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rcontrarretranca non se Identifica necesá;
rlamente cou oplnlóns vertidas polos seus
colaboradores, non responsabilizando-se do seu
contldo. O Idioma oftdal da Revista é o Galego,
reprodudran-1e textos en Idiomas doutros
paises nos c.- que a sua traduclón distorsione
o !leDtldo das expreslóns empregadas. Respetaremos a normativa dos orlxinals, aceitando
publicar en calquelra das tres normativas exlst·
entel, entendendo que non &e da o clima de
toler'8da e con1en10 que nos fagan excluir a
nlnpnba.

Non fixeron as pirámides os faraóns, nen as catedrais os
cardenais. Foi o povo quen financiou as obras, foron os canteiros os que
picaron a pedra, e centos de trabal/adores os que ergueron os
meirandes monumentos da humanidade, logo o hierarca de turno puxo a
praca: "Feíto durante o reinado de ... ", "mandado construir por... ",
"debe-se esta obra a .. . ".
Castelao reparou nos cruceiros como obras artísticas populares
que partindo da modestia económica dos que tiveron a iniciativa de
erguer estas cruces de pedra, denotan unha sensibilidade artísitica e
unha vontade de transcender nas mesmas clases populares do noso
povo. Os Pazos non son iniciativa dos labregos galegas senón dos seus
fidalgos, pero a eles, ao seu trabal/o e aos foros que pagaban se debe a
súa construción. Quen é o propietário ?, xurídicamente pode que aquel
que erdara o título nobiliário do coto no que está dito Pazo e os seus
xardíns. Pero tamén socialmente perteñece a todo o noso povo, e por iso
non debemos eludir o sentir como algo próprio a existéncia no noso
Gonce/lo dunha obra de tal fermosura que admira aos visitantes do
mundo enteiro.
Debemo-nos sentir orgulosos do Pazo de Oca como os
composteláns se sinte do Pórtico da Grória, os Barceloneses da
Sagrada Familia, ou os Parisinos da Torre Eiffel. É o buque insignia de A
Estrada, e como tal debemos divulgar unha das nosas máis importantes
manifestacións arquitectónicas.
Os que algunha vez visitamos Versal/es quizas resultou o
rechamante dourado e prateado do barroco francés como
excesivamente hortera, e cantoso. Entón lembramos a sobriedade e a
chamada a meditación e ao sosego do Pazo de Oca pero non nos
atrevemos a dicer: "Eu prefiro o Pazo de Oca". Intimidados pota fama
internacional de Versal/es. Pero quizais non saiban moitos que o Pazo
de Versal/es recibiu grande potenciación por parte do Governo Francés,
e mesmo de fundacións económicas como a do mesmo Rockefeller,
para que acada-se dita fama. Nós sentimo-nos acomplexados, e
dicimos: "o pazo é do seu dono, que él faga o que queira". Pero non é
as-í, o prestíxio nacional e internacional de A Estrada pasa pota
proxección pública de aquelo que de máis valia e interese ten no noso
município. Por eso non podemos quedar a marxe de respaldar a
promoción do Pazo de Oca, como se da promoción de A Estrada se
trata-se. Ainda que sexa en honra aos nosos devanceiros viviron na
miséria entregando as plusvalías da súa produción para mellor éxito de
obras como ésta.
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O Pazo de Oca

Oca non é so unha das mostras máis extraordinárias do que é un pazo, senón que pode considerar-se case
como un sinónimo do que sexa unha edificación con tal estructura. A U/la, comarca que o cobixa, é unha das
grandes terras pacegas. Dela dixo Otero Pedrayo ':4 U/la é a terra de promisión dos grandes e pequenos
pazos", e, dentro dela, Oca manifesta-se como o máximo expoñente dunha cultura que soubo lograr unha
harmonía p erfecta entre o home e a natureza. Por elo Oca está chamado a se converter no reí e centro dos
pazos da U/la que, -como sabemos, son case lexión.
O Pazo de Oca ten un especial significado arquitectónico ademáis de polas
suas construccións, pola capacidade que
estas teñen de xerar un espácio urbán no
meio rural. O Pazo, no seu conxunto ofrece un inusitado interese polo seu valor
histórico, arqueolóxico, artístico, leendário, científico, social, tecnolóx ico e
constructivo.
O que na actualidade se coñece como
Pazo de Oca está formado por un conunto
de edificacións e de !erras que se foron
transformando co tempó e que tivo a sua
orixe nunha torre defensiva medieval, que
pasadas as épocas de turbuléncia guelugar a un conxunto
rreira deu
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arqu itectónico de carácter civil. Hoxe en
dia a estructura morfolóxica e tipolóxica
da maioria das edificacións que o compoñen responden ás necesidades da vida da
fidalg uia rural do século XVIII. Ainda que
non se conserva vestíxio da orixinal torre
defensiva parece como si o remate almenado
da
torre
principal
quixera
recordar-nos a sua orixe castrense. Así,
pois, é posíbel que no solar no que hoxe
se levanta o Pazo existira unha fortaleza
no século XII. Históricamente non existe
unha confirmación exacta nin tampouco
vestixios materiais. Sobre a orixe dos pazos en xeral, enlaza-se cos casteles
presentando-os como unha derivación
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destes. Para Ogando a construcción do
pazo é resultado do que el chama tres alternativas: A renúncia á guerra feudal polo
disfrute dos bens adquiridos, o disfrute da
vida nos lugares en que aterra é máis fecunda e a transmutación da antiga casa
labrega dos antepasados como consecuéncia da prosperidade. E evidente que
a desaparición das guerras feudais medievais poideron determinar un novo xeito
de vida ao ser imposta a paz forzosa dos
Reís Católicos, pero o pazo é, sobor todo,
o resultado dunha cuestón estética, de
harmonización da arquitectura co entorno.
Máis probable que o pasado uso militar do solar que hoxe recolle ao Pazo de
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Oca é o feito de que a mediados do século XV se comenzara a construcción dunha
casa-forte por Don Alvaro de Oca e a
sua esposa Dona Constanza de Rivadeneira, edificación que foi ampliada en
épocas posteriores. No derradeiro tércio
do século XV a casa pertenceu a Don
Suero de Oca que colaborara co Conde
de Camiña nas loitas que enfrentaron a
grande parte da nobleza galega ca Arcebispo de Santiago. No ano 1477, en
represália, o Prelado e o Conde de Monterrey dirixiron-se cara a casa de Oca en
son de guerra e Don Suero abandonou
os seus estados, deixando alí á sua muller Dona Maria Gomez de Sotomayor que
ao cabo de tres dias faleceu en Santiago,
a onde fara conducida, ao parecer, de pena. O Pazo de Oca quedaría en mans do
Arcebispo de Santiago durante case un
século ate que a fins do XVI foi adquirido
por Dona Maria de Neira, veciña de Santiago con cuxa saga se terminará
configurando o domínio do Pazo de forma
definitiva.
A principios do século XVII o Pazo estaba en mans de Don Andrés Gayoso de
Ozores e Sotomayor e de Dona Constanza Arias ., de Ulloa e Lemos,
matrimónio que empezou as obras do Pazo de Oca no emplazamento do antigo,
subsistindo obra do anterior. Reedificaron
a torre, onde mandaron esculpir as suas
armas, e construiron o carpo principal do
edifício rondando o ano 1733.
Oca, que se atopaba na órbita xeográfica de Compostela, construeu-se,
entón, ao mesmo tempo que a fachada do
Obradoiro da Catedral do arquitecto Casas y Novoa, inscrita no grande proxecto
de remodelación urbana que a mediados
do XVII iniciara o canónigo Vega y Verdugo e que levou á cidade de Santiago ao
seu cénit de urbe europea, culta e barroca. Non é de extrañar, pois, que no meio
desta dinámica edilícia os propietários de
Oca materializasen, antes de mediar o século XVIII, as suas aspiracións de
grandeza a través da construcción do seu
própio entorno.

Sometendo o conxunto de Oca a un ha
análise estructural podaremos atapar tres
partes fundamentais cun carácter individual, preciso e diferente. Unha primeira
parte estaría constituida polo recinto intramuros formado polo conxunto de edifícios,
xardíns, hartas e prados inscritos no recinto
amurallado.
As
sucesivas
transformacións operadas neste recinto:
reformas, cámbios, sustitucións, engadidos ..., teñen suposto un verdadeiro
desarrolo harmónico que soubo respetar o
eséncial da orixinal estructura enriquecendo-a.
A primeira das partes que destacamos
neste recinto intramuros é o própio edifício
do Pazo . A parte máis antiga del, formada por duas extensas alas que forman
ángulo recto e a torre almenada, que se
levanta no extremo Norte do conxunto, foi
reedificada, como sabemos, a partires do
ano 1733. O conxunto foi completado por
!Don Fernando de Gayoso Ozores y Sotomayor quen construeu toda a ala Sur
do mesmo: dormitórios, cociña e capela.
Nos anos 20 abre-se o pátio interior, derribando unhas cuadras, e comunicando-o
coa zona de labor, que daquela xa perdera a sua funcionalidade, salvando o
desnivel mediante unhas escal inatas. Tamén nesta época construe-se a casa do
capelán aproveitando a pedra do desmontado pabellón suizo sobre o muiño.
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No interior do Pazo distingue-se unha
zona de servício, que ocupa a planta baixa de todo o Pazo, ala Este e Sur do
conxunto edificatório principal e a totalidade do ala Norte. Comprende espácios
diferenciados adicados a: cociña e comedor de xornaleiros, lagar para a
producción de viña, adegas, leñeira, cuarto de plancha, carpinteria, despacho,
almacéns de patacas, trigo e millo, ferreria
e garaxe. A zona de residéncia dos señores está ubicada na planta noble do
edifício e comprende espácios adicados
a: comedor, despacho-biblioteca, sa de
estar, oratório, vestíbulo, alcobas de invitados, salón de recepcións, dormitório
real, dormitórios dos señores, dormitórios
dos filias, dormitórios dos invitados e sá
de xogos.
Forma parte tamén deste recinto a eigrexa-capela, de estilo barroco galega
moi puro, flanqueada por dous muros coronados por sendos paseos-balconada,
que simulan mediante falsos arcos, zonas
porticadas, que coa eigrexa forman un
conxunto de grande equilíbrio. Os señores
acceden a ela dende o Pazo mediante o
paseo-balconada que lles permite un acceso directo ao coro, dende o que se
domina a planta da eigrexa e a Plaza de
Oca a través dun balcón no centro da fachada principal. Dispón doutra porta de
acceso directo dende o xardín.

LOITA GALEGA
Un Deporte autóctono
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Formando parte tamén deste recinto
intramuros atopamos os xardíns, se cadra, o máis famoso dos xardíns galegas e
o máis antergo dos que se coñecen pesto
que ningún dos que se conservan é anterior a el. O que posteriormente foi xardín
recreativo, cheo case na sua totalidade de
espécies exóticas, era no século XVIII unha harta eminentemente productiva
integrada por frutais, viñas e hartos formando un complexo laberinto hoxe
desaparecido. A finais do XVIII e prncípios
do XIX decoran-se os estanques e fontes
con escudos soportados por bestas labradas en pedra. A afición aes xogos da
época fai que se diseñen novas zonas, de
carácter recreativo, como o Paseo dos Tilos, gañadas a costa de funcións
productivas que co tempo se ven desplazadas
exterior oas
murallas.
Produce-se a transición dun sistema productivo a un recreativo : a harta
transforma-se en xardín: as regulares formas xeométricas dos cultivos convirten-se
nun xogo de espácios e volumes, dunha
grande pobreza en espécies vexetais pasa-se á abundáncia de arbres e arbustos
exóticos. Sen querer extender-nos sabor
este tema dos xardíns que merece un tratal'T)ento aparte nesta revista, decir que
xunto coa sua riqueza e estructura sempre se menciona como aspecto separado
o espécial e orixinal tratamento do agua,
que non discurre dende a natureza cara a
arquitectura en cuxo interior se remansa,
senón impetuosa dende a arquitectura e
alonxando-se ate fundir-se pouco a pouco
coa paisaxe. O agua en Oca, que procede
dunha mina de captación e do ria, concentra-se,
distribue-se,
aparece
e
desaparece dando un extraordinário dinamismo ao conxunto antes de desaparecer
na terra. E dificil atapar un pazo en cuxo
xardín non se atope ao menos unha fonte
como elemento monumental que presida
o xardín; sin embargo non existe precedente de tratamento itinerante do agua ao
traversa dos xardíns, nun alarde de sorprendente inxénio,como en Oca.
Un segundo elemento que se debera
sinalar na análise estructural que se iniciou é o entorno rururbán do Pazo,
coñecido como Praza de Oca. Está formada polas fachadas principais do Pazo, a
eigrexa-capela e as antigas casas dos

xornaleiros do Pazo, e constitue un paradigma de ocupación e construcción
ordeada e culta dun espácio arquitectónico rural sen referéncias miméticas ao
urbán. A sua estructura morfolóxica e tipolóxica está perfectamente definida e ten
permanecido inalterada dende a sua
construcción, sen transformacións formais, pero admitindo cámbios funcionais
en parte dos seus edifícios.
A plaza pública foi orixinariamente pátio de labor interior do Pazo e mantivo ese

ªº

carácter deica finais do XIX. Ao igual que
a Praza do Obradoiro de Santiago, ou a
Praza de Fefiñáns en Cambados, é un inun
espacio
tento
de
configurar
arquitectónico, niste caso en pleno campo, no que os elementos que se manexan
son o fidel refrexo dos grupos sociais
existentes na época: a fidalguia campesiña, representada pola arquitectura civil do
Pazo; a eigrexa, representada pela arquitectura relixiosa da capela e os servidores
campesiños, representados pelas suas
casas unifamiliares. Como nos outros
dous exemplos citados, estas elementos
arquitectónicos colocan-se de forma tal,
que facilitan a visión do campo cicundante, que penetra deste xeito no espácio
urbanizado creando un espácio superador
da dicotomia campo- cidade: espácio rururbán, fidel refrexo da permanente
dialéctica galega entre o rural e o urbán.

