira de cara ás
municipais.

P: Quizais a conclusión máis clara
do Congreso sesxa que o PP debe po
ñer-se a traballar para conseguir a AI
caldia nas próximas municipais, e ese

traballo consiste en pór a funcionar os
"axentes electorais". O PP basea o seu
traballo político local nos axentes eleito
rais?

R: Non, en absoluto. Concretamen
te a palabra "axente eleitoral " pronun
ciouna Mariano Rajoi e non se referia á
Estrada. Eu realmente non sei o que é
un axente eleitoral. Efectivamente hai
que trabaallar, porque as próximas elei
cións van ser moi importantes para Ga
licia, e no PP temos esperanza de que
tamén o serán para o noso partido, no
sentido de que se consolide a maioria
que nos está permitindo governar na
Xunta.

P: Vostede di que non sabe o que é
un axente eleitoral, sen embargo, sabe
que nas parróquias teñen persoas que
reparten a propaganda e acompañan á
xente a votar... en fin, consiguen os vo··
tos ...

R: O que ten o PP nas parróquias é
xente, afiliados, que en épocas de elei
cións traballan como fan os militantes
doutros partidos.

As eleicións municipais a campaña
desenvolveuses moi perto da xente; os
mitins dan-se tamén nas parróquias,
non só na vila, polo que é necesaria un
ha estrutura do partido no rural que nos
permita traballar aL Esa estrutura imos
reforzala criando com ités naquelas pa
rróquias onde haxa afiliados.

P: Por último, unha pregunta non
exclusiva de A Estrada, Cómo se ve
dende o PP o medre dos Centristas de
Galicia?

R: Hai que ver aaínda ese agran
danmento. Hai que esperar ás munici
país, porque o medre dun partido ve-se
nos votos que recibe nunhas eleicións.

En todo caso non Iles preocupa; o
pacto de governo na Xunta entre o PP
e C. de G. é definitivo tal como o seu
presidente, Victorino Núñez, manifestou
recentemente. Ademáis políticamente
eu non vexo diferencias entre o C.de G.
e o PP a non ser na implantación xeo
gráfica, pois C.de G. é de ámbito gale
go mentras que o PP é de ámbito esta-

tal. Carme Vilas Iglesias

MAS
R/Calvo Sotelo.22 telfs. 570814-572937
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Política Municipal
Desde a última publicación da Re

vista Contraretranca, foron diversos os
temas tratados pola Corporación, moi
tos deles de puro trámite e bastantes
solicitudes de subvencións á Xunta de
Galicia para a realización de proxectos
de variada naturaleza, como é remode
lación da Plaza de Anido, para a que se
solicita axuda por terceira vez, ou o
acondicionamento da Carballeira de
Codeseda, ou tamén a solicitude de
dous millóns para poder celebrar uns
circuítos culturais nestes catro meses
seguintes.

Un acordo que foi bastante de
batido e case pasou desa percibido, foi
a aprobación da terceira fase da Casa
de Oficios que ten a súa relevancia polo
feito de que foi unha obra presupostada
en 13 millóns e ·na actualidade ascende
a uns 40. Como dixo o portavoz doo
BNG, ou o proxecto estaba mal feito ou
gastouse o diñeiro sin control ningún.
Desta maneira demóstrase o moito e
ben que se estudian os proxectos no
noso Concello.

Sin embargo os temas máis
transcendentes que se debatiron e
aprobaron en Pleno, foron os Presupos
tos e a Plantilla de personal para o ano
1.991, e dada a sua importancia convén
dedicarlle un pouco mais de espacio na
Contraretranca.

PRESUPOSTOS PARA O 91
Os presupostos para este ano su

ben a 725 millóns de pe setas e de reci
birse as aportacións dos outros organis
mos, como son O Estado, A diputación
ou a CEE, chegarían ós 957 millóns.
Son, polo tanto, uns presupostos bas
tante "bonitos" si se tén en conta a súa
cantidade global. Pero unha cousa son
as previsións e outra moi distinta a súa
execución e liquidación final.

Teñen, sin embargo, a sua par
te negativa, exposta polos portavoces
da oposición municipal, a excepción do
CDS, que non interveu nin a favor nin
en contra. De maneira xeral pódese ci
tar o calificativo de "electoralistas", que
lIe dou Manuel Rendo ou a crítica que
lIe fixo Suso Talión por non ser consen
sua dos, pensando en que vai a ser ou-

tra Corporación a que os teña que exe
cutar.

Un feito tamén a ter en conta é que
os presupostos foron aprobados tan só
CÓS votos do grupo de goberno, xa que
éste non admiteu ningunha das propos
tas da oposición, a 'maioría de las políti
ca e económicamente sensatas.

Entrando un pouco no miudo hai
que destacar o aumento dos gastos co
rrentes, nos que se incluen uns 40 mi
lIóns para o persoal e o desorbitado in
cremento no endebedamento, chegan
do a decirse na sesión de que se iba
deixalo Concello hipotecado para moi
tos anos. E pola contra o baixón das in
versións e as partidas que se destinan
ó rural.

PLANTILLA DE PERSOAL
O aumento de oito plazas na planti

lla de persoal, sin antes facelo Catálogo
de Postos de Traballo, promoveu as crí-'
ticas dos nacionalistas e dos socialis
tas, que votaron en con tra, por consi
derar que era prioritario vela sua nece
sidade e non buscar á persoa e logo
crealo posto de traballo, como dixo Su-

ORENAULT
la·lleres

GESTOSO
Avda. Fernando Conde, 123
Tfnos: 57 02 08 Y 57 04 02

36.680 A ESTRADA
(Pontevedra)
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so Tallón, quen, sen entrar na posible
necesidade do aumento engadeu duas
circunstancias a ter en conta, como son
a constan te informatización das ofici
nas y o descenso dos habitantes.

O responsable de Facenda, Arca
Castro afirmou que o Catálogo de Pos
tas de Trabllo era unha cuestión organi
zativa xa superada, cando él defendeu
sempre a súa e·laboración, polo me nos
ó estar na oposición. Respecto á baixa
do número de habi tantes, engadeu que
tamén cada vez máis, éstes esixían me-

llar atención e mellar servicio por parte
do funcionariado. Replicándolle Manuel
Renda que tamén demandaban máis
obras e mellar administración e nenbar
gantes non se lIe facía caso.

O portavoz nacionalista dudou da
necesidade de creala plaza de Conser
xe e limpiadora do edificio de Usos Múl
tiples, tendo en canta que no Concello
hai dous e "un deles anda de aquí para
alá sin tacer nada". Dixo tamén que ha
bía dúas Iimpa doras no Concello e
cando se creara a segunda plaza, fora

xa pensando nese edificio. A Plantilla
de Persoal, finalmente, foi aprobada
cós votos en contra dos nacionalistas,
socialistas e centristas, quedando com
posta por 85 empleados, dos que 59
son funcionarios de carreira, no que en
tran os guardias, os operarios e o per
soal das oficiñas, 16 de persoal fixo, co
mo son os conserxes e os profesores
do Conservatorio, 8 de persoal laboral
de dura ción determinada, como os mo
nitores deportivos ou os empleados das
piscinas e 2 de empleo eventual

Elvira Fernandez Ramón Campos Xesús Tallón Manuel Rendo

ELECCIONS MUNICIPAIS
A case un mes de rematalo plazo

para a presentación de candidaturas
para as eleccións municipais, que se
celebrarán o 26 de Maio, tan só se co
ñecen os compoñentes de dúas listas,
unha delas completa, como é a do
PSOE, e a outra a medias, como é a do
P.P., pois non se dou enteira.

lñorándose as candidaturas
que poidan presentarse ás eleccións,
parece que non vai pasalo de fai catro
anos, que se presentaron nove e logra
ron reprentación municipal seis delas
C.G., P.P., PSOE, BNG, COS, e IG.

