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Carta de CONTRARRETRANCA
CONTRARRETRANCA quere agradecer a resposta coa que o pavo da
Estrada acolleu este número 3 da revista, e nomeadamente aos comerciantes
e empresários que adiantando-se á editorial deste número prestaron o seu apoio
insertando publicidade ou escoitando
pacientemente as nasas peticións e
argumentacións.
Particular mención precisan aqueles

que sen ter intención de receber un
espácio a cambio, participaron no naso
proxecto máis como colaboración desinteresada que como reclamo publicitário.
A todas estas persoas que nos infundiron a moral e a forza precisa que a
tardanza na saida deste número e os
proprios confilctos internos chegaran a
mermar, e que non topamos palabras
para expresar-lIes a nasa gratitude, debe-

lIe en parte CONTRARRETRANCA a
sua subsisténcia.
Agradecemos de novo á Asociación
Cultural"A Estrada" a paciéncia demostrada ao seguir acollendo os labores
periodfsticos a pesar das nasas neglixéncias coa utilización do local.
Agradezo igualmente a M. Garabantes a lección que me dou do que non
debe facer nunca un periodista.

Cartas a CONTRARRETRA CA
As Juventudes Nacionalistas Revolucionárias querem demonstrar o seu
desacordo com a polftica absolutista e
pouco democrática da comissom de festas
da Estrada a qual da amostras do seu
mal-fazer com a contrata~om de um
grupo atra<1om que tem um público determinado, quer dizer, que Ihe gasta a
uns poucos. A~ais com isto nom se faz
nada por proteg.er pS costumes e a música
do nosso pavo. '
Além destas razOes, já suficientes
de por si, está o aspeito económico
posta que com o dinheiro que custou a
actua<1om poderia-se ter trazido outros
grupos defensores da no'ssa cultura
musical; nom comó o citado grupo,
abandeirado de umha cultura estrangeira na que se nos quer submerger: a
espanhola. Nós nom estamos dispostos
a aceitar nengum tipo de polftica imperialista.

¿ESCRIBES?
¿DEBUXAS?
¿Gustanche os DEPORTES, a FOTOGRAFIA?

Se tes algunha afición'e ganas de traballar
CONTRARRETRANCA ofreceche as suas páxinas para
que as enchas de ideas. Estamos abertos.
a tódalas colaboracións Que nos envíes.
Xa a sabes, as nasas páxinas son tamén as tuas.

Juventudes Nacionalistas Revolucio'nárias

Colabora

con
- ..

MARIA MARTINEZ OTERO, S.A.
Avda de Pontevedra. 18' Telfs. 570 197 - 781- 800 • 36689 A ESTRADA (Pontevedra)
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Cando as xentes doctas da localidade, nun exercícío de sublimación
que recordaépocas lonxanas notempo,
laian-se da actuación da selección espaiiola no primeiro partido dos mundiais,
CONTRARRETRANCA faí un exercicio
de humildade chegando de novo ás tuas
manso
As persoas que mes a mes
facemos posfbel esta revista non
queremos alonxar as nasas inquedanzas refuxiando-nos en valores criados
interesadamente c6 fin de apartar a mirada
dos cidadáns dos seus problemas
cotiáns. Somos estradenses, e, por
tanto, teñtamos sacar á luz pública as
novas xeneradas na vila dentro da medida
das nasas posibilidades.
sen embargo, para facar realidade
esta intención, precisamos da colaboración e participación de todos aqueles
qua tandes algo que aportar. Dende
esta editorial facemos unha nova chamada a todos vós, que debuxades,
escrebides ou tendes ideas de como se
pode mellorar CONTRARRETRANCA.
Non queremos ser os ocupantes do
pedestal dos que posuen unha publicación en propiedade, nen ser obxecto
das crfticas dos que perden a forza na
fala e non ven que a sua viga é
precisamente non tacer nada por
remedialo. CONTRARRETRANCA declara-se totalmente aberta á tua colaboración e ofrece-che o apartado de correos 118 e as suas páxinas para que
desde unha óptica informativa tentemos dinamizar o panorama sociocultural da vila. CONTRARRETRANCA
precisa da colaboración de moitas
persoas para poderlevar a cabo o

desinteresado traballo divulgador que
na actualidade levamos os poucos que
afnda cremas na esperanza.
E necesario un decidido apoio material permanente por parte do concello e
puntual por parte doutras entidades, ben
sexa en forma de subvención ou da
infraestructura precisa (local, laboratorio fotográfico, material de impresión,
etc.), asf como un apoio económico de
todo o pobo da Estrada, en primeiro
lugar dos comerciantes e industriais,
aos que lIes ofrecemos a difusión da sua
publicidade pala totalidade. das parroquias, e, en segundo lugar, da poboación en xeral, adquirindo CONTRARRETRANCA.
se a sensibilidade das institucións e
dos estradenses fan posfbel estas axudas, CONTRARRETRANCA seguirá
incrementando a sua calidade e pode-

remos ofrecer-che o producto que a caren'cia de médios nos obliga a ter unicamente como ideal.
NO.n queremos que ninguén caía no
circulo vicioso de rexettar a revista porque
non ofrece maior calidade, tanto en
canto esta calidade ven dada pala
propria acceptación e colaboración que
reciba CONTRARRETRANCA.
De todos os xeitos, se algo ten de
positivo a nasa xuventude é que non
nos irnos dar por vencidos porque as
circunstancias sexan adversas e irnos
continuar adiante coa periodicidade que
nos permitan os exiguos médios, para'
que CONTRARRETRANCA, a única
iniciativa xomaUstica levada a cabo no .
último médio século non morra sen ter
vivido a sua mocidade.

Jesús Castro
CONSTRUCCIONES

O' FOXO 36686
A ESTRA'DA

T

57 0320
Fax 570269
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Por unha mocidade fóra de toda dúbida
As veces os mozos pasamos porfases das nosas vidas mol conflictivas e que poden vir orixinadas por moitas razóns,
sendo na maior parte dos casos consecuencia de problemas familiares (tensións nas relacións familiares, situacións
económicas difíceis, etc) ou que tamén teñen o seu cerne en contradiclóns que sufrimos como mozos e que son produto
en boa parte dunha deficitária formación cultural e social que é incapaz de contrarrestar a incultura, violéncia e tamén
machismo que irradia o actual sistema político e que podemos ver reflexado a cotio no T.V., recebendo unha imaxe
agresiva da sociedade na que nos irnos desenvolver e á que "se desexamos triunfar" nos ternos que adaptar.

Ecerto que non todos na mocidade
pasamos palas mesmas causas, mais é
seguro que a todos nos queda ese sentimento de "fracaso" e para sair del só
hai un camiño: esmagar a quen se nos
poña por diante e pasar de todos.
Frente a isto a mocidade nacionalista ten moito que dicer, non podemos
manter-nos calados ante o futuro que lIe
agarda á nosa nación, e que pasa por
fornecer, cando !les conviña aos monopólios europeus , man de obra barata
que non terá que emigrar pois eliminaran-se? as fronteiras, pasta de papel
(que non papel) , electricidade mais barata
para as suas industrias, etc. Xa no presente vemos as manobras que están a
facer (Felchmuler,... ) e que teñen un
pasado tan doado de contar como dificil
lIes foi vivelo aos que o sufriron: quen
non oeu falar da reconversión naval,
quen non está ouvindo falar da crise do
. setor leiteiro, onde é de destacar o papel
do sindicalismo labrego nacionalista, único
que non se vendeu a intereses alleos á
Galiza e que conta ca naso mais firme
apoio, quen non oe falar da perda constante de caladeiros para a frota galega el
quen non está xa ouvindo falar dunha
segunda reconversión no sector industrial ( queda algo ?). O seu proxecto é
claro: desfacer as nosas xa minguadas
estruturas económicas e covertir-nos
nun apetecibel mercado onde se venda
leite e derivados da Franza, Suiza e
Holanda, peixe de Alemania, aceiro e
outros materiais de ferro de Catalurla
(tema con peso politico no Estado) e no

4

OPINION

AGOSTO 1.990

millor dos casos que a construción de
barcos se desvíe cara a outros paises
europeus.

Oagora dito é demostrabel (o grupo
francés "Besnier" anda tanteando, como
se pode ler na prensa, onde meter as
suas gadoupas , a mais de que xa ten
ünha fabricación de queixos en Vilalba ;
o desmantelamento de Sidegasa cara a
outras zonas do estado, o esfarelamento de Astano, un dos asteleiros máis
competitivos do mundo, etc. tamén serán
mais graves os problemas aos que se
terá que enfrentar a mocidade, e que xa
hoxe son algo manifesto.
Xunto ao medre da opresión polftico
cultural (que nos noventa colleu un novo
pulo) incrementará-se a opresión económica. Dando como resultado un reforzamento da nosa situación como colónia
( os progres feridos no seu orgullo que lIe
chamen "rexión económica periférica" )
arespeito do centro metropolitano europeu, é dicer, das estruturas de poder e
decisión, e que xa formulara acertadamente o profesor R. López-Suevos hai
máis de dez anos.
Tras esta exposición semella que
ofrecemos un panorama "desolador" e
que en ningunha medida se constata
coa realidade da Estrada, onde parece
que se goza dunha, relativam~nte, boa
situación económica.
Sen embargo o que non é tan visfbel
é a explotación que sofren os traballadores, mozos en boa parte, e. tanto os
autónomos como os asalariados, obrigados a traballar máis horas ao dia que
as oito teóricas, non tendo, moitas veces,
un horário fixo, e que, en determinados
sectores, os sábados á tarde non son de
descanso.
A beira disto, as murIeres que viven
no rural costuman ocupar-~e de atender
a casa, á familia, e máis o traballo .no
agro, sendo este un último absorbente

do oesemprego evitando prodecer-se
na lista do paro á vez que un méio n,áis
para conseguir uns niveis de renda relativamente altos,' axudados en que os
mozos, até moi serodiamente, non nos
despegamC?s do fogartamiliar, xa que as
circunstancias económicas impiden oútra solución.
Observamos asi como hai unha saturación r)0 que se refire ao emprego de
man de obra no agro e se producirá unha
restructuración brutal, como as que se
produciron nalgúns sectores, sen ningunha vfa alternativa, levaría-nos a unha
situación Ifmite, na que a mocidade seria
o elemento perigosfsimo para a continuidade do sistema económico actual.
Sen embargo, este potencial transformador que somos os mozos quéren-no,
e en boa parte consfguen-no, vefculizar
a través de canles qua nos anulen, parcial ou totalmente, coma por exemplo,
descargar todo o noso inconformismo
nun sábado á noite en calquera discoteca, pagando as copas a calquera prezo,
o prioritário é beber e esquecer; desafogar-nos a través de calquera droga
(incluida a T.V.), QIJ no millordos casos
mediante IImovidas programadas" ou
asociacións de todo tipo domesticadas e
que son incapaces de ofrecer alternativas própias.

CONTRARRETRANCA

incorporando ao noso proxecto o movimento ecoloxista, o antimilitarismo, a
denúncia de calquera actitude machista
e sexista, a potenciación do asociacionismo xuvenil e en xeral, a auto-organización en plataformas galegas naqueles
sectores nos que esteamos traballando.
Para a nosa expresión polftica ternos
as enormes vias de participación que
nos ofrece a estrutura frentista do BNG,
organización que desde sempre foi a
mais consciente na defensa das clases
populares e que se amosou mais favorábel á participación da mocidade en todos
os campos nos que desenvolve o seu
traballo.
Depois desta pequena radiogratia da
situación actual e do porqué da nosa
organización que terá un traballo intenso
no verán, só resta afirmar a nosa confianza no nacionalismo galego, representado en grande parte polo BNG, e a
intención, coa loita diária constante, xa
demostrada noutros campos, de sacar á
mocidade tora de toda dubida.
Roberto Vilameá, Responsábel
local de Galiza Nova

Os esforzos de Galiza Nova, a organización da mocidade nacionalista irán
dirixidos a aqueles mozos e rnozas que
non queren ser cómplices da expoliación dos monopó¡ics co calado apoio
dos "social-democratas" europeus.
Tarnén irán encaminados os nosos
esforzos a informar á mocidade da situación xeral do noso Pafs e par1icularmente da Estrada, e que existen alternativas
que evidentemente non nos otreceran
oütras organizació;;s interedas na perpetuación do asoballamento ao que nos
teñHn submetidos.
Temos moitos campos que cubrir,

OKENAULT
la·lleres
GESTOSO
Avda. Fernando Conde, 123
Tfn05: 57 02 08 Y 57 04 02

36.·680 A ESTRADA
(Pontevedra)
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A expulsión da besta triunfante
Partamos da h ipótese de ado·ptar a postura de aquel vello filósofo Inglés que ao ver arder a sua casa non se lIe ocorreu
nada millor que aprobeitar a circunstáncia para quentar-se as mans.
.