Viajes Canoa S. L.
Tam~n en A Estrada

Resulta ilustrativo ver como as pequenas
casas sirven de contrapunto á monumentalidade horizontal do Pazo ou á vertical
da eigrexa, aportando a medida da escala
humana ao conxunto.
A terceira parte que debemos destacar na análise estructural emprendida é o
entorno agroforestal do Pazo. Formado
pela Fraga da Cerrada, a Carballeira de
Ouriles, e os prados de Su Batán e Dos
Badoucos, bordeados e delimitados todos
eles polos rios Badoucos e Bárcia, tamén
denominados rios Bóo e Mao. Estas bosques centenários posuen, ainda sen a
intervención do home, unha estructura
própia e as suas formas non so son xeométricas, senón tamén dinámicas. A sua
referéncia é abrigada por canto aporta ao
conxunto ritmos e ciclos vexetais que, co
seu dinamismo, enriquecen os ritmos arquitectónicos e os sociais e sirve de
complemento e contrapunto á obra do home.
Deixaron-se por mencionar e tratar
moitos espácios como o hórreo, o pátio de
cabales, o pátio de labor, as fontes ..., pero compre facer unha referéncia a cutres
aspectos que resujtan igualmente interesantes, porque ainda que a denominación
Pazo sexa relativamente recente e referida principalmente a unha determinada
concepción edificatória, o certo é que o
Pazo é unha realidade global xerada por
unha determinada estructura social, productiva, política e cultural.
A estructura socio-económica do Pazo
era algo máis complexo que a simple edificación máis ou menos luxosa do rural
galega. As relacións que se establecen
entre os estamentos e clases ou capas da
sociedade galega nos XVI, XVII e XVIII
(que con outras características seguiu
existindo no XIX e principios do XX) tiña
como base económica fundamental o que
poderiamos chamar en terminoloxia actual, actividades do sector primário. Sen
poder entrar en máis detalles, imo-nos referir ás duas clases que agora nos
interesan: a nobreza e o campesinado. Dito esto convén aclarar que o estamento
nobiliário presentaba unha dualidade cla-
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ramente definida; dunha parte a alta nobleza ou a aristocrácia que compartia coa
eigrexa, ainda que en menor proporción,
as grandes prorpiedades da terra, caracterizada, practicamente dende a própia
época dos Reis Católicos, pola sua auséncia; doutra banda , a pequena nobleza
ou fidalguia, que durante todo o periodo
de vixéncia da estructura socio-económica dos pazos permanece no território,
chegando en ocasións (e fruto da utilización do réxime feudal da terra) a detentar
un poder económico semellante ao dos
grandes propietários.
O Pazo era, antón, toda unha visión
do mundo, cos seus aspectos positivos e
negativos. Entre estos, sen dúvida, a sobreexplotación do campesinado (o 70%
da povoación), que tiña ao seu cárrego o
manter non so aos grandes propietários
(eigrexa e alta nobleza) senón tamén aos
pequenos propietários (baixa nobleza e
capas urbanas adineradas). Son as condicións de pobreza dos labregos unha vez
consagrada a subforalidade, as que están
na base das primeiras migracións galegas
no século XVIII.
.Entre os aspectos positivos cabe destacar a autonomia do território circundante
á institución pacega, fruto da compoñente
autonómica do seu sistema productivo; e
elo, independentemente das diferéncias
da estructura productiva, que en zonas
orixinou o desarrolo dunha agricultura altamente comercial e neutras non.
Pero como ocurre con todas as institucións históricas, a estructura que xerou a
institución pacega tivo unha época ascendente (que, xeralizando moito caberia
situar no periodo que cubre os séculas
XVII e primeira metade do XVIII), un momento culminante (segunda metade do
XVIII) e unha longa época de decadéncia
que comenza coa revolución de 1808 e
que eulmina con todo o proceso desamortizador
a
partir
de
1837.
As
transformacións económ icas e sociais do
século XIX sentenciaron a marte á institución .

Castelao tamén reparou no Pazo de Oca nos anos pasados na nosa vila e reflexou-no en
deseños como o que ilustra unha das súas "Cousas": A Marquesiña.

Así, un dos feítos fundamentais na decadéncia da institución pacega foi o
proceso desamortizador. Por desgrácia,
cando menos visto dende unha perspectiva actual, triunfaron as teses de
Mendizábal, influido notablemente polo
pensamento liberal inglés, sobre as de
Flórez Estrada, en torno ao própio procedemento desamortizador dos bens de
mans martas. En consecuéncia puxeronse no mercado inxentes cantidades de
propiedades que a sociedade rural non
podia adquirir. O capitalismo urbán, aparte de algúns nobles ricos, é o único que
estaba en condicións de acceder, directa
ou indirectamente, á propiedade e ao control
de
grandes
extens ións
ou
simplemente á compra de foros e subforos.
A pequena nobleza que ainda contitnuou no território pechou-se en si mesma
e foi-se extinguindo máis ou menos lentamente. Pero o groso dos antigos señores
foi desertando dos pazos e abandoando o
campo que xa non producia máis que unhas limitadísimas rentas. Na segunda
metade do XIX materializa-se completamente a desaparición da nobleza pacega
como clase dominante. En consecuéncia
desaparece tamén a institución.

Nos casos de maior poderío económico da nobleza posuidora produce-se,
coincidindo máis ou menos coa restauración dos Borbóns unha espécie de
reconversión funcional cara o que caberia
denominar avanzada da segunda residéncia. Bastantes destes grandes pazos
convirten-se en escenários de representación artificial dun pasado xa
inexistente. As transformacións no própio
Pazo de Oca con Don Ignacio Fernández de Henestrosa e Ortiz de Miaño
(finais do XIX) é exemplo do que afirmamos.
Hoxe so unha exígua minoría de pazos conserva o fundamental dos antigos
tempos de brillantez da institución; pero
ningún, absolutamente ningún, conserva
elementos da vella estructura socio-econom1ca. A conservación do legado
histórico-cultural que supuxeron os pazos
ten que pasar polo establecimento e desarrollo de novas relacións no agro, pero
tamén resulta innegábel que estas leñan
que buscar a sua base no que de positivo
tivo aquela institución tan xenuinamente
galega, tal é a tese de C. Portela e D. Pino, autores dunha monografia sabor o
Pazo de Oca do que se recolleu apresente información.

<ltouceiro Qltuímicas
José Couceiro BugaUo
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O Xardin do Pazo
Salvador Barros
Na sua versión pacega, foron labrados
no século XVI e restaurados despois no
século XVIII. No xardín queda pouco do
trazado primitivo, xa que todo nos orienta
a pensar en traballos de mil setecentos.
Moitos o mencionan como coipia galega
do Versalles, denominación desafortunada producida por falla de coñ~cementos
específicos. Non podemos esquecer que
á sombra dos pazos galegos foise desarrollando unha arte autóctona xardinística,
ainda que con algunhas influencias foráneas pronunciadas e sen influir á sua vez
en outros lugares, mesmo moi cercanos.
No Pazo de Oca danse tres factores determinantes do estilo que os diferencian
do resto dos xardíns españois:
1- Un conxunto topografia-clima.
2- A presencia do Barroco galego na
época do seu establecemento.
3- O referente á estructura do Pazo en
si.
No que atinxe a relevo e clima asemellase a cartas zonas de Francia e Reino
Unido. A presencia tardía do Barroco orixina construccións
arquitectónicas e
escultóricas ricas, variadas e recargadas,
contrastando cunha vexetación importante en variedade e diseño. Un exemplo é
Oca, ca Ría enormemente arquitectónica,
pero dominada por vexetación exuberante, os bancos, as fontes mitolóxicas, as
presas de auga. Por último, a estructura
pacega, e tal vez o máis importante non é
semente a mansión que serve de centro
ás terras colindantes, senón o conxunto
de tres elementos: A casa, aterra de cultivo e o xardín-parque que serve de paso
entre unha e outra.
Neste Pazo poden apreciarse as características do entroncamento entre a
paisaxe natural con terras de cultivo, xardín e vivenda.
En Oca recóllese o esplendor dunha
arte autóctona e con posible presencia de
influencias alleas, tal vez de cartas villas
italianas do Renacemento. En todo caso,

os grandes protagonistas do Xardín son a
auga e a vexetación. A auga que non deixa de cantar, nun perpetuo tránsito, nunha
gozosa fuga, nun continuo rumor. E a vexetación alta, con gracia que xoga a ser
barroca, como a arquitectura veciña; vexetación noble, rexia das camelias,
magnolias e teixos. Testigos mudos, todos eles, do encanto, da intimidada e do
misterio do lugar.
Os centenarios buxos alineados que
se doblan para roza-la terra, as edras,
musgos, algas e liquens que abrazan e
esconden os pés das árbores. Tamén se
esconden os corpos das micetas asasiñas
que se prestan a parasitar e mata-las
plantas de cando en cando.

,:>t

Xardin Interior
O entrar no Pazo topamos un pequeno xardín, cortesán, íntimo. É o primeiro.
Ten unha fermosa e valla fonte de traza
trilobular que organiza o conxunto xeométrico con arriates de buxos clinicamente
labrados con exquisita arte topiaria para
protexe-las plantas. É a introducción noble, armoniosa e ordenada que nos
prepara docemente para o encentro romántico que nos agarda. Moi parto
atópase a parte máis bala do conxunto e
logo o hórreo, o invernadeiro e a rosaleda
que une o Pazo ca Capela.

A Ria
O primeiro estanque iníciase despois
do segundo xardín, baixo unha ponte, lago outra ponte emparrada, e o estanque
inferior, cunha illa de pedra en forma de
barca, e por último a auga que fuxe, melancólica e triste, con carta nostalxia dun
paraíso perdido. Moi perta da Rís destaca
polo seu encanto a fonte da troita e a carolina.

O Paseo Dos Tilos
Nas mesmas raices do "Tulípero" e
baixando uns escalóns arranca o Paseo
dos Tilos, especie de "cordón umbilical"
que une o xardín co bosque tradicional de
carballos, sobreiras, loureiros e castiñeiros.

¡ i4·

ESPECIES VEXETAIS MAIS DESTACADAS DO PAZO DE OCA

-Magnolia grandiflora
-Liriodendron tulipífera
-Camelia japónica (cas
variantes "Alba plena"
e "Fimbriata")
-Camelia reticulata Camelia Sasanqua (de
olor)
-Taxus baccata
-Criptomeria japónica
"Elegans")
(variante

-Rhododendrom azalea
sp.
-Platanus hispánica
-Prunus arium (cerdeira)
-Corylus avellana
-Fraxinus excelsior
-Quercus robur
-Quercus suber
-Robinia pseudoacacia
-Tilia platyphyllos
-Actinidia chinensis
-Hedera helix
-Buxus sempervivens
-Passiflora caemlea
-Comus kousa chinen- -Wisteria sinensis
sis
-Ginkgo biloba
-Cercis silicuastrum
-Pinus pinea (piñonei-Cinamono multiflo- ro)
rum
-Pinus pinaster (piñeiro
-Aucuba japónica
bravo)
-Hydraugea macrophy- -Danae
racernosus
lla (hortensia)
-Ilex aquifolium (ace- -Lagastroemia índica
bo)
-Castanea rativa
-Kerria japónica
-Alnus glutinosa
-Lauros nobilis
-Betula celtibérica
-Lonicera telhnanniana
-Rhododendrom sp.

O teu sindicato. A tua forza
Rua Peregrina Nº 9
A Estrada
Telefonos:
57 32 23
57 31 95
A ESTRADA
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Retrincos da história

Non se pode talar do Pazo de Oca esquecendo a comparanza; nomeando-1/e "O Pequeno Versal/es
Galego", anqtJe as comparacións non sexan do caso.
Os estradenses ternos a orgullo e compracencia de contar con esta xoia que tanto nos prestixia e na que
todos ternos acadado unha propiedade sentimental, a súa beleza e suntuosidade é de cantos ternos o pracer
de contempla/o.

M. Reimondez Portela
O pobo con sabiduría ancestral foi
vencellándo-se á pureza dunha vivencias
sempre repetidas e distintas onde xogan
dibuxandio fantasías as imaxes de luz e
sombras - cando á tardiña o sol fachea
e vai reverberando sobre do fondo abermellado ou achocolatado da follaxe marta
cos seus infindos matices onde sobresae
como contrapunto as senlleiras pedras de
torres, ameas, estanques e barcas de pedra - parece navlo d'ouro; calá no lonxe
fondea:
Non se ten acadado un "corpus" aceptable, nota-se a necesidade dun traballo
coherente e global da história de Oca, nos

arquivos da Casa de Camarasa, na de
Medinaceli, no Catastro de Ensenada,
Crespo del Pozo, Vasco Daponte e outros
moitos hai liñas dabondo para tecer esa
suxerente e desexada história; vexamos
uns retrincos moi coñecidos e outros descoñecidos do que se retire ó estanque.
Falase dunha casa forte que poidera
ter existido xá no século XII, anque delo
non coñezamos datos concretos. Si pode
ser que no século XV construi-se unha
casa forte en Oca D. Alvaro de Oca, casado con Dna,. Constanza de Rivadeneira.
De quen xa ternos datos históricos e
anecdóticos é de Suero de Oca, que era
dono desta casa forte no derradeiro tércio
do dita século XV, xa que aclarou-nos
Vasco Daponte: "O Arcebispo de Santia-

l8:f Plaza Galicio, 10
'E 57 02 28
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go D. Alonso Fonseca (Fonseca 1) parecéndolle que Suero de Oca éra da opinión
de Suero Gómez de Soutomaior, e senda
éste de D. Pedro, Conde de Camiña, coa
sua xente e coa do Conde de Monterrey
no ano 1477 movéo contra Suero de Oca
entrando palas súas terras contra a súa
Casa Forte de Oca, quen vendase desapercebido e sen tempo para poder facelo,
non podando facer rostro ó Bispo, deixou
a súa casa e as suas terras e pasouse a
Ourense, deixando a sua muller e familia
na casa entend13ndo que con ela non se
meterían por ser señora de tanta calidade
e dina de tanto respeto". A súa muller,Dona Maria Gómez de Soutomaior, tilla de
Paio Gómez de Soutomaior, o que tora de
embaixador ó Gran Tamberlán de Oriente,

•>
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mandado por Enrique 111 a quen lle trouxo
como agasallo para o rei unha belísima
princesa· a que deixou embarazada na
viaxe, resolvendo dita rey o caso obrigandolle a tornala pala sua muller.
Pero segue dicindonos Daponte que o
Arcebispo despois de entrada a fortaleza
prendeu a Dona Maria e fixoa levar a Santiago "a cal ocupada de pena por verse
aprisionada morreu dentro de tres días e
descansa o seu carpo na quintana do
convento de Santo Domingo". Suero de
Oca fuxeu a cabalo cara o convento de
Oseira, onde casou, e voltou a enviubar
de novo e chegou a ser abada de Oseira,
onde morreu.
Sabernos así do ataquE:i do Bispo para
adiantarse ós que supoñfa inimigos, ademáis da tristura pala marte da súa muller.
O Arcebispo quedouse con estas terras
ata o ano 1564 en que o Papa concedeu-

lle os abadengos de Felipe 11 a quen llos
mercou Dona Maria de Neira (venta outorgada no Pardo o 15 de Novembro do ano
1586) sobranceira Sra. que vivía frente a
igrexa das Animas en Santiago e era filia
do Rexidor da cidade. Pagou 195.775 maravedises polo Coto coa súa Casa Forte e
as parróquias de Remesar e Riobó (con
cura e sen cura) que lle engadeu por alas
"Ducientos y tantos reales de principal"
anque despois coidando que valían "más
y allende", máis suma de maravedises dáballe trece ducados que pagou con unha
xerra de prata de tres marcos e medio e
dous ducados reales e coartillos. Dona
María casou con D. Gonzalo Luaces, tamén Rexidor da cidade do Apóstolo, e
fundou, xá viuva (ano 1600) ,a favor do
seu fillo Xoán e descendentes, o Maorazgo de Oca, esixindo que leve o seu
apelido e armas.

