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Un novo número de CONTRARRETRANCA, novas xornadas de intenso traballo,
novos erros e acertos e novas
caras entre a xente que doa
parte da sua existéncia para
que ti podas ler estas páxinas.
CONTRARRETRANCA
continua o seu periplo xornalístico perfilando cada vez mais
o camiño correcto cara a precisa concretización desa idea
que nalgúns momentos chegamos a tildar de utópica.
Neste número, CONTRARRETRANCA inicia unha etapa de profunda reconsideración da sua estructura interna.
Levamos adiante até o momento un labor de consolidación dentro do campo que nós
mesmos contribuimos a criar e
chega o momento de afrontar
con seriedade e decisión o noso
papel de sustento da única
publicación periódica estradense, asumindo todos os riscos
que sexa preciso asumir.
CONTRARRETRANCA
vive, e vivirá sempre que teñamos capacidade de aprender
dos nosos erros, mellorando
número a número e conseguindo, paso a paso, o obxectivo

que dende un princípio anhelabamos.
Pero non todo se pode
quedaren verbalismos triunfalistas, e conscientes diso estam'os tentendo conquerir a infraestructura precisa e adecuada á realización de CONTRARRETRANCA, e nese sentido
temos que adoptar decisións
concretas ante a falla de meios.
Como primeira iniciativa dotamo-nos dun local que vai ser
destinado a redacción e laboratório fotográfico da revista.
Non é máis que un primeiro
paso, un paso necesário ante
a escasez de locais donde se
poda realizar actividade cultural, e un paso que terá que ser
continuado cos proxectos
concretos que CONTRARRETRANCA ten pensado levar
adiante.
Isto constitue para todos nós
un compromiso importante, e
non só para os que en maior
ou menor medida colaboran
con CONTRARRETRANCA na
actualidade, senón para todos
os que poden facelo deagora
en diante.
CONTRARRETRANCA

Dunas
Sera/in Pazo no8
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Que facemos
co lixo?
Hoxe en dia,ás portas do século XXI,na
maior parte das aldeas de Galiza,falla un
servicio tan báseco e necesario como é
a recollida do lixo.
Consideramos que este servicio é
totalmente necesario,dado que gran parte"do lixo que se produce nas vivendas
non é posibel eliminalo na propia casa
por métodos como queimalo na lareira
ou cociña de ferro como se facia antiguamente debido,por unha parte á naturerza dos novos productos de
consumo(plásticos,aluminios...)e
por
outra ao feito de que na maioria das
casas actuais as cociñas xa son de gas
bu eléctricas.
Pensamos que a solución a este
problema so require un pouco de vontade de parte do Concello,xa que os gastos para solucionalo serian mfnimos en
comparación con outros mais grandes e
menos necesarios.
"
A nosa proposta é ben sinxela: Un
contenedor de lixo en cada lugar e a
recolleita semanal acabaria cos problemas que temos nese aspeito. Ainda que
non o pareza, as consecuéncias déste
abandono por parte do concello s,on cada
vez mais graves: Bolsas de lixo nas
carballeiras, rios, cu netas, etc... coa conseguinte degradación estética, ecolóxica e o posibel risco de infección e focos
de epidérnias que iso leva con sigo.
Para concienciar ao Concello, uns
cantos viciños de arca veñen levando a
cabo unhas accións semanais consistentes en deixar parte do lixo que aqui se
produce nas portas de algúns locais dependentes do Concello, coa correspondente nota aclaratória da nosa reivindicación. Esperamos que o concello tome
cartas no asunto o máis cedo posibel.
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A arte Estradense en condicións precárias
época. Un cruceiro está ligado fondamente á nosa cultura e á nosa vida máis
que ningunha obra de museo.
Se fácil é atoparse con restos artfsticos e históricos nesta comarca, máis
facil é atopalos deteriorados ou destruidos. Sirvan como exemplo os seguintes:

Na Estrada existen moitas construccións históricas de grande valor
artfstico e cultural.
Pero desgraciadamente estas obras
non se atopan como cando foron creadas. O tempo non perdoa nin pasa en
valde. Moitas son as construccións, que
unha vez perdida a sua función orixinal,
caen no olvido e por descoido chegan a
ser ruinas; pero non por iso deixan de
representar unha época que non nos tocou vivir.
Pero se o tempo non perdoa o home

tampouco; non só descoida e olvida senón
que mais tarde destrue, borrando asf (ás
veces por ignorancia) as marcas do
pasado.
Cecais seña porque cando pensamos en arte o primeiro que nos ven á
cabeza son as grandes coleccións dos
museos, os grandes edificios catedralicios ou as esculturas gregas, ou ben por
descoñecemento da materia, o certo é
que moitas veces un simple cruceiro non
ten importancia. Pero non debemos olvidar que arte é a plasmación dunha maneira
de sentlr dun pobo nunha determinada

- A meirande parte dos castros foron
saqueados e atópanse sen as pedras
das murallas nin das casas, debido a
que moitos veciños usaronas para cerrar leiras e montes. Este caso é fácil de
ver no castro de Entrecastrelo, na parroquia de Parada.
- No caso das igrexas románicas,
actualmente só se conservan restos deste
estilo, debido ás ampliacións sufridas en
diferentes épocas. Son os ábsides os
que gardan estes restos, porque as ampliacións (para dar cabida amáis fieis)
realizabanse hacia diante.
- Edificio medieval importante da época
irmandiña é a torre de Guimarei e o pazo
veciño; este último en ruinas pero completo, mentras que a torre está completamente descoidada, desfeita e chea de
silvas.
O mesmo lIe ocorre á casa solariega
de Figueiroa de Arriba, de boa pedra e
. escudo, pero hoxe recuberta pola maleza até o punto de dificultar a sua visión.
- Os cruceiros son obras de valor
etnolóxico, relixioso e artfstico. Na Estrada hai uns 103. Vanse deteriorando
porque perderon a sua función na vida
moderna e polo tanto xa non teñen sentido,
están descontextualizados; son, nembargantes, unha mostra importante da
nosa arte popular. Moitos deles desapareceron e outros están cheos de silvas,
ou suxeitos porferros de calquer maneira para evitar que lIes caia unha parte.
En Lagartóns algún ten silvas até os
brazos da cruz.
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Pero lamén hai un tipo de deterioro
que non é o olvido nin a maleza: as
malas restauracións nas igrexas, no presente século, feitas por canteiros pouco
especializados e dirixidas por curas
párrocos pouco doctos no asunto. Hai
relativamente poucos anos, igrexas como
as de S. Miguel de Castro ou Tabeirós
perderon as pinturas das paredes (estaban tapadas con retábu los) ó seren reformadas. Tamén se perederon os retábulos e pequenos altares, algúns gardados agora en faiados de igrexas e outros
desapareceron ou cecais foron vendidos xunto con algunha talla antiga a coleccionistas. É o suposto caso de Lagartóns.
Tamén podemos atopar aberracións
tales como anacos de ladrillo en paredes
de pedra e revestimentos de cemento
en plan chapuza caseira en moitas igrexas. Poc;lemos, asf mesmo topar baldosa común en capelas antigas como a
dos Dolores de Guimarei.
Con todos estos exemplos (poderfamas poñer máis como as pontes sobre o
Liñares que están con pedras caidas)
vemos que a situación é preocupante. A
solución non é fácil porque o problema é,
como sempre neste pais, os cartas. Non
hai cartas para facer restauracións como
a que necesita a Torre de Guimarei e
algunha~ igrexas, nin tampouco se crea
unha escala taller como as que existen
en Silleda e Cuntis para formar personal
canteiro e restaurar baixo a dirección de
expertos Carboeiro e o Hospitalillo. Se
esto puidera facerse, recuperarfanse uns
edificios que poderfan ser destinados a
fins culturais.
Pero non só se precisa restaurar,
senón tamén conservar e non -deixar
que a maleza siga estragando o que xa
está moi estragado. Non debemos olvidarque a historia non volve atrás e estas
construccións son irrepetibeis.

11. '.l.N.

Expresa-te
Aa langa dos tempos os individuos e as sociedades sentiron a
necesidade e a abriga de se expresar, dé transmitiren as súas inquedanzas, proxectos, coñecementos,
protestas e denúncias.
Usaron-se dende os nasos
primitivos as mais variadas técnicas, méios e inxenios para difundir
mensaxes destinados a provocar-nos
estados de ánimo e opinión.
Especulou-se xa dende o seu
descobrimento coas rendabilidades
inherentes á manipulación e o comercio deste preciado producto convertendose nunha mercaduria de consumo preferente e até arma of-ensiva.
A linguaxe, méios de comunicación, a capacidade comunicativa fai-nos distintos ao resto das
especies animais, constituindo o motor
da evolución humana e factor diferenciador das culturas. Asf todo sistema comunicativo, consta fundamentalmente de emisor, mensaxe e receptor. De ser, a comunicación, patrimonio universal e axente da culturización, dado o seu caracter fundamental e necesário, disimula que
incidir no mecanismo da comunicación é incidir nas própias necesidades básicas do ser humano.
Entre nós,
en A Estrada,
apareceron unha série de asociacións ou colectivos culturais (Socaliña, O Brado), concebidas contra
natura, na medida en que non son -soportes reais significativos - socialmente, xa que constituen os inventores dun falso sistema de comunicación que interven na do emisor
na xestación da me nsaxe e no abort~
do receptor colectivo.

UIIIONS
AGRARIAS
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Invertindo a pirámide, o soporte
real do intercámbio e enriquecemento colectivo, estará baseado na
cidadanfa que aposta pala igualdade e a liberdade de expresión, é dicer
que valora o que ten a comunicación
de compoñente humana.
Socaliña, colectivo de mulleres
da vila de A Estrada, que se autodefine como progresista, non feminista
e apolftica. Convocadas xa duas
asambleas ca motivo de nomearen
cargos directivos, a escasfsima
afluéncia de público abriga á continuidade da comisión xestora fundadora. Aproximadamente nun 75%
pertencen á órbita do PSOE.
OBrado, cuxos membros mais
destacabeis tampouco son neutros:
a oligarquia estradense do PSOE e o
comodfn David Otero...
Non se observa neles imparcialidade á hora de organizar conferencias. Por exemplo:
-O Nacionalismo Galego, no que
vai participar un partido estatal, o
PSOE con Ceferino Draz.
-Homenaxe a Ramón Piñeiro,
home fundamental, ande participaron especialistas da cultura ortodoxa.
Marcial Valadares, moi lonxe do
pintoresco, conversos ao nobre feito
da renúncia, gravitan na ambiguedade, na crenza de que o valor da
mensaxe é proporcional á sua ambiQuedade.
Pero isto na arte, no proceso
comunicativo, a maior ambiguedade
menor comunicación.
,o,

Xoan S8nmal

teu sindicato·'
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Notas históricas da nosa localidade
Xa dend.e moi antigo, e no mesmo
lugar no que hoxe se ergue a alegre
vila de A Estrada, habia unha pequena aldea formada por doce casas, das
que tres correspondian á parróquia de
Guimarei, tres á de Ouzande e seis á
de Figueroa.
Por aqueles tempos cruzaban pala
pequena aldea á que deixamos feito
referencia, infinidade de pelengrinos
portugueses, oürensáns, etc., que,
camiño do Ulla, se dirixian a Santiago
a visitar a tumba do Apóstolo, e case
sempre facian noite en dito pobiño,
hospedándo-se nos alboios da capela
do Espfrito-Santo, que entón se erguia
donde hoxe existe o cruce das estradas Cuntis-Silleda e Santiago-Forcarei. Daquf o nome de Estrada ca que xa
por aquela época se coñecia a aldea, e
que máis tarde veu ser o de todo o
Concello. u Estrada u é palabra portuguesa que quere djcer u camiño "; e os
portugueses foron, sen dúbida, os que
deron este nome ao dito caserio, por
ser ponto 'de repouso no CAMIