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c. Labregas

Carta de CONTRARRETRANCA

Cando José María Sánchez Brea l/e deu nome ó seu proxectd periodístico, pouco
podía imaxinar que medio século despois outra xeneración de estradenses recurriría ós
arquivos hemetográficos para inspirarse. "La Retranca" de Sánchez Brea rematou de editarse có inicio da contenda civil no 36. CONTRARRETRANCA rfJ,cupera agora, có inicio
dunha nova década,' unha cabeceira histórica para adecuala á concepción informativa presente. Ambas coinciden na sua condición de revistas, a diferencia .estriba no panorama
desolado que atopa CONTRARRETRANCA frente á proliferación de publicacións xornalísticas locais que invadían as rúas de A Estrada dos anos 30.
Retomar ese pasado de gran tradición informativa é un d9s retos que se impón a redacción desta revista; implantar nesta vi/a unha publicación me.nsual que recol/a as noticias relevantes, que cante con axentes e fontes informativas propias e que desprenda a
seriedade que otorga o tratamento independente das informacións. En definitiva, que a
necesidade deste medio non poida ser cuestionada.
Neste mes de febreiro do ano 90, e con este numero de presentación, CO·NTRARRETRANCA emprende a sua andadura polo complexo terreo da comunicación cos temores
e a terquedade do principiante. Elaboraronse vintecatro páxinas a golpe de ilusións, de
sacrificios e de tesón porque crimos na validez deste proxecto. Por suposto, aparecerán
inevitabeis erras producto da precipitación nalgúns casos e, provocados pala inexperiencia torpe nos outros. Coma todo, CONTRARRETRANCA é mel/orabe/, por algo persiste en nós a ilusión -máis curtida- e unha alevosa e premeditada ambición. Para seguir;
mel/or e adiante.

OI'INION

A emersión dun submarino

Este benquerido concello xa nunca destacou por ofrecer un apoio entusiasta ás iniciativas culturais que partiran de círculos lonxanos do clube dominante. O seu efecto máis
directo refréxase no estado comatoso no que se atopa sumida a vida cultural estradense que, de proseguir, acabará extinguíndose completamente.
a Concello, firme suscritor, salvo raras excepcións, do lema "nen fai nen deixa facer"
-sustituible por un "fai ben pero controla a quen"- asemella sentirse molesto coas xa de
por sí escasas inquedanzas do pobo. Parece desexar que éstas fosen cada vez máis escasas e menos molestas.

A saída dun medio de comunicación á rúa debe ser saudada con ledicia polo que en
sí conleva de iniciativa cultural e de proxecto social. Parafraseando o dito "un pobo ten
a prensa que se merece" a faciana estradense podería enroxecer de vergoña; pois no
apartado de A Estrada, os arquivos hemerográficos, dende fai anos, tan só albergan pó
e ar,añas. E, cando se plantexan interrogantes sobor desta carencia xornalística, e de iniciativas cu/turais en xeral, pertí/ase como telón de fondo a sombra longa e grisácea do
Consistorio que, temeroso e acobardado, parecera estar clamando "¡Líbrenos Dios dunha prensa ben informada!".
a terror casi palolóxico que inspira a prensa en tódalas esferas do poder agrávase

~~~~~~~~~~""'-a en casos como o de A Estrada. A postura dos gobernantes municipais ante calquera órgano que contribua -á difundir e transparent~-Ia sua '~estión política atopa o seu parangón
máis extremado na época macarthista da "caza de bruxas".
Paralelismo extremado quizals, pero cando a reserva coa prensa dexenera cara un intento amedrentado de l'imita-Ia sua actu.ación resulta fácil cair en comparacións como as
anteriores.
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No camiño que CaNTRARRETRANCA tivo que percorrer para ve-la luz franqueáronse barreiras de diversa índole; a carencia dunha infraestructura propia, a inexperiencia
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no campo da comunicación e, fundamentalmente, a incapacidade de financia-la sua primeira tirada.
Por suposto, as afeas municipais destinan unha partida presupuestaria á concel/alía
de Cultura. Por suposto tamén, que CONTRARRETRANCA, coma proxecto cultural ten
dereiro a servirse dela. Pero, este "por suposto" só estaba craro para CONTRARRETRANCA. O Concello, a traversa da sua comisión de goberno, encargouse de baixala ó
chan, lago de terlle presentado o proxecto detallado.
Precisaban ademáis, para concede-la subvención unha maqueta do seu número inicial cos artigos definitivos. Esto chámase censura. A afirmación non se debe tanto á esixencia de presentar unha. maqueta senón ás sospeitas que esta revista ergueu entre o
grupo de goberno. Ser un submarino político só foi unha das diversas acusacións verquídas ~ontra a revista e os seus promotores. ¿ Submarino político por pretender difundi-las informacións dende unha óptica totalmente obxetiva? ¿ Submarino político da
liberdade de prensa? Non, CaNTRARRETRANCA non é tal submarino político. De selo,
non tería que saír a trancas e barrancas.

AdrrilnIstraciÓrl
l_llísa SOLito
Imprime:
PLANA Artes Gráfi cas
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Das congostras
ás congostras
As vías de comunicación obedeceron
sempre á necesidade das sociedades a
artellaren o seu propio territorio e a servir como elemento indispensábel nas relacións sociais e económicas de calquera povo.
Non hai tanto tempo, comdin os máis
vellos, íase a pé ou a cabalo por camiños
e congostras ás feira. pontos de encontro entre paisanos habiles no comercio e
íntimos no trato: Arzua. o 26. A Bandeira,
A Estrada, O Foxo de Santos ..
No solpor deste século a supervivencia económica do pais, esixe unha infraestructura viaria racional que popsibilite o desenrolo real da actividades
económicas, e por extensión, do entramado social de Galiza .Racional en tanto
obedeza a criterios baseados nunha planificación coerente e non á suspicacia de
hordas políticas e financieiras, non- a intereses eleitoralistas que os perpetuan.
lncoerentes son os criterios que se
manexan á hora de elaborar o plan de
obras do noso concello: a parsimonia na
realización das obras de ensanchamento
da Estrada que vertebra á parroquia de
Curantes, a sospeitosa coincidencia da
execución deste proxecto con procesos
electorais, á, pola contra, urxente finaliza- .
ción de accesos cando se trata de pagar
os favores, a falla de seguimento. por parte das administracións, do control técnico na materialización da obra -Obvio tratandose dun Intermediario caciquil como
é este constructor- poñen en dubida a sua
honestidade persoal.e, o mais frustrante,
que a obra unha vez rematada non reuna
as condicións previstas nin, como inver
sión pública que é, resulte rendábel a uns
contribuintes xenerosos dispostos a ceder a sua propiedade en beneficio
cornún.

A xuventude do rural estradense
Os tempos que corren nesta comarca
con respecto á xuventude en xeral, tanto
urbán como rural, non son un caminho de
rosas: paro, falla de altura de miras das
adeministracións coa FP, a investigación,
antagonismos xeneracionais, etc, todos
eles problemas comúns hoxe por hoxe a
tódo-Ios xovenes; aínda que se falamos
dos xóvenes rurais, ternos que engadir a
modo de agravantes algunhos aspectos,
como son os "aillamentos" e digo aillamentas porque se poden por exemplos:
teléfono, (económicamente privativo), no
rural de 300.000 a 900.000 pesetas,
no urbán de 14.000 a 22.000. Actividades extraescolares- por exemplo no rural
é cáseque imposible estudar música. Estas son formas de aillamento que provocan nos homes e mulleres que as sofren
un dano tal, que comparativamente resultan unhas actitudes e aptitudes diante da
vida pasivas e que potencialmente só se
poden resumir e traducir en termos de
traballo, en man de obra barata e pouco
cualificada, e polo tanto individuos que
dado o seu nivel cultural non serán capaces de asumir conscentemente a transformación ou orientación do seu medio e
das súas condicións socioeconómicas e
socioculturais, especialmente dende que
a regresión económica doutros sectores
coma a industria, a construcción, comercio, etc , non recolle ese potencial.
Na comarca da Estrada ademais existe outra dgrava'nte que resulta do cativo
tamaño da explotación agraria tipo; 4'7 H.
de media de superficie total, das cales
aproximadamente son S.A.U. (superficie
agríccola útil), 3'1 H.. Por outra bandas na
comarca da Estrada os xóvenes non se
están preparando para incidir no enfoque
dunhas explotacións destas características.

Así as cousas, atopámonos con que
as representacións das distintas Adeministracións da localidade, léase Axencia
de Extensión Agraria, Concello, INEM,
etc. practican unha política de brazos cruzados, de cara á xuventude rural e aos
seus problemas. A incompetencia dos
responsábeis destas Adeministracións é
tal que non se coñece de ningunha acción promovida por éstas que vaia máis
aló do simple trámite de papeis. ao xoven
rural non se lIe informa de que existe
Carné Xoven.