Partamos da hip6tese de adoptar a
postura de aquel vello fil6sofo inglés que
ao ver arder a sua casa non se lIe
ocorreu nada millor que aprobeitar a
circunstáncia para quentar-se as manso
Pero non podemos avanzar por esta
hip6tese ao tropezar de cheo ca plan
Romai contra o lume. A postura que nos
fan adoptar é a do simulacro; fan-nos
saltar palas xanelas por falsas alarmas:
isto é un simulacro! isto é un simulacro!
Tranquilicen-se señores. Simulacro? iso

serve para poñer-nos alerta contra n6s
mesmos (atrasados e incultos pir6manos).
Nerón regresa eternamente incendiando civilizaci6ns e botando-lIe a culpa
aos cristianos (cristos) de turno.
Os labregos do Obradoiro levan tres
dias e tres noites agardando que o governo tome medidas para resolver os
seus problemas. Din-lIe que non teñen
competéncias, que a aqministraci6n non

intervén; e non comprenden para que
termos un governo se non pode gove.rnar. É dia 23 de Xuño e por todo o pals
arden as bruxas, e puriffcan-se as almas. Unha asociación de viciños convida aos labregos a asistir ao lumeiro.
Mirando a ehama, fóra da casa, no medio
dunha familia circunstancial, non consangufnea, pero si solidária; resucita o
Empédocles que pervive en todos n6s.
Aquel siciliano que seducido polo fogo

Esforzamo-nos máis para que O seu traballo sexa mellor

Glasurit, S.A.. - Marin, 24
6

A ESTRADA Tel.57 09 64
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arroxou-se ao volcán 'Etna para reunirse c6s Duves. Só que algúns xa están
queimados de tanto sacar-lIe aos demais as castarías do lume.
Vivimos no ano da victória de Eucaliptos de Galicia S.A., e corren maos
tempos para o sosego e se nos deitamos debaixo dun carballo a dormir a
sesta corremos o risco de levantar-nos
chamuscados. Non é a primeira vez que
pasa por vacas fracas o ser humano; e
sempre esixiu a superación desta situación a inmolación dos mellores homes e
mulleres que daba o momento. Xoana
de Arco acabou na fogueira, asf como
Giordano Bruno foi condenado por
uherexe, impenitente, pertinaz e obstinado" e foi despoxado das suas roupas
e espido e atado a un pau ... coa lingua
agarrada nunha prensa de madeira para
que non puide-se falar. .. foi queimado
vivo". Parece ser que o papa se sentiu

aludido nun dos 'seus libros titulado:
"Expulsión da béstia triunfante". Cando
a bestia triunfante falou por medio dunha das suas sete cabezas e dixo: UNan
recibirei a nadie mentras esté berrando
na rua". Os que estaban no Obradoiro
souperon que este que gastaba do siléncio dos cimiterios non é outro que o
eterno inquisidor cuxos trebellos de tormento foron facendo-se mais sofisticados e agora en vez de poñer-nos unha
prensa de madeira na lingua, ia fustigar
a sua rede caciquil para silenciar a protesta de quen é privado da base material
que' sostería o desenvolvimento espiritual e social.
Por iso os que estaban no Obradoiro
sabian-se que non eran todos, pero sf os
mellares dunha sociedade que debe 'ter
a conciéncia vixiante pola democratización polftica e económica do pais. Que
os problemas se plantexen con liberda-

de e se lIe faga frente con talante negociador. Cando se incéndia o porvir dun
pais, as circu nstáncias esixen ser incombustfbel.
Dar que non se marcharan para a
casa rendidos, senón que foron buscar
reforzas para facer valer os xustos direitos de cobrar portraballar un soldo digno
para vivir.
Ten afnda moito que chover para
apagar as chamas da inquisición, pero o
cambio de actitude das bestias triunfantes de turno na problernática do leite,
debe renovar-nos a confianza na capacidade dos cidadáns dest~ pais para
frear o lurne destructor, afnda que non
lIe den unha subvención do plan Ramal.

Xoan Carlos Garrido Coucelro

Povo ao timón - Kanha ao polizón
Depois dun ano superando obstáculos cada vez máis desproporcionados, Galiza atopa-se no momento clave de
sortearmos esta situación, proxecto inviábel sen a .unión, conciéncia, solidariedade e coeréncia de todos os galegos.
Xa ben pudo ouvir o que quixo as
de tres meses a milleiros de famflias
Efectivamente non temas mellorterpropostas e restructuracións da econogalegas onde están? mentras agardamómetro para diagnosticar a saude do
mia galega feitas xa hai anos por organimas solucións, quen paga o pienso para
noso pafs que.observarmos e dialogar
zaciónns polfticas e sindicais deste pafs
o gando?, a electricidade?, as reparaca carniceiro, a panadeira, a peixeira, a
que non subsidiárias do viciño. Entón xa
ci6ns da maquinária?, e os créditos que
queixeira, o mecánico, o alfaiate... todo
se falaba da necesária restucturación do
nos meteron polos ollas coas axudas
o pafsL A conclusión, sen fatalismos, é
sector agropecuário, dun ordenamento
europeas, con qua se amortizan?, merapocaHptica, pero non para suicidar-se.
racional da propiedade, das vias de
caremos-lIas este curso libros aos neO que compre é ser máis listo que o
comunicación, da prolfisionalización e
nas?
consecuente competitividade dos nosos
feirante.
Coas novas aventuras da série
lIArousa Vice" semellara-lIes que estaU~imamente parecemos estar a xogar
productos.
mos baixo efectos dalgún novo narcótio xogo do garabanzo, pois o paisano
Semella que poucos escoitaron máis
co, ou no mellar dos casos que estamos
agora poida que atendan, estes b6s e
diante de tal confusión e xogo eng~noso
mergullados no mundo kafkiano do
xenerosos ávidos en descubrir ande se
xa non sabemos a que ater-nos: Cando
"Proceso", e que irnos picar ,en solucobramos o leite?, acanto o cobramos?,
esconde o polizón, espécie nin de pelo,
cións fariseas: A quen se lIe contel,
a quen 110 vendemos?, que calidade ten
nin de pluma, grimosa e ben escurridiza,
cobrar os nosos cartos mediante emque nin se crea nin se destrue, só se
o naso leite?, canto extracto seco ten? ..
préstitos, é dicer, pagar intereses polo
transforma, quizais multiforme en apaE máis afnda: Cando funciona o Laboraque é naso. Preguntamo-nos se aos
riéncia, pero doada de encarar e combatório profisional? en Maio do 90 Sr.
"probados xunteiros" lIes gustaria coter. AnimoL
AVEKARIA?, o Grupo LARSA comprabrar a sua nómina por tan bendito sistese? vende-se? é naso?, os centos de
Xoan Senmal
millóns de pesetas adebedados do leite
ma.

TRATE, S.A.
FRUTAS SEMET, S.L.
TRANSPORTES TERRESTRES
AMBITO. NACIONAL - A. T. 3741

ALTO DA CRUZ
APARTADO 43 .
TB.EfONOS 57 04 16 - 57 03 75
FAX 571964
36.680 A ESTRADA, (PONTEV~RA)
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o basureiro municipal

en
condicións precárias

Un dos servIcios munlclpals mais
importantes é a Limpeza pública, ou
sexa , limpar o pavo dos resfduos ocasionados polos cidadans e elimina-los ,
depura-los ou transforma-los.
Disto non entenden moito os nosos
representantes municipais , pois afnda
que recollen o lixo das ruas vana extender logo a·3 Km. do casco urbán no lugar
do Alto da Cruz.
se un se achega ao citado lugar, a
primeira impresión é de pena ou escándalo vendo todo o monte cuberto de
bolsas e todo o lixo do Concello extendido , no que algúns chaman "basureiro

8

municial controlado", e de seguro que
non faltan tamén unha boa récua de
cans percurando o alimento diario ,ou a
falta deles, algún que outro chatarreiro
buscando algún anaco de lata á que lIe
poida sacar un peso (sobra dicir a cantidade de infecións ou enfermidades que
eses cans poden coller e lago contaxiar
a quen ande perta deles).
Este basureiro ten fama, con toda
xustiza , de ser o causante principal dos
incéndios forestais do lugar (no ano
pasado foron catro) pois os xestores
municipais pansan eliminar o lixo facendo fogatas que non queiman estes residuos pero si os montes.

AGOSTO 1.990

A uns 200 m. en linea recta, at6pase o lugar de A Brea; os viciños deste
lugar, a mais de ter toxeiras perta do
basureiro que lIes arden todos os anos e
están cheas de papeis, bolsas e demais,
ven mermada a súa calidade de vida por
mor de ter que cheirar moi a miudo o
pestilente fume das fogatas municipais
que lIes fai pechar as portas e fiestras
das casas afnda que faga un dfa de 35 2
e de temperatura.
Tamén é moi fácil atoparse neste
lIbasureiro controlado" con cadáveres
de parcos , parcas parideiras, cans e
incluso de cando en vez algún becerro
ou vaca, pois aos paisanos é-Iles mais
fácil tira-las aH que enterra-Ias.' Pero alf
ande se tiran aH quedan até que os
bachos rematen ca fiambre, pois dende
o consist6rio non hai ninguén que os
faga desaparecer ou ao menos ocultar.
a lixo que hoxe se xunta é moito , e
os traballos no basureiro ningún; isto fai
que ás veces se desborde, e o camión,
a falta dun sitio millar tira o lixo na pista
curtando asf, se non é todo en parte, ese
aceso. Cando isto acorre , non tarda
. moitos dias en aparecer por alí unha
pala que xunta o Iixo "en grandes montóns , pero as consecuéncias disto son
irremediables, queda a calzada chea de
cristais (verdadeira tortura para os que
pasan por aH , o que escribe xa pinchou
duas veces).
Xa para rematar s6 un comentário, o
das filtracións, eu non son entendido na
materia, mais perta diste basureiro pasan
traidas de agua para o lugar de A Brea
e para algunhas empresas próximas, e a
menos de 600 m. en liña recta (que eu
saiba) hai polo menos seis pozos, todos
privados polo que non creo que ninguén
analise ou clore as aguas.
Non fai falla dicer nada mais, todo
isto abonda pra nos darconta de que asf
non poden seras basureiros municipais:
nin nestas condicións, nin tan perta da
vida humana.
Manuel Blanco Casais

CONCELLO
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Cuiña Crespo visitou a Estrada

o pasado día 4 de Xuño produciuse unha xuntanza no edificio do Concello da Estrada como continuidade da política
que está levando a cabo a Xunta de Manuel Fraga, percorrendo a maior parte dos Concellos galegos. Ista política de
visitas evidénciase esencialmente nas tarefas que está desenvolvendo a actual Consellería de Ordenación do Territorio
e Obras Públicas ( COTOP ), presidida. por Cuiña Crespo.
Nesta reunión, para a que se convocou á prensa local, a alcaldesa Elvira
Fernández solicitoulle 6 Sr. conselleiro
unha serie de atenci6ns, entre as que
hai que destacar a necesidade de mellaras no tramo da estrada que vai dende a
vil a até Forcarei. Tamén se falou da
construcción do Auditorio, da' seg unda
fase da Praza da Feira, do Plan de
recollida de lixo no rural e do acondicionamento do acceso 6 Pavillon de Expo-

sici6ns.
DE MOMENTO, SO PONTE VEA-A
ESTRADA
Ante istas petici6ns, o Sr. Cuiña
respostou que polo de agora s6 se podfa
comp{ometer a que nun prazo de 40 a
SO dfas estivesen adxudicadas as obras
do arranxo do tramo Pontevea- A Estrada. Nembargantes, referfndose 6 tramo
que está en piores condici6ns de isa

estrada comarcal Santiago-Vilapouca,(
Estrada -.Forcarei ), o Sr. Conselleiro s6
sinalou que fa a encargar o proxecto, e
comprometeuse tamén a propor un Plan
Cuatrienal, en varias fases, xa que o
desenvolvimento das vias comarcais
entraba dentro do que el considera prioritario.
A ESPERADA RECOLLIDA DE LIXO
NO RURAL

CltFl:-BltR lt FltR0Llt
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Cab~ sinalar a inqued~nza amasada
polo Sr. Conselleiro a respeito da conservación do medio ambiente. Ante' o
tema da recollida de lixo no rural entende que, a outro nivel, é interesante o
Plan de Tratamento dos Residuos Sólidos, ca que Cufña pretende un consenso entre tódalas forzas sociais e polfticas, pero que afnda está por determinar
a onde poderá levar cada concello da
provincia de Pontevedra os seus verquidos, decisión que serfa tomada o trinta
de Xuño. Para Cuina Crespo iste é un
tema esencial, e engadiu que, unha forte
parte do presuposto da sua Consellerfa
estará adicada a loita contra a degradación do medio ambiente, xa que a súa
mellora é o seu máis grande desaffo.
A desviación cara a este tema, tamén
importante, motivou de novo, as inxerencias dos alf presentes, sobor das
determinacións a tomar para a solución
do problema de lixo no rural,no que
Cuiña non entrou demasiado por entender que para iso hai subvencións, e que
Elvira Fernández debe solicitalas.
A PRAZA DA FEIRA E O ACCESO O
PAZO DE EXPOSICIONS
O Sr. Conselleiro sublinou que estas
dúas eran obras menores. Respecto da
Segunda Fase do Acondicionamento da
Feira, Cuiña respostou ó portavoz do
BNG, Rendo Lema, que era posibel que
se levara a cabo.
En relación co acceso ó Pavillón de
Exposicións, Cuitía Crepo apontou que
esa obra deberfa receber axuda da
Deputación de Pontevedra, engadindc
que se esta non dá o seu apoio, encar·
garase a súa consellerfa.
A PONTE ENTRE BARCALA E
CARCACIA: caUSA DE DEPUTACIONS
O grupo do CDS reclamou a solución
ó problema da ponte entre Barcala e
Carcacfa. Admitiu Cuftía que fora un
tema proposto cando el presidfa a Deputación de Pontevedra e sinalou que a
responsabilidade é da Deputación corunesa.