Don Gonzalo de Neira e Luaces, foi
Rex idor de Santiago e Sr. de Oca con altos mandos na milicia que foi á guerra de
Flandes con 1.500 soldados ó seu mando. Dí a tradición que tiña ademáis unha
fortaleza con mil homes en Loimil, donde
lle viría o noma. Estivo casado con Dona
María Pardiñas e morreu sen ter fillos herdando o señorío de Oca súa hirmán
Catalina casada con Juan de Gayoso, Rexidor e Alférez Maior de Ourense, así
entrou a formar parte do señorío de Oca
un apelido de tanto renome como é o de
Gayoso, as súas armas, tres troitas, están.
presentes en moitos escudos de Oca e en
colgaduras e tapices. Entre os filias que tivo, o maior casou con Dona Constancia
Arias Ozores Lemas Ulloa, nada en Lugo
no ano 1669, dama de honra da Raiña de
España a quen o Rei Felipe IV lle concedeu o tíduo de San Miguel das Penas "y
de la Mota", e tamén herdou o tíduo de
Condesa de Amarante por ser fila de Sancho Arias e a súa muller Juana de
Ozores, Condesa dese tíduo.
A eles se lle debe o comenzo das
obras do actual Pazo no mesmo sítio do
anterior onde aparecen as súas armas.
Tamén eles fixeron construir a actual
capela cos seus retábulos, a galería, e no
Pazo, os durmitorios, cociña e demáis ,
trazando tamén fermosos xardíns para admiración dos vindeiros.
Gastaron por aqueles tempos a cantidade de 16.000 ducados e o seta de Maio
de 1775 compraron o cárcere de Oca, situada en Castrotión a Dona Tomasa
Espinosa. Dita carcel estaba no centro do
lugar senda propiedade desde hai anos
de Brey do mesmo lugar, a cal derrubaron
hai uns anos convertíndoa en cuberto.
Empezáronse as obras no ano 1733 e
deixaronas sen rematar no ano 1746 tendo en canta a pedra que o sinala:
"Prosiga 1746". Se houberan seguido as
obras do Pazo chegaría a ser outro S.
Marcos de León, segundo deixou dita
Otero Pedrayo. Anque quen rematou as
obras foi o seu filio maior, herdeiro dos
seus tíduos, Fernando Gayoso Ozores de

Un Sindicato Profesional e Reivindicativo
Un equipo de proflalon1la de
todo• oa campo• •o •rvlzo d1
aocled•d• rural
- Tramlt\l(:lón da prestamos a
subvención•. Asasoramanto xurldico a fiscal- Formadón, xorna-

daa tacnicu ·
- Sagurldade Soclal, IRPF
- Bacu, Llc6nclas de Caza a
pesca, permlao1 da armas.
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Serafín Pazo, N11 B, 111
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Sotomayor con moitos tíduos entre o que
estaba o de Sr. de Oca, e Marqués de
San Miguel das Penas, a Mota, etc ... que
aparece coas letras S.M.P. no escudo do
portalón de ferro que separa a finca de
Guillufe. Casou con Dona Maria Josefa
Bolaño (os bolos e o año aparecen nun
escudo no teito do salón principal).
Francisco Javier Gayoso de los Cobos
viveu e morreu en Santiago sen deixar sucesión .
Herdou Domingo Gayoso de los Cobos que ademáis tiña os tíduos de
Camarasa, Ribadavia, Castroxeríz, Marqués de Puebla de Parga, de S. Miguel
das Penas, da Mota, Junqueras e outros
ademáis de Grande de España. Casou
con Ana Gertrudis Bermúdez de Castro e
fil lo dos dous e sucesor foi Joaquín Maria
Sarmiento de los Cobos, que herdou os tíduos de Camarasa, Ribadavia, etc... e
casou con Dona Josefa Manuela Tellez
Girón e Pimentel, filia dos Duques de
Osuna, Condes-Duques de Benavente,
etc ...
Foi o derradeiro Señor de Oca, xa que
daquela abolíron-se os tíduos dos Señorios Xurisdici"onais por disposición das
Cortes de Cádiz.
Axudou moito o Batallón Literario que
se organizou en Santiago na loita contra
os Franceses. A súa tilla Francisca casou
con Ignacio Fernández de Henestrosa e
Ortiz de Mioño no ano 1876; o seu tillo Ignacio Fernández de Henestrosa y Gayoso
de los Cobos, naceu no 1880 e casou en
Francia onde morreu en 1934 sen deixar
fillos que lle herdaran.
Pola rama da súa irmán maior, Ana
Fernández de Hernestrosa y Gayoso de
los Cobos, casada con Luis Fernández de
Córdoba e Fernández de Hinestrosa que
era XVII Marquesa de Camarasa. Casou
no ano 1939 con Rafael de Medina e Villalonga e o seu filio maior pasou a ser
Marqués de Camarasa, Luis de Medina
Fernández de Córdoba, Villalonga y Fernández de Henestrosa.
Na actualidade o Pazo é propiedade
do Duque de Segorde.

O Estanque:
Incognita resolta
Ben se ve que non queda feita a
história do Pazo e ternos que rematar, pero nono facemos sen
deixar descoberta a incognita do
estanque, porque tamén é história, que era descoñecida.
Resulta paradóxico que no segundo estanque vexamos unha
barca de pedra facendo máis
fermoso o conxunto, pero con
algunha cousas que non encaixan nel. Presenta dous cañóns
de cada banda (imaxe de guerra) e incruso cunha estatua
pétrea na popa que parece un
vixía, e elo non cadra coa figura
da proa (un pescador certamente) sostendo un ha cana na man
(hoxe non a ten), pero ve- se
ben unha troita á altura do cinto.

¿Cómo se pode entender?, mirándo-o eternamente pescando
en aguas sempre quedas.
Pois todo cadra ao saber que na
primeira parte do estanque. ao
N- E, en plano máis alto habia
tamén unha barca e figuras de
pedra como a do S-0. O que sucedeu é que a primeira parte
estaba adicada á virtude que leva parexa a placidez, quietude e
sosego. E a segunda, máis baixa, representaba mái s ou
menos, opoñendo-se a primeira,
ás forzas do mal , inxusticias,
guerras, e imposicións pola forza ... os vícios humanos.
Por eso entende-se que o primeiro estanque tiña unha barca
con figuras en dozura e sosego
nas suas actividades (peixes, xa-

rróns, con motivos lúdicos). Desapareceron eses súnbolos a
non ser o pescador que o pasaron á proa da barca do estanque
baixo onde non lle cadra o vixía
e os cañóns.
Visto así o ferrnosísimo estanque, recomposta a súa história,
si o representariamos coas dúas
barcas e revestidas coa roupaxe
da imaxinación, o "corpus" desta beleza ten un senso natural e
excepcional singular. Non esqueza da poñer-lle o que lle
falta e non lle encontrará comparanza.

GRUPO ZURICH ·

MANUEL SANMARTIN CAO
AX.ENTE DE SEGUROS

R. Perez Viondi. 7, Baixo. Tlf. (986) 57 1O09 - 36680 A Estrada
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Un conflito no marco bucólico do Pazo

Presa Nova

Que supuxo para esta zona a preséncia do Pazo de Oca?
Aparte de que o nome de Oca sexa
coñecido en todo o Pais, os efectos da
preséncia do Pazo nas parróquias do entorno, especialmente nos habitantes, son
negativos económica e socialmente. Nos
350 anos que leva construido non supuxo
a criación de riqueza nengunha, e en todo
caso ten sido causa de moléstias e perxuícios. lsto non é estrano se ternos en
conta o espíritu con que se construiu, xa
que se trata dunha casa señorial destinada ao disfrute e recreo dunha família, e
por extensión dunha clase social allea aos

A ESTRADA

intereses da comun idade. Fala-se de que
é o pazo máis famoso de Galícia, pero
nós ternos unha visión desmitificada del, e
pensamos que dentro do seu mérito a fama é desmesurada, xa que o valor
arquitectónico é compareble ao de moitos
pazos galegos, no botánico hai outros
máis interesantes na mesma zona da Ulla
(Sta. Cruz), e carece de toda releváncia
histórica, a pesar de estar a tan pouca
distáncia do lugar no que se asentou a
Torre da Barreira, escenário de loitas irmandiñas. No cabo das contas, o único
positivo que supuxo o Pazo é precisamente o sistema de regadio dunhas !erras
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Toda !TIOneda ten duas caras, e
todas as cousas grandes se tan
notar en máis dun sentido. No
caso do Pazo de Oca, todo o
esplendorosoe bucólico que é
para un visitante, pode ser
inconveniente e molesto para os
habitantes do entorno. E como
pretendemos dar unha visión
completa do significado deste
enclave arquitectónico, talamos
con dous viciños de Riobó : P.
Porta e Francisco Rey Castro,
este último Presidente da
Comunidade de Regantes "Presa
Nova".

que nun tempo formaban parte das suas
propriedad es.

Como foron e como son as relacións dos proprietárlos cos vlciños?
Se nos atemos aos feitos e aos documentos, as relacións das famílias que
foron herdando este pazo cos habitantes
da zona deberon ser poucas e case nunca boas. Os primeiros aparecen en 1586
coa compra de dona Maria de Neira, esposa do Rexidor de Santiago, a Felipe 11,
do Coto e xurisdicción de Oca como terra
de "realengo", que logo se amplian con
adquisicións forais (algunhas de dudosa
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xustificación) e traeos coa Dignidade
Eclesiástica de Santiago, en 1630, suceso
que perxudicou aos foreiros coa inmediata
subida da renda. Non desentonaron dda
sua clase social no seu afán de dominar.
Fundaron un Mairorazgo corno centro de
poder e lexitirnaro-no con expedientes de
fidalguia, escudos nobiliários, títulos e casarnentos. Actualmente a titularidade é da
Fundación Casa Ducal de Medinaceli,
presidida polo Duque, que reside en Sevilla, así que relacións directas case non
hai, e as indirectas, mediadas por un administrador, son francamente malas. Por
citar algúns casos significativos, sabernos
da sua oposición para construir o Coléxio
Público de Oca nun terreo idóneo adquirido polos viciños, que contaba coa
aprobación administrativa, obrigando deste xeito a distanciá-lo ate o monte, e
retrasando considerablemente a sua criación. O apartado no que aparecen os
perxuícios económicos rnáis graves é o
da construcción. A zona de influéncia do
Pazo, que ainda hoxe pretenden aplicar
rnáis aló so que lles permite a lei, ten motivado a paralización de obras, multas
cuantiosas a particulares, e irnpede aos
danos das vivendas rnáis plíé>xirnas facer
xa non cárnbios estructurais, senón arranxos prec,isos para vivar en condicións
dignas, arranxos de servícios, de accesos, etc. Por último, o conflito das augas,
que afecta a bastantes proprietários das
parróquias de Oca e Riobó.

Cal é a orlxe deste conflito, e cal a
misión da Comunldade de Regantes?
A causa do conflito é a pretensión, por
parte do Pazo, de despoxar aos donos
das terras do dereito de regadio. Estas terras ' nunha zona entre Oca
e Riobó,
.
dependian dos proprietários do Pazo nos
tempos en que se fixo a presa nova. A
acéquia pasa polo interior. da finca amurallada, e rega despois unha superfície
exterior catro veces rnaior. No século pasado, logo dunha división da heréncia,
parte da finca foi vendida corno terra de
regadio. Do regadio hai constáncia docu-

mental de 200 anos. A Lei de Augas de
1985 establece a titularidade pública de
todas as augas dos rios, e da un prazo de
3 anos para a inscripción do dereito a utilizá- las. A Cornunidade de Regantes
"Presa Nova" criou-se porque a mesma lei
obriga a todos os usuários dunha mesma
torna a constituir-se en sociedade. Somos
uns 80 proprietários, e os únicos que non
quixeron incluir-se foron os do Pazo. Estas
solicitaron
a
inscripción
particularmente (xa houbo outro intento en
1929) excluindo ao resto dos usuários. O
normal houbera sido anular sen problemas este intento, e non foi así pola
ineficácia dun abogado que non soubo
formalizar no seu momento a nosa oposición, pola parcialidade dun notário que
certificou as falsedades pretendidas polo
Pazo, despreciando a evidéncia do uso
colectivo das augas, e pola mala fe do administrador do Duque.que nunca atendeu
as reclarnacións dos outros regantes e
que se dedica a confundir aos viciños con
descalificacións e inforrnacións falsas sobre a inscripción das augas.
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A Cornunidade de Regantes solicitou
a inscripción ao seu norne, contemplando
o dereito do Pazo á sua parte de regadio,
pero os proprietários deste paralisaron o
proceso aducindo que a sua solicitude é
anterior. A sua tarnén está parada porque
un informe técnico deu constáncia na Dirección Xeral de Obras Hidráulicas de que
o aproveitarnento das augas é conxunto,
e non particular. Ñevarnos anos nesta situación, porque a lei impón que se agote
a via administrativa antes de resolver un
litíxio por via xudicial, pero só xudicialrnente se pode anular a acta notarial feita
a requerirnento do Pazo, que é a que está
obstruindo calquera solución. Por todo isto é probable que nun futuro próximo se
plantexe un xuício corno única forma de
defender os nosos dereitos.
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Calé a situación actual desta disputa?
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ASINADO POR

Sucedáneos De
e
X.M. Afartinez Oca
Se escoito a expresión "a Suiza galega" para ponderarme a provincia de Pontevedra, o primeiro que se me ocurre
é que, mellor que visitar as fermosuras pontevedresas obxecto de tal comparanza, pagará a pena viaxar a Suiza.
Outro tanto se alguén me alaba Aveiro como "a Venecia.
portuguesa". Pois ¡arrea Manolo!, o que se impón é largarse a pasear en góndola polo Gran Canal, e a Aveiro xa irei
cando teñan a basílica de San Marcos, unha ponte do Rialto
ou un Palacio Ducal que levar ós ollos.

O ''Palácio"
Do pazo de Oca, "o palacio", como lle chamaban cando
eu era neno, acuñárase aquelo de "o Versal/es galego", indicativo claro da diferencia que vai de Galicia á illa de
Francia; porque, con todos os respetos, ainda hai categorías ...
De calqueira maneira está ben telo aí como unha das
xoias de maior interés turístico do concello de A Estrada, á
que por magnanimidade dos actuais propietarios podemos
xirarlle unha volta ós seus xardíns -únicamente ós xardíns,
ollo-, previo pago dunha cantidade que non cha cobran nin
por visitar os do Palazzo Orsini en Bomarzo.

Os donos do Pazo
Pero non nos queixemos. Peor sería que nin o xardín
poidésemos ver, posto que o seu dono é moi ídem de vedámolo se así lle peta. O que me fai lembrar con cena
mágoa que hai xa moitos anos, cando o actual Presidente
da Xunta de Galicia era ministro de información e turismo
no réxime de Franco, circulara o rumor de que o pazo sería
adquirido polo seu ministerio para convertilo nun parador
de turismo.
Para a promoción da zona foi unha pena que a idea, se a
houbo, non se levase a cabo; pero tampouco é c9usa de
laiarse, senón de ir pensando en que algunha vez cambien
os termos en expresións como as antes citadas e, ó falar por
exemplo dun bo rio salmoneiro, lle chamen "o Ulla de Escocia". Ou a unha vila medieval "o Betanzos do Rin".

Versalles?
De Versalles pode que nunca cheguen a coñ.ecelo como
"o pazo de Oca francés", nin ainda que Fraga se animase a
invertir no naso máis millóns dos que meteu no célebre palacete de Madrid.
E iso si que é unha pena. Pero ¿que lle irnos facer?
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Pazos
simbolos

Carlos Afe{fa o/i{far
Non hai galega nin visitante extanxeiro que nos seus devaneos por Galicia non se parara diante do Pazo de Oca.
Congresistas de moita sona fan avio das súas obrigas, e bótanlle a ollada que xa é de rigor. Non hai literato ou poeta
que non cante as súas velezas, a súa fachenda, o seu paseo
de tilos, o noble contrapunto entre arquitectura e luxuria
vexetal, e a barca de pedra do estanque. 1 é certo: a sua veleza non é discutible;
Cando no Pazo de Oca
á tardiña o sol fachea
parece un navío de ouro
que alá no lonxe fondea.

O Pazo como símbolo
O Pazo de Oca é un símbolo: conveniúse nun símbolo,
non se pode negar. Diriase que é un verdadeiro símbolo do
galego: nós poñ.emola estética e os outros cobran as rendas.
Moi galega a cousa: Galicia está chea dises símbolos. O
hórreo tamén é un símbolo moi bonitiñ.o e enxebre, pero
escobre un modo de producción primitivo e inxusto.
Os nosos vales mesmos están feitos para que poñ.an niles extraordinarios encoros: a xente pon as terras e as casas,
mesmo os monos e as lembranzas de toda unha vida, mentras os outros venden a enerxfa. Nos poñ.emos homes e
outros fanse coa xeitura ben lonxe de Galicia.
Ceno é que nos consolámonos tocando a gaita que ademais ten fol de farrapo.

Máis reflexión e menos simbolismo
1 está ben ter símbolos, pero tamén convén de cando en
vez erguerlle as faldas e miralo que hai debaixo; a estética
soio non fana.

os "interesados"
E teñ.o para min que hai moito interesado en deslumbramos coa estética do Galego. Estou, e é un decir un
pouco fano de símbolos; pazos, paisaxes, hórreos, gaitas e
alboradas. Gostaríame mais reflexión sobre o nóso e menos
simbolismo; máis abelencia e menos estética ..
Posiblementetodo isto señ.a unha parvada pero, coido
eu, que os galegas despois de escoitar tantas, ben poderemos decir algunha. Digo eu.
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Pesetas para Selésio polo seu
"transfuguismo"

Municipal

Mar de superfície en calllla,
Dlanexadilla de fondo
Ramiro S. Garcia ·

•

O "bio-ritmo" da política municipal parece que atravesa uns momentos de
estabilidade despois do alporizada que
estivo co caso de Selesio Meda, o que
demostra que as apariencias enganan xa
que todos pensaban que a inestabilidade
do goberno tripartito facía agua pola banda dos lndependentes e resulta que o
peligro estaba nas propias filas socialistas.
Fálase de bio-ritmos, e con razón, xa
que despois de cada época de alporización hai unha fase de tranquilidade, que é
a que estamos a cruzar nestes intres, ata
tal extremo q'fJe pode decirse que hai
"consenso" entre o goberno e a oposición.
Esta fase ocurriu tamén despois daquelas
"cantadas" entre os galos do goberno e os
seus opositores e agora ocurre despois
do nerviosismo producido polo de Selesio
Meda.,
Pero esta tranquilidade é totalmente
superficial, xa que no fondo sigue habendo esa marexadilla de sempre, aínda que
agora esté en no seu letargo, quizás porque a oposición teña medo a que o grupo
de goberno salga das súas casillas e tale
demasiado.
O consenso douse ata no tema do
Matadoiro Comarcal, a pesar de que o
grupo de goberno non aceptou algunhas
suxerencias da oposición, pero a este tema xa se lle adicará un apartado especial
cando remate todo o proceso de contratación.
Tamén se dou o consenso no nomeamento do Conselleiro Municipal para a
Caixa de Aforras de Vigo. O Grupo de Goberno propuxo unha persoa desvinculada
da política e o PP non tivo máis remedio

O Grupo Socialista tivo unha primeira baixa nas súas filas. O mesmo Suso Tallón recoñecia o erro de ter colocado na súa candidatura ao concellal fugado. Pero, despois das crícitas
vertidas cara ésa persoa, canto máis se descalifica, máis nos fai preguntar: Si era tan mao,
por qué o púxeron na candidatura?, un erro?, non.eremos que foi por algo moi lóxico: os votos que aportaba éste señor. Si antes era concellal do CDS non eremos que uns meses un se
faga socialista, e logo conservador sin máis nin máis. O PSOE é quen terá que sacar as súas
próprias conlusións e mirar máis con quen trata antes de propo-los para algo tan sério como
para representar a sensibllidade socialista do no noso Concello.

que aceptalo, aínda que fora, como dixo
Palmou Lorenzo, tendo en conta a personalidade do candidato. Desta maneira, o
médico de Santa Cristina, como así se coñece a Manúel Carbón Matalobos.

Fundación
Onde non se dou o consenso foi no
nomeamento dos tres representantes municipais para a Fundación de Exposicións
e Congresos da Estrada.
O tema foi tratado nun Pleno Extraordinario e foi tan rápido que o portavoz
popular, Jesús Palmou non dou chegado
para defende-la postura do P.P.
O Grupo do Goberno propuxo, e así
se aprobou, que os representantes municipais foran os tres alcaldables do
Goberno Tripartito, é decir, Suso Tallón,

Chito Campos e Manuel Rendo. O propio
Alcalde defendeu esta proposta en base a
que era convinte que nese organismo estivera xente do goberno municipal para así
coordina-las súas accións, a parte de que
estes representantes teñen que ter capacidade de decisión, circunstancia da que
non dispoñen os membros da oposición.
Como Palmou Lorenzo non chegou ó
Pleno, ninguén dos populares rebateu estes nomeamentos, pero "a posteriori" o
Partido Popular fixo pública unha nota na
que tildaba ós socialistas de "partidistas"
e "falta de respeto ó xuicio popular" a parte de desprecio que significa cara a
oposición municipal, precisamente amáis
votada nas últimas eleccións, como recorda o seu portavoz, Palmou Lorenzo.

strada
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O Partido Popular, sen embargo, non
se extraña destas actuacións xa que "están na liña que ven sendo habitual no
Grupo de Goberno desde a súa toma de
posesión, e que se traduce na máxima de
PRIMEIRO NOS E DESPOIS CALQUERA COUSA".
Lembroulles o Partido Popular que
nas eleccións municipais tora o grupo
máis votado e que, polo tanto "habaía que
ter un mínimo de respeto ó xuicio popular", precisamente ó que facía referencia
Suso Tallón a raiz do paseó Grupo Mixto
de Selesio Meda, quen conseguira sair
concelleiro cos votos da candidatura socialista, segundo teoría de Suso Tallón.
Para o candidato socialista trátase claramente dun "fraude electoral" mentras que
o propio Selesio opinaba que os votos
eran seus.

Selesio Meda Herbojo
Falando de Selesio Meda, non hai que
esquece-lo que aconteceu precisamente
neste Pleno Extraordinario, que contou
coa súa presencia e coa de bastante público, que quixo despedir a Selesio cun
"pateado" ó estilo flamenco.
Desde que empezaran a circula-los rumores da posible compra de Selesio, éste
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Selésio Meda, o mixto
non aparecía nos Plenos, pero algunha
vez tiña que enfrentarse a esta situación e
fixoo neste Pleno. O público na súa maioría simpatizantes e militantes socialistas
desmostroulle a súa disconformidade cun
"pataleo", como si quixeran quenta-los
pés, e á saída da sesión, cando Selesio
baixaba polas esqueiras da Casa Consis-

torial empezaron a choverlle moedas de
peseta, tendo que oir palabras tan fortes
como a de "traidor" e "pesetero".
Pola súa banda Selesio Meda defendeuse destas claras acusacións decindo
que deixaba de apoiar ó Goberno Municipal porque practicaba unha "política de
amiguismo descarado", actitude que non
estaba disposto a silenciar. Foi na lista do
PSOE s1Jn ser afiliado, pero despois das
eleccións "os cabezas de lista do PSOE,
AIDAE e BNG, tan dispares entre sí, suscribiron un pacto sen informarme nin
consultarme para nada". Selesio mostrou- ·
se contrario a este pacto "antinatural e
perxudicial para os intereses estradenses". Despois das suxerencias de Selesio,
que non foron atendidas, decidiu abandona-lo grupo socialista e constituirse en
Grupo Mixto.
Suso Tallón calificou a actitude de Selesio Meda como un fraude electoral e
dixo que a saída máis airosa sería que dimitira como Concelleiro para así corre-la
lista dos socialistas.

Busca-se Rua Para Peatonalizar
O Partido Popular presentou unha moción na que propoñla ó Grupo de Goberno que solicitase unha subvención
á·Xunta de Galicia para peatonalizar unha rúa, segundo unha orde que salra no DOG.
O asunto era urxente porque habla un mes de plazo para
solicita- la e era necesario presentar proxecto.
A subvención que poderla recibirse era ata un 90 %, polo que as condicións económicas eran ventaxosas.
Sen embargo o Partido Popular non se mollou de todo
no asunto e non propuxo ningunha rúa, porque coñece que
o tema pode resultar mol polémico e pode ser unha medida
antipopular, pois os veciños de calquera rúa poden non estar dacordo coa peatonalización.
Alnda asl non demostrou ter medo para tomala decisión
de elexir unha ou outra rúa, xa que solicitou do Grupo de
Goberno participar na designación.

O Alcalde afirmou que o Goberno xa estaba ó loro destas subvencións pero tiña o problema da elección da rúa,
xa que se atopaban con moitas dificultades.
Asl están as cousas, hai posibilidades de "humanizar"
un pouco o casco urbano, pero ninguén se atreve a decir
ónde.
A zona dos viños é unha vella aspiración dun bo grupo
de veciños, habendo xa recollida de sinaturas noutra época. Pero hoxe en dla habla que pensar noutra, que está
pedindo a voces que sexa
peatonalizada, alnda que os veclños non o vexan asl,
como é a Rúa de Serafln Pazo, como xa apuntou un concelleiro o outro dla. Hal unha problemática mol dificil de solucionar, como é a existencia de dous garaxes, pero a rúa de
Bedelle é, segundo a miña opinión, a que conta con máls
méritos para esta remodelación.
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Hai outros médios para
retribuir aos concelleiros
Nesta nova sección pasaremos revista a toda a
fauna municipal criticando certas actuacións de
determinados persoeiros. Por desgracia vai ser
unha sección na que nunca faltarán temas e bestias.
Selesio Meda vai te-la honra de se-lo que inaugure esta sección e nun principio pensouse en
asocialo cun "corvo" por aquilo de 2cría oorvos
e...", pero despois pareceu máis acertado poñelo
de "cobra" e que ninguén interprete esta palabra
polo de "cobrar", senon polo de serpe, aínda que
cada quén é moi i!'bre de pensa-lo que queira.
A "COBRA" é un animal pequeno, que tén lingua
bífida e de doble intención.
Pica ó calado e de maneira traicioneira, cando
menos o pensas, pero sempre na ocasión máis
oportuna e na que, en principio, pode sair "ganando".
A súa mordedura leva veneno, pero o perigoso
dela é que o seu antídoto costa algúns "quilos",
sendo unha cantidade da que non pode dispoñer
todo o mundo.
A presencia dun bicho <lestes crea nerviosismo ó
seu arredor, a non ser que se dispoña de "algo"
para poder encantalo.
Animal perigoso do que é convinte manterse
alonxado.

Hai uns días armouse un pouco de lío
nos ambientes políticos municipais polo
reparto duns cartos para financia-los grupos
políticos
con
representación
municipal. A verdade é que non foi para
menos, o Grupo Popular, que é o que tén
a maioría relativa na Corporación, foi o
grupo máis perxudicado.
O "baremo de méritos" utilizado polo
grupo de goberno fixo que ó PP lle corres78.000
pesetas,
ós
ponderan
lndependentes e ós do BNG 160.000
ptas. a cada un deles e ó Partido Socialista 320.000.
Na sesión plenaria onde se decidira
esta financiación, aínda que non a cantidade a repartir, o portavoz popular daquel
intre, Arca Castro, manifestárase en contra, xa que a econom ía do Concello non
podía permitir ese despilfarro, dudando incluso da súa posible legalidade. Arca
Castro terminara, naquela ocasión, a súa
intervención decindo que si se "quería retribuir ós concelleiros había outros medios
para facelo".
E mira por onde, ós poucos días empezaron a correr rumores de que o
Partido Popular comprara un concelleiro
socialista, aínda que a oferta ía dirixida a

outros dous máis que foron os que deron
a voz de alarma ó goberno municipal.
Fálase dun par de quilos por cabeza e
o asunto chegou a poñer tan nervioso ó
equipo de goberno que incluso hubo consultas xurídicas ó
respecto, que
desaconsellaron todo tipo de medidas, dado que non había probas, pois soio serían
astestemuñas de dous concelleiros contra
as de outros.
Nun principio, Figueiras e Picaño aseguraban que houbera oferta económica.
Agora dín que non, aínda que éste último
indicou nunha roda de prensa que desconfiaba de que Selesio Meda fara
"tocado" económicamente polos populares. A verdade queda sin saberse, de
momento, descoñecéndose si Figueiras e
Picaño mentiron antes ou minten agora. O
que sí aseguran é que Selesio invitounos
a ir ó Grupo Mixto e os rumores din que fixo de intermediario entre eles e o Partido
Popular. O que sí tamén aseguran é que
houbo "ceas de traballo" con Palmou Lorenzo.
De ser certo todo isto non é de extrañar que Arca Castro dixera aquilo de que
había outros sistemas para retribuir ós
concelleiros.

CLINICA DENTAL
Af. <j{oria o/ázquez Pérez
MEDICO ESTOMATOLOGO
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Poesia

Carlos
Pereiras
ALGARABIA
Noto moi fondo
ese vento frio
que sopra dende o mencer
até o ocaso.
Sinto moi profundas
esas palabras
que retumban incesantes
eses ladridos que resoan lonxe ...
ese berrar de xevos e chiliños.
Feridas de morte.

JAI-ALAI
(elaborado por Eva)
Son tan sinxelos os lazos
que amarran a cordura
que ceden ante o seu propio peso.
Son tan fráxiles os ligamentos
que basta unha mirada profunda
para esnaquizalos en mil pedazos.
E fala a xente da verdade,
persoas que nin a eles mesmos se coñecen,
persoas que refusan da tolemia.
Persoas tolas e hipócritas.

POEMA CUTRE
Lúa vermella de noitébrego rostro pálido,
lúa vermella que alumea o meu pesar,
clarifica a miña danza agonizante
que entre sombras de fiambres se acocha.
Axexan as pequeniñas estrelas,
axexan cada unha dende o seu portal,
vexo na súa mirada a miña morte sen remedio,
vexo en cada ollo un puñal para seme espetar.
Síntome touro na praza,
vexo as estrelas coma púbrico
de sangue sedento,
a empuxarme polo camiño sen retorno,
tan só por un delito de amor que non cornetín.
Tan só por non anhelar un corazón alleo.

Sombreiro cheo de mar
Fóronse esfurriñando
de vagar
aquelas raiolas
que nos separaban da noite.
A enorme chaira azul
estreitábanos contra o seu corazón,
eu, sentía no meu ser máis íntimo
como as musas do océano,
fermosas mulleres
que día tras dia
a resaca encarcelou no mar
cantaban para min,
sonrian-me,
todo o seu calor
todo o seu amor,
tóda a súa dozura,
só para min.
A grória, a felicidade
xa non son miñas veciñas.
Vendo aquel mar azul
que a min reclemaba
tireime,
máis ¿Onde van as musas?
¿Onde están que non me acoden?
Non me deixes afogár.

A CAMPO ABERTO
Trae o vento
doces cantares de amor,
soa:bes baladas
que noutrora,
alguén compuxo
entre fume e escuridade,
cando os grilos,
ledos coa súa múseca,
ainda cantaban polas noites.
Cando os ladridos dos cans,
agarimosos e compañeiros
soaban triunfantes
na máxica lonxanía.
Cando o home ainda -era home
e non precisaba sair á fiestra
para escoitar o cantar do vento.
Cando o home cantaba ...

AXENTES AROMATICos
(ver tapón)
Fredus:
Non me despertes.
Se podes posme o despertador para unha,
Non te esquezas de darlle corda á campá.

ECOS DOS -ISMOS
A borralla quenta
como quenta a friaxe dunha mañá xiada. .-;~::=~
A terra maldita
esgota as misericordiosas cordas vogais
en ecos borboxeantes da luxuris.
Un paxaro canta a súa morte,
un sol escentilea ante a súa explosión.
Alguén inventou o ecoloxismo.
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Celebramos o noso número 10 lembrando
.
. ,,
a em1grac1on

Reencontro do asociacionismo
local e da etnigración
Sónia Sánchez
Os cámbios de decena, coma os de
ano, son sempre significativos; Contrarretranca quixo celebrar ambas cousas cun
·acto celebrado o pasado 28 de decembro
nos locais da Asociación Cultural A Estrada e que contou coa presáncia do Dr.
Xesús Barros, estradense presidente da
Federación de Sociedades Españolas en
Cuba e do profesor Francisco Carballo,
historiador e presidente do Consello de
Administración do semanário A Nosa Terra.
"Non merecemos un dez pero temolo", dacia-se no anterior número, o
décimo, de Contrarretranca, e, efectivamente acadara-se o primeiro cámbio de
decena, cousa non totalmente carente de
mérito se se considera a história reciente
da nosa prensa local, bastante menos
afortunada que a de épocas anteriores.
Era oportuno, polo tanto, sinalar a significatividade deste número dez centrando-o
nun tema merecedor , ainda que para
mal, de portas grandes como é o da emigración. A variedade de consideracións
que suscita o asunto e a própia amplitude
do tema obrigaron a dirixir-se so nunha
das liñas que tomou a emigración no noso
concello: a emigración a América, que hoxe non conserva o peso que tivo.
Tamén merecia a ocasión algún tipo
de benvida especial para o novo número,
como foi o acto mencionado, celebrado
grácias á xenerosidade da Asociación
Cultural A Estrada que cedeu os seus locais para a sua realización. Ademáis de
contar coa presáncia de dous conferenciantes de luxo, o acto pechou-se cunha

actividade máis lúdica en que a charla estivo amenizada cun viño e uns pinchos.
O Dr. Xesús Barros disertou sobor a
preséncia da emigración estradense en
Cuba, pola sua banda Francisco Carballo
falou en torno ao tema da história e presente do xornalismo galego en galego. A
natureza dual da conferéncia obedecia á
necesidade de, en primeiro lugar, ilustrar
o tema que centraba o número dez de
Contrarretranca, o da emigración, e, en
segundo lugar, de sinalar o alcance da
continuidade da revista cunha charla sobor do xornalismo galego en xeral.
D. Xesús Barros, estradense de Olives, emigrado en Cuba dende hai moitos
anos, preside a Federación de Sociedades Españolas en Cuba, cousa que xa
nos indica a especial importáncia e o destacado calibre deste advogado no mundo
da emigración. Segundo o Dr., a colónia
estradense en Cuba pasou por momentos
de grande auxe, estando enmarcados nos
periodos de maior afluéncia de emigrados,
pero
tivo
unha
série
de

particularidades con respecto a colónias
doutros estados americanos. Houbo momentos incluso en que a importáncia
desta colónia foi case equiparábel á de
Bos Aires, cidade que, como sabemos,
contou sempre con superioridade numérica de galegos emigrados. A auséncia de
relacións entre os réximes castrista cubano e franquista español situou aos
galegos afincados en Cuba nunha situación de case incomunicación con Galiza
que so empezou a superar-se a finais dos
anos 70. A emigración a Cuba quedou
practicamente zanxada a finais dos 50
coa chegada do novo réxime dadas as
poucas simpatias do franquismo por el; a
partires deste momento a natureza dos
emigrantes que chegaban a Cuba foi ben
distinta estando marcada, sobor todo, pola afluéncia de fuxidos por razóns políticas
e intelectuais. Esto condiciona que hoxe a
colónia estradense en Cuba, que ainda se
reune, teña como rasgo destacado a alta
méia de idade dos seus seguidores. Esta
longa falla de relacións con Galiza fixo
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que os descendentes dos estradenses en
Cuba non participase nas actividades da
colónia estradense e se integrara no tecido social cubano como auténticos nativos
que son.
Francisco Carballo, historiador e persoa de recoñecida releváncia no mundo
do xornalismo fixo retroceder o seu discurso deica o século XVIII para dar luz
sobar o tema da hitória e presente da
prensa galega en galega. Actualmente a
prensa galega ca~acteriza-se polo aumento en alza das publicacións en galega.
Esto observa-se claramente no mundo
das revistas onde a incidéncia do galega
é case total, nota-se tamén na alta audiéncia das rádios e televisión en galega
a pesares da sua calidade, pero falla na
prensa plana diária onde os volumes de
material impreso en galega oscilan en torno a un mínimo 5%, porcentaxe que non
se correponde ca de outros méios de comunicación. No campo das revistas, como
se dacia, a preséncia do galega é amplísima, podando atapar revistas sectoriais de
moita calidade dos máis diversos temas e
totalmente galeguizadas {meinciña, arquitectura, ... ); incluso nunha profesión tan
pouco galeguizada no seu exercicio como
o sacerdócio, podemos atapar publicacións relacionadas con temas teolóxicos
en galega de moita calidade. "A Nasa Terra", semanário en galega cuxo Consello
de Administración preside Francisco Carballo, empezou a editar-se na sua
segunda época, pasto que se tomou o noma dunha publicación de antes da guerra,
nos anos 70 e xa dende o principio existeu a idea de convertí-lo nun periódico
diário. O semário adoptou dende o seu
nacimento o formato de tableado ao estilo
dos nasos diáros, causa non frecuente en
España pero habitual neutros puntos de
Europa para os semanários, e segundo o
conferenciante pervive ainda nos Consellos do semanário a idea de convertir a
publicación en diária dada a caréncia que
se ve neste eido.
Outro acto relevante na actividade cultural de A Estrada foi o organizado pala
Asociación O Brado baixo o título de "Au-

todeterminación: encentro e opinión" o día
19 de decembro na Casa da Cultura de A
Estrada, que contou cunha grande afluéncia de público dada a actualidade do
tema. Como se recollia nos folletos anunciadores do acto, a interese de A. O
Brado ao convocar tal actividade era a de
propiciar un encentro de debate no que
profesionais diversos trataran de aportar
referéncias cara unha visión máis plural e
cualificada deste feíto social e reivindicativo de Galiza. Para este fin contou-se coa
preséncia de seis relevantes persoas: César Cunqueiro, fillo do famoso literato,
notário afincado en Pontevedra; Carlos Sixirei, profesor do Coléxio Universitário de
Ourense; Xosé Chao Rego, xornalista e
teólogo ; Roberto Blanco Valdés , estradense profesor de Dereito Político en
Santiago; Carlos Luis Rodríguez, xornalista e Xosé Luis Barreiro Rivas, profesor de
Ciencias Políticas que actuou como moderador. César Cunqueiro centrou-se en
moitos momentos do seu discurso na importáncia de deixar-nos impregnar po lo
espíritu da modernidade e de reivindicar
institucións que estean á altura da circunstáncia dunha Galiza que debe poñer
os seus sectores productivos ao nível de
Europa, en lugar de facer retroceder o peso e importáncia destes sedares. Por
parte de Carlos Sixirei veu un discurso
que remarcou a lexitimidade do dereito
de autodeterminación dos pavos sinalando-o, dada a natureza do Estado Español,
como a única saida para abandoar a sima
na que Galiza se atopa. Pala contra, a
opinión de Roberto Blanco centrou-se na
idea de que o pavo galega se autodeterminaba en cada plebiscito e que nunca no
exercicio do sufráxio universal en Galiza
se amasara a vocación da autoderminación como pavo nun voto maioritário ao
nacionalismo. Enfrentadas de forma especial estiveron as opinións de Xosé Chao
Rego e de Carlos Luis Rodríguez, ambos
xornalistas , a respeito das facilidades que
tañen os galegas para exercer os seus
dereito como galegas, especialmente no
tema da liberdade de língua á hora de escribir en prensa.Carlos Luis Rodríguez foi
contradito por Chao Rego para quen as liberdades das que supostamente é
beneficiário o pavo galega son totalmente
abstractas e apuntou o dato de que son
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moitos os xornais diários cuxas políticas
de redacción centrais limitan o uso do galega
aos
seus
traballadores
e
colaboradores consentindo que so escritores moi renomeados, como é o caso do
mesmo Chao Rego, publiquen as suas
colaboracións en galega. Opinións todas
elas certamente controvertidas pero que,
en todo caso, axudaron a clarificar os polos nos que se move a cuestión do dereito
de autodeterminación dos povos.
Neutra orede de causas, rematou nas
semáns pasadas o ciclo de teatro de Nada! organizado pala Delegación de
Cultura do naso concello. Na sua derralugar
catre
deira
fase
ti ve ron
representacións, todas alas no Teatro
Principal. O venres 13 de decembro o grupo TBO Teatro escenificou a sua obra
"Mangantes" baixo o subtítulo de "Tordos
e Piráguas". Unha samán despois, o 27
de decembro o Teatro do Morcego montou "mistério cómico"sobre textos de Dario
Fó, todo un reto interpretativo para Celso
Parada que estivo dirixido por Xulio Cardase; a simplicidade de meios e o duro
traballo de actor caracterizaron esta obra,
unha das máis aplaudidas desta derrade ira etapa do ciclo, que pretendeu na
intención dos montadores, evadir-se das
fronteiras do teatro burgués tentando que
o espectáculo servira para entrar en contacto coas persoas. Máis solemne, como
correponde ao autor do seu texto, Jean
Cocteau, foi a obra representada unha samán despois, o 3 de xane iro : o Teatro de
Malbarate montou "A voz humana", dirixida por Anxo R. Ballesteros e que contaba
cunha das mellares actrices do panorama
galega, Marisa Soto, nunha non moi boa
función quen, por certo, foi solprendida en
roupa de cama pala sempre traicione ira
calefacción do Principal. Por último, o
venres 10 de xaneiro o Teatro de Ningures acercou-nos á sua elección do mito
nunha Elektra, baixo o texto de Hugo Ven
Hofmannsthal que mostrou, outra vez,
que os mitos son inagotabeis en absoluto
e que as Elektras, como as Medeas, seguirán, por sempre, senda o soño de
todas as actrices do mundo.
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Angel
Lemos
Esta entrevista pretende ser
unha pequena aproximación a un
home, recentemente adoptado
como estradense, á sua vida,
mais apaixoante ainda do que lle
gasta contar, intensa mesmo
coma él proprio, que aos seus
setenta e tantos anos transmite o
equilibrio e a serenidade dos
grandes mestres. Segue
traballando a diario no seu
estudo, pintando, ensinando, e no
meio desta actividade fixo un
oquiño para manter esta conversa
que sigue.
Para empezar , podía decir algo da
sua vida, onde naceu, como se iniciou
no mundo da pintura ...
Nacín en Vigo un primeiro de marzo
do ano 17. Os meus princípios no arte fo.
ron máis ben no mundo da escultura e da
talla. lniciei- me na pintura despois, pero
xa tallaba con 16 anos. Traballaba co meu
pai que tiña unha panaderia pero a miña
inclinación existiu dende moi pronto, incluso na confiteria o que facia eran máis ben
cousas de ornamentación. Dibuxaba dende facia tempo, e, máis adiante fun-me
facendo con mateirais que eu mesmo
conseguia como unha madeira para poder
tallar ou barro para moldear, e así ate
que chegou a guerra. Daquela xa estaba
traballando para ebanistas, sobor todo do
móbel, porque, dende logo, para estudar
non habia cartos.
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A Guerra supón para todas as persoas que a viviron un dos eixos máis
fundamentals das suas vidas. Ate que
punto lle marcou a vostede.
Coa Guerra trastornou-se todo. Cando
empezou, no ano 36, eu tiña 19 anos. Primeiro levaron aos maiores, lago á xente
máisxovenciña, e marchei eu tamén.
Combatin toda a guerra despois estiven
preso, así que non voltei a casa deica o
ano 42, tendo 24 anos. Estiven preso en
Madrid, en Alcalá de Henares e por fin en
Ferro! sempre en cadeas militares.
Durante a Guerra estivo no bando
republicano. Que pasou cando rematou.
Si, durante a guerra estiven, sempre
en Madrid, no bando republicano, ao que
pasei a pouco de que me mobilizaran, pero non por ideas políticas, de política non
habia nada, senon que toi a causa das
barbaridades que vin nos primeiros dias.
Cando rematou a guerra entreguei-me,
non estaba nos meus cálculos eso de andar escapado. Para chegar ate Fráncia
tiña que ter cruzado dende Madrid e lago
atravesar as montañas, era unha tarea
demasiado dura e, ademáis, parecia-me
absurdo. Ainda era máis absurdo ver que
escapando te metias na Guerra europea.
Así que fixen ben en ter-me quedado.
Tampouco habia medo de que te fusilaran
porque de algo habia que morrer e, neses
tempos todo te daba igual.
E despois do 42, cando foi posto en
liberdade, qué foi da sua vida.
A verdade é que na cadea trataron-me
bastante ben, en particular en Ferro!. Estando preso empecei a traballar _ en
causas de prata, en moedas, para facer
sortixas, pulseiras, por encargo dos mesmos oficiais ou dos que tiñan algo de
diñeiro para gastar. Os cartas que viñan
desto sempre se agradecian porque daquela faltaba moito a comida. Ao coronel
que estaba ao cargo chamou-lle a aten-

ción o que eu facia e fixo-me chamar ara
preguntar-me, sabendo que era tallista, se
me comprometeria a facer o altar da Virxe
do Carmo. Eu aceptei e el dixo-me que
poderia quedar en liberdade ao pasar a
ser un soldado máis, e, así toi. Fun cinco
dias a Vigo a buscar as ferramentas e fixen a talla, que foi máis ben unha talla de
guirnaldas e adornos. Despois chegou un
catalán escultor, un tal Molla, encargado
de facer a imaxe e cando rematei co meu
traballo dixeron-me de servir-lle de axudante. Nin recordo se a escultura quedou
en ben ou en mal, pero ao final me deron
a liberdade. Antes xa me deran permiso
para casar-me, un permiso de dez dias, e
cando sain xa tiña un filio, o meu filio máis
vello.Un ha vez tora empecei a ganar-me a
vida como tallista traballando para ebanistas en Vigo; ·pouco despois, sobre os 26
anos empecei na pintura e no 47 fixen a
miña primeira exposición en Vigo; a seguinte tora en Ourense, a terceira en
Santiago e da aí xa fun espoñendo todos
os anos deica o ano 50 en que marchei
para América
Que lle impulsou a marchar para
América.
Fundamentalmente que daquela estaba
en
liberdade
provisional
presentando-me á guardia civil creo que
todas as semáns, non tiña documentación, tan so un papel onde poñian os
sellos. Entón, estaba nunha situación de
total incetidume en que non sabias se un
dia ou outro te ian meter preso, así que
me metín nun barco e marchei para América. Cando cheguei alí, como ia de
polizón querian devolver-me e tiven que
escapar do barco coa axuda dun oficial,
un catalán, que me dixo "eu teño a espalda moi ancha, así que si usté sabe nadar
pode sair nadando polo outro lado". Ofreceu-se a distraer aos outros oficiais e así
poiden escapar. Portou-se moi ben comigo, igual que se portaran ben en Ferro!;
supoño que influiria que eu ia con recortes
de prensa, exposicións, ferramentas, caixa de pinturas, ademáis no barco incluso
lle fixera un retrato ao capitán, de forma
que o oficial non so me axudou a escapar
senón que incluso me deu algúns cartas.
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A que sitio de América chegou e como foi a sua estáncia ali.
Chegara a Bos Aires e alí as autordades tiveron-se que facer cargo de min.
Ouedei retido no barco para volver a España se non se conseguia que Eva Parón
autorizase o meu libre desembarco. Como
xa se chegara ao último dia, un domingo,
porque ao dia seguinte, luns, partia o barco, o oficial catalán ofreceu-se a
axudar-me, e así o fixo. lnvitou a un policia a tomar un café e dixo-lle que non
facia falla que me pechase. O outro policia estaba na rampa de baixada do barco,
xusto diante de onde estaba o meu camarote. Cando marcharon conseguín burlar
ao outro guardia e escapei.A verdade e
que sempre fun un bó escapista, xa durante a guerra fuxín varias veces dunha
marte segura, cheguei a ser famoso por
elo. Así desembarquei en Bos Aires onde
pasei 1O anos sen documentos. Nesta situación non podia poñer un cadro nunha
galeria nin facer unha exposición nin nada
que me implicase nominalmente porque
alí ate os nenas tiñan que ter documentación, así que empecei a traballar nunha
fábrica de cerámica decorada, de estilo
oriental clásico. Cando me deron a documentación os que levaban a fábrica, uns
alemáns, dixeron-me "Lemos, agora que
ten documentación non o queremos a
vostede como empregado, senón como
sócio", e ainda que non tiña capital para
invertir, como era modelista e era decorador, tiña coñecimentos que eles non tiñan,
de forma que cando me convertín en sócio acabei encargando-me de casi todo,
ao menos nas seccións de modelado e
decoración. Así ate que decidín voltar para eiquí.
Como decidiu esa volta. Foi a sua
Intención durante o tempo que estivo
emigrado a de acumulación de cartos.
Non, eu vin sin nada, eu nunca tiven
cartas. O que ganaba o empregaba. Alí fixen-me unha casa, lago fixen outra, pero
os cartos que poidera ter, ao cámbio, non
supoñian nada. De estar alí, os cartas de
vender a casa podian dar para vivir cinco
ou seis anos pero eiquí eses cartos non
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eran nada, e así foi. Era no ano 77 cando
decidimos a miña muller, que é arxentina,
e máis eu voltar . Ao princípio fomos para
Vigo, despois fomos para Mallorca onde
estivemos oito anos, logo volvemos para
Vigo e ao final viñemos para A Estrada.

Mallorca porque alí viñan xentes de Europa que querian pinturas e practicamente
te buscaban. Eu traballei moito para eles.

Como fol o de vir para A Estrada.

Hoxe non se pode falar moito porque
o mundo está ao revés, sobre todo o mundo das artes. Hai tendéncias que se
aceptan a nível oficial e incluso se aplauden e o povo queda-se simplemente
mudo. A pintura require tamén uns coñecimentos, unha preparación. Fai falla
saber para ser médico e saber arreglar un
coche para ser mecánico, pero hoxe podes facer pintura sen saber dibuxo ou sen
saber se os materiais que usas sirven ou
non sirven. Non fai falla saber pintura para
adicar-se a ela. Hoxe hai tantos pintores
que se queres facer unha exposición tes
que esperar un ano ou dous para ter unha
sá, e isto porque calquera que quere ser
pintor o é sen adicar-lle a elo o menor esforzo. Celebran-se causas que non ves

Supoño que seria cuestión do destino.
Tiña eiquí un traballo para facer e vin-me
para face-lo, cando terminei foi pasando o
tempo e eiquí me quedei.
Como é actualmente a sua actlvldade. Agora realiza bastantes exposicións.
Teño feito moitas expos1c1ons, precisamente agora parei un pouco, porque a
verdade é que non me gusta. As exposicións é unha causa que tes que facer
porque non cabe dúbida de que tes máis
posibilidades de vender un cadro que tendo-o en casa. Era moito máis fácil en

Como entende a pintura, como a ve
dentro do mundo en que vivimos.

que teñan sentido, o povo, ao menos, así
o entande. O que non sei é o que entanden outras persoas para decir "Esto é
xenial", agora todo é xenial. lsto aparece
en outros campos, vemo-lo na televisión,
no mundo da música.
Co11 lsto se retire a algún tipo de
pintura en particular.
Refiro-me a alguns pintores que se
autoproclaman abstractos,só por eludiren
todos os problemas que poida ter a pintura. Nós estamos creados pola natureza,
as suas imaxes, as suas formas, ¿qué podemos inventar?.
Pode-se entón negar a calidade de
obras como a de Picasso, por exemplo.

jjmpieza!l
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Non, por suposto hai matices. O que
pasa é que de uns se foi a outra causa.
De feíto, se Picasso é bon, outros, evidentemente non o son, porque non fan nada
nin fixeron nada que teña unha técnica no
color ou no debuxo ou na composición. E
sin embargo aí están, fan unha raía ou un
cuadrado e din esto é tal causa e xa está,
e pouca xente poñeria ese cadro en casa
ou se o pon aí queda porque a fin de cantas non é nada.

por iso, por promocionar-se, pero o arte
non está para ese uso. O arte, a pintura, é
para expresar un sentimento e trasmiti-lo,
trasmiti-lo como o trasmite un libro, un
sentimento humano que penses que poida valer para educar á persoa, para
face-la pesar.
Cre que hai moito mercantilismo no
arte.
E que isto é o mercantilismo ao completo porque a un cadro pintado ao estilo
clásico é moi difícil dar-lle un sello un sen-

A quen admira vostede como artista.
Como todo ser humano admiro aos
grandes pintores, aos que están nos mu·
seos. Aquelo era pintura e se queras
estudar pintura tes que ir busca-la en todos os pintores que fixeron o camiño .
Para min os grandes son os que todo o
mundo ve como os colosos: Velazquez,
Rembrant, Rafael, De Vinci, Tintoretto .. ..
Vostede é entón o que poderiamos
chamar un clásico.
Non é que sexa un clásico, é que ate
nos coches que é unha causa moi moderna busca-se o refinam ento e a perfección
dun motor, e a perfección require cada
vez máis CÓñecimentos, ¿por que o arte
te n que estar no outro extremo?. Teñense presentado cadros en exposicións
sobre papel de envolver, que nin a base
nin o que está encima pode durar. Esto
non é máis que unha falla de respeto cara
o concepto que ternos das causas. Asistín
a unha exposición de escultura que consistía nun rollo de papel hixiénico tirado
sobre un macetero, e iso era unha escultura, ou un lienzo cunha tabea clavada
malamente con duas visagras que se
abria e se cerraba, pero non habia nada
máis que iso. Todo isto é certo, ¿é arte?.

timento, un algo que faga que isa pintura
non sexa so pintura de carpo marta. Por
algo se fala dun retrato bo, como algún
dos que pintou Velázquez, onde conseguiu algo especial que non se consigue
todos os dias. Pintar ben non significa que
vaias pintar algo que valga a pena, iso é
imponderábel. No abstracto !amén hai artistas que chegaron a certos níveis
estupendos, pero son chispas porque estmos suxeitos a un azar moi grande para
que saia algo que realmente sexa grande.
E en A Estrada como ve o panorama artlstico.

Pode-se vivir do arte.
Non, pode vivir ben xente que se promociona moito. Moita xente que se adica
á pintura busca chamar a atención e está

pintura, pero penso que na sua maioria a
xente que se adica ao arte é case totalmente allea ao que dixen. Pode influir que
ao vir de Barcelona, de Mallorca, de Bos
Aires e ver tantas obras ... , o certo é que
os· núcleos interesados verdadeiramente
na pintura son pequenos, non son amplos.
E a actuación das instltucións, considera que aportan o apoio debido, que
este apoio está ben canalizado.
Non, o apoio non é real. Podes ir a un
certámen, pero un certámen de pintura xa
non debería existir porque a pintura non é
unha xusta como un partido de futbol, así
que decir que este é o mellar pintor e se
leva a medaia é un absurdo, e pode ganar
un individuo do que despois non quede
nada, non perdure porque non haxa mensaxe na sua persoa. Isa é o que hai que
ter cando se pinta, un Picasso é xenial por
este motivo, por crear unha própia forma
para trasmitir, pero unha forma que non
sirve para outros; e tamén Dalí, a pesares
de ser un home desequilibrado que vendeu a sua alma ao diablo e deixou de ser
un idealista, foi un home intelixente e iso
sempre se impón. lsto son causas que se
ven, pe ro vas a outras exposicións que
fan escapar a xente dos salóns porque xa
non hai critério para poder emitir un xu izo.
Cando ves unha mancha dentro dun lanzo que non te di nada, ¿que podes decir
dela?. Non é tan fácil pintar como algúns
pensan, ademáis un cadro nunca se ve
nun dia, nin en dous, ve ~se ao través do
tempo. Estes pintores teñen os seus cadros de cara á parede, non os queren ver,
porque nin eles os aguantan. Unha pintura equilibrada tamén pode ser fria, pode
ser so representación da figura humana
no seu exterior, nas suas carcasas, porque a figura humana pode decir algo ou
non según sexa interpretada. Cando a traballas é cando trasmite e a pintura ten
que ter iso, o alma, o amor con que se fai,
si non se adica a vida ao arte non pode
sair nada, non tes nada que decir.