De momento hai catro seguras
que van acudir á laita electoral, como
son o PSOE, P.P., BNG e AIAE Agru
pación Inde pendiente de A Estrada .

Enacaberánas Suso Tallón, Elvira Fer
nández, Manuel Rendo e Ramón
Campos. Retíranse do xogo munici pal
o CDS, ó ser consecuente cá traxecto
ria política llevada a cabo durante es
tos catro anos, pois non cabe duda que
a súa po sición abstencionista en case
tódolos temas leva a que tamén se
"absteñan" das eleccións.

Hai outro grupo que desapare
ce da vida municipal como é IG, aínda
que ó parecer o seu único concellal, an
da arredor dos independentes de Chito
Campos.

Das novas candidaturas que
poideran aparecer hai moitos ruxeruxe,
pero non parece moi probable que a
dos Coagas, xa por separado ou en

coalición cós Centristas de Galicia,
chegue a configurarse por falta de ca
beza de lista, pois a Xosé Manuel Du
rán non o quere o Comité Local de
C.G., según dín eles, aínda que en Pon
tevedra opinan doutra maneira.

Quenes andan a ver si son ca
paces de mantala lista son os de EG,
pois ó parecer xa teñen como candida
to, casi seguro, a Salvador Barros.

Serían, polo tanto, cinco candi
daturas, de momento, as que "Ioitarían"
polos 21 escanos que Ile corresponden
á Carpo ración municipal e, a verdade,
as causas non están nada claras en
canto ós resultados. O que parece vai
suceder e que ninguén consiga a maio
ría

Ramiro S.G.

MERCEDES - BENZ

Telf. 5 7 :1 9 1 4

TALLERES LOUZAO
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MECANICA CHAPA PINTURA.
SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
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Varloracións de tres meses de actividade Cultural

Axenda Cult ral

Dentro das actividades desenrola
das pola Asociación Cultural "A Estra
da" nos primeiros meses deste ano
destacou a mesa redonda sobre o con
flicto do Golfo Pérsico que titulou "A
guerra dos mundos"; nela participaron
Mohammed Saffa e César Cunqueiro,
embaixador da OLP en Galicia e mem
bro da Fundación de Estudos Interna
cionais respectivamente. Mohamed
Saffa defendeu a postura de apoio a
Irak aínda que condenou o método de
anexión "de esa provincia de Irak" e a
intervención da "banda de aliados" con
tra Saddam. Condenou tamén o réxime
dictatorial de Irak e a doble moral de
"Occidente e o imperialismo americano"
ó estar surtindo a quen agora atacan. A
intervención de César Cunqueiro pode
resumirse nas suas propias palabras "a
loita contra o poder, que momentánea
mente ten Estados Unidos, está desti-

mentable pero é así".
Tamén se realizou nos locais desta

asociación a presentación de dous li
bros, "Non somos inocentes" de Carlos
Mella e a reedición de "As aventuras de
Alberte Quiñoi" de Manuel García Ba
rros. Na primeira, Carlos Mella, ante un
numeroso público, ademais de disertar
sobre o libro fixo unha disección do pa
norama económico do pais, reafirman
do a sua postura de abandono da políti
ca. A segunda contou coa presencia de
David Ovidio, filio de García Barros, e
dos dous profesores encargados da
edición, Carlos Loureiro e Xesús Oreiro.

Estes actos vironse completados
con tres exposicións de pintura de Uxío
López, Jano Sanmartín e Pablo Porta,
pinto arousán o primeiro e estradenses
os segundos.

A Mesa Pola Normalización Lingüís
tica realizou a sua asamblea comarcal,
que comprende os concellos de A Es-

trada, Cuntis, Forcarei e Moraña. Na
asamblea informouse ós socios das
campañas que se están facendo, a de
galeguización dos nomes e a de capta
ción de socios.

O Centro Social celebrou tamén un
ha serie de actividades culturais, das
que hai que destacar a presentación do
libro de Manuel Reimóndez "A Estrada
Rural", editado pola Diputación Provin
cial de Pontevedra.

O libro é un documento indispensá
bel de consulta das 51 parróquias que
compoñen o rural estradense, relacio
nándose cruceiros, mámoas, castros,
pazos, pontes, pontellas, lendas... en
definitiva todo aquilo que forma parte
da história de cada parroquia e lugar,
porque como dí Reimóndez Portela
"¿Cómo podemos amar o descoñeci
do?".

No acto de presentación estivo pre
sente, entre outros, o profesor e antro
pólogo Carro Otero, quen ensalzou o
labor realizado polo ex-alcalde e médi
co de San Miguel de Castro, para poder
recoller tantos datos e poder recopilar
máis de 9000 toponimios a piques de
perder-se se non se deixa constáncia
escrita deles.

Tamén nos locais do Centro Social
e organizado pola Sociedade Cultural
"Marcial Valadares" impartiuse un cursi
ño de iniciación a Iíngua galego-portu
guesa a cargo de J.André Porto, ao que
asistiron unha ducia de persoas, e que
terá continuación noutros cursiños xa
programados.

Unha das actividades que máis re
sonáncia tivo no ambiente cultural es
tradense, ainda que ao final os asisten
tes quedaron un tanto defraudados pola
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pouca "salsa" do debate, foi a organiza
da pola Asociación Cultural "O Brado",
babeo o lema "O nacionalismo hoxe e
as suas pespectivas de futuro".

O debate e~tivo moderado por Car
Ias Mella e contou coa preséncia de
Beiras Torrado-BNG-, Ceferino Díaz
PSOE-, Xan López Facal-EG-, Miras
Portugal-C.deG.-, Aniceto Núñez-CG-,
e Rodríguez Peña do PNG. Alguen do
público preguntou pola auséncia do
P.P., ao menos da sua ala nacionalista,
respostando o moderador que non fo
ran invitados fantasmas.

Na realidade non chegou a ser un
verdadeiro debate a non ser o protago
nizado por Beiras e Facal en torno á
necesidade dunha frente ou dun partido
nacionalista. Dentro da idea que defen
deu cada un dos ponentes convén des
tacar o manifestado por Ceferino Díaz,
quen indicou que "o nacionalismo goza
de boa saúde e hoxe o ser galeguista é
unha marca de prestíxio, en posesión,
incluso, da maioria".

Todos, ainda que con matices dife
renciadores, mostraron-se optim ¡stas co
futuro do nacionalismo, producto da so
ciedade galega, do idioma e da cultura,
como o demostra o feito de que ainda
pervive, a pesares "do mal que o fixe
mos", como dixo o representante de
Centristas de Galicia.

Outro cantar é o futuro dos partidos
"chamados nacionalistas", como apun
taria Ceferino Diaz, para quen non está
moi claro. Namentras os outros partici
pantes na mesa redonda defenderon
que canto máis macro-estructura de
partidos políticos houbera, maior nece
sidade da existéncia dos nacionalistas
e a sua xuntanza.

En canto ao tema dos partidos ou
frentes, López Facal avogou polos
"pan~acionalistas", moito máis homoxé
neos. "A frente, dixo, é un bo instru
mento político pero en determinadas
ocasións, como ocorreu no franquismo,
pero na actualidade non ten razón de
ser".

Beiras Torrado, pola sua banda, de
fendeu a existéncia e a necesidade

dunha frente, "ainda que non rexeito
que o dia de mañán faga falla un parti
do único nacionalista, pois contra o
exército federado, hai que loitar coas
guerrillas".

Esta mesma asociación ten en pro
xecto a traducción e edición de obras
sobre Galícia escritas noutras línguas.

A Asociación de ocio e tempo libre
"Mistura" realizou nestes meses unha
repoboación forestal, plantando dous
centos castiñeiros nos primeiros fins de
semana do ano.

Outra das actividades mais destaca
das retírese á Semana da Muller orga
nizada pola Asociación de Mulleres
Progresistas Socaliña con motivo do
Dia da Muller Traballadora, con tres
mesas redondas sobre o papel da mu
lIer no traballo, na política e na literatu
ra. Na primeira participaron Mercedes
Brea.

Na charla sobre a muller na politica
participaron Elvira Fernández, alcaIde
sa de A Estrada e senadora polo PP,
Xosefina Pereira, concellala do BNG en
A Estrada, Rosa Miguélez, diputada do
PSOE no Parlamento galego e Pencha
Santasmarina do PSG-EG.

Todas as participantes coincidiron
na necesidade de esixir pastos de res
ponsabilidade dentro dos partidos e de
formar parte das institucións e dos ór
ganos de decisión. A polémica mais for
te suscitouse entre as representantes
do PP e do BNG, ao preguntarlle esta
última a Elvira Fernández sobre unha
moción nacionalista que esixia, entre
outras causas, unha garderia, un centro
de planificación e campañas informati
vas sobre temas como a anticoncep
ción, aprobada e nunca desenrolada. A
pregunta quedou sen resposta pero
provocou murmullos no numeroso pú
blico asistente e o enfado da rexidora
estradense.

A terceira contou coas escritoras
Ursula Heinze, Xosefa Goldar, Helena
Villar e Sabela Alvarez.

As xornadas remataron coa proxec
ción de "Hannah y sus hermanas" de
Woody Allen

Dentro das actividades programa
das polo Concello e que moi ben pode
ria ter cabida nesta sección, engloba-se
a Campaña antidroga que, baixo o lema
"Eu, deporte" levantou a sua razonábel
expectativa nos educadores, pero de
fraudou a sua realización.

A devandita campaña consistia na
convivéncia de certos deportistas de éli
te coa poboación escolar, para motiva
la á práctica deportiva e así encher o
tempo libre como alternativa ao consu
mo da droga.

A sua programación creou esperan
zas, como aportación á solución desa
lacra social, no senso preventivo, aínda
que os entendidos e os própios organi
zadores entenden que estas iniciativas
deben ir acompañadas doutro tipo de
medidas e actividades, xa que, como
algo aillado, perde casi toda a sua posi
bel efectividade.

O problema xurdiu cando quixo po
ñer-se en práctica, e contrataron cunha
axéncia a sua execucuón por un total
de 583.000 ptas. Pudo- se comprobar
xa dende o seu comenzo os nefastos
resultados da sua organización, como
ocorreu coa visita de Alvaro Pino aos
coléxios de Oca e Codeseda. Neste úl
timo centro o deportista estivo tan só
cos alumnos uns cinco minutos, men
tres os rapaces levaban horas esperan
do.

A Axéncia de Servizos presentou
aos Coléxios restantes unha programa
ción por semanas dos deportistas con
tactados, para que os responsábeis
educativos escolleran data e protago
nista, entre os que .estaban Lavodrama,
Buyo, Maté e Romay, rematando a
campaña o tres de Marzo.

A programación suspendeu-se e
non volveu a saber-se nada máis da
campaña, a non ser por unha nota in
formativa aparecida nun xornal, na que
se dicia que de momento quedaba
aplazada pola imposibilidade dos de
portistas para achegarse á vila de A Es
trada nas datas fixadas.
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Manuel Garcia Barros
Datos biográficos feitos con mentes de darl/es lectura (e que non foi posibre) no homenaxe que lIe facla o CIT o día

do seu centenario (16-11-76) ca descubrimento dunha praca na casa ande nacera, lugar de UI/a e parroquia de Berres,
lindeira da de Cal/obre, lugar de Pausada, na que viveu e finou o 13-04-72.

o Sabor da Victoria
intelectual

Na má conciéncia dos caciques sempre
pesou o sentimento de culpa porque as suas
vitimas a cotio resultaban ser máis "ilustra
das" que eles. Mentras os que padeceron
as inxustizas dos caciques sempre lIes que
dou a grande satisfación de ser moito máis
cultos que os seus "verdugos". Contou-me
un que sofreu a chamada noiturna para ser
levado a un "cuartelillo" , que ao baixar do
coche, caian unhas pingueiras e un dos que
o agarraba dixo:

- Parece que llueve.
- No - contestou-lIe o outro - te es orba-

jo.
Esta conversación quizais fixo que sabo

rea-se o áceite de ricino con outro paladar,
co de aquel que lonxe de considerar-se de
rrotado, sabe-se gañador da "nai de todas
as batallas" , o trunfador da batalla intelec
tual. Que importa que as bestas gañen en
fQrza, se o seu cerebro é un músculo atrofia
do. Garcia Barros coñeceu ese sabor e a
sua obra, gardada como un tesouro polo seu
filio, é o loureiro da victória frente a barbárie.
Que nos sirva de leición para non ter que fa
cer máis homenaxes a título póstumo.

Xoán Carlos Garrido Couceiro

Miñas donas, meus señores:
Moitas graciñas polo homenaxe que

hoxe, tan xentilmente, Ile adicades a
Manuel Garc(a Barros.

Xurdio loitador, nasceu nista casa
fai hoxe un sécolo e non talmente coma
agora se atopa,- xa que il ben se lem
braba de axudar a xuntalas pedras, se
nón pra facer a primitiva, sí pra facer al
gunha das reformas ou levar a cabo al
gún arrimo; pois entre abós, tías
solteiras, pais e fillos, a casa faríase pe
quena pra unha familia de mais ou me
nos doce persoas. Ounha familia, labre
ga con casa e bens de seu, quizais co
ma calquera neno daquil tempo, con
seguridade se lembraría do primeiro par
de zapatos que lIe mercaran.

Polas afundidas e lamiguentas co
rredoiras daquil tempo, seus pais man
dárono a unha escoliña de pago, pois
inda nas había do Estado, a unha pa
rroquia da veira, a de Moreira, a 3 ou 4
Kms., onde adeprendería a ler no Catón
e a riscar "as catro letras mal formadas"
coas que os futuros emigrantes darían
notizas da sua saude e angueiras en
lonxanas terras. Lembrábase coma
aquil mestre, non titulado, tiña sempre a
mao unha variña que guindaba de rebo
lo ÓS mais grandotes que xa iban per
dendo o medo e tamén a vergoña e,
asimesmo, se lembraba da esponxa
mareira que tal mestri tiña pra borralo
tabrón e que polo seu parescido a un
anaco de pan trigo, ó neno facíaselle
auga na boca o ollalo, naquel tempo no
que o pan de trigo com íase por festas
se a colleita fora boa e sobraba da se
menteira.