Non se lIe informa e axuda a facer
agroturismo, e coñecer así outras realidades de tipo cultural e profesional.
Non se imparten cursinos de tipo
agrarista agás os típicos de tractores e
non se lIe ten en canta á hora de promover asociacions, cooperativas,
SATS.,etc ..
Ogallá que esta cegueira teña remate
en breve e que os novas homes e mulleres do rural "esixan" o que as institucións
si stemáticamente lIes negan., e fago ,votos tamén por que os xóvenes do urbán
non se desentendan tanto desta situación, posta que "O Rural" dende o punto de vista cultural, humano, e económico, segue senda o soporte base deste
anaco de país chamada A Estrada.
Polo tanto se "O RURAL" non ten, A
VILA tampouco.

Xacobe Calviño

Dende a súa primeira realización, fal
máis de vinte anos, aquela magnífica estrada da parcelaria ficou invalida congostra para as cisternas de catro eixos, panos quentes no tempo dos antibióticos.
En boa vontade, sentimonos ledos de
que se realicen estas obras.

Xoan Senmal
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autocar ca grupo de excursionistas da "terceira idade ", segundo o eufemismo o
uso, chegara a Viena a tarde anterior, día de Noiteboa.
E agora no cuarto do hotel, despois de aceixar un bo anaco desde a fiestra a rua deserta na mana de Nadal, volveu o espel/o do tocador en percura da compana da sua imaxe e sentiu un proer de bagoas nos ol/os o atoparse inerme frente o seu propio refreixo.
Sin importarl/e a maquil/axe, tan laboriosamente rematada minutos antes, chorou en
silencio pola superfluidade da vida, mentras a musica ambiental enchia o cuarto cos compases dun vals, o Dorfschwalben de Strauss.

CUARTO DE BAÑO
Estaba a mana calada, e mentras a auga quente enchia a baneira ol/ou o seu rostro
no espel/o do lavabo.. Aquel propio -eu interrogador que o fitaba en silencio.

O vapor embazaba pouco e pouco a superficie do vidrio, e el seguia a se perscrutar,
os al/os fitos naque/es outros ol/os.
Esvaianse no bafo os contornos do queixo, as enrugas dos cantos da boca, os pelos
das ventas do nariz, e seguia a se ol/ar a si mesmo, a traves de si mesmo, ate que na neboa do espel/o aduro distinguiu uns al/os interrogantes que se axixaban suspensos na
nada.
E os ol/os empezaron a se esvaer tamen.
E o silencio e a neboa foron unha soa causa.
E. o pouco. namais quedou un espel/o embazado no cuarto de bano matinal.

ESPELLO (maxico?)
Naquel espel/o do angulo do corredor, que l/e permite vixiar duas salas do museu sin
necesidade de levantarse do asento, sonou un dia que a muller da limpeza desaparecia
engolida o l/e pasar un pano ·para quitarl/e o po.
¿Sonouno, ou veuno?
Desde aque/a a muller non volveu mais o seu trabal/o. O marido contou que fuxira da
casa, non sabia a ande, seique cun amante mozo e incauto. E nada mais. Non parecia
que tal fuxida o aflixise ilin o preocupase. E se se l/e trataba de insistir no tema encol/ia
os ombros e poniase a faJar de outra causa.

Pero el, cada vez que pasa por diante do espello, non pode afastar a sospeita de que
detras da aparente inocuidade daquela superficie regule o segredo dunha forza que absorve e fai desaparecer no seu interior a quen se atreve a mirarse os ollas nela.
E condo as salas estan en silencio, sin visitas que turben a sua quietude, no fondo de
aquel refreixo inmovil coida escoitar o rumor do mundo vedado, susurros inconcretos de
xente leda e en campana, que se divirte libre de preocupacions mentras come, bebe e
fa; o amor.
E mais dunha vez dubidou se se enfrentar o espel/o e deixarse aniquilar por el, na busca de outra existencia que o libere da vacuidade insoportable desta sua vida de celador
nun pequeno museu provinciano no que nunca entrara ese sano de muller con quen fuxir a liberdade.
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do periodo de goberno compartido cos
socialistas é negativo.
R: Nunca dixen que fose negativo nen
o direi, creo que non foi nen positivo nen
negativo en primeiro lugar. O PSOE entrou nun periodo de vacas gordas que foi
o momento histórico que lIes tocou vivir,
unha época mal bonita porque o naso
grupo xa elaborara a sua xestión. Probablemente o Concello a quen máis IIe deba sexa a Carlos Mella porque non se pode olvida-la chave que foi no Parlamento
galego no momento crucial da elaboración dos presupostos.
P: ¿Por que alude sempre ó pacto ca
PSOE coma un pacto non buscado?
R Nos non buscabamos un pacto pero Ó estar en minoría, corríamos o nesgo
dunha moción de censura. Entón despois
do fracaso nos primeiros contactos coa
oposición para acadar un pacto de goberno, naquel momento o PP negouse a suscribllo, a decisión correspondelle a cada
grupo político, poideron ser os do PSOE
ou outros.
P: ¿Por que razóns o PP non pactou
co seu grupo naquela ocasión?

R: E unha historia moi longa de con-

Despois de incoa-los expedientes
.,

Elvira Fernández: 110 conflicto cos pollclas
entra agora no seu cauce normal ll
PREGUNTA: Agora que ainda estan
presentes os resultados electorais das
autonómicas de decembro, ¿podería tacer unha valoración dos resultados?
RESPOSTA: Tal como estaba a situación aquí, creo que foi un resultado mal
apetecedor. Nas listas do Senado houbo
unha aceptación soberbia nun momento
traumático de ruptura de un pacto e constitución doutro; eu saquellle mil votos ó
senador que iba polo PSOE e que se supoñía como a forza ganadora. A pesar de
estar un pouco desorganizados, a xente
sigueu respondendo e o único que flxemas fOI recuperar os votos que tiñamos
e punto.
P: De calquer xeito, ¿non cré que unha parte dos votantes de Elvira pudo sen·
tlrse defraudado pala sua Integración no
PP?
R: Eso era unha causa a que lIe ternla
bastónte porque eu, normalmente, son

unha persoa bastante responsable e
analítica e cando fixen o análisis pensel
que posiblemente houbera unha especie
de desconcerto, de castigo e non houbo
nln uns nin outros. O PP nunca tivo aqul
-, tantos votos e, loxicamente, tivo a ventaxa da parte dos nosos votos pero os resultados de A Estrada tamén se reproduclron no resto dos municipios. Ainda que
tampouco fixen un análisis centrado neste concello, agora posiblemente me interese face-Io porque non quera volver a
gobernar en minoría. Debía se-lo estado
Ideal da democracia; gobernar en minoría, habería mái's consenso, intercambio de ideas pero a verdade non se entende así. Cando fas un pacto van a ver
se te fastidian desde dentro mellar que
desde fora, nunha palabra.

• O pacto
P: Desto deduct;~e que o seu análise

tar que ven de atrás e me gustaría que se
olvidara. As friccións do PP con nós vlñan
desde o pacto da segunda lexislatura entre o PP-PSOE. Había un grupo de persoas no comité do Partido Popular de A
Estrada, as que suscribiran aquel pacto
Siniestro, que coas suas posturas personallstas impediron a firma do naso pacto
co PP porque non nos separaban desacordas ideolóxicos.

p. De non media-la xestión de José
CUlña, ¿estarías agora integrada nas filas
populares?

R: Probablemente me atrevería a decir que non. O meu acercamento ó PP xa
se iniciara cando Mariano Rajoy unha
das persoas que máis loitou pala miña incorporación ó PP, asumeu a presidencia
da Diputación. Pero, sen lugar a dudas,
teño que decir que o espaldarazo final foi
de Pepe Cuiña.
I

P ¿Como valora-la xestión de oposiclan Ó teu goberno das restantes for zas
munlcipais?
R Por unha parte, están as posturas
extremas representadas polo Bloque e
que non IIe podes pedir que cambie porque son as mantidas en todos os conceIlos En honor á verdade houbo momentos crucials para este concello nos que o
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Bloque mantivo posturas impensables,
como no caso do Salón de Exposicions
no que votou a favor mentras que as
demáls o tixeron en contra. Entón hoxe,
ó mellor o concello debelle ó BNG a construcclon do Pabellon de Exposicions,
Tamén houbo outras cousas como o tema da contribución nos que encontrei o
Bloque, un grupo que presume de defender as camadas populares, totalmente
desnortado porque realmente a contri buclon e o Imposto mais xusto. Eu.
calzándome nos zapatos do Bloque, nunca houbera adoptado esa postura. O Bloque pode adoptar esas posturas extremas porque ve dende moi lonxe o ter que
gobernar e non gobernou nunca.
O PSOE, que sempre adoptou unha
postura constructiva e menos radicali~a
da quizáis debido á madurez que otorga
ó gobernar, é o grupo máis coherente na
sua labor de oposición. O CDS é un grupo pouco participativo e nunca sei a que
aterme con eles, creo que a adopción
constante de posturas abstencionistas é
moi peligrosa.

Conflictos domésticos
P: Durante os últimos días, o conflicto entre a Alcaldía que rixe vostede e oito membros da Policía Municipal foi o tema candente da vila. Agora que as augas
están máis tranquilas, ¿en que punto se
atopan as negociacións?
R: ¿Ti dis que as aguas están calmadas?
P: O menos aparentemente o revuelo
vai decrecendo.
R: Cando un conflicto de funcionarios
cunha alcaldesa se leva á prensa en vez
de levarse á mesa do despacho trátase
dun conflicto político, non laboral; por eso
este tema o analizo como un conflicto
político tal e como erroneamente foi plantexado. Non están as aguas aplacadas,
pero xa non é noticia porque creo Que a
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'ninguén lIe interesa neste momento. Incoouse un expediente, transcurriron os
dez días para recurrilo, que eu saiba non
se presentou ningún, e agora que o asunto rematou a sua parte política, está no
seu cauce normal. Está calado porque a
, min nin me vai nin me ven declarar sobre
o tema e a eles, que estaban utilizando
ese canle para desestabilizar e deteriorar
a mina imaxen de alcaldesa, probablemente non lIes interesa tampouco.

P: Pero os policías fixeron fincapé na
necesidade dun armeiro.
R: Ahí teño que correxir unha falta
miña, o armeiro non o temas desde os
tempos de Reimóndez Portela, témolo
desde os de Suso Durán; costou 68.000
pesetas naquel momento pero non está
instalado. Solo tiñan que chamar un albañil para montalo porque xa teñen un
presuposto para esto.

P: ¿Non se mantiveron ningún tipo de
negociacións?

P: ¿Que hai de certo nos rumores que
circulan sobre o peche dalgúns locais por
parte do concello.

R: Non. Ese e o plantexamento
erróneo que a veces se da.

R: Fixéronse unhas revisións de 10cais como esixe a lei.

P: Pero, ¿van manterse ou non?

P: ¿Non é un pouco oportunista esta
medida?

R: Non, non. E que non hai ronda de
negociacións. Cando hai un expediente,
hai un expediente.
P: Pola sua banda, ¿contempla a poslbilidade de retroceder nas suas posturas e pecha-lo expediente?
R. Eu entendo que son cousas completamente distintas. Probablemente lIe
interese a alguen, sexa quen sexa, non
teño por que poñelo nome, decir que vai
haber unha ronda de negociacións, ¿ronda de negociacións ahora? ¡Ronda de negociacións antes!. Xa é tarde e ademáis,
negociar ¿que? Os guardias acúsanme
de non ter un armeiro, de non ter camisas e de tacer un reparto inxusto das horas exras. Con este tema houbo negociacións que os guardias non aceptaron, 10go o tema pasou a pleno, que é soberano e xa decideu sobre este asunto, polo
tanto como vou eu a negociar o que xa
está decidido, porque se non ¿quen goberna o pleno de A Estrada?¿UGT ou a
maioría que puxo o pobo? Os sindicatos
están para representar ou reivindicar a
través dos seus canles. O resto dos asuntos non poden pasar pala mesa de negociacións porque o teñen todo, o tema das
camisas está parado porque non pasaron
tres presupostos que son necesarios
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R: Non é oportunista, fixerona todos
os concellos. A Comisión de Goberno
acordou revisar os locais ande haxa aglomeracións para controlar as suas medidas de seguridade. Concretamente no
naso concello afecta especialmente a
'Lennon, Nicol's, Buggui e Yokohama.
P: O Concello, a DiputaCión e agora
conqueriu tamén un escano no SenadO.Con toda esta sobrecarga de traballo,
¿nunca se plantexou a renuncia dalgun
cargo? ¿Baralla a p<?sibilidade de non
presentarse ás próximas eleicións municipais?
R: SI, bueno esa é unha posibilidade
que barallo todos os días. Creo que non
hai día no que entren os meus compañeiros no despacho e non lIes diga "¿queredes este escano, este sillón? Séntate
aquí cando queiras". Pero unha causa é
esto e outra a responsabilidade que un
asume; dende o meu punto de vista un
asunto político é público, entón quen me
ten que botar a min do Concello é a agrupaclnn política á que pertenezo ou os votantes porque che retiran a confianza que
depOSitaran en ti.

Tereixa Constenla
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Xesús Durán, representante municipal no 1.8.
non asiste ás reunións do Consello ..
.
o

representante do Concello no Consello Escolar do Instituto de Bacharelato
Manuel García Barro~, Xesús Durán, faltou a todas as reunións. A pesares de ser
avisado con antelación suficiente a traversa de escritos oficiais, Xesús Durán
non respostou a estas convocatorias do
centro de ensino.
A propia directora do centro, Gisele
Maisa, manifestou que o Concello non
contesta a estos escritos. Estas prolongadas ausencias provocaron a protesta do
Consello Escolar, que levou a súa crítica
ante o Concello. A contestación municIpal garantizou unha rápida solución ó
conflicto, segundo o segredario do Instituto, Xosé Ledesma, "aínda non coñezo
ó representante do Concello".

As declaracións de Gisele Malsa nas
que afirma que "ó Concello non lIe Interesa moito o que pasa no Instituto" cOinciden coa opinión do alunado "o Conce. 110 pasa ampliamente" segundo verbas
de Alexandre Cusidó, Xesús Villaverde e
Xosé Antón Andúxar entre outros.
Xosé Ledesma afirmou que se levan
enviados dous ~scritos ó Concello que se
referían á necesidade de Ifmpar as pistas
de baloncesto e futbito, traballo que é
competencia dos empregados do Conce110, e a reparación do alumeado púbrico
d.o Instituto que dende o pasado temporal de decembro non funciona. As petlcións do centro non recebiron ningunha
contestación por parte do Concallo.

Leopoldo Reí

Radio ?~rab.eto,.~ espera ~unha resposta sobre
a munlclpallzaclon da emisora
. ...
to, nos tamén queremos Ir có carro do
progreso; mais deberemos acadar que os
rexidores desta casa de todos que é o
concello se suban connosco.

Odia 25 de Xullo de 1.980, no concelia de Oleiros, en Galicia, puxose en
marcha a primeira emisora municipal do
Estado Español; mais aquela iniciativa
non durou moito, posta que o Gobernador Civil orde9u o seu peche ás poucas
harás de ,escomenzar. A semente non
caiu en terra dura e a partires de aH o movemento de radios municipais foi med~ando e multipJicandose, de maneira
que tanto en' Cataluña coma en Andalu,cia xa existen mais de cento cincuenta
emisoras.
Pese a todo en Galicia, hoxe en dia
non existen mais que cinco concellos que
canten con ela, Corcubión, Negreira, Fene, Oleiro~ e Ribadavia. Esta situación de
desigualdade non deixa de ser curiosa, e
haberá alguén que se pregunte o porqué;
significa tal vez que os de ,aquí non temas
a mesma necesidade de comunicación
ou :acostumados xa a ser segundóns en
todo o que se retire a avance e innova,ción preferimos agachar a cabeza debéiixo da ala e decir "por min que chova"?
A xente do Colectivo Cultural "Proxecto Zarabeto" pensamos que a comunicación é unha necesidade e un servicio
ao que ten dereito o cidadán; e polo tan-

A Asociación Xuvenil Proxecto Zarabeta, é froito dunha iniciativa en torno ao
mundo da comunicación e principalmen- '
te da radiodifusión. Ao redor dela foi agromando un grupo de xoves que pretenden
levar a cabo a interacción do meio rediofónico coa sociedade. Pensamos que
A Estrada ten moito que dicer, e' o que lIe
falta son canles de espresión participativas e pluralistas, onde o protagonista, autor e aclor da comunicacion se~a a
própria sbciedade. Asimesmo acreditamos na función que no mundo da dinamización soci-cultural un meio coma este pode xogar.

4

Esta esperiencia radiofónica da que
falamos materializouse hai ano e meio
cando o noso sinal saia por primeira vez
ao ar nos 107.8 Mhz da F.M. baixo o indicativo de "Radio Televisión Zar.abeto, a
radio libre da Estrada "0, cuns meios precarios e nun domicilio particúlar: así comezaba a nosa andaina. Neste curto
período de tempo producíronse 'navidades trascendentais na lexislación das te-

lecomunicaclóns no Estado Español. No
que se refire ás emisoras non comerciais,
as saldas de acordo, coa lexislación serian ,ou ben convertirse no que ambigüamente se chamou "emisora cultural" ()I i t ,lar pala via da municipalizaciórL
Depols de discutirmos as diferentes alternativas, o naso colectivo decic,:tiu iiciar
conver~as có concello da Estrada a 110. de
que esta esperiencia radiofónica puidese
asegurar unha continuidade e que es'ta se
brindase a toda a comuidade, nomeadamente á bisbarra da Estrada.
A criación dunha' emisora: muicipal
,pode contribuir a revitalizar a vida social
do Concello, fomentando o asociacionjsmo e as actividades culturais e deportivas. A radio ofrece xa de feito un papel
, de aglutinas:1or dos xoves mais inquedos '
da vila que namals chegar quedaron, por
decilo así, enganch~dos polo meio; hoxe
en día somos mais de trinta os que colabouramos neste proxecto.
LuiS Torres
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o Centro Social de A Estrada

Lugar de recreo para a Terceira Idade
- A ver Gerardo, que che van sacar
unha foto.
- Ai pero estou sen afeitar.
A barba foi a máxima preocupación
d~ Gerardo Portela ao sentirse protago-

nista da situación. declarou para Contrarretranca.
Gerardo, home solteiro, de 68 anos
non quixo contestar nun principio ás preguntas da revista. Pero logo, voltouse para preguntar ¿canto hai que pagar?".
11

Gerardo é un 'dos 25 internos cos que
conta o Centro Soc~al da terceira idade
de A Estrada, e, aínda que se atopa contento de viver alí, desexa voltar á súa casa, pois como di, "cada un tira para onde
naceu. Gostariame que trouxesen máis a
banda de A Estrada e facer máis viaxes
e excursión s para ver sitios ", manifestou
moi animado, mentras o salón de xogos
que está ao lado atopábase repleto de
persoas que disfrutaban das partidas de
cartas, dominó ou da televisión.
Rosa Otero, animadora socio-cultural
do Centro axudaba a camiñar a Otilla

García, de 89 anos, que se mostrou totalmente satisfeita co trato do personal e
coas actividades desenvoltas. Incluso
afirmou, "esta é a miña casa", engadindo que non se iría para a súa propia aínda
que alí poidese viver de por si.

de Outubro de 1985. traballan seis empregados, residen nel 25 persoas, é os
socios superan os 500. Todos eles participan nas diversas actividades que se
desglosan en culturals, educativas, recreativas e sociais.

Según María Dolores Prieto, directora do Centro, a actividade realizada está
destinada sobre todo "á integración da
terceira idade no ambiente social, e á
concienciación cara a sociedade de que
esta non é unha Idade pasiva".

O centro, que conta con 17 habitaclóns, biblioteca, cafetería- bar e diversos
salóns para televisón, xogo ou leitura~ reallzou moitas actividades importantes.
Entre as máis salientables cabe destacar
a realizada q 18 de Outubro de 1989 que
conslstíu nunha xornada de encontro, ·na
que participaron centros de toda Galiza,
con ela "todos os participantes se sentiron moi satisfeitos ", e que foi tamén "un
día de recreo para eles ", segundo apunta Rosa Otero.

Os únicos requisitos que se precisan
para residir no Centro son ter un mínimo
de 60 anos, non padecer enfermidades
infecto- contaxiosas, valerse p~r si mesmo e posuir unha referencia da situación
social, segundo declarou a directora.
A cuota coa que se queda o Centro
para os internos que perciben pensión
oscila dende o 20% até o 75, chegando
ao 75% só para aqueles que posúan paga por cotización. Os xubilados que non
receben ningunha pensión, residen gratuitamente. Nesta entidade, nacida o 22

Outros exemplos de actividades sinaladas foron as proxeccións de películas, os concertos, o taller de manualidades ou a aula de logopedia e a de fomento a leitura, destinada con prioridade aos
rapaces.
Carlos Pereiras
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E 'partidario de movilizarse
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sector lácteo da comarca apoia as
reivindicacións de Comisións Labregas

Os máis de 150 representantes do
sector lácteo, que se reuniron en A Estrada no transcurso da última semana do
mes de xaneiro, deciqiron apoia-Ias propostas reivindicativas que mantén o Sindicato Labrego Galego.
A asamblea informativa que foi convocada por esta central sindical, dou paso a unha ronda de encontros posteriores
que se org~nizaron nas parroquias de Codeseda, Tabeirós, Ribeira, Orazo,San Xulián de Vea e Rubín, ademáis de outras
dúas mantidas nos concellos de Cuntis e
Forcarei onde se concretaron as posturas
que adoptará o sector ante a grave situación que está 'atravesando.
Na asamblea de A Estrada, o secretario de organización de Comisións Labregas, Mariano Lema presentou a táboa
reivindicativa defendida polo seu sindicato ante os asistentes ó acto porque "entendemos que é imprescindible para salvar o sector". O establecemento dunha
mesa de negociacións nas que estén representados tódolos sectores - productor,
Industrial e Administracións -; o freno das
importaclóns; a intervención da Administración nas empresas con problemas e a
denominación de producto galego de ca-

lidade son, entre outros, algúns dos puntos reivindicativos esixidos por este sindicato e, que toron refrendados como necesarios polos productores lácteos.

Movilización s
Por outra banda, Mariano Lema manitestou a conveniencia de sumarse a unhas movilizacións "que xa se están producindo noutros lugares da xeografía galega como Chantada, sempre e cando engadiu- sexan a postura maioritaria".
Tamén esta medida foi apoiada de xeito
unánime.
Para representantes de Comisións
Labregas, estas movilizacións deben ser
realizadas "con cabeza, tendo sempre
presente a táboa que reclamamos. Non é
o mesmo contexto que o do 87 e, quizais
sexan movilizacións diferentes".
Namentras, Xacobe Calviño, responsable comarcal de Unións Agrarias, suIiñou que a pesares da gravedade da situación actual "non consideramos que
sexa o momento para emprender movilizacións. Non necesitamos demostra-Io
noso poder de convocatoria salvo en casos extremos. Este, de continuar aSI,

sería un caso extremo pero non é bo anticiparse dada a idiosincrasia do galego
do medio rural, que necesita amplios
períodos de reflexión. O medio rural debe darse conta das consecuencias que tivo votar á dereita".

Unidade de acción sindical
Para o representante de Unións Agrarias a unión das centrais s!ndicais para
solventar o problema do sector lácteo
"vese con bos ollos. Pero non consideramos que sexa un bo momento".
Pola súa banda, representantes de
CC. LL. sinalaron a este medio a posibilidade de arranxar os problemas coa unidade do sector lácteo e "sen necesidade
dunha acción sindical conxunta. Os sindicatos que non se enfrenten a estos problemas terán que responder ante os seus
afiliados por deixa-Ios indefensos".
Nembargates, as duas centrais sindicais consultadas, CC. LL. e UU. AA., recalcaron a necesidade de elaborar unha"
política de apoio por parte das admlnlstracións, a tódalas industrias vinculadas
ó sector.
Tereixa Constenla
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o día 3 de

novembro de 1989, o conlocal do PSG-EG realizou un escrito, unhá semana despois foi presentado
_no ~concello, no que se pedía un centro
.médico sanitario para a parroquia de Berres.
~ello

política municipal do PSG-EG, o que declarou que despois de tres meses non
existe ningún tipo de resposta e Indicou a
necesidade de que fose levado a pleno.

No escrito figurarba que "a parroquia
de Berres, tanto polo seu número de habitant~s COma pola sua situacion
,. , x~ográfica, reune as condicións e necesita dispoñer dun servicio mínimo sanitario",
asimesmó consideraba que o centro
J
debería estar "composto por un médico
e un ATS", e que ademáis da "mellora
social e sanitaria para este núcleo de pobláción supón a desconxestión do ambu- latoriO da seguridade social".

Segundo o segredario, a solicitude
"tería que ser a nivel par'roquial", pero como " a asociaciación veciñal de Berres
está na fase de formacron, é difícil empezar con movilizacións cando se está consolidando". Ademáis, pen~HJque "o PSGEG sinte esa preocupación, ve esa necesidade e reivindicaa".

I

Por outra banda, no escrito indicabanse os lugares nos que podería estar ubicado, país "existen edificios publicas
abandonados en perigo de arruinarse e
que non están cumplindo ningunha función social". A solicitude remata coa si_ natura dé Salvador Barros, segredario da

Salvador Barros fixo un chamamento
a todas as forzas progresistas crendo que
"se teñen que xuntar para tratar de facer
forza e organizar ós veciños". Ademáis,
"a preocupación do PSG-EG polo sector
rural é moi amplia, máis que a de ningun
outro partido político do A Estrada". Por
outra banda, considerou moi difíci laxes:
tión que leva a cabo o PSG-EG e en particular a petición do centro médico, por
non ter representación no concello.