Naquel entón houbera un consenso
entre as dúas: a finanCiación corrfa a
.cargo da Deputación de Pontevedra e a
realización do proxecto correspondfalle
á da Coruiía. Pero este proxecto ffxose
cun presuposto moi baixo o que determinou que por dúas veces o concurso de
adxudicación de obras quedara deserto,
a pesares de que na segunda convocatoria o proxecto xa fora reformado.
O Sr. Cufña afirmou que a Deputación de Pontevedra ten unha partida
reservada e que hoxendfa a non solución do tema débese exclusivamente á
Deputación da Coruña.
O AUDITORIO, A PARTIDA -PERDIDA
Afnda-que Cufña di que é un tema a
analizar, a derivación dunha parte do
presuposto para a construcción do
Auditorio quedou sen concretar.
Hai que ter en conta que o ano pasado' o ConceUo Perdeu' trintaedoüs 'mílIóns de ptas. concedidos naquel intre
pola Xunta de Galicia, amais doutra
subvención de catrorce millóns de ptas.
que se conseguiran do Estado, é dicir un
total de cuarentaeseis millóns que se
escaparon porque o Concello non iniciou
o proxecto de obras do Auditorio (cabe
sinalar tamén que, polo mesmo motivo
perderonse centovinte millóns que se
conseguiran da Xunta pola xestión do
parlamentario do Foxo, Carlos Mella,
partida que irfa destinada á construcción
dun Centro de Distribución de material
didáctico que se instalarfa en Toedo).
POLIGONO INDUSTRIAL EN TOEDO
Por parte do Sr. Palmou, do Partido
Popular, houbo tamén unha petición a
respeito do Polfgono Industrial de Toedo, administrado por Sigalsa, aducindo
que tiña coñecemento de que debido ós
altos prezos do terreo, moitas empresas
non se arriscan a instalarse dentro do
recinto; Palmou pide que a COTOP se
faga cargo do P~ Industrial. Cufña Cres-

Qsalan

~
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po sinaloulle ó Sr. Palmou que para a
solución do tema deberfa de facer unha
interpelación no Parlamento.
O Polfgono Industrial, tal como se
está levando, é inoperante, xa que as
industrias instálanse fóra do poUgono.
Cabe sinalar que Sigalsa accedeu ó terreo
por un prezo irrisorio, (arredor de tres
millóns de ptas.) e agora pretende vender a 2.800 pesetas cada metro cadrado
de terreo, e asf, a maiorfa das parcelas
están a monte. Isto ven derivado da
decisión do Concello de concederlle a
explotación a unha empresa privada. O
que pretendfa ser un incentivo para a
industrialización da Estrada, constitue
un verdadeiro freo para ese desenvolvemento.
RESULTADOS
O concelleiro do BNG, Renda Lema,
aludiu ás múltiples promesas de Elvira
Fernández en relación ás peticións do
BNG para encarar unha serie de obras
cas que a Alcaldesa'aseguraba que se
fan a financiar por medio da Xunta, pero
agora, cando o Sr. conselleiro ven á
-Estrada, non hai máis concrecións que a
relacionada coa menora do tramo Ponte
Vea-A Estrada, da carretera comarcal
que chega a Vilapouca, e iso xa estaba
en proxecto ca anterior governo da Xunta
O BNG pensa que se o Sr. conselleiro
ven á Estrada deberfa vir con proxectos e plans concretos.
Apesares de que os Presupostos da
Xunta afnda non están elaborados, polas máis de cincocentas enmendas presentadas polos grupos da oposición, non
hai eJúbida de que, coa maiorfa coa que
conta o PP no Parlamento, istos serán
aprobados, pero, apesares diso, Cuiña
Crespo non se aventurou a maiores
cancrecións. Amais, Cuiña non dou rnoitas
esperanzas de acometer obras porque
engadiu que a aprobación dos Presupostos a mediados de ano non da moito
1empo de execución.
Manuela Plcallo

-~<k~
-~

- Jl!leduM e ~
-~~ima

RI ULLA ESQUINA A CASTELAO NUM. 1
TELEFONO 51 06 89
A ESTRADA

10

CONCELLO'

AGOSTO 1.990

CONTAAAAETAANC~

Entrevista a Alfonso Varela, líder do COS
indefinido, non nos deron por unha parte
opción a participar na potrtica do governo municipal, polo cal posiblemente as
intervencións do COS foran un pouco
descafeinadas, por decilo dalgunha
maneira, pero asimesmo tamén creo
que tratamos de presta-la máxima colaboración ós grupos de governo que fo- .
ron pasando polo concello, non interferindo en absoluto nas potrticas de governo, deixando governar con relativa facilidade. Fixemos unha polftica de oposición moi suave e prácticamente acatamo-Ia decisión do pavo de que os grupos
de governo que están ahf era por elección popular, esta foi un pouco a nosa
postura.
P: ¿Que opina vostede das crfticas á
súa postu ra abstencion ista dende outras grupos da oposición?
R: Achacousenos un pouco eso, que
eramos un grupo que nos destacabamas palas abstencións. Efectivamente,
abstivéf1lonos en bastantes decisións
municipais pero por un motivo moi concreto, non nos gusta nen beneficiar nen
perxudicar a nadie cunha decisión, polo
tanto nós as decisións tomámolas, positivas ou negativas, sempre e cando se
nos deixe participar nelas, o que non
estamos dispostos é a que utilicen ó
naso grupo simplemente para votar eso
está claro; polo tanto abstivémonos e
absterémonos en moitas das decisións
importantes ou non importantes sempre
e cando non nos deixen participar nela.
Ese é un tema que asumimos dende o
principio e como sabemos que un voto
positivo ou negativo pode ser moi importante ou decisivo preferimos absternos
antes de beneficiar ou perxudicar a ninguén.
PREGUNTA: Balance da xestión do
COS

RESPOSTA: Pois, o balance da
xestión do COS, eu dirfa que é un pouco

P: Esta era a primeira vez que era
vostede concellal

strada
ESTACION SERVICIO PI' 4.866
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R: A primeira e a ~Itima ...

funciona aquf, e como presidente desa
cooperativa e representante dun dun
sector agrfcola moi importante está
pasando momentos moi diffciles co tema
do sector leiteiro e efectivamente en
moitas ocasi6ns vfase imposibilitado para
asistir ás comisi6ns e incluso 6s plenos.
Entón, con moi bo criterio pola súa parte,
e que nós aceptamos de moi boa gana
plantexounos a posibilidade de dimitir
como concellal e pasou a ocupa-lo seu'
posta o terceiro da lista que ,é selesio.

P: ¿Que opini6n lIe merece a'vida
municipal?
R: Moi mala. Francamente é a primeira vez que estou na corporaci6n
municipal e leveime unha decepci6n moi
grande porque levo colaborando coa
Estrada moitos anos, son un enamorado
de A Estrada de toda a vida e levo colaborando en distintas asociaci6ns ou
entidades... bueno creo que practicamente as recorrfn todas e bueno no
P: Vostade non contempla a posibilitema politico, nas elecci6ns municipais
dade de volver a presentarse...
, fun coas mesmas ideas, colaborar coa
R: En principio non. Quedeime moi
Estrada sen preocuparme demasiado,
desencantado do que é a polftica muniou moi pouco, da cor que representaba.
cipal e bueno gústame tanto como desDesgraciadamente eu dirfa; para concurrir a un governo municipal hai que facecargar un camión de ladrillos agora
lo a través dun partido politico; no que
mesmo.
estou eu máis ou menos encasillado é
no Centro Democrático e SO,cial, paro
P: ¿Como ve o panorama cara ás
para min a cor dese partido vaise diluinpróximas municipais?
do un ha vez estás dentro da corporaci6n
R: Eu estou vendo que se van manmunicipal, para min ent6n é máis importe-las masmas liñas. Neste momento
tante governar para t6dolos estráden~
dirfa que hai dúas liñas moi importantes
ses, ~,.non soamente para os da mina
dentro da polftica municipal, que son o
ideolO'xfa ou para os que pansan coma
PP e o PSOE e vaise plantexar unha
" , min qu par~ os que me dean algo a
1"O.ita moi forte para que un dos dous
cambio. Por'iso leveime unhadecepci6n
gañe. Iso é o triste do asunto, que se vai
_ 'm:pi ,grande porque os govemos municitratar de que gañe un dos dous partidos,
" paíS non.:están actuando asf, iso está . nO,n de que gañe o concello e mentras a
, "cla'ro, e sempre hai un sector da povoapolftica municipal sexa asf a min non me
ción que se perxudica; sempre se toman
interesa.
decisi6ns polfticas e non prácticas e
todo isto'pordesgraciatrae consigo unha
P: ¿Que opinión lIe merece dende a
serie de compromisos polftios que logo
oposición a actividade do grupo de governo?
hai que devolver ou dalgunha maneita
R: 'Bueno, o CDS presentouse para
acatar é a larga sempre se perxudica ó
gaña-Ias eleccións, iso está claro. Pero
povo.
bueno convertémonos nun grua de
oposición, grupo ademáis moi minoritaP: ¿Por que dimitiu o seu compañeirio, e posiblemente pala nasa polftica de
ro de grupo?
non entrar nunha serie de pactos e nunha
R: Realmente afnda que normalmenserie de compromisos~ tamén se nos'
te as dimisións se soen xustificar por
tivo un pouco marxinados nas decisións
motivos profesionais, neste caso conmunicipais, podo dicirche que pode haber
creto é asL José Antonio Neira é unha
algúns temas que teriamos intentado
persoa que está moi ocupada, é o presitratar de ter gañado as eleccións e basdente da cooperativa de agri<?ultores que
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tantes dos que tiñamos no noso programa non se realizaron... nós tampouco
estamos dacordo co que está facendo o
grupo de governo; .terfamos enfocado
unha politica municipal totalmente distinta da que se está facendo, a pesares
de que sexa coincidente nalgúns pontos. Bueno non poderfa detallarche monas
cousas pero en principio rexeitarfamos o
tipo de polftica municipal que se está
facendo de consenso ou de quedar ben
coa zona rural ou co propio concallo.
Levarfamos unha polftica económica
moito máis forte da que se está levando,
tratando de mellara-la situación económica de A Estrada, de potencia-lo sector
agricola e industrial, de potencialo non
de quedar ben con él, porque cremas
que son dous mecanismos que unha vez
os pos en marcha automáticamente
móvese o resto, a construcción, o comercio" a rede viaria, a sanidade, a
ensinanza...
P: ¿Que opinión lIe merece a labor
de oposición que se fai en xeraló governo?
R: Hai de todo; eu comprendo que
unha labor de oposición dura é interesante, por unha parte é 'efectiva en canto
que controla, destapa e denuncia unha
serie de irregularidades que se soen
cometer arque sen duda en tódalas
corporacións municipais hai xente máis
seria e menos seria; entón unha oposición dura é importante, pero de tódalas
formas unha oposición excesivamente
dura tamén evita que poidas governar e
que poidas incluso consensuar unha serie
de pontos nas comisións ou nos plenos.
Entón por unha parte vexoa positiva e
por outra negativa, e nesta corporación
eu creo que hai das dúas, hai unha
politica de opsición excesivamente dura,
eu case dirfa que algunhas son de oposición por sistema, e outras menos duras e máis efectivas tamén.
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Balada dos salmóns de Antaño

Ante~ d:~. nada, para que ninguén se
chame .··.a··.. engaño, debo con1ifisar -e
confesou con tristeza- que"'~:n'Unca na
miña viqa vin un salmón vivo, nin moito
rn~_·."'Urt·.~·,Gapás de pescar tan sequera
. un::Mf\;~Q:e,·.pequerrecho. Falo polo tanto
de'Ófdá$~~AYe tampouco é mala forma de
talar.
.
Asf e toqp:son home de té -os que de
·~:.:~quenostostes á cataquesis parroquial
'aprendestes a cartilla de Padre Astete
:>Ca sabedes que fé é creer no que non
vimos- e ainda que xamais vin un salmón no rio da Ulla, teño té en que aU os
hai e contra tamén en que algún dia
acabarei por pescar un. Ben sei que son
bastante burro nesa arte; pero din os
que saben que "canto máis burro, máis
peixa", e como o salmón ven senda un
bo peixe, digo eu que... a ver.
Para poder talar hoxe con máis propiedade sobre o tema, por se se cumpUa
o dito, ainda ante mismo baixei pala
Ribeira e cansei.me de facer lances todo

/.e

o dia desde Ximonde á Ponte Ulla.
Pero os fados fluviais e piscatorios
non me foron propicios. Non só nin o
primeiro salmón demostrou amáis mfnimo interés palas minas" cucharillas" -e
iso que as probei de distintos tipos e con
cores do máis rechamante- senón que
tamén as troitas se mostraron remisas,
ate o punto de que cheguei a sospeitar
se no rfo, aparte da contaminación que
nos baixa de non sei ande, non haberfa
máis que escalos e rans.
Daquela -pensei para min- non serfa
mal tema titular asf este pregón: 11 O
Escalo, Rei do Ulla u, tal como me aconSttllou o meu amigo. ¿ Oye vos parece
? .. Vexo que alguén torce o bico por al.
Non, a causa deste xeito non marcha.
Falernos daqu91a do salmón.
Cando eu era nena, unha das aventuras máis alucinantes que podfa correr
un rapás do meu tempo era facer a viaxe
de A Estrada a Santiago, un xoves, que
daquela era al( o dia da feira, e nun