Adeprendeu a ler axiña de "corrido"
e seu pai poñíao a ler pra que os paren
tes ou amigos que viñan pola casa o

escoitasen. Entón o neno lía o mais li
xeiro que podía, inda que non se deca
tara do que estaba a ler, nin os que es
coitaban entendesen ren, "ao bater nun
desencontro de linguaxes i en misterrio
sos serodios", como diría o seu dileito
amigo, Neira Vilas.

Do mesmo xeito que os outros ne
nos do lugar, andaría as carreiriñas po
las corredoiras e carreiros, e non soio
para buscar niños, senón pra levar as
vacas pras leiras ou pro monte. Non se
esquecera de que seu pai o mandaba
tornala auga o prado, entre lusco e fus
co, ou xa ben anoitecido, polas fondas
congostras ateigadas de lama e croios
e como moitas ,-:,eces, amedoñando,
sen mais lus ca das estrelas ou a da
lúa cando a había,' viraba pra casa sen
chegar o prado. Pro seu pai deseguida
se decatou do feito o ollar pra sacha e
comprobar que non fora mollada, nin ti
ña lama, dándolle unha zorregueta. En
tón o neno, que tería nove ou des ani
ños, bota mao doutra astrucia: na pri
meira pucharquiña que atopaba,
mollaba ben a sacha, agardaba un intre
e voltaba pra casa. Pro, un día, seu pai
foi ó prado de amañecida e ó topalo en
xoito a zurra foi mais grande, e desde
entón non valeron astrucias.

O mesmo que todolos mozos do
seu tempo, ÓS dazaoito anos foi chama
do para servir ó Rei que entón eran tres
anos. Cadroulle nun tempo revolto, de
guerras colon iais. Foi sortexado e desti
nado pra illa de Cuba, salvándose de ir
aló gracias a topar un voluntario que
por trescentas pesetas que seu pai lIe
deu, arriscouse a cubrir a súa praza.
Do dito voluntario, d.espois de moito
preguntar, non houbo notizas. Foi, ase
made, sen que /le tocara embarcar, sor-
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texado pra guerra de Filipinas. Sendo
dos que se foi quedando, foi nomeado
pra asistente do capellán do seu rexi
mento pra Iimparlle as botas, irlle co
cesto ó mercado e facerlle a comida,
polo que il se consideraba un pouco co
ciñeiro. E penso que tamén lIe axudaba
á misa, cousa que sabía facer moi ben
por adeprender de neno. Pro isto valeu
Ile, mais que nada, pra poder camiñar
polas rúlas e ollar pros escaparates das
librerías, unha das mais grandes aficiós
de toda a súa vida. Na casa deste ca
pellán tivo conxeito de ler, con seguri
dade, os primeiros xornás e folletís e di
les iba retrincando as poesías que se
pubricaban nos mesmos e que iba
apregando nas follas dunha libreta e ao
mesmo tempo axuntaba os fascículos
das novelas por enmtregas que logo il
mesmo encuadernaba ou gardaba pra
cando Ile fora doado facelo, chegando
por este medio a outer un Diccionario
de catro tomos e unha Historia de Es
paña, non compreta. Todo isto aconte
ce na cidade de Vigo, a que il fai refer
encia en moitos dos' seus escritos. O tal
capellán era de Lalín e chegou a de
sempeñar outros cárregos, o derradeiro
nun Ministerio. Tiña por nome D. Felipe
Orosa Cangas e poucos anos denantes
da morte do mesmo e da súa propia,
García Barros estuvo a saudalo no po
bo de Lalín, pois sempre se lembraron
un do outro.

Unha ves cumprido, volta o futuro
Ken-Keirades ó fogar nativo. E sen dei
xar de traballar, pensa en estudar e non
pra desertar do arado, do que endexa
mais desertou, ou pra ser un señorito
como l,Ie alcumaban algúns veciños, se
nón pola grande vocazón, que hoxe se
diría tardía, que ni! se espertou. Le can
to libro atopa na man ou lIe emprestan.
Traballando no torno a lus do candil,
poñía un libro aberto arrechegado con
tra un bufarro da parede e repartía a
súa ollada entre o libro e o pau que es
taba a tornear. Era tanta a súa afición a
lectura que non era capás de ollar un
papel escrito tirado no chan sen ente
rarse do que se trataba. Contaba como

indo de camiño p'ra Santiago, como de
costume andando "de pe aperna", ato
pa un folleto guindado e rachado e o
botarlle man, resulta ser un programa
dunha das asinaturas das que tiña que
examinarse, aforrándose o ter que com
pralo.

A súa tención era facerse "perito",
ou sexa perito agrimensor, pois faise
pretendente dunha moza, coa que mais
tarde se casaría, filia dun perito titulado,
liquidador de "bienes reales", naquel
tempo no que inda había "as carballei
ras do rei". Pro acontece que naquilas
datas foi suprimida a Escola de Agri
mensura, véndose obrigado a trocar de
estudos e ingresando na Escola Nor
mal. Todo isto non quer decir que fora a
ningunha escola, pois endexamais se
sentou nun banco dun colexio, non sen
do pra ensaminarse e todos os seus es
tudos os fixo por libre, sen ter mais
mestre que os libros que podía percu
rarse, axeitando com,o podía as contest
acións ó programa, conservando antre
os seus recordos, as libretiñas de apun
tes con letra miudiña por mor de apro
veitar espazo ou papel.

Unha das meirandes dificultades
pra il de toda a súa vida, foi a falta de
lus nas longas noites de inverno, nas
que non soio procuraba estudar, senón
tamén que había que aproveitar pros
traballos do torno (billas, fusos, rocas
ou pínfanos). Foran moitas as súas ra
bechas cando lendo a lus amortuxada
do candil se Ile arrimaba calquera das
súas tías elle sopraba á lus pra que
non gastara o "gas". Tanto era asín,
que contaba como chegara a encher
unha botella de vidro branco de vagalu
mes, tratando con istes vermes touren
gos de percurarse lus pra poder ler de
noite, non chegando eu a saber se o tal
invento lIe deu resultado.

Cando casou, no 1906, xa tiña outi
do o tíduo de mestre nacional, que coi
do se conservará, como se conserva
ban outros que houbera na casa en que
morreu en Pousada de Callobre. Digo
isto por se alguén dubida de que fora
mestre ou se fixera sen estudos, tirán-

dolle da chaqueta ó cacique de turno.
Fixo logo oposiciós e cando tiña apro
bado o exercicio oral, tivo que vir á ca
sa por doenza da parenta e cando ó día
seguinte voltou pra Santiago, por moito
que lIe zorrega ó cabalo que leva, non
chega a tempo de apresentarse ó exer
cicio escrito que tiña a espranza de que
o aprobaría. Pasan disto,mais ou me
nos vinte anos, sen ter conxeito ou po
der presentarse. Volve a opositar nova
mente, sendo moitos os concurrentes e
de distintas rexiós e o fin saca praza,
exercendo unha tempada na escola de
Pepín-Axuntamento de Castrelo do Val
en Ourense. Acada por concurso de
traslado achegarse a unha parroquia
preto da sua residencia e lindeira ca do
seu nascimento, indo a pe catro veces
ó día desde a sua vivenda a sua escola
e de inverno, cando tamén a poñía de
noite pra adultos, inda que as veces a
Administración non !la pagara, facía
seis viaxes, tendo na de día antre as
dúas parroquias do seu distrito escolar
hasta noventa rapaces e na da noite al
gún home de corenta anos.

Exercendo nesta Escola, o goberno
dentón da orden de sacalos crucifixos.
Obeedente ás ordes, envolveuno agari
mosamente nun xornal, fai un atadixo
cos catecismos e nun coarto da veira
pon o crucifixo enriba distes, porcuran
do que os nenos non se decataran do
feito. pasado certo tempo o mesmo cru
cifixo foi novamente pendurado do mes
mo cravo i os catecismos voltaron a ser
empregados, moitos deles, polos mes
mos nenos que denanteriormente os ti
veran nas suas manso Con seguridade,
algún diles eiquí presente, podería dar
testemuña. Pro non foi il o mestre que
fixo o derradeiro feito, pois quedou sen
a escola con tanto sagrefizo outida pra
ser, deica a sua morte, mestre sen em
prego e sen soldada perante mais de
trinta anos.

No decurso distes trinta e tantos
anos de isolamento, que non foi total,
pois mantivo correspondenza coa maio
ría dos escritores nas Américas e ta
mén cos que deixaron na Terra, ende-
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Rexoubas
Reproducion dun texto de/ Garcia Barros

Frag,mento de "El Emigrado"

da que non estiveramos, e tendo Galiza
Iinguaxe rica como as areas que leva o
Sil, ti, para comunicarte conmigo, botas
dunha Iíngua que non é a tua, nin é a

. miña, nen é a que ti falas, nen é a que
falan teus pais, nen a que fala ninguén
dos que te arrodean. Non comprendes
ti, no teu claro entendimento, que isto é
un lamentábel contrasentido?

Pois de contrasentidos polo xeito,
está Galiza chea e son o estorbo máis
grande para que chegue ao que ten
que chegar.

Hai poucos dias dicia-me Castelao
que Galiza non habia que buscala nas
vilas, senón que había que i-Ia buscar
ás aldeas.

Conforme: pero a este paso, pode
chegar o dia que nin nas aldeas se ato
pe, e o dia ese será dia de perdición.

Mociñas da aldea, mociñas de albo
rada, coidade que isto non suceda!. Vo
soutras sodes a esperanza da Terra,
porque os homes, vemo-Ios ainda máis
descastados. Sede sempre fortes, re
xas e erguidas aldeanas, nunca señori
teiras nen enseñoritadas.

Templade as vosas almas no santo
amor á terra; sede dignas herdeiras das
fortes e patriotas de Ponte Sampaio,
dignas compañeiras das heroinas de
Sálvora, e axudade-nos co voso noble
esforzo a estes que sabendo sentir a
Galiza procuramos levanta-la e redimi
la.

E para consegui-Io, temas que em
pezar por impoñer-nos e galeguizar as
vilas, antes de que as vilas nos envile
zan.

Certo domingo, posterior a unhas
festas, vin eu na vila unhas señoritolas
que ian para a misa. E vistas a certa
distáncia, así ao primeiro golpe, déron
me a sensación de que ian en camisa e
coa bacinilla volcada na cabeza.

A ti praceriache ir dese xeito?
Mira, miña santa: Eu non pretendo

que vistades como hai cincuenta anos.
Iso non pode ser. Todo evolue na vida
e todo ten que evoluir. A máquina admi
rábel do Universo, só ha de parala quen
a botou a andar. Pero unha causa é
evoluir, reformar, millorar, e outra é des
castar.

E vosoutras, eu non digo que sexas
ti nin todas, pero a maior parte, esta
desvos descastando e esa é a perdi
ción. Mira, muller: alá nos meus tem
pos, coñecia ben unhas veciñas, ou ca
se veciñas tuas que vestian ricamente
sen aseñoritar-se nunca. Asi vos quixe
ra eu ver: reformando e perfeccionando
o vaso xeito de adoitar o que non é pró
pio, o cal que, ademais é inadaptado,
resulta ridículo, e á ridiculez hai que fu
xir-Ile sempre.

O mal de Galiza está aí máis que
noutra causa, e é deber de todos ver de
curar-1I0, na arde en que se encontre.

Fíxate nisto: Ti es galega e eu son
galego, e os dous estamos na Galiza. E
Galiza ten unha fala própia, sonora co
mo o canto dos paxaros, fresca e apací
bel como os seus regueiros, como as
suas fontes, como a sua paisaxe, viril
como os seus carballos, melosiña como
han de ser as falas tuas, miña nena... E
con todo iso, senda ti galega e eu gale
go, e estando os dous na Galiza, e ain-

xamais desesperou, pois era home que
se repuña axiña, tanto das mágoas do
corpo como do esprito. Sinteuse mozo
perante moitos anos, facendo por se
,esquencer da data do seu nascimento.
De certo sufreu moito, pois debido a
sua langa vida, foron moitos dos seus
amigos que morreron denantes que il e
algúns (os mais) sen poder agardar a
que Deus os chamara. Voltouse outra
vegada labrego, ou mellar dito soio la
brego, pois nunca deixara de selo, xa
que sempre, nas horas que Ile queda
ban de laboura °de escolante, emprega
bas no trafego da harta e das parreiras.
No outono e no inverno o que mais fa
cía era coidar das vacas. E tras dilas
escribeu toda a sua novela de "Alberte
Quiñoi", facendo mamaria da sua vida e
moitas veces, en días de vento ou choi
va, en calquer descoido, fuxíanlle as
coartelas escritas e non sempre dando
con todas elas, tiña que refacelas de
novo; cando non era o lápis o que per
día e con il o fío do relato.

oA pesares de todo, foi home de fon
da conformidade que soupo disfroitar
da vida, isa vida inxel que lIe tocou vivir,
como moi ben il di: "un home que soie
verse palas mañás ou á atardecida, pa
las veigas ou palas toxeiras, tras unhas
vacas cunha vara na man e un libro na
outra".

Soio a morte de seu irman, meu tia
Antón, a quen hoxe quera tamén adi
carlle o meu recordo, petrucio desta ca
sa e feitor de gaitas pra o m'ago da zan
fona, Faustino oSantalices, o fixo arre
darse de toda actividade, chegando a
decir, nunha das suas derradeiras car
tas: "Dende fai dous ou tres anos que
me morreu meu hirmán, que fixo mais
por min que meu pai, a pruma non se
me apega ás mans..."

Así foi, a grandes riscos, a sua vida.
E cando xa as forzas se lIe iban de to
do, excramou por toda queixa: "Aa fin
hai que se ir". 1-0 fin nunha mañán mor
na de primaveira, con frores a rechou
chía de páxaros nas silveiras, mais ou
menos como tantas das que iI gorenta-

pavide Ovid io --iiiiiiiii¡;;¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡~

AeadeDlia de Diseño, Corte e Confeción

LOLITA CARBALLO
SISTEMA ~SUAREZ
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Festa do Salmón

Asinado:

Asociacion Cultural "a Estrada"
Asociacion Cultural "o Brado"
Asociacion Cultural "o Torno"
Asociacion Xuvenil E Cultural "a Tranca"
Sociedade Cultural "Marcial Valladares"
Asociacion Xuvenil E Cultural "proxecto
Zarabeto"
Asociacion De Mulleres Progresistas
"socaliña"
Asociacion De Tempo Libre "mistura"
Mesa Pola Normalizacion Lingüistica
Adega

3.- A exaltación de productos im
portados, e exóticos; frente aos autóc
tonos e populares. Coa restricción eco
nómica ao acceso a ditos productos se
implica o alto custe que estes platos te
ñen; excluindo da participación a unha
grande mase da povoación estradense.