Carlos Pereiras
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Dende o ano 1977 a sociedade de caza "RIO UMIA n representa un sistema de
caza cqntrolada para Codeseda e a súa
comarca.
.

Canta na actualidade con catrocentos
soCios repartidos polas parroquia de Codeseda, Sabucedo, Liripio, Rivela, Arca,
Souto e Montillón.
Para obter a calidade de ser socio e
preciso ter propiedade herdada (non
mercada) ou ben estar casado en algún
destes lugares, ademais hai que pagar
unha cuota inicial de 1500 pts e outra
anual de 2500 pts.

A vixiancía corre a cargo dun so guardamontes, o cal pon de manifesto a incapacidade de garantizar totalmente que o
coto sexa explotado unicamente polos
seus socios, asi, cada ano presentase
multitude de denuncias por furtivismo,
por cazar sen recibo ou ben sen ser socio.
Os seus presidentes toron: Xosé Andión Barros, Manuel Verdura Couceiro,
Lino Andión, Luis Cumbrau Villamarín e
na actualidade Xan Couceiro.
CONTRARRETRANCA

Asimesmo, o devandlto empresario
ven de alugar unha parcela de monte na
Rocha, tamén da súa propiedade, á Xefatura de Medio Ambiente da Consellería
de Economía e Facenda, para proceder
á creación dun parque cinexético de caza maior.
Ambo-los dous feitos pasaron desapercibidos ante os viciños do Foxo e a
opinió.n pública en xeral, ata que se tixeron públicos nalgúns xornais a carta aberta que o concellal do BNG, Manuel Renda, enviou á alcaldesa de A Estrada, EIvira Fernández
Para o empresano, "esta industria non só non provocará ningún tipo de
contaminación senón que tampouco prodUCirá olores nen máis rUido que o dunha hormigonera"; a utilización da mesma
estará en función das necesidades da
empresa que Xesús Castro fundou hai
mais de 20 anos, e por tanto "a planta
non funcionará diariamente" senón somentes para os dlas en que necesiten
aglomerado para as obras de contratación.
En canto ao tamen polémico Gercado da súa parcela do monte de Penedo
Mosqueiro afirma que foi un aluguer por
parte da Xefatura do Medio Ambiente en
cumprimento do articulo· 22.1 da lei
3'1985 do 12 de abnl do patrimonio a comuni'dade autonomlca e, 55.1 do seu reglamento, tal e como fOI publicado días
atrás polo Diana oficial de Galicia.

Montse Souto

"O teu sindicato"

UNID
SR

Xesús Castro, xete dunha importante empresa de excavacións e perforacións, está a construir desde hai varios
meses unha planta de aglomerado nun
terreo da súa propiedade no Foxo.

lAS

R/ Rosal;a de Castro 14,4' B
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BERRES

Cando se fala da artesanía da madeira feita en Berres como "industria do garabullo" , -metade en clave de humor, metade en clave de envexa-, o que non se
sabe é que detras desa "definición u hai,
por unha banda, toda unha industria e,
por outra toda únha tradición que se remonta, como mínimo,a douscentos anos
atrás. Eiqui intentaremos esmigaUa-la un
pouco.
Nada se sabe, de certo, sobar das
orixes da torneiría en Berres. Polos poucos ,datos que conservamos, dedúce-se
que os torneiros tiveron os seus antecedentes nos peiteiros (homes que se adicaban a facer "peites" ou peines en asta).
.
O dato máis antergo que se coñece
remónta-se á 'época da invasión das' tropas napoleónicas (arredor do 1809). Por
aquelas datas, segúndo c.onta unha desas vellas histórias de lareira, sábe-se
que Felipe de Neira, do lugar de UlIa, que
era peiteiro, collerono os franceses e
queimárono no cruceiro de Cuntis. Sábese, ademáis, que non foi o primeiro, nen
sequera dos primeiros, en adicarse a esta actividade.

cabe suliñar un dato moi importante
respeito a esto: a actividade dos torneiros comenzou desenrrolando-se na parte alta da parróquia - lugares de Porto e
Ulla, principalmente-, e ainda hoxe esta
zona acapara boa parte dos talleres, que
é moito menos fértil que a parte baixa da
parróquia regada polo rio Ulla..
Fose dun xe1to ou outra, o caso é ql)e
nos atopamos con que,pouco a poucO,esta actividade vai-se convertindo
nunha profisión cada vez mais estábel e
mellor organizada. Atopamonos así a finais do século pasado cunha estructura
de traballo (salvando as importantisimas
diferéncias da maquinaria) semellante en
moitos pontos coa actual.

Aa longo do século pasado e nas
primeiras décadas deste vai-se produc¡n~
do un proceso de progresiva profislonaliza~ión desta actividade, pero non pódemas esquencer que durante moito temJ;>o
convive coa actividade agrária de xeito
perfeito, non dubidando os torneiros en
deixar de traballar nos momentos', de
maior faena no agro.
Nesta evolución destaca outra caracteristica. moi importante para o desenrolo desta actividade; serán os mesmos tO(neiros os que se fagan as suas própias
máquinas.
. O oficio comenza a transmitir-se de
pais a filJos formándo-se auténticas sagas de torneiros que chegan até os nosos dias, e ensinando a traballar no t~r~o
a outros moitos que están hox~ndía desenrolando o seu labor profesional en
parróquias veciñas.

A principal diferéncia entre aquela
forma de traballo'e a actual é que, daqueI.a, cada torneiro traballaba na sua casa e
tiña unha "socjedade" con outro/s torneiToda a evolución sofrida polos torneiros para. vender a mercancia. Entre os
ros, en canto a maquinaria se refire,
moitos artículos quue se facian habia bipóde-se contar ao langa deste século, co.lIas, fusos, morenillos do chocolate, cumenzando ca primitivo torno de va(as e
- 11eres, etc. Vendian-lIe a un marchante
rematando cos modernos tornos auque viña de Maside (Ourense) e ás que
tomáticos.
chamaban "O Masidao", quedando-lIe,
Ana Neira
por extensión" este nome a todos os mar-~'~~~~~-~'-"~"",-·::;=-c.::::::·~r
chantes.
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CODE5EDA

nA Feira dos cans declive e apalease
ll

;

Década dos 50. A historia máis significativa da feira de Codeseda era protagonizada por Benito Uzal,veciño de Parada, que dispoñja dun posto de venda na
feira e ó que un ferrado de millo lIe costou a vida. Avelina da Zoqueira, casada
en Tabeirós, pretendía a compra do millo
ó prezo oficialmente asignado, namentres que Benito pretendía a especulación.
A señora reclamou a intervención. dun
garda civil de A Estrada, Luciano, que
axudou a conquerir o seu propósito. O
asunto solventouse cunha liorta entre o
paisano e as forzas do Estado encarnadas por Luclano, na que Benito resultou
morto. A xente aínda ten memoria do
asunto: " ... el viña nunha besta, e viña daquela a vender o millo, o millo andaba decomisado, requisábano, decomisábano,
pois ... el chegou co saco de millo aí á feira e ese Luciano que era .. que era falangista, que alnda Vive, matouno, e
namáis... non lIe fixeron nada... Discuteu
con Luciano, que lIe dQu unha patada nas
suas partes e c~eu redondo, e , así' foi. ..
Sacárono pra fora da taberna, sentárono
no mazadoiro a ver se volvía ... Benito non
volveu ... O home non volveu, non volveu
e enterrárono, e acabouse a feira... "
A feira seguinte un home portugués
caía morto diante dunha taberna. Para
IYl'JnS foi un sinxelo paro cardíaco, para
outros este paro veu provocado por as
constantes ameazas de Luciano. Tanto é
así, que máis dunha persoa que recorda
aqueles anos di que Luciano non só matou a Benito Uz.al, senón que co medo
que deixaba nas xentes tamén matou a
feira. Os veciños escomenzaron a pensar
que as meigalladas podían ser realidade.
l.)

Pero pese a todo iso, a finais dos anos
dos anos 40 Codeseda seguía medrando... veu o cine o cuartel da Garda Civil

(¿ironías da vida?), estudos de fotografía,
a Casa Vilas, que ademáis de ser casa de
comidas era fonda e comercio de textís ...
Ferretería, zapaterías, etc ... Foi a ilusión
dun rexurdi,r, pero até as ilusións rematan.

• O apoxeo da "Feíra dos cans"
Xa nas Actas Municipais do 12 de Outubro do ano 1860 se decidía darlle unha
ampliación ó campo da feira de Codeseda, a expensas de terras da Igrexa, nese
caso, da "Trigueira". Son os prim'eiros
datos dunha felra que tivo grande concurrencia e que provocou un forte desenvolvimento na comarca. Seguidamente, o 14
de Outubro do 1864 acordábase o arrendamento dos estercos que proporcionaba dita feira, cas ganancias para a Igrexa, xa que· era a propietaria de todo o
campo da feira.