Non sei se será porque non manteño
moito contacto con xente que se adique á
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A propósito de
un objeto lítico
do Castro de
Ribela
Por Jénnín 'Bouza 'Brey
Artigo publicado no" Boletín de La Real Academia
Gallega", num. 258, Maio de 1935
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Objeto llti co do cas tro de Rlbela

Durante o presente ano
en que se lle han adicar,
con motivo das Letras
Galegas, numerosos
homenaxes a éste
auto~•. Contrarretranca
-quer que non se
esquenza a contribución
que Bouza Brei fixo ao
estudo donoso
Concello tanto no
campo arqueolóxico,
como etnográfico,
literário, etc ... ; polo que
en cada número da
revista reproduciremos
un texto del sobre A
Estrada baixo a sección
"A Estrada de Fermín
Bouza Brei"
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A propósito de un objeto lítico do
Castro de Ribela
A riqueza arqueológica da terra
estradense está virge ainda de mans
inteligentes que a asoallen. Castros e
mámoas agardan para ofrecer amantes as suas sorpresas milenarias; mais ,
por fortuna , parez que tales estacións
espertaron o interés dos estudosos e
non tardarán en facerse con ises moi mentos
por
base
aportacións
centíficas de valor.
En efecto, os talentos do Prof. D.
Antonio Fraguas souperon erguer nos
seus alumnos das cátedras de Historia
e Geografía do Instituto de A Estrada,
entusiasmos grandes po-las cousas
pre-históricas. Ahondaría con isto para que a laboura de tan ilustre
investigador fose meritoria. Non se
diga das loubanzas de que é acreedor
si sabemos que os dilos entusiasmos
foron levados á práctica con exproracións diversas nos castros da región
estradense, en especial nos de Castro
Loureiro, Guimarei e Ribela, sito iste
entre as parroquias de Ribela e Parada, célebre ista polos alfabetiformes

que aparecen grabados nas penedas
veciñas.
Tal limiar exproratorio de futuras
investigacións mais aprofundadas foi
acompañado do éxito millor. Non diremos ren, pois estamos á espreita da
pubricación que adiante novas dos
achádegos feitos, que fonnan un pequeno museo instalado nunha das
aulas do primeiro centro de cultura de
A Estrada. Somentes queremos con
ista nota dar azos ao noso carísimo
amigo o Prof. Fraguas e aos seus estudosos discípulos, poi-a descoberta de
novos materiaes que chamen a atenzón dos especialistas, salientando un
dos objetos extraídos do castro de Ribela nesta primeira campaña do curso
de 1934 a 1935 (1)
Trátase de un anaco de argila grisácea moi compacta e dura, labrada,
fragmento de unha peza, que mide
uns 4 cm. de longo por outros tantos
de outo e de l '5 cm. a 2'5 cm. de grosor. Na curta superficie de cada unha
das duas faces pulidas que presenta,
ábrense ata cinco buratos lle sección
cónica, de 9 mm. de diámetro, cada
unha de cuias cavidades acada a me-
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tade do espesor do objeto, chegando a
se topar co burato da banda oposta,
según deixa observar a múltiple fractura que sofre. Ainda aparez unha
cara superior a modo de aresta limitadora do conjunto con os ángulos
suavizados do geito que ben indica o
grabado acompañante, e son de apreciar gretas ou rajaduras na superficie
que procuramos reproducir no dibujo,
debidas, sen dúbida, a cocción a que
sería sometido o objeto.
Polo feiúo, coidamos ter diante
un instrumento semellante a algúns
dos jacigos prehistóricos franceses e
lusitanos que por vez primeira sae a
luz en un medio arqueológico galego.
Vexamos.
O Conde Bégouen, prof. da Universidade de Toulouse, deu a coñecer
unha pedra de grés provista dos mesmos buratos cónicos que o noso
objeto, cuia pedra tiña sido descoberta por Félix Begnault en 1869, nunha
necrópoli da edade do bronce, ao pa- .
rescer, na grota de Enlene, e postulou
que tiña servido quezais pra afiar ponlas de óso (2 ). Contra de is ta hipótese
formulou outra o Dr. P. Rivel, funda-
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do na existencia na terra de Baffin de
un instrumento semellante que ainda
na actualidade siive entre os indixcnas pra facer certo jogo non somentes
de diversión senón conservando carácter mágico ao ser practicado polos
nenos ao sair o sol dempois do longo
inverno polar (3 ).
Mais o Prof. C. Bégouen (4) volveu a tratar reccntcmente o asunto
aportando como novos termos de
comparanza outros dous objetos análogos procedentes de Portugal, cuia
similitude lle fora señalada polo noso
nunca ben chorado amigo Dr. Rui da
Serpa Pinto, e son eles dous esferoides de diorita cheos de cavidades
cónicas que nos interesan, topado un
de eles por M. de Melo Nogueira no
concello de Serpa (Alemtejo) (5), e o
outro por Estacio da Veiga no concello de Vila Real de Santo Antonio en
1876 (6).
Na nova nota insiste o Prof. Bégouen no seu ponto de vista respecto
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do destino de istes instrumentos ser o
de afiadores de ponlas de óso, e señala ser a mesma opinión do Dr. Leite
de Vasconcellos.
O fragmento que pubricamos
confirma a opinión dos doctores Bégouen e Leite, por canto o
ensanchamento progresivo do objeto
de que formaba parte, favorece o uso
industrial pra que semella ser feito,
toda vez permite unha profundidade
gradual nas cavidades afiadoras axeitada ao punzón óseo que se desexe
apuntar.
Nos entendemos por tanto que
aos tres ejemprares de afiadores que o
C. Bégouen pubrica, compre engadir
iste novo ejcmprar fragmentario de
terras de Galiza, descoberto polo
Prof. Fraguas, que se achega pola forma máis ao francés de figura de meio
crecente que aos portugueses esféricos.
Ainda se poderla postular tratarse
de un instrumento semellante a pedra

de arenisca con covmas, que Cabré
topou na estación aragonesa do Roquizal del Rullo (Zaragoza), si un
examen directo do objeto confirmase
ista sospeita nosa feita diante de unha
fotogravura.
Nada nos dí o Prof. Bégouen da
época a que pert&en istes afiadores.
En canto ao ejemprar galego que pubricamos, podemos afianzar que foi
topado en un medio típico da cultura
norte dos castros cas suas cerámicas
estampadas, e as suas construccións
circulares que son pecularidade do
posthallstáttico do noroeste penin suar, ainda que deijemos pra outra
ocasión, en espera de novos elementos de juizo, certas particularidades
que coidamos abesullar no material
descoberto deica agora nos castros estradenses en orden a presentar
aspectos que os relacionan cos tempos derradeiros do bronce.
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António Fraguas cos
alumnos do lnsituto de
A Estrada realizando
escabacións
arqueolóxicas

NOTAS
(1) Rendimos gratitude ao Prof. Fraguas e Fraguas por permitimos a obseivación do material castrejo e a pubricazón da
presente nota, agardando que as entidades oficiales a quen corresponde presten digno apoio a empresa que tanto dí a pro! do
nivel cultural estradense.
(2) COMTE BEGOUEM. Un petit afffitoir pour pointes d'os. <Bulletin de la Soc. Prehist. Fran\:aise>, l .XVill, 1921,
pag. 300.
(3) Nota ao Congreso lnt. de Americanistas de Góteborg, en 1924, pag. 263 das Compte-rendus (cit. polo Comte Bégoucm no traballo que mais adiante se indica).
(4) COMTE BEGOUEM . Affütoirs pour pointes d'os en France et en Portugal, in <Homenagem a Martins Sarmento>,
Guimaraes, 1933, pág. 51.
(5) MELO NOGUEIRA. Alguns instrumentos neolíticos encontrados no concello de Serpa (alcmtejo), Lisboa, 1931 ,
(apud. Bégouem, Loe. sup. cit.)
(6) ESTAClO DA VEIGA. Antiguidades monumentais do Algarbe, pág. 399.
(7) JUAN CABRÉ. Memoria Cl da Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid, 1929, lámina XXI.
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Rexionalista, Agrarista, liberal, que puxo
a sua pluma ao servizo de Galiza

Waldo Alvarez Insua
Waldo Alvarez lnsua é hoxe para a maior parte dos Estradenses tan só o nome dunha rua. Hai anos non
habia estradense que non sentise orgulo de ser a terra deste incesante escritor. As causas do seu
esquecimento son as mesmas que explican a agnésia colectiva que sofre o noso Gonce/lo a respeito de todo, e
non só dos seus homes máis preclaros e egréxios senon - o que resulta máis inaudito - mesmo dos máis
recentes acontecimentos políticos e culturais. Contrarretranca quer contribuir a recuperar a memória histórica
que nos roubaron. Aqui vai unha modesta contribución a reconstrución donoso pasado, apoiando-nos sobre
·
todo no trabal/o biográfico de Francisco Camba e Neira Vi/as sobre Alvarez lnsua.

Xoán Carlos Garrido
Cando con só 1O anos Waldo Alvarez
lnsua escribeu a Castelar encantado polo
admirabel e revolucionário discurso do
máis grande parlamentário español, éste
deputado contestou sen dubida de que
estaba a dirixir-se a un vello correlixionário.

Vida
Éste precoz escritor naceu no naso
Concello no ano 1858 e estivo desde moi
novo posu ido por unha forte inquedanza
liberal e mesmo libertária. No 1873, con
só 15 anos, senda estudante en Compostela fundou o periódico "El Vampiro", do
cal só se publicaron 6 números pero seria
o primeiro dunha prolífica experiéncia xornalística e cu n contido que causou moito
impacto no seu momento polo novedoso
do tema: "A liberación da muller". Ideas
emancipadoras da muller, que coas matizacións que se queiran resultaron moi
vangard ista para a súa época na que o feminismo atopaba con excaso éco non só
na Galiza senon no mundo tendo en canta que o sufraxismo eclosionaría con forza
a primeiros do século XX.
Por esa data xa era colaborador da
"Revista Galaica " publicada por Vicetto , e
de "El Heraldo Gallego" que dirixia en Ou-

rense o coñecido Valentln Lamas Carvaxal. Pero foron os seus artigas na
"Gaceta de Galicia" de Santiago nos que
expuxo as "ideas redentoras" que lle fervian na cabeza, o que máis trastornos lle
causou como consecuéncia dos ataques
que dirixiu a cartas institucións; provocan do a súa "emigración" a Cuba.
No ano 1877 chegou a Cuba onde
concluiu a sú a interrumpida carreira de
advogado. Ao ano seguinte, fundaría o
xornal decano da emigración galega e
que máis fama lle daria: "El Eco de Galicia", saindo do prelo o seu primeiro
exemplar o 8 de Marzo de 1878,estando
baixo a súa dirección durante 25 anos.
Neste xornal desenvolveu numerosas
campañas en defensa dos Galegas. Recordemos por exemplo a resposta contra
o "Círculo de Hacendados" que pretendían no 1879 sustituir nas fábricas de
azúcar con tillos de Galicia aos negros liberados pala fi rma do Zanjón. É dicer,
unha vez abolida a escravitude dos negros pretendian cobrir o seu labor con
Galegas, o cal Waldo Alvarez lnsua denunciou agresivamente tendo repercusión
en todo o mundo. Non chegando-lle o periód ico recorreu a illa pronunciando
"meettigns" (mitines), causa até antón
nunca vista en Cuba que viña de deixar o
estado de colónia. Cardenas, Matanzas,

Cienfuegos, Santa Clara e outras moitas
cidades da Gran Antilla foron cenários dos
seus actos multitudinários nos que os
emigrantes galegas respaldaron masivamente a sua posición. E non é de estrañar
dado o inhumano do trato aos nasos paisanos, senon lea-se como mostra esté
párrafo dun contrato dos "Hacendados": "Eu, N.N. (sic), confórmo-me co
salário estipulado, ainda que consta-me
que é moito máis o que gañan os xornaleiros libres e os escravos da illa de Cuba,
porque esta diferéncia xúlgoa compensada con outras avantaxes que me vai
proporcionar o meu patrón, e que son as
que aparecen neste contrato". Ditas avantaxes son:"dúas camisas, un pantalón e
blusa a propósito do clima, un sombreiro
de palla e un par de zapatos, e un emprego .. "
Outra campaña máis modesta pero
que sirve para ilustrar a actitude vital deste estradense foi a realizada a prol co
cumplimento da vontade dun viciño de
Cée que morreu en La Habana deixando
expresado o seu desexo de que coa suas
riquezas se fixe- se un Instituto de Ensino
no seu Concello. Vontade que non foi respetada polos seus herdeiros aos que
Alvarez lnsua en principio se dirixeu en
privado, e que remataría denunciando públicamente no periódico, chegando o caso

Servizo Xurídico da Muller
.!ilsesoramento (jratuito
Mércores de 4 a 6 horas
Tlf. 57 32 65

(:oncellaha

da Muller
Concello de
A Estrada

./
A ESTRADA

NUMERO 11

FEBREIR092

26

CONTRARRETRANCA

EL FUNDADOR
mesmo ao Parlamento Español. Cée nomeu-no filio adoptivo e quixeron
celebrar-lle unha homenaxe, a cal el renunciou.
É de destacar tamén entre as súas
obras a fundación do Centro Galego de
La Habana. Por inicativa súa dito centro
subvencionou con 250 pts. mensuais a D.
Manuel Murguia para que poide-se escreber a sua obra "Historia de Galicia", e
costeou a edición de "Follas Novas" de
Rosalia de Castro, recabando fondos para
axudar a ésta escritora no 1883, enferma
e em grave situación económica. Falar do
Centro Galego de La Habana é algo máis
que talar dunha modesta casa de emigrantes. Teña-se en conta que tiña 50.000
sócios e un capital social de sete millóns,
capital que no século XIX era algo extraordinário, sen contar cos tres millóns de
pesetas que enviou o citado centro a Galiza en diferentes épocas. A labor social e
asistencial do centro era excepcional, e
as eleccións a súa Xunta Directiva chegaba a ter máis resonáncia en Cuba que as
habidas ao próprio governo do país.
En Cuba, Alvarez insua foi escribano
durante algún tempo no xulgado de primeira instáncia de Belén, Secretário e
Vogal da Sociedade de Beneficiéncia de
Naturais de Galiza. Vice-presidente e director da sección de instrución do Centro
Galego de La Habana, Vice-presidente
honorário desta entidade, figurando o seu
noma a cabeza dos sócios de mérito. A
sua Casa era un verdadeiro Consulado de
Galiza no Caribe dando-lle protección, diñeiro e axuda aos seus paisanos.
Nunha das suas viaxes a Galiza presidiu no 1891 os Xogos Frorais de A
Coruña, así como foi membro da <Liga
Gallega> da mesma cidade en 1898, xunto con intelectuais galeguistas tan
notabais como M. Murguia, Tettamency,
Carre Aldao, Golpe, Lugrls, Freire e outros. Oposto a parda. da soberanía
Española sobre Cuba marchou definitivamente da illa para radicar desde o 1900
definitivamente en Madrid. Nese ano é Vice-presidente da Sección de Economia
Política no Congreso Hispano-Americano,

Por CASTELAO

GALLEGOS: - Para conservar la institución que yo concebí debéis votar
por Hermandad GaUe_ga.

Caricatura leila por Castelao para a Campaña dos Galeguistas do "Centro Gallego" de
Cuba durante a súa estáncia no país caribeño.

e a él tamén se lle debe a fundación do
<Centro Gallego> de Madrid. Morra nesta
mesma cidade o 1O de Agosto de 1938,
adicando a derradeira etapa da súa vida a
promover actos e iniciativas de caracter
galeguista no citado centro.

OBRA:
Alvarez lnsua, Xornalista
Ademais das citadas colaboracións
debemos lembrar que este estradense foi
ademais director de "La Aurora del Yumurí" (o periódico máis antiguo de Cuba), foi
cronista de "La Nación", e colaborou con
grande número de periódicos e revistas

entre os que destacamos: "La /lustración
Gallega y Asturiana" de Madrid, "La Voz
de Galicia", "Ga/icia" e "La Revista Gallega" de La Coruña; "España Regional" de
Barcelona, "Unión Constitucional", "Revista Blanca", "La Razón" de Cuba, "El Eco
de Galicia", e "El Diario Español" de Buenos Aires.
Colaborou tamén varios anos no "El
Liberal", "El País", "La Correspondencia
de España", "Blanco y Negro" e "La Esfera" de Madrid; e na "Revista Galaica" (de
Vicetto), "Almanaque Gallego" de Buenos
Aires, "Diario de La Marina" de La Haba-

TODO EN PEL
A PRECIOS DE
FABRICA
, marqués de la Vega de Rrmi¡o, 3
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na, e neutras moitas revistas e periódicos,
como, por suposto, "El Emigrado" de A
Estrada.