daqueles coches de Temes, Garcfa, ou
o Express de Tabeirós, que aparte de
xente, levaban parcos, cuxos, ovellas,
cabras e galiñas para feirear na carbalIeira de Santa Susana.
Se ó coche da Estradense, que facfa
a Linea diaria a Santiago, lIe levaba máis
dunha longufsima hora o traxecto, os
das feiras, que paraban cada cincuenta
metros para coller aquel tratante, subir
aquela carabela con cereixas, ou baixar
o cesto dos queixos da señora Maria,
tardaban máis que o Transiberiano en
facer o traxecto de Moscú á Vladivostok,
ou polo menos asf 110 parecfa á miña
impaciencia infantil.
Para matar aquel tempo inacabable,
no ómnibus falábase de todo o habido e
por haber, anque eu, nena aburrido e
impaciente, o único que facfa era mirar
pola xanela e tirar do coche coa vista
cara adiante a ver se asf apuraba un
pouco máis. Xa pasamos Toedo, decfa
para min cando levabamos máis ou menos
uns vinta minutos de viaxe. Af veñen as
curvas de Baloira, pensaba ó cabo doutro carta de hora de traqueteo daquela
paixase lunarde morrillo mal apisonado.
Alá está ainda o Souto de Vea, rosmaba
con impaciencia media hora e douscentos cincuenta baches despois.
E somente se me aledaba un pouco
o espirito cando empezaba a ver acolá
abaixo ario. f Ai que fermosura a do rio
I Pra min case pagaba máis a pena
quedar aH todo o dia a ver correr a auga,
que continuar a viaxe camino de Compostela, que ó fin e ó cabo era un lugar
no que non habfa causa de maior interés, sanón casas, coma na Estrada,
anque fosen moitas máis e máis grandes.
Chegaba porfin o autobús renqueante á Ponte Vea, e daquela era outra para
pasala, estrelta como a cons~ruiran eses
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condenados de romanos. Alá baixaba o
revisor para dirixir a manobra. Adiante,
adiante, decfa. Na traseira bruaba unha
vaca. As conversas segufan animadas
por todo o alto na tertulia viaxeira. E o
conductor bufaba, metra a primeira,
enfiaba mal a ponte, arrecuaba en marcha atrás... En fin, todo un martirio para
un rapá,s coma min, que soñaba con
trens veloces, avións a reacción e foguetes espaciais.
Cando as manobras se empezaban
a facer traballosas, a xente botaba a
cabeza por fóra da xanela, para axudar
coas suas recomendacións: IIPor aquf
libras, Avelino","Torce un pouco o volante á esquerda". "Dalle, dalle todo"...
E nestas, escoitábase o berro dunha
muller: "Mirade, poralfvai un salmón". E
xa todos desentendidos da manobra: "
¿Por onde? ¿Por ande? 11 " Por aH, ha,
mirade ben 11 1I Pois eu non vexo nada 11.
11 Serás parvo ti, ou estarás para vender
o cupón. fVaia, alá vail Xa non se ve;
meteuse debaixo da
ponte 11. '
E os incrédulos, que eran maiorfa ós s~~s anos xa esquenceran ó Padre
Astete- torcfan o bico: liBo, ¿que iba ver
esta? Un salmón, di; pero se na tua vida
viches un salmón diante, nin sequera
retr~~:~d9". IIQue si que o vine Acáboo de
ver agQra- 'm.ismo", porfiaba aquela émula
de 'Ro,drigo de Triana en versión estra,,",dense. "¿E como é lago?", inquerfa o
,: máis incrédulo de todos, un tipo que xa
tiña sana de librepensador na parroquia.
"Pois é grande; asf pouco máis ou menos,
e ten a misma cordun becerro" (Daquela non comprfa decir un becerro do
pais" porque as fronteiras estaban cerradas, que de fóra de España s6 podfa
vir mal. E ninguén soiiaba con importar
vacas holandesas ou frisonas, fvade retro!
Todas eran marelas, ou rubias, como
Deus manda). "fA cor dun becerro! vaites, vaites..." rian todos os feirantes do
ómnibus a coro. ¿Pero ande se veu
outra?" IIfQue si, ignorantes, palermas,
lI
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que si!", non se arredaba a descubridora, "a cor dun becerro; por iso me decatei de que era un salmón; que o meu
home ben que o comeu dunha ves que
foi a un,ha reuni6n na Delegación do
Movimiento e'n Pontevedra, e ben me
dixo á volta: Marfa, os salmóns sonche
talmente coma os becerros, ténenche a
carne sonrosadiña e saben coma Dios".
Eu, entalado no meu rincón, calaba e
tomaba nota, en previsión de que andados os anos alguén me pedise facer un
pregón que versase sobre salmónidos.
De modo -pensaba- que o salmón é
grande, moito máis enormfsimo que as
troitas, e ten a cor das vacas. Bo é
sabelo, bo é sabelo...
Continuaba a miña vida monótona e
aburrida logo, lorixe do rio; da casa para
a escola de don Javier Luces, ande
aprendfa aquela longursima reste de reis
godos, que empezaba: Ataulfo, Sigeri-'
ca, Walia, Teodoredo... Da escala á Baiuca
a darlle unhas patadas á pelota, ou p~ra
as carballeiras de Xestoso ou de Louzau, a facer o tarzán palas árbores, ou
armar unha batalla a cantazos cos de
Bedelle, ou ir ós niños polo seu tempo. E
de volta outra ves para a casa a escoitar
os discos dedicados de Radio Andorra
despois de cear.
Até que chegaba o vrau e poiifan
punto na escala. Eran as tan esperadas
como curtas vacaci6ns. Daquela sempre te mandaban uns dias á aldea, para
desconxertinarte un pouco dos aires
viciados da grande urbe. E alá marchaba eu encantado. A aldea era o sitio máis
maravilloso do mundo, porque polo seu
pé pasaba un rio. E o rio non era un rio
calquera, fvaiche boa! Era nin máis nin
menos que o rio grande da Ulla. fQue
emoción!.
O rio estaba cheo de causas interesantes. Auga, camposas, pequenas
insuas nas que un se podfa imaxinar
Tom Sawyer no Mississipi, barcas... A
barca da Ribeira era enorme, nela pasaban vacas exente dun a outro lado. E os
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barqueiros eran os tios do meu curmán
Mancho, o que me facfa sentir un pouco
propietario a min tamén.
E polo remoto parentesco cos donas
daquel baixel, pasaba o tempo marta a
carón seu, soiiando travesfas, a gardar
o seu repouso nas horas quentes da
sesta, cando o sol pegaba duro e os
grillos paraban de cantar abafados.
Era emocionante estar aH á be ira da
auga, e escoitar no silencio, por riba das
ondas, unha vós forte desde a outra
banda do rio: fBarqueiro! fBarqueirooo!
E alá viiia pala baixada das Regas o
Delmiro Pé de Cabra, que como tiña
todo o tempo do mundo, sempre paraba
a me contar historias extraordinarias de
cheas que anegaban a carreteira da
Ulla, de árbores e animais que baixaban
na corrente... E tamén increibles aventuras de pesca, ¿como non? IIEsta primavera subian os salmóns arrabiados",
contábame, Il uns bichos de medo, pódesmo crer. Mira a forza que tiñan, que
brincaban dun salto por riba da Ponte
Sarand6n e alá iban rio arriba, rumbarumba, rumba-rumba... E subian tantos
que case te podfas poñer no medio da!
ponte e empezar a zorregar cauces no
aire. Ainda que non quixeses, a algún
sempre acababas por lIe bater. E hale,
zoupa, salmón f6ra do rio, f6 pote con
el!"
Eu calaba e abrfa a boca admirado,
fQue abelencia para contar historias
fluviais tiña o diano do Pé de Cabral E
nun rincón do meu cerebro almacenaba
a nova información: "Os salm6ns dan
uns brincos tan grandes que poden pasar
voando por riba da Ponte de Sarandón".

x. Manuel Martínez Oca
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A Vila da Estrada
o artigo que aparece baixo estas liñas é unha 'traducción libre doutro publicado no periódico "El Estradense" o 2
de Maio de 1.908 por José Luces Miranda. CONTRARRETRANCA Intenta con esta reedición,. recuperar a tradición
periodística e rememorar a situación da vila nesa época.

SE PUBLICA. -LOS.
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.PREOOS DE SUSCRIPOÓN.-En Estrada. trimesfn!, 0"15 pesew.-Fuera.--mmeS
mestre, ulIL.¡leseia.-Número sueltO, CINCO ,cénümos.
'
Anunaos y redImO$, á precio,s co~onates::

REDAGcíON y'ADMIHI5~A~[9H: •G1UiliE ·DE SAN ItORENZO

No ano 1.836 o xuiz de primeira
instáncia designado a Tabeirós na provincia de Pontevedra, poñia pé na terra
depois dunha xornada de catro leguas a
través de accidentados e pedregosos
camiños, nun lugar de catro ou seis
casas, non contando por tais outros tantos
cobertizos e cerradas sito ao redor dunha ermida do Espfrito Santo no meio da
secular arboreda denominada Campo
da Estrada, onde descansaban os peregrinos que ian a Santiago de Compostela, cuxas torres descubrian no horizonte
do Norde. Este lugar, con sertan reducido, servia de Ifmite entre as xurisdiccións de Vea e Tabeirós e pertencia a
partes iguais ás parroquias de Figueiroa, Ouzande e Guimarei. Xa daquela
habia nel duas ou tres casas baixas e
afumadas con balcón de madeira cuberto detella. Un ramo de loureiro, atado ao
balaustre dun dos balcóns, anunciaba
aos transeuntes que non morrerian de
sede achegando-se a aquela casa,
sempre que foran provistos do preciso
numerário.
Fatigado debia chegar o noso xuiz,
porque, segundo contan as crónicas,
tomando por guia o ramo, en,trou na
casa seguido do alugador e tomou un
refrixerio bastante curto. Continou logo
a sua xornada cara ao Sul por corredoiras crebadas, cubertas de silvas, herbas

salgueiras e outras enredadeiras, e
sementadas de croios como as de hoxendia. Atravesando aquf unha carbalIeira ou regato e máis alá un lugar, ia
preguntando por Tabeirós, e chamando
a atención dos cans gardians das eiras
que dun lado e outro do camiño lIe saian
ao encontro e abrouxaban co seu ladrar.
Ao fin, despois de média legua galega
chegou .á Consolación, un dos lugares
que formaban e forman a parróquia de
Tabeirós, composto de várias casiñas
xuntas nunhá chaira cuberta de frondosos carballos. Preguntou aos veciños, e
estes guiaron-no á casa do Catalá, un
dos máis facendosos, que comerciaba
xa daquela co viño e outros artfculos.
Enteirado o propietário da intención do
recén chegado, preocupou-lIe o temor
de que o xuzgado chamase a atención
das partidas latro-facciosas que ainda
rondaban polo pafs, e se convertise aquel
povo en teatro de cenas sanguentas e
vftima de toda clase de vexacións a sua
persoa e intereses. Negou-se, polo tanto, a hospeda-lo, escusando-se coa falta
de local e comodidades, e tratou de
disuadi-Io de ficar aH, asegurando, entre
outras cousas que só na Estrada acharia pousada para unha persoa da sua
categoria, engadindo que aquel lugar
non era Tabeirós, que Tabeirós era A
Estrada, e recomendando-lIe acasadun
indiano recén estabrecido nela. Non moi
satisfeito voltou o acarreirado Xuiz a
desandar o andado, encarando A Estrada, por máis que o aillado e inculto deste

dúbidas o mercader da casa do balcón
de pao. Era este indiano persoa de moito
mundo e boas maneiras que, coñecendo o ben que lIe entraba pala porta,
recibiu-no do xeito mais cortés, confirmando coa maior frescura do mundo os
asertos do seu colega da Consolación,
sen dúbida, obtivo o cargo de procurador tempo andando.
Catro anos máis tarde, o pronunciamento de 1840 deu ocasión a que unha
Xunta Directiva, nomeada polo pavo e
apoiada pala Milicia Nacional de Tabeirós, destituindo ao Concello residente
en Cereixo, nomean-se Alcaide e Concellais e traslada-se á Estrada a capitaIidade do Concello. Case ao masmo
tempo estabreceron-se o Rexistro de
Hipotecas, a Administración de Estancadas e a Estafeta con ledfcia de todos.
Con estes elementos foi asentando
pouco a pouco un núcleo de povoación
que, progresivamente agrandado veu a
constituir un fermoso lugar, declarado
vila por Real Decreto de 6 de Xullo do 59,
que conta xa naquel enton trescentos

lugar aumentase as suas simpatias pola
Consolación, cuxa amenidade facian
maior as aldeas inmediatas coas suas
veigas, hortas e herbeiras. Sacou-no de
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vicinos e máis de mil douscentos habitantes, levando trazas de seguir adquirindo moito maior desenvolvimento.
'
Asenta-se esta vila catro leguas ao
Sul-Oeste de Santiago e seis ao Noroeste de Pontevedra, en forma de cruz,
ocupando máis dun quil6metro de Nacente a Ponente e algo máis de Norde a
Su!. Forman as suas principais ruas a
estrada de Carril a Silleda e a de Santiago a Soutelo de Montes.