A prospendade consolídase de modo
eVidente, cando o 17 de Marzal do 1885
amáis de confirmarse xa a existencia do
ensanche da feira hai unha manifestación
máis salientabel, que é a ampliación a
dúas teiras mensuais, cadrando, as novas, nos cuartos domingos do mes, e as
xa existentes continúan celebrándose os
segundos domingos, "sempre que non
baixen do 8 nen suban do 28".
A terra era a base fundamental da
economía, e qs productos agrarios. os que
• ocupaban a maior parte das actividades
do comercio. As feiras rurais son as que
interesan a un maior número de persoas,
por canto son as que. cubren as necesidades cotiáns do home de eses intres. O
naclmento' dunha actividade ligada as
transaccións mercantís ó por menor, no
núcleo quizais máis céntrico da parroquia, permitiu, en A Sagrada, unha parti-.

AGRONO
Distribuidor de piensoS'
RI RGNJia de Castro

%' Baixo
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cipaclón da economía comarcal amalS do
paralelo crecimento poboacional do
núcleo.
Xa no segundo decenio do século XX,
Codeseda rexistra unha multiplicación
de síntomas que deixan ver a forza da feira. Instálanse numerosas entidades, a
maioría tab~rnas-ultramarinos, nas que
se podía dende atopar gran variedade de
productos textís até funcionar como casa
de comidas que foi o que aconteceu ca
Casa de Manolo ou ca Casa de IgnaCIO,
que son das máis antigas de Codeseda.
Arredor do 1922 aparecen outras casa.s
comerciais, aínda que sen moito arraigo,
como foron a Taberna da Fieira, a de Silva ou a Casa Caeiro, que en Agosto do
1921, co nome de "El Progreso", anunCiaba no periódico estradense "El Ernlgrado", a súa próxima apertura. Un dato
significativo, recollido de fontes orais,
que confirma unha torte afluencia de xente ás teiras de Codeseda é a venda de
máis de 4000 caixas de mixtos un día normal de feira.
Todo isto contribueu enormemente a
darlle unha apariencia de vila, propiciando, ademais, unha intensificacion das
transaccións e un maior movimento social. Estábase a converter nunha forte poboación dentro do que era o Concello de
A Estrada, xa que, baseándonos nos datos que ofrece "El Emigrado", a parroquia de Codeseda só era superada, dentro do concello, en 433 habitantes, por a
propria vila de A Estrada; segundo ese
censo publicado o 16 e o 30 de Novembro de 1924, Codeseda tiña 1605 habitantes. De feito, o empuxe de Codeseda
xa provocara recelos, non moi disculpaQeis, no ano 1922, amasados
nalgún artigo firmado por M. Garcia Ba.rros có seudónimo de "Hache" e pubh-

cado nese periódico, saíndo en defensa
da titularidade da vila de A Estrada como
única "vila" posíbel e digna de tal denominación; toi a súa contestación á consideración de vila que tivera Codeseda por
parte dun corresponsal de "Galicia". Parece certo que ise tipo de reaccións non
só eran "literarias", xa que tontes orais
aseguran que nunha época de constantes crises económicas, o interés dos poderes públicos por garantir o normal e
progresivo crecemento de Codeseda non
só era nulo, senón que máis ben parecía
que actuase para aplastar unha posíbel
competencia no nivel económico, e quizais o despotismo de algunhas personaxes influíntes na vila non poido soportar
que esa competencia xurdira dunh~ mera parroquia periférica.
Foi no século XX cando as feiras de
Codeseda alcanzaron grande fama, ainda qJe tamén é o século no que escomenzan a decair; pero pese a todos os
deterioros pódese asegurar que para A
Sagrada supuxo un auténtico progreso,
no qúe o volume do comercio se supera
paulatinamente. Era a "feira dos cans",
xa que ·se vendían cans e gatos con bastante éxito, pero, ademais era a mellor feira da comarca, aínda que tamén destacaban a de Soutelo de Montes e a do Foxo.
En Codeseda podíanse achar as froitas e
queixos das de Parada, o peixe dos de
Vilagarcía Bueu ou Marín, as galiñas e os
ovos das de Rivela , as mulas cargadas
de froitas chegadas de Vinseiro e da
Ulla... Pero amáis, podíanse atopar animais do máis variado; eran consideradas
como auténticas teiras do gando, nas que
comerciaban esencialmente os tratan,tes
de Cuntis e de Bandeira. No fondq do terreo destinado á feira, preto da Igrexa,
había unhas casetas de pedra (aínda derrubadas nos anos 60 polo cura da parroquia) que se empregaban para cobixar ás
xentes que comerciaban con productos
textís Eran unhas boas feiras.

• A penuria da postguerra

Pero chegou a guerra civil, interrumpindo o normal desenvolvimento de toda
a vida social do Estado español. A traxedia orixinada polos avatares do conflicto
afectou á feira como tal manifestación social, e aínda que a guerra non Influeu directamente ou non existeu nesta comarca como puro conflicto bélico,ó igual que
pasou en todo o territorio galego, sí houbo unha represión moi dura, e a máis de
funcionar como un distrito de provision
de homes para o frente a libre dispor toda a comarca estradense formaba parte
da retagarda, "onde os exércitos se pasean tranquilamente ... " (ANT). Pero. os
primeiros síntomas do decaimento da feira amosanse nos "anos despois" cando
se abre unha fase crítica sen posibel reconstrucción para Codeseda, que padece as peores consecuencias nos anos Inmediatamente posteriores o conflicto.
Provocada a depresión económica cun
posibel desaxuste de prezos, medran as
1

tensións soclals. A feira e o importante
movimento que xeraba escomenza a retroceder. Xa eran malos anos de por sí.
Era o intento de Franco de solventar a
economía do Estado. Eran os tempos do
racionamento, do estraperlo, da necesidade... da miseria... E a miseria deixouse
ver claramente en Codeseda. Eran anos
de inestabilidade por as multas e os requisamentos; anos de inseguridade para
algunhas xentes por a aparición dos foucelias. Todo isto contribue a estorbar o
normal funcionamento da actividade da
feira.
Neses anos difíciles sucedéronse unha serie de feitos, mortes escuras, que a
diversidade de testemuñas e o medo non
permitiron nen permitirán xa esclarecer.
Ninguén se lembra con certeza, pero a
maioría dos veciños sltuan o declive da
fei ra arredor do ano 41 por mor desas
mortes e do clima creado polo racionamento que puxeron unha sombra sobre
as feiras de Codeseda
Casos concretos de mortes provocadas por motivos políticos entre civís de
ideoloxías contrarias xa aconteceran nos
tempos da Segunda República, pero agora, existía un enfrentamento continuo entre a Garda Civil e os paisanos, e iso foi
esencial para preparar o terreo que rematou coas teiras, das que nos arquivos parroquiais deixa de haber datos no 1953.
aínda que a sua agonía se prolongou até
arredor do 1958
Manuela Picallo
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EL ES T R A',D E·,lfS..E·
F:EE:CÓ:o:cCO· SE:M:..é\,.N ~L

SE P--o:BLICA "LOS. SÁBADOS
,PRECIOS DE SUSCRIPC¡ÓN,--En Estrada, trimesfre, 0'75 p;esetas.-Fuera;.tI11meS
mestre, una-peseta.-Nún:éro ~uelt6, -c~NCO ·céntimos..
AnuncIos' y reclamo~,' ~ prec;i.q~ c6n~encionales:'

REDllGGION Y'RDMINISTRAGION: GAhhEDE SAN hORENZO

A prensa local aolon90 do século
"Provocada la aparición de El Estradense por los insultos y por las calumnias
vertidas en un semanario, Voz del Pueblo, órgano de caciques, vino nuestro periódico a cumplir un deber y a llenar un
vacío". Así reflexaba "El Estradense", dirixido por Manuel García BarroS, o panorama da prensa escrita estradense nos
primeiros anos do século xx.
Estes dous semanarios, nadas no
1906, enfrentados no eido da política, desenvolveron unha auténtica loita. A política de Ulloa e Nine defendida por "Voz
del Pueblo" era atacada ao traveso de
"El Estradense", craro partidario de Riestra -xefe de Fomento da provincia e deputado- por vela coma "una polí~ica'local
fastidiosa... y sobre todo improductiva
para el país".