4.- O selectiva e discriminatória
que esta testa é en canto que lonxe de
producir a integración, ser participativa
e espácio de coesión social, cuxa fun
ción debe cubrir calquera festa; non fo
menta máis que conflictos e división en
tre a minoría que goza do estatus que
lIe perm ite atopar-se entre os convida
dos, ou da condición económica que o
distinga polos seus posibles cara osten
tar dos seus caros gustos; e as famílias
e persoas indignadas por sentir-se ex
cluidos e insultados ao ver como se
usan os seus impostas en marcar máis
as distáncias, a agudizar as diferéncias
entre os estractos sociais

testa desde a perspectiva das Asociacións Culturais
Solicitamos:

1.- Que os custes da Festa do
Salmón corran a cargo dos que a dis
fruntan en exclusividade. Absténdo-se o
concello de financiar vícios caros de
particu lares.

2.- Que as actividades das Le
tras Galegas, e a promoción da nasa Li
teratura e a defensa do naso idioma
que deixe de ser a excusa e ameniza
ción do festín das autoridades para pa
sar a un primerio plano na semana do
17.

3.- Que o Concello apoie os pro
xectos de Festas Gastronómicas que
exalten productos autóctonos e platos
próprios; non só por coeréncia cultural,
senon polo benefício económico que
reportaria aos productores e a hostele
ria.

4.- Que o Concello oriente as
Festas por el promovidas e apoiadas
cara dirixi-Ias a todas as clases sociais,
edades, sexos, e ideas; sen discrimina
ción de ningún tipo; sempre que benefí
cien ao conxunto da sociedade.

o pasado ano, espontaneamente as Asociaci6ns Culturais Estradenses existentes por aquel ent6n, e
que recibiran unhas "invitaci6ns" que parecen ter o seu orixen nalguén que pretendeu extender a
participaci6n da festa ao conxunto da povoaci6n, manifestaron xa o seu malestar polo caracter res
trinxido da Festa.Na Foto diante do "Casino" comprobamos que esta Festa ten "Reservado o Direito
de Admisi6n". Dos encontros que recentemente tiveron para constituir unha Federaci6n aprobeitaron
para debatir diversos aspeitos da cultura local e concluiron unha série de resoluci6ns.

Resolución:
Como entidades culturais

do naso Concello, temas a abriga de
pronunciar-nos' sobre unha actividade
que tan lesivas consecuéncias ten para
o labor cultural Estradense,

Denunciamos:
1.- o desvio de fondos públicos

que deberan ser destinados a empre
gar-se en servícios culturais a comuni
dade, cara un acto pechado, e reserva
do o direito de asmisión, que só benefí
cia aos estomagas dunha élite
escollida.

2.- O eclipsamento e subordina
ción das actividades da Semana das
Letras Galegas, sacando-lIe todo prota
gonismo e relegando-as a actos com
plementários, e coartada baixo a que se
dispón do erário público para atender
os intereses particulares dos únicos
chamados e invitados a disfrutar dita
celebración

A polémica

MODAS
•

GAlERIAS 2.000- A ESTRADA(GALIZA]

Un completo servicio en
noivi!ls B [omplementos
dli! [Brsmonia, bisutsria
I! varios.
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se, lástima fora, pois bo son eu para
deixalo marchar unha ves que me pa
ño. Pouco e pouco, pouqueniño e pou
co, funme decatando de que empezaba
a perder forza. E non era para menos,
levabamos tres horas dálle que che pe
go a ver quen era máis cabezudo dos
dous. O malpocado non sabía que a
min a cabezudo non me gana ninguén.
E empecei a recoller sedela, veña, ve
ña, veña, a tirar. El ainda se remexía de
ves en cando, pero nada, a cousa esta
ba cantada, ven para acá salmonciño
bonitiño para xunto do Delmiriño que te
vai vender na de Trabazo da Estrada e
boas pesetas que che vai sacar. Pero
cando o traio ó pé e vexo o animalón
que alí ven, case caio de costas ca
emoción, pódesmo crer. iUn cabalo!
Talmente un cabalo era aquel bicho, ra
pás. Ainda non sei como o dei quitado
eu só, coa miña pouca forza, e non me
tivo que vir axudar un tractor para tirar
daquel monstro. Grande como ainda
nunca outro se veu. Dígoche, nena, que
debía ser o rei dos salmóns. Doce qui
los pesou na de Ceferino, quedaban to
dos ca boca aberta cando o canteL Di
xen para min: eu un salmón coma este
non o vendo por nada do mundo. E que
me namorara del, chico, talmente como
cho canto. Leveino para a casa e alí es
tiven un día enteiro a mirar para el. Dí
goche que non podía crelo. E empecei
no a comer pouqueniño e pouco, ben
preparadiño. E pódesmo crer, botei un
mes enteiro que non almorcei, xantei e
ceei máis que salmón. E ó cabo do mes
ainda quedaba alí para dar e tirar. Oero
a min xa me saía o salmón palas ore
lIas, e ademáis a alacena empezaba a
cheirar causa mala. Daquela arramblei
con el e, hala, para ario outra ves, a
criar máis salmón. i Que bicho, mi ma-

pola moral do pobo español non no-lo
iban deixar ver.

Así, dunhas noutras, chegaban ou
tra volta as ansiadas vacacións. Daque
la, antes das festas do Amparo, alá me
facturaban de novo para Rocaforte, a
reencontrarme coas raices e, de paso,
darlle a vara ós meus tios e ó meu abó
materno, ben afeito xa a gando da miña
caste, con toda a recua que tiña na cas,
polo que non lIe representaría moito tra
bailo aturar a un máis.

Chegaba á aldea e preguntáballe ó
Pé de Cabra namais velo renquear pa
las costas de Pena Corval; "Canta, Del
miro: ¿brincaron moito os salmóns este
ano por riba da Ponte Sarandón?" E el
sacudía aman, avaliador: "iBufff, mi
madriña querida! Se che canto o que pi
lIei pala Pascua..."

Non facía falla que o animase, na
mais darlle carrete, o Delmiro embalá
base e xa non había quen o parase:
"Baixei pala mañán cediño a Ximonde,
pala banda de acó do rio. Estaba odia
que mismo me daba a espiña que iba a
suceder algo grande. Pola noite caira
unha boa choviscada e a mañá estaba
fresqueira. Non que fixese vento,ique
va!:estaba todo caladiño, caladiño, e de
ves en cando baixaban unhas pinguei
ras así coma moi entonadas. Vou eu,
rumba-rumba, pala beira do rio, probo
aquí, probo acolá e, no terceiro lance,
como hai Deus, nena, pódesmo crer,
engánchame no anzó un bicho que ca
se me tira de fuciños na corrente. Eu a
darlle fio e el a tirar. Arriba, abaixo, arri
ba, abaixo. O cabo de media hora eu
suaba coma un cabalo; pero nada, lar
gaba e recollía, largaba e recollía, anda
ba para arriba, volvía para abaixo, a
ver, hO,quen ha cansar a quen. Nunca
na miña vida tantas leguas pateei, pó
desmo crer. Pero por fin o bicho rindeu-

Balada dos Salmóns de Antaño (2)
Lonxe da polémica da Festa, continuamos neste número a reprodución comenzada no 3 do fermoso pregón de

Martinez Oca. Quen mellor que este escritor estradense e a sua fina ironia para achegar-nos os mistérios do defunto
habitante aos nosos rios de outrora.