AGOSTO 1.990

Cuntis, da Estrada a Santiago e de Lalfn
a Portas, e por outra moitedume de
carros e cabaleirias que circulan palas
catro vias.
A importáncia desta feira pode deducir-se pala preséncia de duas dúcias de
tendeiros ambulantes que venen a armar os seus toldos na praza e representar-se pala venda, entre outros productos e mercadarias do pafs,de quince
vinte carros e sementes e duascentas
cestas de fruta, queixo, manteiga, ovos,
galinas, xam6ns e legumes que expor'
tan
a outras parr6quias, o cal non impide
'.
1'
o movimento relativamente animado dos
demais dias da ·semana para abastecimento da vila. Esta animaci6n medra
considerabelmente nos dias festivos,
~~~,
sobre todo, polo tocante á venda de
~_.J~ JI Villi de La Estrada
fruta.
--~
1923
.
.
Ao Nor-Leste, lindando coa vila, achase nun declive con fiadas de carballos, O'
Aberta a todos ventas, a sua tempeCampo da Feira, asf denominado por
ratura é, non obstante, agradabel ainda
celebrar-se nel as que tenen lugar os
no inverno a causa dos bascas que a
dias 7, 16 e último de cada mes, e as
circundan, fluctuando o termómetro
anuais de Pascua e San Martiño, ande
centfgrado entre os 10 2 e os 15º' na
se efectuan toda clase de transacci6ns
devandita estación e dos 15º aos 20 2 no
de gado vacuno, cabalar, lanar e porciverán. Clima tan benigno non podia menos
no, que constituen a principal riqueza da
que s~r favorabel á saude, e disto dan:. comarca.
te~t~ttf~.f.la, por unha banda, a gran
Dan vida a estas feiras e mercados
d~sp~t~'p'orci6n que existe entre o númeas 51 parr6quias do concello, con vinte
ro de'defunci6ns e o de nacirnentos (non
máis dos de Cardedo e Forcarei, correschega aO.. ,dez por cen), e pola outra, a
PQndentes a este partido, e outras moi', . .natªbel m~!lqria, que nesta vila experi- , tasdas provfncias da Coruna e Pontevemetl~n. o's"e'Ofermos vidos de fora, 'sindra.
As principais producci6ns do conce110 son o mainzo, trigo, centeo, viña,
millo, avea, litio, cebada, pataca, fabas,
. case todaSr,;dan':flEY>rin aspecto ledo.
e outras leguminosas como a col, repoUntiapraza' irregular, chamada a Princilo, leituga, escarola, chfcharos, pemenpal, :'~i.nt~tseGCión das mentadas estratos, tomates, etc. É asimesmo extraordidas",'e;'(lutra máis ao sul-oeste, coa sua
nariamente fertil en frutas como a fresa,
tonta no meio, non bastan os dias da
a cereixa, na sua variedade de espécies
feira (os sábados) para a exposición de
até a guinda, albaricoque, melocot6n,
mercadarias á venda, nen para deixar
fatóns, pavias, ameixas, paladinos, fipaso dabondo para público, ameazado
gas, mazáns, naces, uvas, castanas,
todos os dias de ser atropellado polos
nfsperos, etc.etc.,e ainda en pequena
coches que fan a lina de Santiago a
escala o limón, a lima e a laranxa doce.
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A avelá escasea moito, e é causa, moi
extrana, pois as ribeiras destes ríos
convidan ao seu cultivo, que como acontece nas do Sella e os seus afluintes en
Asturies, ande sustitue aos case inútiles
ameneiros e sabugueiros, podería dar
lugar a unha Gonsiderabel exportación'
para Inglaterra, deixando no pafs algúns
millóns de reais. A caza e a pesca son
, abondosfsimas.
Hai dous macelos públicos ande se
expoñen diariamente uns douscentos
quilogramo's de vitela, tres ou catro tou-

ciñarias, unha bolaria e vári~s panadarias para brona, centeo e trigo" insuficientes a impedir ,o acarreo e venda do
pan de Santiago, non fa~ando duas dúcias
de leiteiras das inmediacións, e peixe
fresco a maior parte do ano. Cantan-se,
na vila tres importantes comércios de '
tecidos, sen contar outras tendas de
menos envergadura, máis de trinta ultramariños, unhas cincuenta tabernas,
duas f·ábricas de chocolate,. unha d~
xab6n, dez ou doce fig6ns de distintas
categorias, catro ou cinco pousadas,
duas ou tres ande se dá café e tres
confitarias. Existen, ademais, duas platarías, duas reloxarias, cinco alfaiata":
rias, máis dunha dúcia de zapatarias,
seis ·talleres de carpintaria e tonelaria,'
tres ou catro armerías, un fabricante de
camas, várias ferretarias, cinco ou seis
ferreiros, louzarias e cristalarias, dous
mestres follalateiros, unha ceraria, un
guarnicioneiro, unha foguetari~, unha
fábrica de, luz eléctrica, outra de curtidos
e outra de gaseosas, tres barbarias,
duas sociedades de recreo, unha imprensa na que se imprime un peri6dico
semanal e ande se fan toda clase de '
traballos tipográficos e acaso algo máis
que non temas presente agora. Tampouco faltan duas boticas ben surtidas,
vários acreditados médicos e un veterinário.

José

Luce~ Miranda
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Entrevista·a Mariano Lema,responsábel do
SLG

P.- Durante este último ano houbo
unha série de acontecimentos, todos
eles nefastos para o agro, e con poucos
datos recibidos polos interesados, o'u
sexa, polos gandeiros. ¿Pódesnos facer
un esquema até chegar o momento actual
no que persiste a crise?
'
R.- A remates de Setembro do ano'
pasado, na empresa Larsa, cando se ia
cobrar o mes de Set~mbro e Outubro,
xurdiron problemas de cobro.Varios
Bancos, ou tódos os Bancos, eludiron

sistematicamente todos os talóns que
os productores de leite lan cobrar. Entón, este feito foise agravando, e sucesivamente foi aumentando o coñecimento
por parte do SLG de cal era a situación
'de Larsa. En principio ese problema
parecia un problema de falta de liquidez
da empresa, por retrasos no cobro
dunha partida de leite en polvo.
P.- ¿ Terá algunha unión con todo
isto a implantación de aranciAs ~lJnArfi-

cies comerciais e a presión que exercen
estas sobre as industrias e empresas
transformadoras do leite ?
R.- Exactamente. Hai que pensar
que no mes de Agosto vai haber unha
superficie comercial importante de Galicia na que unha empresa francesa vai
ofertar ¡eite en brick a 57 pesetas o litro.
Non hai ningunha industria galega que
poida competir con eses prezos. Probabelmente ese leite que se oferte vai ser
francés; ou ben non será leite, isto é ,

o Sindicato ofreceche os
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sa tiña baseada toda a sua estratexia,
no ano 89 na venda de leite en polvo
para Holanda, e concidiu cunha baixada
moi importante dese leite en polvo, xa
que en Xuño do 89 estaba o kilo a 380
pts. e en Agosto baixou a 325, e esa
situación, ademais, colleu ao grupo de
empresas LARSA cunha partida de 8.000
Toneladas de leite en polvo, coa coincidéncia de que cos prezos que estaban
pagando aquf, perderon cartas, ou estaban perdendo cartas nunhas partidas
que contaban vender anualmente. Aparte, habla stocks acumulados, que naquel momento non tiñan safda,porque
varias empresas que tiñan acordos con
eles non os cumpliron.

serán só lácteos con extractos
de
grasa de balea. Niso si pode incidir
a polrtica comunitária, é o telón de
fondo de toda esta situación ~o agro galego.
P.- ¿ Pódesnos tacer un resumo, dos
factores que ·co·ndicionaron o que se
atisba como unha creba total do grupo
de empresas LARSA ?
R.- Ben, todo o problema de LARSA
é un problema complexo,resumi-Io non
é fácil. En principio parecfa un problema
de liquide~ da. empresa, momentáneo,
xa que' . ··:a Administración debfalle á
errpresa LARSA, naquel momento, 1.200
millóns en.concepto de montantes compens~tór~os, da campana de leite escolar e, en· terceiro lugar, do leite que
mandapan para intervención, que, se
estaba, daquela cobranndo esas parti...~as a 120 dias. Iso, coincidiu, naqueles
.. tempos, cun enrarecimento da polltica
bancaria, o famoso enfriamento da economia, onde os bancos se negaban sistematicamente a conceder créditos en
situacións non normais. En terceiro lugar, tamén se plantexaba que a empre-

P.- ¿ Cómo estaba actuando a
Administración para frenar estes problemas xa latentes?
R.- Esta situación foise agravando
até o mes de Decembro. A intervención
da Consellerfa de Agricultura foi unha
intervención electoralista. Daquela Sineiro optou por buscar o voto fácil e non
por plantexar unha solución de futuro e
consecuente para o sector, asf, só foi a
concesión dun balón de osfxeno que lIe
permitiria afrontar con garantias as eleccións autonómicas, pero non afrontar
con garantias o fl)turo da empresa.
P.- Nesas datas, ¿ como estaba a
actuar o Sindiacato Labrego Galego ?
R.- Daquela, o Sindicato, que tiña
convocada unha mobilización para esixir respostas da Administración, recibiu
'palabras, naquel momento, tranquilizadoras de Francisco Sineiro, no sentido
de dicer: tranquilos todos, que este é
un problema momentáneo, de falta de liquidez e a empresa é solvente, e doubos
a miña palabra de que é solvente ". E
estas son palabras textuais que Francisco Sineiro me dixo a mfn concretamente. Entón, a situación foise deteriorando
cada vez máis, os retrasos nos pagos
que estaba sostendo Larsa, que en prin11

cipio eran de trinta ou coarenta dias
foron aumentando paulatinamente, agoré.
mesmo son de dousmeses, de sesenta
dias e pico ... e iso coincidiu nunha situación, na que lago da sorpresa inicial,
nós, desde o Sindicato plantexamos que
houbera unha intervención inmediata e
,decidida e no sentido de que aqul se
traballara na constitución dun grupo industrial galego forte.
~.-Neses meses, ¿ Qué estaba
supoñendo para o agro galego a política económica da Comunidade Económica Europea? ¿Cales eran ·os costes
para os nasos labregos ?
R.- Coa situación antes dita chegou
o mes de Xaneiro. No mes de Xaneiro
deste ano cubriuse só no mes de Xaneiro a cuota da CEE apta para importación. E dicer, a CEE establece unhas
cuotas de importación, determinadas
polos paises e no mes de Xaneiro foi cuberta a cuota de queixo de todo este
ano. Todo este é queixo francés. Isto
provocou un pánico tremendo nas industrias e ese pánico que se acentuou
no mes de febreiro, provocou, xa desde
o mes de Xaneiro, unha cafda dos prezas, ao que se lIe engadiu o incumprimento da arbitraxe que tiña establecida
o Ministério naquel momento, até o 31
de Marzo, que era de 42 pesetas. Esta
situación, esbozada en Xaneiro, motivada pala importación do queixo francés,
a mansalva, estas importacións seguiron aumentando, e asf, podemos ver
que, no que levamos de ano, a importación de productos lácteos franceses polo
Estado español, esencialmente os productos elaborados, tipo queixo, iogur,
chocolate e causas destas, son xa, ca
ano mediado, catro veces máis que as
importacións que houbo o ano
pasado,fcatro veces máisL

P.- Xa comezaba a albiscar unhé
crise prolongada... ¿ Cal foi a actitude de
SLG ou, cara onde encamiñou o Sindi

TALLERES LOUZAO
SERV:lCIO

MECANICA
SERVICIO

MERCEDES - BENZ
Telf. 5 7 :1 9 1 4

18

OFICIAL

CHAPA
DE

GRUA

PINTURA.

PERMANENTE

Fe rn a n d o Con d e, 142

A [S T R A DA

(Pontevedra)

RURAL

AGOSTO 1.990

CONTRARRETRANCA

.magnitude, que evidentemente conlevaria a dimisión, ipso facto, do Conselleiro
de Agricultura e do Conselleiro de
Industria, polo menos, eu entendo que
debe de ser asf.

cato a sua loita de reivindicación dunha
maior atención para o campo galego ?
R.-Bueno, nesta situación, o que si
ocurre é que o naso Sindicato, en solitário, lanza xa a consiqna de que aquf está
preparándo-se, está realizándo-se a reconversión, unha reconversión durfsima
do sector lácteo galego. O SLG, naquel
momento advertiu tamén que non famas
consentir que o principal grupo galego,
que era LAR8A, carra en mans de c~pi
tal extranxeiro. De feito, é sintomático o
cambio de actitude manifestado pala
Conselleria de Agricultura nos últimos
tempos. E de recordar, a este respeito,
que o conselleiro Romay, no mes de
Marzo, cando se empezou a atisbar que
LAR8A poidera ser comprada por unha
multinacional francesa, daquela manifestara que Ile parecia moi ben a entrada
de capital fresco. Agora mesmo, a solución que plantexan para LAR8A nós non
a consideramos amáis axeitada nin a
máis acertada, si evidentemente hai unha
causa clara: que se nestes momentos a
Xunta de Galicia deixa que LARSA se
venda a I:Jn ha empresa multinacional vai
supoñer-lIe un coste polftico de tal

ft
~
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P.- Agora cumpriria tacer unha
valoración das informacións verquidas
polos medios de comunicación que
máis fixeron de cortinas de fume, e en
moitas ocasións serviron para confundir
e viciar máis o ambiente dentro do
sector leifeiro. ¿ Poderfas tacer un resumo das distintas actitudes ou declaracións que apareceron nos medios informativos?
R.- Si, bueno. A práctica que estaban levando, ou .que levaban até hai
pouco as duas Administracións, tanto a
Central como a Autonómica, afnda que
da Autonómica hai que facer unha matización destes últimos tempos, é a práctica do liberalismo francés de IIlaisser
faire, laisser passer", é dicer, deixar
facer, deixar pasar. Son sintomáticas as
declaracións do Ministro de Agricultura
cando se producen os incumplimentos
do laudo dictado polo mesmo Ministério
polo do prezo mfnimo, de que o Ministério como non compra nin vende leite non
ten porque fixar prezos. Isto é o da
Administración Central, ca afán, moi
evidente, de lanzar-lIe, de devolver-lIe a
pelota á Administración Autonómica
Galega. Esta, naquel momento, falo dos
meses de Xaneiro e Febreiro, acaba,ba
practicamente de tomar posesión, nin siquera se sentaran nas sillas do governo
de San Caetano, cando estoupou todo o
. conflicto do leite. Ent6n, neste conflicto,
a Conselleria plantexou unha polftica de
xestos, bueno, supoño que co afán de
tranquilizar un pouco á opinión pública.
Fixéron-se promesas no sentido do laboratório...
P.- ¿ Pódesnos achegar aos elementos que máis incidiron para que se
retrasara continuamente a posta en
funcionamento dese laborat6rio ?

1> 1>
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R.- Bueno, o tema do laboratório é
unha reivindicación histórica do sindicalismo agrário galego e, empezou-se a
traballar no proxecto do laboratório, se
non recordo mal, no mes de Xaneiro do
ano 89, no que se empezou a traballar
nos estatutos, no plan de viabilidade, no
proxecto económico e no acondicionamento do laboratório. Daquela existia o
compromiso, por parte da Conselleria
en mans de Francisco Sineiro, do PSOE,
de que o laborat6rio empezara a funcionar antes do mes de Outubro daquel
ano. Despois xa non era Oulubro: que
era Xaneiro, despois de Abril afnda queda
Maio... e agora a ver se para Setembro,
por fin, se consigue que empece a funcionar, polo menos para a análise de
composición do leite, isto é, para a grasa
e a protefna.
O retraso na .posta en marcha do
laborat6rio ten un só responsabel, que
son os empresários, que non teñen nin
tiñan ningún interés en que houbera un
laboratório no que o control das calidades fora imparcial e fora obxetivo, na
medida en que é sabido de todos que
nas guerras de prezos tanto á alza como
á baixa,se úsa precisamente o mecanismo das calidades para baixar ou para
subir prezos cando lIe interesa ás industrias. De feito é significativo que empresas como Nestlé de Cesures que non
ten equipo suficiente no laboratório da
sua empresa para facer análises de bacterioloxia, as penalizacións por esta
cuestión Nestlé fixo-as e fai-nas sempre
en función do critério empresarial. Este,
afnda que todas son iguais, é o exemplo
máis claro e evidente de cal é o comportamento das industrias. E dicer, que
Nestlé cando lIe vai ben q,ue suba o
prezo do leite, calle e dalle aos productores 5 pesetas en protefnas ou 5 pesetas
en bactarioloxia, taña ou non teña frio,
incluso. Isto no verán pasado ten ocurrido. Cando hai que baixar o prezo, pois a
empresa, sistemáticamente, di-lIe a
todo o mundo que ten IIcalidada de", isto

~ Plaza Galicio, 10
~

570228

19

CONTRAARErRANCA

é, máis de 750.000 bacterias por centfmetro cúbico, e que entonces, polo
tanto hai que descontar-lIe un~a peseta,
ou duas ou tres ou o que,lI~~,ppte a eles.
Entón, como dicta, nesá~situación do
me$ de Febreiro, na que co'mo falamos,
a Conselleria acababa de asentar-se
foi cando se empeza a negociar ,o que
logo se dou., en chamar o acordo de
Gufsamo. Cando esa mesa de negociación do sector lácteo se reuniu, nós
.. plantexamos, de entrada xa, duas cues,tjón$:pr.:~ias:,Anecesidade de resolver
as :;~uesti6ns que, afnda estaban pendientes' 'de re'solUción, concretamentE
, ~r.a o ",problema do retraso nos cobros
, .",q~ $,ufri~n os productores de LARSA e
de"Vat,do Tamuxe, e en segundo lugar,
os irnCumplimentos de laudo do Ministério, que sistematicamente vinan facendo
as industrias. O resto das organizacións
agrárias, xunto coa Administración central
e coa Autonómica, por suposto ca beneplácito das industrias, dixeron que
diso nada, que auga pasada non move
muiño, e que habla que tirar para diante
e olvidar o de atrás. Entón, nós, foi
cando lIe plantexamos a segunda condi-
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ción nosa, que nós, antes de,empezar a
falar de prezos querlamos que se estableceran garantias de cumplimento de
acordos. Esas garantias non foron establecidas, o Acordo de Gufsamo non se
efectivizou na práctica, por suposto
cúmplen-o todas as empresas u a rajatabla u, porque permite tal discrecionalidade ás empresas que é imposibel incumpli-Io... Nós, non firmamos ese acordo e
nós xa, desde Febreiro empezamos a
convocar mobilizacións. Odia 15 de
Xaneiro houbo unha manifestación convocada a nivel comarcal en Lugo, polo
prob~ma do retraso dos cobros en LARSA
á que asistiron, pois bueno, unhas 1500
persoas. A principios de Febreiro, unha
Asemblea convocada a nfvel nacional
polo sindicato, á que foron chamados
representantes de comarcas e cargos
locais do Sindicato, celébra-se en Silleda cunha asisténcia de 3.000 persoas e
decide-se realizar unha mobilizaci6n o
dia1 de Abril en Santiago de Compostela. Posteriormente, uns dfas despois,
nunha reunión dos sindicatos da Cornisa Cantábrica celebrada en Oviedo,
acordou-se, en toda a Cornisa realizar
unha mobilizaci6n conxuntamente para
o dfa 15 de Marzo. Esa mobilización, n6s
fixémo-Ia diante das catro Delegaci6ns
Provinciais de Galicia e polo que a Pontevedra se refire, parece que foi un
importante éxito e un importante paso
adiante do SLG. No mes de Abril, a
manifestación coñecida, e despois, posteriormente, odia 26 de Abril a tractorada máis importante convocada nunca
por só unha organización,ao igual que
pasara coa manifestación do dia 1 de
Abril.
R.- Paralelamente, os acontecimentos, a nfvel social, siguen a sua evolución. O acordo de Gufsamo é cumplido,
porque, xa digo, é imposibel non cumplir
ese acordo, pero os prezos siguen baixando, os retrasos nos pagos siguen aumentando, a crispación no agro sigue
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manifestándó-se, e o noso Sindicato,
con todo, sempre procurou, sempre
pretendeu abrir e manter, unha vfa de
concertación social. Foi precisamente
xa desde aquela, cando manifestamos a
necesidade de crear un amplo espectro
social, unha ampla base social, formada
non somente porlabregos, senón'tamén
polo pequeno comércio, por intelectuais,
por universitários, por vendedores de
piensos, xente das vilas en xeral, que
dunha maneira moi directa vai ver-se
afectada pala integración de Galicia na
CEE, e, entón, con todo ese espectro
social crear unha frente única contra o
Mercado Común, precisamente por iso,
e dende esa lóxica, dende a que se lIe
pediu a todos os comerciantes das vilas
que o dfa 26 de Abril pecharan o seu
comercio en solidaridade con esta situación que se está a vivir. Entón, ese
sistema de reconversión sigue avanzando, os prezos seguen baixando e as previsións das industrias son que no 1993
se pague o litro de leite a 32 pesetas.
Eles queren facerlle pagar o costé da
reconversión exclusivamente aos productores. Iso, por unha parte. As admi·
nistracións, Central e Autonómica, la·
vándo-se as mans e non querendo mo·
llar-se no tema. Nesa contexto foi come
nós, despois de moito esperar, e de moi
ta paciéncia, e de vários actos pontuai:
diante do Parlamento galego, cando S4
debatia unha Proposición Non de Lei di
grupos p'arlamentarios galegos, isto ~
do BNG, de Esquerda Galega, cando s
debatia unha Proposición Non de Le1 d
grupos parlamentários galegos, isto f
do BNG, de Esquerda Galega e de Cf
alición Galega, af fixemos unha concel
tración, que foi odia 8 de Maio. Despo
desa mobilización, a dirección do Sin<
cato decidiu facer unha 'mobilizacif
indefinida. Esa mobilización comezou
dfa 21 de Abril e a estratexia do Sindic
to foi implicar ás duas Administración:
ademais celebrou-se conxuntamen
paralelamente en Santiago e na Coruf
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En Santiago, concentrados diante do
Pazo Presidencial da Xunta, en Raxoi,
na Praza do Obradoiro, e na Coruña na
Praza de Pontevedra, diante da Delegación Provincial. Esa mobilización creo
que foi a mobilización máis novedosa
que nunca houbo no ano; demostrou
unha capacidade de resposta e organización impresionante na nosa base sindical afiliada, unha respostacoordinada,
nos momentos oportunos e mantivemos
unha concentración alf permanente,
pacifica, durante 128 horas. Foi a manifestación máis langa da Historia de Galicia. Nós plantexabamos esa mobilización para abrir unha vfa de diálogo e de
concertación, e de establecer en Galicia
as bases para unha concertación social
que resolvera favorabelmente, ou polo
menos que servira para amortiguar o
. nefasto impacto da CEE. A actitude da
Xunta de Galicia é, nun principio, de
desprecio absoluto; a actitude do Ministério foi máis intelixente, foi de dar largas
e no momento quedar-se en nada. Entón, nun momento, recibimos unha resposta tácita por parte da Xunta, e que é
que a Xunta non vai recibir a alborotadores que estean na Praza do Obradoiro.
Neste momento reúne-se a Dirección do
Sindicato, e acorda convocar unha tractorada de coarenta horas para os dias
11 e 12 de Xullo. Pero, a partires daf, os
acontecimentos empezan a desatar-se
cunha rapidez increfbel. A Xunta, asustada da nosa convocat6ria de tractorada
pide informes aos cuarteis da Garda
Civfl, eses informes téñen-os no seu
poder, e eses informes dinlle que a participación na mobilización vai ser supe- .
rior, incluso, odia 26 de Abril. Sabian
que isto lIes ia supor un altfsimo coste
social e polftico, como para calquera governo. Diante desta situación, coarenta
e oito horas antes do inicio da tractorada
prevista, e dez dias despois de ter'manifestado o presidente da Xunta que non
recibia alborotadores, Manuel Fraga
mantén unha reunión cos representan-

tes da Dirección do SlG, enesa convers~ acórda-.$8 abrir unha Mesa de Concertación do Agro Galego, e aproveitando que ao dia seguinte, o Martes 10, se
reunia ás 1Oda maná a Mesa de Gufsamo, na que o noso Sindicato non participaba; o Presidente da Xunta invfta-nos a
participar nesa Mesa, co obxetivo de
chegar a un acordo entre todas as organizacións dispostas a defender Galicia,
facéndo-lIe frente ao Mercado Común.
Asr, o Martes, o SlG acude a esa reuni6n , na que xa non se fala das caralladas do acordo de Gufsamo, coa oposición de Jóvenes Agricultores, que se
negaba a que nós estivésemos alf presentes, senón que empeza a debater-se
o que é a nasa táboa reivindicativa, )sto
é, o establecimanto dunha interprofesional galega do.se.ctor lácteo, garantias do
cumplimento dos acordos, garantia do
prezo mfnimo do leite, garantia de recolIida e posta en marcha inmediata do
laboratório. Diante desta urxentfsima
situaci6n, ese masmo dia ás catro da
tarde reuniu-se a Dirección Nacional do
Sindicato, á que se'invitou a participar a
persoas incluso non afiliadas ao Sindicato, pero que sf tiñan participado en
mobilizaci6ns do SlG, valorándo-se moi
positivamente a sua participación. logo
de catro horas de debate decrde-se
aprazar a mobilización do dia seguinte,
deixando-a como unha espada de
Damocles pendurando, en función de
cómo foran as negociaci6ns. Hai que
suliiíar que o nivel de disciplina da xente,
dos afiliados, foi enorme; eu estou convencido de que a maioria da xente afnda
que s6 fora por liberar adrenalina querla
sair e asumir dun xeito disciplinário unánime o fetto de aguantar e esperar. Tamén
é certo que persoas vence liadas ao Partido Socialista empezaron a difundir
rumores de que nós venderamos á Xunta,
e iso, é totalmente absurdo, e tamén hai
que dicer que se eu teño constáncia de
que hai algunha persoa que diga iso, hai
que plantexar-se leva-la aos Tribunais.
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Nós entendemos que na medida en que
se abre unha mesa de negociación na
que se debaten as reivindicacións do
Sindicato, non as tonterias de Gursamo,
seria unha falta de seriedade sindical
convocar unha mobilización, polo menos naquel momento, ,e por iso se aplazou, non se pode chegar a un calexón
sen salda, que o que fan é queimartodo
o movimento que neste momento se
está levando adiante, como pasou co
Sindicato Jóvenes Agricultores e o Sindicato UPA en Cantábria, que fixeron
mobilizacións indefinidas, longufsimas,
durante tres semanas, e hoxe en dia, en
.Cantábria esta-se a pagar o leite péor
que aquf e non hai un s6 labrego que se
mova, nin que crea nos sindicatos, e o
de Cantábria sr que foi vender-se. Neste
sentido o SLG asumiu todas as consecuéncias~ non o da desconvocatória,
porque foi un aplazamento, entendido.
como un acto de boa vontade, para abrir
unha via de negociación, o que non
quere dicer que se iso non leva a nada o
naso sindicato non convoque mobilizacións.

Continuara no .proximo IllD11ero
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Crónica dun dos moitos incéndios
Vicino/a:-son todos uns m
collo a·F meto-o no lume; m

, se
, f.. ~ ..

d. p....

Odia 19 de Xullo na parróquia de
Tabeirós e no lugarde Vilareal declarouse un incéndio; as campanas da igrexa
tocaron alarma. Os vicinos acudiron ao
lugar do sinistro coa intención de paliar o
desastre. Ao principio pouca era a extensión que abarcaba o lume. A xente
e'mpezou a tomar posicións e a barallar
alternativas: uns levaban caldei.ros con
auga, outros ramos de árbores e outros
adicaban-se a encher de auga unha
cisterna particular, que dentro" dos médios própios era o máis efectivo: taméri
se chamou ao concello reclamando o
servicio público contra incéndios; os dous
camións e os bombeiros non tardaron
en chegar; viñan sen auga e un deles, o
m.ái~;:g.rande, case non pudo chegar ao
- lugáf.}'~.o sinistro polo mal estado das
pistas. O camión pequeno tivo que dirixir-se ao rio a cargar auga mentres a
xente seguia loitando intrepidamente
contra o lume:
Viciños: -rAi, meus miniños' ¿ e v6s
qué vindes facer aqur sen auga?
Estes eran os comentários que os
viciños dirixian contra un retén de bombeiros ( mozos novos que tr~ballan na
extinción do lurne como saida económica veraniega) que tamén agardaban polo
camión. Seguidamente e diante da impoténcia do personal chegou a noticia
de que o camión se avariara no camino;

tura empezou a aumentar e non só pola
ostensible extensión do que nun principio era unha pequena fogueira facilmente afogabel con medios adecuados, senón
polo sofoco e rabia da xente que xa non
sabia como facer frente:
Vicino/a-fah' ¿quén o prenderia? fnon
hai sentido!. Neste tempo xa non sei a
quen se lIe ocurre prender lume.
Bombeiro:isto ocurre porque os paisanos son como son; porque a xunta dá
subencións para limpar os montes... se
os montes estiveran limpos non haberia
incéndios e a Xunta non pode meterse a
limpar montes privados.
Viciño/a:-fhai que moverse L Fulano
vai pola cisterna...citrano colle uns
ramos... hai que ver, e o coche grande
non cabe porque non hai pistas... Viciño/
a:-dende logo, tantos cartos como se
gastan en propaganda contra os incéndios e ao final carece-se de médios reais
para apaga-los. Debia de haber un servicio rapido de avionetas que...
Viciño-a:-xa chamaron ao 085 da
Xunta e din que non poden vir porque s6
hai catro para toda Galicia e están as
catro ocupadas...
Viciño/a:-isto non ten traza m. c... n.
c... , non hai quen mire por nós.
Viciño/a:-si,si, moito protestar agora
e despois... ¿a quén votades?
o desconcerto prvocou a ira: a tempera-

Viciño/a:vena, vena, menos falar e
máis traballar; a mang~eira levadea a .
Vicino/a: a ver, vinde a relevarme
aqui que xa teño a cara queimada do
lume.
Vicino/a:-estes barran cos bombeiros porque non saben organizar-se, e os
bombairos xa é o cuarto dia que levan
apagando no lume e están cansados.
Concellal(zapatos novos e roupa
nova):-¿cómo vai eso?
Viciño/a:-pois xa ves, empezou aqui
avanzou por alá.....e agora prende pole
outro lado
.
Garda Civil:-¿quén prendeu o lume'
Viciño/a:-pois non sabemos.
E asf tres dias, até que porfin o luml
se foi consumindo afogándo-se en ~
mesmo. Falta valorar a superficie que
mada, os danos económicos e os danc
ambientais; nada queda claro ao fin,
deste outro icéndio: nin quén queimo
nin cales foron.os móviles que inducir<
á queima, o que sr queda demostradc
que se gastan moitos cartas en camp