Alvarez lnsua, escritor
Ainda que o xornalismo non se pode
desligar da súa laboura de escritor pois os
seus artigas abranguian desde temas xudiciais, históricos, sociolóxicos, políticos,
até literários, quizais polo xeito de edición
exclusivo e monográfico dos libros merece para nós unha atención específica.
Entre as obras de Waldo Alvarez lnsua
que ternos notícia topamos desde novelas
como "Finis", "U/timos días de España en
Cuba", "Alma Nueva", "Deseada", "Boca
de la Esfinge", "Vida truncada", "Cinematógrafo provincia/", e "El Milagro", até
obras de análise político e xudicial: ''Aires
d'a miña terra", "Galicia Contemporánea'',
"Ecos de mi Patria", "El Problema Cubano", "La Pena de Muerte", "La Prueba de
testigos", ''La Emigración", deixando ineditos dous dramas titulados ''Amor y
Fanatismo" e "Cuba libre".

Pensamento: O Debate
Insua-G.Barros
Tendo en canta a fertilidade intelectual
antes referida deste autor, senda aspeitos
fundamentais e que requeririan tratamento monográfico que sobrepasa as
posibilidades do presente médio, vou-me
centrar no debate que mantivo con Garcia
Barros sobre "Nacionalismo" pois nel reflexa-se a médula dun pensamento que
lago reflexará en moitos outros temas (Foros, problema agrario, emigración,
emancipación da muller, ... ). Éstamos
diante do traspaso de poderes entre os
vellos "rexionalistas", aos xovenes e dinámicos "nacionalistas".
Neste debate lnsua manifesta-se autonomista
e federalista,
pero
cun
plantexamento netamente liberal de concepción da nación, e os direitos
individuais (do cidadán) sen diferenciación lexislativa dos distintos individuos
que forman parte da nación. Nese sentido
defende que a formación do "Estado " Españolé posterior ao da "Nación" Española
no que existe un pácto prévio que cada
región debe acatar: "Ninguna puede romper el pacto establecido con las demás
sin realizar una violación del derecho nacional. Por las regiones unidas debe
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castigarse a la rebelde, obligándola a permanecer en asociación comunar. Ou
sexa que para él non se trata de que as
distintas rexións e nacións cheguen a
acordes de mútuo interés para chegar a
formar un Estado, senon, de xeito moi semellante ao da actual Constitución, existe
previamente dita acorde que se lle debe
impoñer pala forza aos colectivos que
conforman esa comunidade. Non obstante recoñece que é preciso outorgar-lle as
rexións "una absoluta autonomia administrativa y una independéncia política", pois
como remata dicindo, ésto permitira-lle fa-

Chegando a acordes coas demáis nacións que lle interese, para aquelo que lle
interese. Estamos diante do debate autodeterminación versus autonomia. M.
Garcia Barros non entande que se recoñezan e defendan os direitos individuais e
non se recoñezan os colectivos: "Las leyes de la vida son las mismas para los
individuos que para las naciones... ". Así
pois o plantexamento de Kenkeirades re-

Haba.ne, Marzo & de 1871.
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"El Eco de Galicia'', xornal fundado por Waldo Alvarez lnsua en Cuba que é considerado
como o Decano da Prensa Galega da Emigración

cer frente aos "abusos intolerables del caciquismo, hijo legítimo y bien amado del
centralismo".
Polo contrário Garcia Barros, despois
de atribuir ao feito que "viva en Madrid"
esta visión da cuestión nacional, adscribese ao discurso das lrmandades da Fala, e
do nacionalismo galega de aquel momento entendendo que a formación do estado
debe emanar da libre determinación das
nacións que o funden, e non a ningún
pacto prévio: "Nada importa se para esto
hay que romper el pacto de que nos habla
D. Wa/do. Los lazos que ahogan hay que
romperlos o dejarse ahogar por ellos, y a
eso no hay, no puede haber derechos que
obliquen". Para este autor Galiza é unha
Nación por que ten os atributos definitórios que o mesmo lnsua utilizou, senda
unha comunidade específica que esixe
solucións (lexislación, poder político) que
faga frente a eses problemas particulares.

sume-se en "La nación, una vez constituida puede
establecer los
pactos
convenientes y contribuir al concierto, a la
armonía y al progreso de la humanidad", e
Galiza, como nación que é ten direito á
esa auto-determinación, mesmo para acadar a súa independéncia se lle
conviñe-se: "Galicia, ya reino antiguamente, está en condiciones de recabar su
independéncia, si le conviene y si está debidamente
capacitada
para
la
empresa"... "Galicia reune entonces todos
los caracteres constitutivos de una Nación. ¿Porque no ha de serlo entonces?".
Nestes términos queda enmarcado o
pensamento de Waldo A. lnsua, en diálogo ca discurso nacionalista que nos anos
20 non comparte na sua formulación do
direito de auto-determinación para Galiza.

Serafin Pazo n·B
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Liga Local de· Futbol Sala

Temporada.91-92
A Asociación Estradense de Fútbol-Sala é a organizadora desta nova edición da Liga Local, competición
que se ven desenrolando neste Gonce/lo desde hai máis de 15 anos, e que conta nesta temporada coa
participación de 14 equipas, cun total de 140 xogadores. Os partidos celébran-se os lun's e os martes no
Pavi/lón Polideportivo Municipal.

Manuel Barreiro
1 .

As 14 equipas están divididos en dous
grupos ae 7.
Enfréntan-se todas equipas de cada
grupo, entre sí, polo sistema de liga e a
·
·
dobre volta.
Clasifícan-se para a segunda fase (que se disputa a un só partido) os dous
·primeiros de cada grupo, que disputan os
Play- Offs finais do seguinte xeito:
12 Clasif. do Grupo A contra 22 Clasif.
do Grupo B
22 Clasif. do Grupo A contra 1º Clasif.
do Grupo B
As equipas gañadoras xogan á final e
os perdedores o 3º e 42 pasto.
Unha vez erematada a Liga celébra-se
a competición de Copa. Na primeira Ronda quedan exentos os campeóns de cada
grupo da fase regular, enfrentándo-se as
12 equipas restantes en 6 eliminatórias,
clasificand-se 8 equipas para a segunda
ronda, posteriormente catre até que quedan as duas que disputan a firial.
Ao remate desta final celébra-se o acto de entrega de trofeos (donados polo
Concello, entidades Bancárias e outros
establecementos públicos de A Estrada)
que son os seguintes: Campeón, Subcampeón, Tercelro e cuarto clasificados
da Liga, Campeón e Sub-campeón da Copa, Xogador máximo goleador e equipa
menos goleada.
Na temporada pasada o cadro de honra.foi o seguinte:
Campeón de Liga: Garcia Lorenzo.

Sub-campeón de Liga: Causo - J. Cerviño
.
Terceiro Clasificado: Fernando Conde
Cuarto 'Clasificado: Jemasa - Gr.an Via
Campeón de Copa: Jemasa - Gran
Via
Sub-campeón de Copa: Garcia Lorenzo
Xogador Máximo· Goleador: Taño
Camba (Jemasa - Gran Via)
Equipa menos goleada: Causo - J.
·
Cerviño
Para este ano a modificación máis importante q'ue se fixo no regulamento da
competición foi a eliminación da regla que
impedia a consecución de gol desde dentro da área. Con esta m_
edida pretende-se
acadar un dobre obxectivo: Por unha banda incremel')tar a espectaculariedade e o
dinamismo do xogo, e pala outra simplificar o labor arbitral.
Con ánimos renovados e vontade de
traballo os membros da Asociación Estradense de Futbol - Sala pretendemos
revitalizar esta competición que se atopa
entre as pioneiras de Galiza.
A Liga comenzou o 27 de Xaneiro e os
partidos xogan-se de 8 a 11 no Pavillón
Municipal de Deportes os Luns e os Martes - como dixen antes - a excepción das
Semanas do Antroio e Semana Santa que
non haberá liga e aprobeitara-se para xogar os
partidos
suspendidos
ou
aprazados.

Equipas
Liga
91-92
Grupo A
1.- Os Biqueiras
2.- Video Ruta
3.- García Lorenzo
4.- Torelos a Parra
5.- Optica Xoieria Fondevila
6.- A Cunea
·
7.- Couso J Cerviño

GrupO B
1. - Metropoli
2.- Hierros Diego
3.- Concha Semet
4.- O Forno J. Castro
5.- Os Cuñados
6.- Gestoría Valdés - Renault
7.- Viaxestrada

Praza da Farola
Num. 1. 1º
Tlf. 571 051
A Estrada
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Jemasa - Gran Via

Unica equipa estradense na liga provincial,De pé: Cheli, Cabaleiro, Toño Camba, Paco, Eduardo, Javier,
Palbo, Paco (Directivo). Aniñados: Juan, Beni, Barreiro (adestrador), e Harry
·

Realizacións:
• Chalets de
Canteiria
.
.
tradicional e chapados
en pedra.
• Renovación de edif iícios e locais comerciais.
- Decoración e coordinación de obras.
Seriedade e rapidez
C.E.F.L.
Máis de 20 anos de
profesionalidade.
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Pola defensa do- méio ambiente

Adega

Primeira mobilización ecoloxista
na Estrada convocada por
ADEGA e a Asociación Cultural
contra os Vertidos Radioactivos.
Realizou-se tamén un peche
dunha hora do comércio
estradense en protesta pola
contaminación das nosas costas.

Pedro Romeo
Mentras asistimos nos últimos anos a
unha revalorización da ecoloxia, a níveis
p'ublicitários e políticos, facendo-se cualidade inprescindíb.el da persoa dos 90
(máis ben dos produtos que ha de consumir), prosegue a desfeita irracional dos
nosos recursos e méio ambente, e o
ecooloxismo, como sistema organizado
de loita de base contra esta desfeita, segue falto de apoio institucional de
ningunha clase e tampouco o social é tan
amplo como caberia esperar.
Na Estrada é ADEGA ( Asociación para a Defensa Ecolóxica de Gal iza) o único
grupo organizado definido explicitamente
como ecoloxista. ADEGA ven traballando
desde o princípio dos 80 cando realiza a
campaña local en contra dos verquidos
radiactivos na Fosa Atlantica que culminou cunha manifestación .e peche laboral
durante unha hora. Se ben con certos períodos de inactividade, a labor de ADEGA
foi desde aquela considerábel, levando a

cabo campañas como a dos encoros previstos no Ulla, na que a nosa asociación
formou parte da Plataforma contra os embalses do Ulla, xunto con Comisións
Labregas e as asociaciós veciñais das comarcas afectadas; tamén a campaña de
protección das lontras neste rio e máis no
Umia, ou, máis recentemente, a de defensa do Pico Sagro, pedindo a sua
declaración como Espácio Natural Protexido non urbanizábel e consecuente
paralización das actividades de extracción
de seixo; ou ·a campaña das árbores de
Nadal, dirixida especialmente aos escolares do Concello e un proxecto sobre
construcción e colocación de caixas-niño
para aves insectívoras.
Tamen participou en mesas redondas
e colóquios como os organizados pola
A.C "A Estrada" sobre o lobo ou a seguridade nas nosas costas, a raiz do
accidente do Cason.
A Sección Local da Estrada conta con
40 sócios/as que se reunen na Asemblea
Xral anual e elixen a Xunta Directiva,
composta de Presidente, Vice-Presidente,
Secretário, Vice-Secretário e Tesoureiro.

A presidéncia cobre-a actualmente· Amparo Barreiro e a cota mensual son 200 pts.
A nível nacional ADEGA preside-a Ramón Varela, profesor de Cienci.as no INB
"Garcia Barros", e existen seccións locais
con actividade própria na Coruña,Betanzos, Cambados, Carballo, Lugo, O Grove,
Ourense, Pontevedra, Ribeira, Compostela, Vigo, Ferrol, Muros e A Guardia, así
como "delegaciós en Inglaterra, Alemánia,
Holanda e Madrid, por méio das cais manten relación e troca información coa
maioria dos grupos ecoloxistas europeus
e participa nas reunións internacionais ás
que é invitada. .
Levan-se a cabo campañas contra a
instalación de centrais nucleares (Vivir
sen Nucleares), pola defensa do Património Forestal(lniciativa Lexislativa Popular, '
rexeitada no Parlamento de Galiza),contra
a instalación de novas celulosas, construcción
de
encoros,
verquidos
radiactivos, pola defensa e protección de
paraxes naturais, pola paz mundial e o
desarmamento, contra a OTAN, etc.

Jos_
é E. Carbajal Porto
Serafín Pazo, N11 7
Teléf. 57 30 55
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Mulleres
História, presente e futuro da
situación da muller no noso
Concello
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. Un proxecto que é posibel grácias a todos
Casco Urbano
Librería Faro
Librería Durán
Librería Plazuela
Librería Cervantes
Librería Maceira
Librería Rosarito
Librería Gran Vía
Librería El Pilar
Librería La Artística
Librería Lolymay
l.N.B. "García Barros"
l.F.P. "A.Losada Dieguez"
Estanco Carballeda
Estanco Ctr. Santiago
Café Bar "Tubos"
Café Bar "A Farola"
Taberna "St. Sede"

Rural

Toparas os nosos exemplares a venda nos seguintes establecementos
Casa Elisa
Taberna Portela
Casa Aller
Librería Taylo
Lagartóns
Taberna Xubrei
Orazo
Taberna Estanco
Moreira
Elma
Carballo Grande
Agar
A Pica
Taberna Anselmo

Tabeirós
Taberna Dávila
· Taberna Sangiao

Ouzande
Manuel Porto

Berres

OFoxo

Lirípio

Taberna de Ceferino

O Forno
O Mancho
Dama del Rio

Morgade

Callobre

Ancorados

Olives

Brei - Bouzón
Daniel Rodríguez

Taberna Gañete
O Pequeniño

Taboada (Viladafonso)

Rubín

Oca

Alfredo (Sequeros)
Xesús de Sobrado

Rivela

Guimarei

San teles

Bar Rivadulla

Riobo

Taberna Horéncio

Castro
Taberna da lgr.axa

Matalobos

Arnois

T. Pino
Regengo

Taberna Hipólito
Taberna O Recanto
Taberna Andión

Vea

Loimil

Merendeiro de Vea
Taberna Emiliano
A Fandiña

As Camélias

Toedo

Taberna A Pena
Taberna lgnácio

Codeseda
Carnicería Guillermo

Lamas

Taberna da lgrexa
Taberna Mariño
Taberna Estebo

Cereixo
Taberna Cereixo
Taberna Perna Viva

Arca
Taberna Dionisia

Nigoi

O Sol
Vilaboa
Taberna

·o Cruceiro"

Sabucedo
Taberna Maria
Taberna do Meio

Souto
Tavena Verdura

t-'t:HUOAUE QUE NOS

PRESENTEMOS ASI ...

PERO COMO ESTAMOS NO ANTROIDO ...