I

• A polémica do Panta/eón das
Quintas
No número do 30 'de agosto do 1908
de "Voz del Pueblo" saeu un artigo que

recollla a polemica do Pantaleon das
Quintas, que xurdeu da arde de derribo
dos balas das veigas pertencentes en
propiedade á Igrexa de Codeseda para
poderen ser utilizadas por os campesiños. "Voz del Pueblo" acusou á redacción de "El Estradense "de instigar un acto tan "salvaje y sacrílego". A acusación
tamén foi dirixida cara o Canónigo Ciorraga, que contaba con gran estima entre os .
membros do periódico opositor.
a.s .ataques de "El Estradense" non
eran menos duros "Voz de los honrados,
s.anos y sensatos chupadores del jugo del
pueblo; "El Estradense", representando a
todos los deshonrados, insanos e insens~tos que trabajan, pagan y defienden el
pan de sus hijos: de un lado la infame tiranía, del otro la santa libertad".

• Nacionalismo

o

sentimento· galeguista e 'de autonomía tivo r"eflexo nas pubricacións estradenses.

i}ostal

No 1931 naceu "La Estrada" , periódico de tendencia política esquerdista e
carácter galeguista. O 25 de xullo do 1932
pubricou un número extraordinario só en
galego.
Nos anos 20 coa aparición de líEI
Emigrado", fundado por os emigrantes
estradens~s en Cuba e por o "Comité de
residentes del Distrito de La Estrada" en
Bos Aires, proliferaron os artigos de marcado carácter nacionalista, aínda ·que nas
súas páxinas prevalecían as informacións
sobre a emigración.
Baixo a firma I.N.G. atópanse algúns'
dos artigos m'áis directos ~obre o nacionalismo: "non é certo que o Nazonalismo.
galego sexa unha doutrina reaccionaria e
qntedemocráteca. Pol-a contra, o Nazonalismo quer implantar ~n, Galiza a Democracia integral e ningunha democracia
é posibre nin ni~gunha reforma socjal nin'
económica ta~po(jco, n-un pobo que non
ten o dereito de se gobernar a sí mesmo,
nin tan xiquera o d'usar a sua tala propia... "

Don Juan

6odas, bautizos, comunicaciones. Habitaciones con
Especialidad en cocha francesa V· española
La dlrecolón agradece $tI v/alta
Telf:57Z111

bano

CalJo Slfóll, 1
A Eltrad.
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- A. este tipo de artigo engádense os
de Garcla Barros, rectactoL-xefe' deste
~ medio ipf~rmativQ, baixQ ~ direc.ciQn de

Xosé rv,. Otero Abelleira. A súa P,ubrj~fl
cién inlEjfrompelJse nos prime'J:Qs meses
. da guerra civjl; ao termo- a Rle¿ma re~di
tOl)se GU ha liña ~r:iodística. nova,. esta
- yez en apQio d.a~~u~ dos "r:laciQo~is~'.
." Manuel'Garcra BarrCls directo{ de El
1

Es~radense", redactor- xefe de "E~ Emi-

r grado", fo; uooa das fl9 . .ras. máis; repre- '
~entativas- na".t'Jistor.t~ qa pr~n~ escrita
estradense,

-

I

seudónimos escollidos por el: KEN KEIRADES HACHE, EME, Ijotakae,le, Un
specta, Magarza, UNO por todos ...
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, ~ 'traxéctori~ xornalística"'est(ádense
tivo continuidade en duas revistas editadas por a Asociadón Cultural A Estrada,
xa na década dos oitenta.
Afevist~ n Mafacán,

Na primeira metade deste século A
Es~trada contou con numerosos xornais e
revis as. Por o 1912 Benrgno Pío Losada
dinxía "El Eco cié La Estrada If, semanario de carácter agrar10, que se mantivó na
rúa até o 1919. Neste mesmo ano editou'se, tan s6 durante' uns meses, hEstraden-

11

(.

.

naceu a finais do

83 con dUQs finalidades, dun lado recu-

se • de filíación rexionalista:
)3alxo 9 sE;)udóni~Q da "Xan ~erda-.
A taita histórica entre ~t Estradendes'~~ escrebía-Q ~sp~cjo "Caso~ e Couse"
e
~'VOz del Pueblo" repiteuse en cer:.sas" na.s -{)á>tln.~~ .de !!EI Estradense";
til
-rT)edida
entre as revistas dóS anos 3D,
eran. piál9~oS no, ..Gue .,empreg9ba a s~ti
~6"La
Paíanca,.re
"ta Retranc'a ''-, de(eitlsta
ra ,e ironía~ En "El Emigrado" incluía os
"
a
pnmeíra
e
efe
sq·uerdas a segunda. Xa- CónÚños da terra e numerosqs artigos .
e
vier
-LuceS
Gil,
dirixe~t "L:a Patanca" e
críticos e' duros,- apo oXlas 00 nacionafisXosé M. Sánc~ez ffrea,.sdirectoféta revisJ. mo.
u'
- ta .()posítora~ asinaba con -Sorna na cabe· Sátira'e sarcasmo son duas notas a
.
e
:'
•
. : cetra ~ s6a pubn aciófl có setf~onimo
destac.ar
nos artigos. de
García Barros,
.
;:;. .
.
'toaces Vil". O rrtesmo Sárlche~· Brea
notas que incluso se reflexan' nos
r
- .8reou "La VélftQU rala".

ª

: ••. ~~

perar a histor~, a literatura e o patrimonio artístico estradense, e doutro ser canle dos valores actuais. -Nela·tiñan,cabida
diversos xéneros literarios cc;>ma-a p0esía
ou o e.nsaiQ,~ todo tipo_de temas. o
"Matacán" deixou de editarse en xu- Ho do 84, debido á escasez ee medios
t~nicos e.a falta de capacidade persQal.
")
No 1986 esta asOCtaCi0n fixo unha nova tentativa coa revista "Vacilo de ~Co
éo's", 'na-que primaba o carácter \7af)- guaroista..e crear~V(), así coma o humor, a
, hlstoriografía e a erudición,

TEATRO

Experimentación e divertimento
A aprendizaxe de técnicas teatrais coma o mimo ou a expresión corporal e a
criación dunha cultura teatral son os únicos obxetivos do grupo de teatro experimental nado fai poucas semanas en A Estrada.
Este colectivo, formado por dez persoas, rechaza "calquera tipo de dirixismo
ou liderato dentro do grupo" -segundo dixo un dos seus membros. A súa intención
non é conquenr beneficios económicos,
senón que "o levar adiante esta idea é totalmente egoísta, pasto que o facemos
para o naso propio divertimento" - engadiu.
A iniciativa da súa criación partiu de
Xavler Castellanos e de Xesús larrío, que

cantan cunha expenencia teatral antenor.
Xavier participou nunha agrupación nas
illas Canarias, e Xesús dirixeu "O Magnolia", colectivo arousán.
As reunións semanais celébranse no
local da Asociación Cultural A Estrada.
Utilizan como guía varios manuais de
prácticas oos que sacan o material sobre
o que traballan en cada unha das sesións
que estarán a cargo dos distintos compoñentes de forma alternativa.
Ademáis de acodir de forma conxunta ás representacións teatrais, levarán a
cabo outras actividades coma a proxección de videos vanguardistas e exercicios
de interpretación.
Ana Hetvés

MUSICA

Jazz, rock e teatro entre as actividades
culturais de Xaneiro
Unhas 200 persoas asistiron ao concerto do grupo de jazz Esmorga, que tiva lugar o xoves 4 do mes pasado.
A Asociación Cultural A Estrada, que
levou a cabo a súa organización, está molesta có Concello pola súa negativa a subvencionar este acto, "a necesidade de
cobrar entrada, 200 pesetas, veu dada
por a negativa do Concello a subvencionar o concerto, porque non acepta a crítica nin a pluralidade de opinións" -segundo dixo un dos directivos da asociación.
Os membros de este grupo estudan
na escala de jazz de Santiago, e son
músicos profesionais. Algúns deles son
coñecidos en A Estrada como integrantes da orquesta Canadá.
O concerto supuxo unha "satisfacción
xeral dentro do que é un tipo de música
bastante elitista" -segundo informou a
mesma fonte.
O pasado 5 de xaneiro celebrouse o
concerto do grupo estradense "Ela e o
mel", no local da Asociación Cultural "O
Torno" de Berres, que tamén se encargou da súa organización.
Esta actuación supuxo para o grupo
formado por Manuel Blanco' (batena),
Fernando Neira (baixo), Taño Filloi (guitarra e voz), e Xoan C. Garrido (órgano),
a súa presentación nesta vi la.

O equipo técnico causoulles os maiores problemas que se viran agravados
coa ruptura do cable do baixo, que foi
"arranxado como se puido" -segundo dixo Garrido, un dos seus membros. O que
tamén quixo deixar claro que "as condicións técnicas foron nefastas. non se distinguían os instrumentos".

9 cancerto durou unha hora e media,
na última parte do mesmo compoñentes
de "Ela e o mel" formaron unha banda
mixta con algúns membros de "Robín de
los estercoleros", tamén de A Estrada.
"La primera de la clase" foi a única
representación teatral en A Estrada durante o pasado mes de xaneiro. Esta repre~entación enmárcase dentro do circuito de teatro organizado pola Comisión de
Cultura do. Concello.
Sobre unhas 200 persoas asistiron a
esta obra, que tivo lugar o venres 26. A
obra é unha comedia que serve de disculpa para presentar o enfrentamento de
caracteres, muller convencional I multer
independente; tema común que calquera
se pode atopar na rúa.

Axenda cultural do
mes de Febreiro
O Concello de A Estrada organizará
para a vindeiro Antroido dous concursos
dos que xa presentou as bases de participación. O día 24 de febreiro celebrarase o 11 Concurso de Coplas do Antroido e
para o día 26 está previsto o 11 Concurso
de Disfraces. Estes dous actos terán lugar na Praza da Constitución.
O resto da programación de actos culturais preparados polo Concello para o
presente fTles de febreiro está aínda sen
confirmar, segundo informou Xosé Bernardo Otero, encargado de cultura.
A Asociación Cultural A Estrada prepara unha comparsa para participar no
concurso de coplas. A preparación desta
comparsa dependerá da postura do Concelia, "de se hai subención ou non" - segundo dixo un dos directivos.
A Asociación Amas de casa de A Estrada, presidida por Dolores Arauja. ten
preparado para o vindeiro venres. día 16,
un acto benéfico en pral da familia dannificada no incendio do pasado mes de
decembro, que afect~u ao edifiCIO do comercio de electrodomésticos Rey" .
ti

Neste acto colaborara a empresa
García, que porá os autobuses que sairán
da Praza da Farola ás 7:30 para a discoteca Lennon.
O Colexio Público Figueroa colaborará coa representación dunha obra de
teatro tituada "Reis de Panchiño", escrita e dirixida polo director do colexio.
O Centro Social aporta a súa axuda
coa intervención do seu coro.
A presidenta da asociación destacou
a aportación do pintor Anxo Lemos, que
donou un cuadro valorado en 100.000
ptas., que será rifado entre os presentes.
Gracias ás xestións da Diputación de
Pontevedra intervirá o Ballet Galego de
Arcade.
A sá de festas Lennon cederá o seu
local e pr.esentará as actuacións do conxunto América e da orquesta Canadá.

Ana Hetvés
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ESTRADENSE 1
SALVATERRA O
Estradense: Manolo, Boni, Lila (Caralla), Mejuto, De la Vega, Bala, Seoane,
Manoliño (Oscar), Botana, Josele e Jaime.
Salvaterra: José Carlos, Antonio, Jaime (Julio), Selo, Juan, José, Dani, José
María, Quique, Quico e Gabi.
Comentario.
O moito público que se deu cita nas
bancadas do Estadio Municipal de A
Baiuca saíu satisfeito polo sensacional
partido levado a cabo polo seu equipo, a
pesar de que o marcador non reflexou o

intenso dominio do Estradense sobre un
Salvaterra que viña coa aureola de ser un
dos máximos rivais para acada-Io ascenso.
Rápidamente o Estradense principiou
a trenzar un balompé vistoso e até espectacular, desbordando aos rivais. Nembargantes, este mellar xogo e as constantes
oportunidades non se traducían en goles:
en parte pala férrea retagarda do Salvaterra, e fundamentalmente pala excelente actuación do seu gardameta José CarIas, a figura do choque.

:1. :::1· .....

.L ::::::

nun forte disparo dende fóra da área que
desbarata, moi seguro, Manolo. No segundo tempo, o Es~radense sae en tromba para no minuto 61, Josele, de magnífico testarazo ao saque dunha falta executada por Botana, conqueri-Io único e definitivo gol.

Félix Rubial

Tras varias oportunidades para Jaime
e Botana, xa a piques de remata-la primeira metade, eran os forasteiros os que
dispunan dunha grande oportunidade

v/'deo club
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24ª xornada. - 4,'11190.

Cun centro do campo moi activo e
cuns homes punta moi acertados voltou-'
se a ver en A Baiuca bon balompé e moitos goles, que é o que anima á afección
a seguir ao equipo.

23ª xornada. - 2811/90.
VERIN 1

E:S TRADENSE 6

ESTRADENSE 1

ALARIZ O

Os goles producíronse do seguinte
xeito:

Verín: Miguel 11, Albino, Juan Carlos,
Miguel 1, Quique, Paco (Javier),.Pousada,
Leo, Moncho, Sindo.

E:.stradense: Manolo, Boni, Mejuto, De
la Vega, Seoane, Bala, Botana, Manoliño
(Oscar), Josele (Toni) e Jaime.

Estradense: Manolo, Boni, Mejuto,
De la Vega, Carollo, Bala, Seoane (David), Boti, Manoliño, Josele (Lisi) e Jaime.

Alariz: Alejandro, Angel, Oscar, Mito,
Farruco, Fran, Feijoo, Demetrio, Conde,
Moncho, Bruno.

Comentario.
Equilibrado encontro o disputado no
Campo Municipal de Verín entre o líder e
o colista do Grupo Sur da Rexional Preferente.
A pesar da diferencia na clasificación,
ista non se reflexou no terreo de xogo, e
se ben o Estradense controlou perfectamente os ímpetus ofensivos dos locais,
tampouco foi quen de crear ocasións de

1-1. m.8. Remate raso de Jaime a saque de falta afectuado por Botana.

2-0. m .23. Seoane de perfecto cabezazo a centro de Manoliño.
3-0. m.24. Josele; desbordando por
velocldade á defensa.
'4-0. m.40. Penalti por derribo a Jaime transformado por Josele.

Comentario.
Nun serán primaveral e xogando sobre unha auténtica alfombra, un imparable Estradense impúxose sen contemplacións ao Allariz por 6 tantos a O; s,en que
os rivais amosasen en ningún momento
a capacidade suficiente para xogar de tí
a tí aos lideres.

5-0. m.46. Xogada persoal de Josele, superando novamente á retagarda.
6-0. m.51. Botana a centro de Josele tras unha galopada pala banda.

Félix Rubial

gol.
Aínda aSI escomenzou adiantándose
no marcador no minuto 64 por obra de
Mejuto; pero cando xa se albiscaba a victoria e por tanto os importantísimos. pontos en xogo, e despois dun posible penalti na área foránea que o árbitro non sinalou, chegou no minuto 89 o tanto do ernpate por obr a do dlanteiro ourensán Mancho, nun fallo xeralizado da defensa viSItante.
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Carlos Pena ocupa o sétimo posto do
Campeonato absoluto de xadrez
Carlos Pena Torres, do Clube de Xadrez A.C. "A Estrada" ocupa o sétimo
posto do campeonato individual absoluto
de Xadrez depois da penúltima ronda,
disputada o pasado dia 3 no restaurante
San anofre de A Estrada. Neste encontro, que supón a primeira competición oficial ce lebrada na vila, obtiveron sendas
victorias os outros dous representantes
deste clube; Luis Pena e X.X. Hidalgo.

da", o que provocou o ascenso de Carlos Pena ao sétimo posto da clasificación,
encabezada por M. A. Pérez Fungueiro
do' Clube "Karpov" de Pontevedra, a un
só ponto ~o representante estradense.
Con esta victoria, Carlos aspira a acadar
o vindeiro sábado na lila de Arousa, a me1I0r clasificación do Xadrez estradense
nos pouco mais de dous anos de existencia do seu clube.

Corenta do mais de meio centenar de
participantes que iniciaron esta competición deron-se cita en A Estrada dentro do
Campeonato Individual Absoluto de Xadrez celebrado o pasado sábado 3 de Febreiro.

a Campeonato absoluto de Xadrez,
na sua fase provincial, supón o primeiro
paso para a consecución do título de
Campeón de E~paña, título ao que aspirará o xogador que na xornada de clausura da lila de Arousa lidere a claSificación.

a encontro saldou-se coa victOria dos
tres Xogadores do clube A.C "A Estra-

Dentro da actual estructura da Fede-

ración Galega, A Estrada inscribe-se n
zona de Pontevedra Norde, na que se en
marcan Vilagarcia, Pontevedra, Camba
dos, Grove, 8ueu, A lila, Cambados
Moaña, Cruces e Caldas, zona que xun
to coas de Pontevedra Sul, Coruña, Fe
rrol, Lugo e aurense configuran o actua
mapa axedrecístico galego.
a Clube de Xadrez A.C. "A Estrada'
naceu en Setembro de 1.988 a raiz d
campeonato que organizou a Asociació
Cultural "A Estrada". Depois de entabla
contactos có Liceo Maritimo de Vilagar
cia, delegación da Federación na zona
iniciou a participación coma clube fede
rado dentro do Campeonato por equipas.
CONTRARRETRANCA
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Sobreira de Valiñas