¡Que abelencia para contar historias
fluviais tiña o diaño do Pé de Cabra! E
nun rincón do meu cerebro almacenaba
a nova información: "Os salmóns dan
uns brincos tan grandes que poden pa
sar voando por riba da Ponte de Saran
dón". E imaxinábaos coma unha espe
cie de supermáns sin capiña, ou máis
ben coma capitáns Marvel, o heroe que
daquela voaba, gracias á palabra máxi
ca "Shazam", nos debuxos dos cantos
que por cinco reás nos suministraban
ós inquietos intelectuais de sete anos
na libraría de Rosarito.

Unha ves osixenados os pulmóns,
os meus pais rescatábanme de novo
para a axitada vida da vila. E outra volta
a empezar o martirio da escala, a repe
tir aquela cantinela de Arlanza, Arlan
zón, Esgueva e Carrión, afluentes pola
marxe dereita de non sei que rio impor
tante, asegún a enciclopedia de Dal
mau. Carlés y Pla;anque a min parecía
me que ningún rio do mundo podería
ser máis importante que o meu Rio
Grande da Ribeira de Berres.

Tan importante era, que nin seque
ra o poñían na Enciclopedia Grado Me
dio, da escala. Non era necesario; del
tiña que saber todo o mundo sin máis,
por iso non compría aprendelo nas lec
cións.

E desta maneira transcorría un no
vo ciclo vital (que dito de outro xeito,
ven ser que pasaba un ano máis), a
aprender causas tan inútiles como
aquelo de que o cuadrado da hipotenu
sa é igual á suma dos cuadrados dos
catetos, que xa me diredes para que lIe
sirve a un na vida; se máis ben parece
cousa de risa con ese nomes. E ade
mais a un, millor que o Teorema de Pi
tágoras, interesaríalle o de Pasolini, e
ese, os sesudos patricios que velaban

Viaxes Estrada
San Pelayo, 5 Telef000 57 05 61
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driña queridiña ! Máis grande que un
cabalo. Dígocho eu e pódesmo crer".

E eu creíao. ¿ Non o iba a crer ? E
no apartado" salmón" da miña particu
lar enciclopedia mental, aumenta.ba un
novo dato: " Os bos salmóns da Ulla
son grandes coma cabalas ", que se vi
ña xuntar ós que xa tiña rexistrado de
anos anteriores: " Peixe de rio coa cor
das vacas, que voa por riba das pontes
coma Supermán "... E así se ía comple
tando a miña formación con eses coñe
cementos, todos eles sumamente pro
veitosos para me abrir camiño na vida,
como agora queda demostrado.

Andados os anos, cando nas pes
caderías de por aí adiante empecei a
ver uns peixes que viñan senda máis
ou menos coma a pescada do mar e ti
ñan un letreiro que poñía: " salmón ",
arrandeei a cabeza e sorrín conmisera
tivo: "Que maneira máis fea de engañar
ó personal. ¿ Cómo lIe van chamar sal
món a un peixe dese tamaño ? Eso é
un fraude ó consumidor ".

Así e todo tranquiliceime un pouco
ó ver que o letreiro " salmón" que aquel
pescado tiña no lomba, complementá
base coa información da procedencia
xeográfica: " de Noruega ", o cal me fi
xo pensar que nos países nórdicos o
que é loiras despampanantes ainda po
de ser que as haxa, asegún canta quen
sabe; pero no tocante a salmóns, i Ai
meus amiguiños ! Aí os escandinavos
non vos tiñan nada que rascar ó lado
dos bos productos da Ulla.

Así mismo 110 contei ó Arsenio da
Rebola dunha ves que estabamos os
dous a falar de pesca na Ponte Vea. E
o Arsenio mirou para min así coma con
certa sorna: " ¿ Pero ti que dis, rapás ?
" retucoume ca riso a lIe tremar no can
to esquerdo da boca. " ¿ Quen che con
tou, esas historias de bichos coma tibu
róns e como lIas poideches crer ti ? ¿ E
lago non sabes que no Ulla non hai sal
móns, xa non digo do grandor que ti
contas, senón que non hai nada de na
da, res de res, como di meu primo, o
que traballa en Manresa ? "

Decir que me escandalicei sería de
cir pouco.

" ¿ E lago os que pasaban por bai
xo desta misma ponte, que os via toda
a xente que iba a Santiago no coche da
linea...?", reviréimelle cheo de ardor.
"¿Ti viches algún?" " Non, pero... ¿ E
os que brincaban en Sarandón ? ¿ E
aquel grande coma un cabalo que api
IIou o Delmiro Pé de Cabra ?" " i O Pé
de Cabra, de valente mentireiro te vas
fiar! Nin o primeiro escalo lIe vin coller
na vida ó troleiro ese ".

O Arsenio vencíame coas suas do
tes de convicción; pero eu resistíame á
destrucción das miñas crencias: ainda
me quedaba unha baza por xogar: "¿ E
lago os que pescaba o Oifuntiño en Xi
monde ?- Aqueles si que non eran canto
ningún, que ben saían retratados nos
xornais e máis no No- Do".

Neste punto a gargallada do Arse
nio da Rebola xa estoupou sen recato
ningún: " Os salmóns do Oifuntiño... i
Vaiche boa, Vilaboa! ¿ Queres saber de
que iba a causa? Pois vaille preguntar
a meu curmán Tonecho o de Santa
Crus de Rivadulla, o afiliado do mar
qués, que era o buzo que Ilos engan
chaba no anzó ".

" Non te creo, Arsenio " arrepúxen
melle retador. " Ai, ha, pois alá ti. Vaite
daquela ó rio e a ver cantos salmón api
lIas. Ainda estou disposto a che dar un
millón por cada un ". " ¿ Que me vas
dar ti, se nunca unha cadela no peto ti
veches ? " " Eso tamén che é verdade,
tan verdade como que no rio da Ulla
non hai nin rastros de salmóns, deso
podes estar ben seguro ".

Era un golpe tremendo ás miñas
creencias de tantos anos. De modo que
ainda tratei de resistir un pouco mais. "
Pero, imos ver, Arsenio, dime unha
causa: ¿ Non hai salm6ns agora, ou é
que non os houbo nunca? ". " Home,
nunca, nunca, o que se di nunca, non
son eu quen de cho certificar. En San
teles sin ir máis lonxe, hai vellos que
cantan que alá en tempos, cando che
gaba a época da subida, apillaban tan
tos que para traelos do rio tiñan que le-

var o carro, e volvían con el tan acugu
lado que as vacas case non daban tira
do del. Eso cantan, pero eu, ¿ que que
res que che diga? Desde que acordo, e
mira que levo anos á beira do rio, nun
ca un salmón verdadeiro vino Se noutro
tempo foi distinto non cho sei; pero son
moi incrédulo con todas esas historias
dos vellos, que non fan máis que laiar
se dos embalses, e dos verquidos, e da
contaminación. i Lerias, ha, lerias ! Eso
é o progreso, e o demáis sonche histo
rias ...de salmóns".

O Arsenio é descreido, xa o vedes,
pero eu non. Eu, como dixen ó princi
pio, teño moita fe, ou sexa: son un cré
dulo total. E polo tanto non dubido que
ten que haber salmóns coma aqueles
que imaxinaba de nena, sonrosados,
grandes coma garañóns e capaces de
dar brincos máis altos que o Serguei
Bubka sen axuda de percha. E que
eses salmóns embocan o mar de Arou
sa e callen polo rio arriba, rumba- rum
ba, rumba-rumba, como contaba o Del
miro Pé de Cabra, para gozo dos bos
pescadores que están a agardar por
eles coa cana en ristre e a esperanza a
lIe brillar nos ollas.

E como nos tempos dourados de
que don Quixote lIe falaba ós cabreiros:
" Ditosa idade e séculas ditosos aque
les... ainda non se atrevera a pesada
rella do corvo arado a abrir nin visitar as
entrañas piadosas da nasa primeira nai;
que ela, sin ser forzada, ofrecía, por tó
dalas partes do se úbedo e espacioso
seo, o que poidese fartar, sustentar e
deleitar ós filias que daquela a posuían
tI; espero que volvan tempos ditosos en
que os salmons da Ulla se pesquen de
novo a mareas, e de Santeles suban
carros e tractores cheos deles para que
no dia desta festa tódolos veciños da
Estrada se surtan de tan deleitoso e an
ti-colesterólico manxar en postas gratui
tos por tódolas ruas da vila, de modo
que a enchedela se poida estender a
todos, e non só se aproveiten uns pou
cos privilexiados, que ademais sempre
quedarán coa dúbida de se o que están

X. Manuel Martínez Oca

Video elube

Canal-3
Rua Ulla, 10 Telef000 57 11 04 A Estrada
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Asociación de Tempo Libre

Mistura
Dende hai mais dun ano o panorama cultural estradense parece resucitar da apatia en que estaba sumido; o motivo

fundamental é a aparición de catro novas asociacións que abarcan campos moi distintos, alguns deles totalmente valei
ros e esquencidos até que o nacemento destas asociacións. "O Brado" no ámbito cultural, "Socaliña" no campo da mu.,
lIer, "Mistura" no tempo libre e "Marcial Valadares" no tema do reintegracionismo, unidas ás xa históricas coma a Aso
ciación Cultural "A Estrada" están realizando un labor moi importante case sen médios materiais e coa imaxinación e o
voluntarismo dos seus s6cios como únicas armas. Con este artigo comenzamos unha série que pretende achegar e
dar a coñecer O labor e os obxetivos destas asociaci6ns.

A Asociación de ocio e tempo libre
"Mistura" canstitueuse en Decembro do
ano oitenta e nove. A idea naceu no
cursillo de monitores de tempo libre ce
lebrado nese ano. Os monitores, logo
de participar nun campamento de verán
na praia de A Lanzada onde conviviron
can rapaces de distintos médios so
ciais, creron necesária a constitución da
Asociación "para seguir traballando na
mesma liña todo o ano, non só nos
campamentos", segundo as suas pala
bras.

Os obxetivos fundamentais da aso
ciación centranse no traballo con rapa
ces que presentan sérias dificultades
de integración debido aos problemas
familiares e á marxinación do entorno
en que viven, incidindo tamén na convi
véncia entre colectivos rurais e urbáns
de distintas clases sociais.

Aparte da sua actividade nos cam
pamentos de verán, organizados o ano
pasado polo Concello, levaron a cabo
no mes de Xaneiro nunhas xornadas de
reforestación ás que asistiron uns vinte
rapaces. As xornadas pretendian ensi
narlle aos nenas todo o relacionado co
método, cos coidados requeridos palas
arbres plantadas e a fauna que depen
de delas. Foron subvencionadas pola
Conselleria de Agricultura e plantaronse
uns douscentos castiñeiros. Os inte
grantes de "Mistura" consideraron a ex
periencia cama "moi satisfactória , a pe-

sares de que a choiva mermou un pou
co o proxecto".

O seu trabal lo está planificado en
catro tempadas, no inverno adícanse á
sua própia formación, a primaveira á re
cuperación de espécies naturais, o ve
rán aos campamentos e o outono á re
forestación.

A sua directiva está integrada por
Consuelo Rivadulla, presidenta da mes
ma, Xosé Manuel Bouzas, vicepresi
dente, Montserrat Souto, secretária e
Mª Xesús Blanco Carracedo, tesourei
rae neste momento contan cun local ce
dido polo concello nunha aula da esco-

la de Guimarei, cesión aceptada polos
veciños da parróquia, e financianse me
diante as cuotas dos sócios e as sub
vencións, mantendo boas relacións co
cancello neste aspecto, fundamental
mente co departamento de servícios so
ciais.

Para Luis Torres e Cristina Pereira,
vocais de "mistura", en A Estrada "fan
se poucas actividades culturais" e isto
implica para eles que o nacemento de
novas asociacións non se traduce no
rexurdimento da vida cultural estraden
se, ainda que "grácias a elas estanse
conseguindo causas, hai unha rádio,
unha revista, unha asociación de tempo
libre... ".

A presidenta de "mistura", Consuelo
Rivadulla, considera moi importante
que a xente se asocie xa que "o traballo
que se leva así repercute en outros gru
pos de xente e no entorno".

un dos aspectos que mais recalcan
da asociación é a procendéncia e activi
dades tan distintas que levan os mem
bros da mesma, xa que "nen sequera
nos coñeciamos, e nas colónias démo
nos conta das cousas que temos en co
mún e do obxetivo cara o que canaliza
mos o noso traballo".

Cren tamén que é competéncia do
Concello, a través do departamento de
Cultura, dinamizar o panorama cultural
estradense, e manter boas relacións
coas distintas asociacións

•
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ATENCION:

Proximo Número
.E..s.pecial :

Construción,
ivenda e urbanismo

- A Infravivenda Rural por Rakel Lopez Doce
- Tosomar: Un complexo urbanfstico para A Estrada
- "O Escobeiro" configurador do aspecto da vila.
- O Estado da Construción na Estrada.
- O Románico Estradense por X. M. Bouzas
- Antropoloxia Urbana Estradense por X. C. Garrido

Conversas:

D. António Fraguas
Fraguas

- Director do Museo do POyO Galego.
- Mestre na Estrada desde o 33 ao 36.
- Alumno de Losada Dieguez compañeiro de Castelao
- Lembranzas de A Estrada-anos 30
- Achegamento a Pedro Varela, Casagrande, Port

erdura, Iglesias Vilarelle, Os Pereiras...

E moito máis:

Entrevistas, Opinión, Municipal, Cultura, e todo sobre as

Elecións Municipais
Os Candidatos, Programas, a campaña, ...

Primeiro (oi "La Palanca", logo "A Tranca" e por último o xornalismo estradense evolucionou até

Contrarretranca
Non te esquezas de merca-la

Colabora

con COIITRMRETRANCA

•
CON SO 3.000 PTS.
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