ñas publicitárias lacrimóxenas e non t
recursos efectivos reais nin interés
investigar as causas finais que provoe
os incéndios. As forzas da arde públ
toman a investigación como un 'mi
trámite sen interés real ningún. Non
trata de instar a ninguén a que and
busca e captura do cidadán que ter
descoido, mais ben, haberia que invE
gar as causas e intereses que indu
aos verdadeiros incendiários a pla
lurne pola noite, porque está demo~
do que a maioria dos incéndios de (
cia non ocurren por descoido: Detrá
lurne hai intereses que non inte
investigar.
l
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As historias de Ramón de Liripio
Alá po~os primelros anos do século, existía un tipo orlxlnal no lugar de Xestás da parroquia de Liripio, no concello
de A Estrada, chamad? Ramón que case se podía disti~guir. como "popular". Daba a impresión de parecer que estaba
tolo, pero palas suas finas formas de desenrrola-Ia sua Intehxencla presentábase como prototipo de "O Licenciado Vidrielr~s".·
. . _
Este naso home, segundo as súas
formas de expresarse sentfa moitfsimas
ganas de traballar, pero como el dicra
tamén tiña no seu poder forte vontade
de aguantalas. Cando máis se lIe aproximaba a tolemia era polo mes de Maio,
feito que coincidfa coa sementeira do
millo. Ramón, que sabfa de certo, que se
querfa que os veciños lIe deran de comer
tiña que axudarlle, en canto o millo estaba para sachar, acudfa á casa de cada
veciño, casa por casa, e repetfalles aquela
frase que se fixo moi célebre: non botedes máis millo do que poidades sachar";
con isto el consideraba a súa axuda
feita.
II
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Tamén se lIe atribue aquel, outro
refrán de "o que ten enemigos non dor.me", porque encerta data na que se
atopaba Ramón sentado no palleiro du~
veciño, chegou a cadela caladiña e
mordeuno nunha perna. Marchou sen
dicir palabra, pero ó outro dfa volveu
pala mesma casa e fixouse en que o
animal estaba a dormir, achegouse a el
moi caladiño e arrimoulle un estacazo
que o pobre do animal saiu correndo e
oubeando.
En certa ocasión qué se atopaban os
cregos da tabla nunha feira moi cercana
á súa parroquia, en Codeseda, ache. gouse Ramón a eles e empezáronlle a
preguntar a quen de tódolos que .estaban reunidos lIe querfa máis. Un dicfa:
"ten que ser a min, que o trato moi ben
cando ven á miña parroquia"; outro dicfa: "ten que ser a min, que eu doulle moi

ben de comer, e non o fago ·traballar";
outro: "hache ~e ser a min, que eu doulle
leite caiada que lIe gusta moito"; "tamén
podfa ser a min -dicfa outro deles- xa
que eu lIe deixo dormi-Ia siesta na cociña
e non lIe mando partir leña". Daquela
decatouse un parroquiano que estaba
presente. e dfxolle: "bueno Ramón. acaba
dunha vez e decfdete por quen ha de
ser". Ram6n; con moita pausa e sorna,
dfxolle: "bueno senor Pepe, bueno,
vostede ben fala, pero eu pódolle asegurar que "en gando rufn hai pouco onde
escoller".
Foi tan grande a fama que colleu
que, cando a xente sabfa onde atopalo,
formaban corro arredor del para ouvirlle
as suas prontas respostas.
Un dfa na vila, xuntáronse varias
persoas que pensaban que eran intelixentes e presumfan de licenciados intentaron acosalo con preguntas para
mofarse despois das súas respostas; en
canto se decatou de que querfan rirse
del, con marcada sorna dfxolles "eu s6
cultivo a miña maneira de ser, nunca
penso o que digo; tena máis fe nos fe itas
que nas palabras, xa.que aquelas convencen s6 no momento. Se queredes
pasar por boas persoas, a forza de ser
-honrados e ter boa conducta, tendes
que estala a demostrar toda a vosa vida,
por tal razón non alcanzaredes eses
méritos ata despois de fina-los vasos
dfas; eu todo o ffo ás minas palabras e
delas vivo, nacfn pobre, non traballei

nunca, descanso. cando os demáis trabailan, e cando as miñas enerxras necesitan ser repostas, non fago máis que
achegarme a unha casa que bote fume,
cóntolle o canto á cocifíeira e teño o
xantar asegurado. Por esta forma de
ser, vivrn sen grandes apuros, agora
camezo a atopalos porque me van safndo envidiosos 6 paso".

Outro ola pasou HamOn por unha
casa preto da parroquia de Liripio, e 6
mesmo chegar contoulle o canto á cociñeira para que lIe dera de xantar, pero no
mesmo momento chegou o dono e dfxolIe á muller: "dalle de comer a Ram6n
que tamén vou comer eu, que cando
rematemos irnos subir entre os dous
unhas palas dos carballos que derramei
ante ande o rro". O terminar de comer
drxolle o dono a Ramón "vai indo ti e vai
subindo xa as palas que eu estou un
pouco cansado, pero axiiía che boto
unha man". Ramón contestoulle: "Nada,
nada, miña pala, túa pala, sen6n non hai
trato".
Cando Ramón notou que finaban os
seus dras e a morte se achegaba, xuntou a t6dolos veciños do lugar e espetoulIes: non botedes máis millo do que
poidades sachar porque este ano sr é
verdade que Ramón non vos axuda"..
II
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A Rapa das bestas de Sabucedo: o seu pasado presente e futuro
Para atoparmos o pasado desta testa temos que remontarnos no andar do tempo e Ir até os difíciles e escuros anos
do úlilmo tercio do século XVI, cando dúas velllñas amedrentadas polo medo dunha terrible peste que se abatía sobre
o pobo, flxéronlle unha promesa ó seu Santo, San LO,urenzo: se as libraba da peste darfanlle unha parella de cabalos en
ofrenda.

As vellinas fuxiron do pobo (único
remedio daquela para escapar da peste)
e construiron unha cabana a uns dous
kilómetros del esperando que se producise o milagre da súa salvación. E asf foi:
estaban salvadas, a peste xa pasara. A
promesa tamén foi cumprida e entregáronlle ó cura a parella de animais ofrecidos.
O cura, ante a imposibilidade de
coidalos, tivo unha reunión cos veciños
e acordaron deixalos ceibes no monte,
afnda que habfa que vixialos e baixalos
unha vaz ó ano para cortarlles a erina.
Co paso do tampo os animais multiplicáronsa e fóronse adaptando a unhas
condicións de por si duras, debido as
caracterfsticas do clima e ós temibles
ataques do seu meirande inimigo, o lobo.
A partir deste intre, cada ano, os
veciños de Sabucedo xuntábanse e fan
ó monte a buscar os cabalos e bastas
para "rapalos".
Do último tercio do século XVII (polo
ano 1676) ternos recollida información
no arquivo parroquial ande podemos
constatar como a !trapa" propiamente
dita xa estaba organizada. Tamén, segundo este arquivo, nos séculos vindeiros, XVIII e XIX, houbo varios atrancos
que ameazaban seriamente a continuidade da especie, xa que por ocasións,
entre o durfsimo que podfa ser un inverno e as feras, non habfa máis remedio
que ir busca-los cabalas e bastas e
gardalos en lugar seguro até que pasara
o mal témpo.

MANOLO ~
E5TILISTR
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Xá no século XX temas testemunos
dun feito moi curioso, pois nos anos da
guerra civil espanola e ante a falta de
homes no pobo por este motivo, foron as
mulleres quen tiveron que ir busca-las
bestas e rapalas elas mesmas.
Neste século XX, na década dos 50,
máis ou menos, o número de animais
que quedaron no monte viuse reducido a
. 40 ou 50 exemplares nada máis. Nembargantes a partir dos anos 60 o número
aumentou considerablemente.
Até finais da década dos 60 utilizábase unha marca para identifica-los cabalos e bastas do Santo, consistente nun
ferro que no seu extremo tina a forma de
parrilla na que tora queimado o patrón
da ieguada, San Lourenzo. Este ferro
quentábase ó lume e cando estivera
candente marcábase o animal nunha
das zancas.
Esta forma de marcar abandonouse
e actualmente ás bastas e cabalos do
Santo córtaselle a punta das orellas. Os
propietarios particulares, Que tamén teñen
bestas no monte, marcan a toga.
Neste momento e repartidos polo
monte adiante hai un total de setecentas
cabezas, entre cabalas e bestas, nunha
proporción que ronda os douscentos
animais pertencentes á ieguada do Santo
e uns 500 que son propiedade dun nutrido grupo de particulares. Cada garañón
ten ó seu cargo unha manada, composta dun número de bestas que anda arredar das corenta ou cincuenta, excepto
algún que ten ate oitenta, como é o caso
do que se coñece co nome de "O Negro".
O territorio que ten delimitado cada
garañón varfa segundo sexa este máis
ou menos forte, pero normalmente é
bastante extenso. Hai doce garañóns,
polo tanto doce manadas repartidas nun
vasto territorio que comprende monte
. dos concellos de A Estrada, Forcarei,
Cuntis, Campo Lameiro e Cerdedo..
O problema actual destes animais
para sobrevivir no seu hábitat, o monte,
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é por unha banda, a queima masiva e
continuada que se fai del, coa súa constante degradación e desertización de
bastantes zonas que non se dan recupe- .
rado, e por outro lado ternos desde hai
un tempo a salta incontrolada de vacas
en estado semi-salvaxe, que cada dfa
vai en aumento debido 6 rendemento
que se lIe saca á venda dos cuxos.
O monte ó non ter comida suficiente
para tanta boca que hai que manter,
abriga a cabalas e bestas a baixar, no
inverno especialmente, a zonas de abrigo e de máis comida, de tal xeito que
moitas veces entran en prados e fincas
de particulares (cáseque nunca moi ben
cerradas) ca prexufzo que lago supón
ter que pagar a cantidade de cartas en
metálico (doutra forma non lIes convén)
que os "damnificados" estimen oportuna (é certo que -hai que escusar algún
caso que comprende a situación).
Con este sombrfo panorama a situación preséntase bastante complicada,
xa que non hai visos de solución por
ningures.
Hai que facer mención especial á
delicada situación que atravesa a organización ou posta en marcha desta fes-

tao
Moi pouca xente saberá que é unha
festa na que se require moito traballo e
cáseque continuamente. Os animais se
fan dano nas fincas, hai que ir buscalos,
mantelos e facerlle o posible para que
non volten (saltas, encerralos para lago
cambialos de zona, etc.) pero tal como
está o monte hai "jaleo" sempre. Lago
ternos que arranxa-Io cerrado tódolos
anos, e o curro, que sofre sempre algún
"desperfecto e tamén o campo do medio,
onde se fai a testa, etc.
Algunha xente neste momento estará a pensar que senda unha festa declarada de "Interés Turfstico Nacional", xa
desde o ano 1960, non deberfa ter problemas económicos, ademáis "cobran
entrada, venden algún cabalo, sácanlle
algo 6s postos..." pero a realidade é moi
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distinta, e vou a explicar porqué:
SÓ recibimos unha subvención, hai
dous anos, de 250.000 ptas. sobre un
presuposto de 1.250.000 ptas. por parte
dun organismo oficial. Cun curro tan
pequeno caben sobre 900 persoas (e
como "sardiñas en lata") e co prezo da
entrada, non da nin para pagarlle a dúas
orquestras, das catro que traemos, e
imos completando o gasto coas 200.000
ptas. que sacamos dos postos, é dicir,
que non da a camisa para a lavadura.
Con todos estes condicionantes, se
non se ten apoio económico das institucións, nin a axuda persoal de cada persoa vinculada 6 pobo ou á testa, é-moi
diffcil levar esta adiante, e sobre todo
cunha mfnima decencia.
Non se pode esquencer que a Rapa
non só é patrimonio exclusivo dos habitantes de Sabucedo, pois a xente dos
pobos que nos rodean viven a festa tan
intensamente coma n6s, coa mesma
ilusión e como se tora a sua festa propia,
pois participan moi activamente e iso
levaos a identificarse totalmente. Persoalmente, e desde estas páxinas quera
agradecerlle o seu entusiasmo, eles tamén
axudan a manter a festa.
Unha reflexión sobre a realidade actual
lévanos a cavilar seriamente se de verdada está acabando de expirar ese espfrito
de solidariedade que sempre mantivo
unido ó pobo de Sabucedo, como cáse. que ningún outro, para levar adiante
algo que sempre os identiticou e do que
realmente todos, no tondo, están orgullosos e s fntense parte integrante desa
historia, pasada ou contemporánea, da,.
Rapa das Bestas.
Asf se nos presentan as cousas neste
momento presente, con tódalas súas
causas e c·onsecuencias. Se pretendemos botarlle unha ollada ó futuro inmediato da testa, e sen xogar moito a
adiviños, non nos queda máis remedio
que afirmar que parece un tanto escuro
sen excesivos visos de continuidade.
Esta continuidade, coido eu, pasa

ZONA DOS VINO
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porque haxa unha clara conciencia de
que se debe loitar por algo que é parte
dun mesmo, reffrome á xente do pobo,
pois a outra axuda o que pode, e por
mante-Ia'tradición que a xente que nos
precedeu nos toi transmitindo como puido,
ate os nasos dras.
Resulta curioso comprobar como a
apatfaxeral que se observa no pobo,
durante todo o ano, para todo o que ten
que ver coa Rapa, se traca na véspera
da testa e no preciso instante en que sae
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o primeiro foguete anunciando o comezo. E nese intre especial cando á maiorfase lIeenche opeitoe pansan: "menos
mal que xa chegou, agora a ver se non
chove".
Que ninguén se leve a engano, non é
nin moito menos un falso alarmismo ou
unha premonición de catástrofe, é sinxelamente unha reflexión de tal e como
están as causas neste intre.
Para concluir haberá que botar man,
unha vez máis da tan trafda e levada

M
U

L
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l::

frase de "mentres hai vida hai esperanza", ou dito doutra forma, mentres queden tolgos, haberá testa; pero a este
paso con tanto egofsmo e materialismo
que nos invaden e coa falta de altrufstas,
tan ansiados, xa se precisará algo máis
que folgos ou o que sexa, que ¿onde
están? Vaite ti saber.

x. Manuel Touriño Moreira

GALERIAS
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Carlos Pena participa no 111
circuito galego de Xadrez
Este-se a disputar o 111 circuito galego de Xadrez, iniciado o pasado 17 de
Xullo co Opan internacional Teresa
Herrera da Coruña..
O Clube de Xadrez A.C. &lA Estrada",
que non tivo representación neste torneo iniciou a participación no inmediata- .
mente posterior; o VI Open internacional
Albariño de Cambados, donde conta con
Carlos Pena Torres, primeiro taboeiro
do clube como único xogador inscrito.
Carlos Pena, afronta en solitário esta
competición debido ás dificultades económicas do clube A.,C. "A Estrada", que
conta na actualidade cunha veintena de
xogadores federados e carece de subvencións oficiais, afrontando os gastos
de desplazamento e inscripción coas
aportacións dos próprios particiantes en
torneos.
Este 111 circuito galego terá continuidade no XI Open internacional Virxe
Peregrina de Pontevedra, sendo este o
de máximo nivel e tradición dos que
restan por celebrar e que se disputará
do 5 ao 13 de Agosto. Posteriormente,
do 15 ao 23 de Agosto terá lugar o 111
Open internacional de.Nigrán, culminan-
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Problema de
Xadrez

do co IV Open internacional Cidade de
Ferro!.
A totalidade dos campeonatos disputaran-se polo sistema suizo a 9 rondas, que consiste en enfrentar cada
xornada aos xogadores igualados a
pontos, co que o vencedor é o que logra
mais pontos depois das 9 partidas.
Durante os mesmos, cada contrincante dispón dunha hora para cada 20
xogadas, aplazando-se a partida ás 6
horas do seu inicio.
Os xogadores que participen alomanos en tres torneos terán opción ao
prémio presidente da Xunta de Galicia,
cuxa clasificación resultará da suma dos
pontos obtidos nas tres mellores actuaci6ns do circuito, optando o vencedor a
un prémio adicional de 100.000 pt,as.
A clausura terá lugar odia 2 de
Setembro no Ferrol, e os vencedores
deste 111 circuito galego recibirán prémios que oscilan entre as 120.000 ptas.
que percibirá o campeón dos torneos de
Nigrán ou Ferrol até as 300.000 que lIe
corresponden ao gañador do Teresa
Herrera da Coruña.

Xogan neg ras e dan rnate en tres
xogadas

x.x. Hidalgo Neira

FOTOGRAMA
Este mes gran oferta en
material fot()grafico!
E por cada revelado
regalamos-lle un carrete
da sua marca preferida

jose e. carbajal porto
RI Serafin Pazo" 7

A ESTRADA
27

CULTURA

. CONTRARRETRANCA

AGOSTO 1.990

Ramón ViUares, conferenciante de luxo na
presentación da asociación "O Brado"
O pasado dia 7 de Xuño presentouse ante o público a nova
asociación estradense OBRADO
nun restaurante da vila, o San Onofre.
Neste primeiro acto oficial tiveron como
invitado a Ramón Villares, hoxe xa novo
reitor da Universidade de Santiago.
Nesta xuntanza as primeiras palabras foron de David Otero, presidente
de O BRADO, que falou do interés
que ten a Asociación en traballar en pro
da cultura estradense, e a pesares de
O BRADO non ven a ocupar
dicir .':
valeiro ningún "ese mesmodfacomezaba unha recollida de firmas para que o
vindeiro Dia das Letras Galegas fora
adicado ó escritor e mestre Garcfa Barros.
Nese mesmo acto OBRADO deu
tamén a coñecer a iniciativa que tiñan
de enviar un comunicado en contra do
Decreto de Exencións da Xunta, con
respecto á lingua galega no ensino,
engadindo, David Otero que 11 como
galegos que somos, e como galeguistas
que non nos queda máis remedio que
ser, é unha cuestión fundamental, e
non podemos quedar sen facer nada por
algo tan noso como é a Iingua". E
ti

célebre artigo de Francis Fujuyama,
aparecido fai case un ano na revista estadounidense u The National Interest u,
no que se preconizaba o "fin da Historia
". Villares rebatiu ese artigo, apoiándose en que, precisamente, é hoxendia
cando se está a vivir un dos intres máis
axitados da Historia. En realidade, non
se poden aceptar as teorfas do alto
funcionario yankee baseadas ou razonadas pola cafda dos sistemas polfticoeconómicos do Leste, porque nin isto é
asf, nen moito menos, significa o
achegamento total ó liberalismo económico occidental.
Para Villares, a Historia sirve, no :
noso caso, para 11 pensar mellor a
Galicia actual", e, referfndose a Fujuyama engade que" nós non podemos
aceptar esta diagnose fatalista e interesada, por motivos estratéxicos do fin da
Historia, senón que debemos erguer a
voz en favor da recuperación de sociedades como a nosa, e reflexionar sobre
o valor da Historia ".
A conferencia foi unha análise da
nosa historia, na que, para o projesor
Villares incide fortemente o marco

evidente, pois, que OBRADO xa está a
ocupar espacios até o de agora valdeiros dentro da cultura estradense. David
Otero rematou dicindo que u de O
BRADO falarán máis que nós, os
nosos feitos e a xente que veña ós
nosos actos será a que nos dará ánimos
para continuar traballando u.
Escomezou Ramón Villares cunha
lembranza cara a capacidade de crear
asociacións culturais na ·Estrada. Refireuse a que afnda persiste a inquedanza de asociarse, "de buscar novas
utopfas, e de conseguir mellorar a sociedade e o mundo que ternos ". Fixo,
Villares unha referencia" á presencia e
cohesión de iniciativas culturais "

CONFERENCIA DE RAMON VILLARES.
A conferencia dada por Ramón Villares Paz encamiñouse á destacar a importancia que ten a Historia para
explicar procesos ou sucesos actuais.
Rexeitou abertamente as teses do xa

GRUPO ZURICH
MANUEL SANMARTIN CAO
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polftico no que Galicia se inserta e que
isto é un dos factores que fan que o
noso Pafs teña u unha expresión polftica dificil, que non se corresponde coa
sua propia cultura, ou cos seus propios
desexos, e a carencia desa expresión
polftica especffica pode ser aquf na
Estrada moito mellor entendido, donde
afondou tanto o galeguismo en épocas
pasadas e mesmo presentes, con relacións persoais de figuras como Castelao, Losada Diéguez ou Vilar Ponte u.
O naso obxetivo -continuou Villares
Paz- é buscar explicacións no pasado
para mellor entendermos os nasos problemas actuais. Aludiu a que en tempos
pasados se buscaban mitos fundadores
de culturas nacionais sen expresión
estatal, para darlle un maior sentido e
unha maiorcohesión social ácomunidade na que se vivfa. Asf, tamén en
Galiza u a búsqueda de orixes ou ben
lexendarios, ou ben mfticos no pasado,
durante moito tempo foi un modo de
autoafirmación. Dende esa perspectiva,
a Historia cumpliu un papel de fundamentación nacional u. Tamén houbo
referencias á importancia que na cultura
galega tivo a Historia, mesmo na súa
propia formulación teórica, nacional u •
11

Ramón Villares sinalou que ainda
que as ideas de sempre non se poidan
rexeitar, hai que revisalas: u Hoxe non
chega con dicir que Galicia ten unha
Historia especffica distinta, porque somos
celtaas ou porque hai influencias fenicias ou gregas, ou porque temas unha
cultura soterrada frente a unha agresión
exterior, ben da época dos romanos,
dos suevos ou dos tempos dos RR.CC.
e estas ideas somentes sirven de
elementos de análise e reflexión para
entender cal é hoxe a nasa posición ".
O daquela decano da Facultade De
Xeograffa e Historia, en Compostela,
espuxo a continuación, na Estrada, unha
serie de constantes que incidiron ou
afectaron a Galiza ólongo das distintas
etapas ou fitos da súa Historia:
- A parsimonia dos cambeos históricos, que se ve incidida pala propria ubicación xeográfica (que, no naso caso,
non é fronteira, senón marco histórico
) e na qu·e hai unha lembranza da significación que para a nosa sociedade
tivo o Camiño de Santiago.
- A extraordinaria capacidade de
adaptación da cultura campesiña, que
foi o que posibilitou a súa permanencia.
E a imposición da terra sobre o mar, o
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comercio ou a industria. Ven senda o
refrexo da " extraordinaria fortaleza
do pequeno carrpesiño que ainda vemos
hoxe; é a capacidade do labrego de ir
mudando sen botarse abaixo H. Faise
fincapé no tradicional enterramento dos
cartos na terra, (Iémbremos a desamortización, a redención de foros... )
- Enorme influencia da Igrexa,
. como institución, inseparabel da cultura
campesiña galega, da que o profesor
Otero Pedrayo suliñaba o relevante
papel que cumpliu xa dende a época
sueva. Era a Igrexaaquetiñaaconcentración da riqueza, as terras, e asf
exercfa un forte control ideolóxico, fiscaL .. xa que a nobreza laica caseque
non exisUa.
- Dende a Baixa Idade Media Galiza
carece de nobreza laica ( basta con que
nos fixemos na inexistencia de castelos,
só permanecen os mosteiros e os pazos
). Era, ademáis, esta nobreza laica un
sinxelo apéndice do monarca, porque
aturaban con máis ou con menos resignación o que a Coroa decretaba. E a incapacidade da crase dominante laica
de constituirse como o auténtico
elemento que configure o poder sobre o
resto da sociedade galega.

Manuela Picallo

Covocado O 11 prémio de literatura
"Garcia Barros"
Na Estrada convoca-se o Segundo
Prémio Manuel Garcia Barros (Kenkeirades) ao que pode rán concorrer todos
os autores, de calquera nacionalidade,
que presenten os orixinais escritos na
normativa oficial vixente en Ifngua
galega. Estos orixinais presentaran-se
antes do dia 10 de Setembro na Casa
do Concello, na praza da Constitución.

O xu rada estará composto por cinco
membros, que pertencen ao ámbito cultural galego, e dos que Vfctor F. Freixanes parece que formará parte, constará ademáis dun secretário, con voz e
sen voto, en representación do Conce110 da Estrada. O fallo do xurado emitirase ao longo dun acto que se celebrará o
dia oito de novembro, pero afnda se

descoñece o local donde terá lugar este
acto.
Con este prémio, dotado cun millón
de pesetas, o concello pretende l&contribuir ao espallamento da sua persoa
maila importante aportación que a sua
obra fixo ás Letras Galegas".

A.
MÉDICO ESTOMATÓLOGO

CO~SULTA

DE LUNS A VENRES
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A exposición sobre Luis Pimentelao seu
paso polaEstrada
A exposición sobre Luis Pimentel
tratou de mostrar os diversos aspectos
da vida e obra do poeta.
A exposición foi inaugurada odia 14
de xuno no pazo de Exposicións da
zona deportiva da Estrada e prolongouse até odia 28. Nela mostraron-se,
ademáis de diversas obras· e traballos
do poeta lucense, unha cronoloxia sobre
as épocas mais importantes da sua vida
e unha fotobiografia na que se reflexan
algúns momentos desta, asf como tamén várias obras escritas por outros
autores sobre a sua vida e a sua obra.
A xira desta exposición que comenzou na sua cidade natal, Lugo, e que
recorreu xa outros concellos galegos
antes de chegar á Estrada, estivo financiada na sua totalidade pola Xunta, correndo os concellos nos que se celebrou
cos gastos de funcionamento ecos
derivados do traslado da mesma a outros concellos, e foi organizada pola
Dirección Xeral de Polftica Lingüfstica
dentro da Conselleria de Educación e
Ordenación Universitária e pola Direc'ción Xeral de Cultura da Conselleria de
Cultura e Xuventude.
Según o Delegado de Cultura, Barr~iro, o concello solicitou esta exposición dentro do programa cultural que se
ven tacendo xa desde o mes de Xaneiro.
O mesmo Concello encargou-se da divulgación da exposición en vários xornais galegos, enviando ademái.s invitacións aos colexios do municipio, asf como
ás asociacións e a outros alcaldes de
Concellos limftrofes.
Luis Benigno Vázquez Femández,
Pimentel naceu en Lugo no ano 1.895 e
afnda que se adicou á medicina, xa
desde a sua época de adolescente

ca o seu primeiro poema IIMi pequenc
deseo". No ano 1.926 comenza a traba
llar como médiCO auxiliar e foi aqur don
de empeza a escribir o que seria o sel
libro IIBarco si'n luces"; ao ano seguint l
comenza a publicar os seus primeiro
poemas en lingua galega, e aparece a~
.o seu poema "Verbas" na Gaceta Litere
ria de Madrid. Entra depois en contactl
con todos os intelectuais galegos que
presenta Anxel Fole, sendo Anxo Casé
o que lIe ofrece publicar o seu libr
IIBarco sin luces" en galego, pero ist
non se chegou a producir por mor d
acaecido no ano 1.936. Depois da gUE
rra colabora na operación cultural qu
supón Galaxia, publicando no ano 1.95f
unha serie de poemas recollidos no libl
IITriscos" que será o único que se edit.
rá en vida do poeta. Postumamen1
publicaron-se os seus libros IISombra e
aire na herba" e IIBarco sin luces".
A poesia de Pimentel é unha poes
de instantes e de obxectos e isto pod
se comprobar a través dos Utulos (
moitos dos seus poemas: "Paseos
. "Horas", UDomingo".
Hai que sulinar o feito de que
primeiro descuberto da poesia Pimen1
liana foi feito por Damaso Alonso no al

n

1.952.
Anos depois os crfticos galeg
comenzaron a avaliar dun xeito difere
. te a literatura do poeta. Asf o catedráti
de literatura espanola, Sánchez Ret
redo editou un volumen ·chamado
silencio y la música (Ensayo sobre
poeSfa·de Pimentel) no que analisa
funcións do proceso poetizador de I
mentel.
l

I

mostrou un grande interés pola literatúra
colaborando en numerosas revistas culturais nas que ademais se adivina a
outra gran afición do poeta: a pintura. É
precisamente nunha destas revistas, na
chamada Ronsel, na que Pimentel publi-·

Fátlma Lorenzo L.
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A Romaría Internacional visitou A Estrada
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o pasado dia 14 de Xullo, Sábado,
dou comenzo na Estraada a XI Edición
da Romarfa Internacional. A ceremonia
de apertura tivo lugar no Campo da
Feira onde se congregaron numerosas
persoas que acudiron a contemplar o
espectáculo de canto e baile ofrecido
polos distintos grupos que interviron na
mesma.
Odia seguinte, Domingo, voltaron a
ofrecer a sua actuación a numerosas
persoas, moitas das que poideron
contemplar, comodamente sentadas en
sillas de madeira colocadas por os organizadores.
Como xa ven sendo habitual nas
catro últimas edicións, a ~omar(a a9icase cada ano a un estado, senda este
ano protagonista a R.P.D. de Corea e

que signfficou en Galiza a primeira rnostra
cultural deste pafs. A representación
artfstica de Corea foi realizada polo
Grupo de Música e Voces do Teatro
Nacional de PYONGYANG. Este grupo
estaba acompañado do Ballet "Siverko"
da URSS que xa ven actuando por terceira vez consecutiva na Romarfa Internacional, e da Compañfa Nacional de
Danza Folklórica de México. Xunto a
estes grupos actuou un grupo folklórico
galego, que nunca foi o mesmo nas localidades recorridas.. De todas maneiras tanto coreanos como rusos entonaron o langa da sua actuación vellas
cancións da nasa terra das que "A Rianxeira" foi a máis coreada.
Pero esta Romarfa non constituiu
s6 unha mostra de danza e música, xa

que tamén recolleu arte popular, gastronomfa, cine e deportes tradicionais. Na
Estrada estas mostras fixenronse en
stands que se situaron a entrada do
Campo da Feira.
Marchou a undécima R~marfa
Internacional da Estrada para achegarse a outros concellos galegos. Foron
por este ano visitados Ponteareas,
Muros, Xove, As Pontes, Lalfn, Sada,
Porto do Son, Vilalba, Brión, Vilanova
de Arousa, Lugo, Monforte e Melide. ,O
Domingo, 5 de Agosto, clausurouse en
santa Comba esta XI Edición da Romana
Internacional, que tamén este ano nos
encheu de ledicia e admiración.
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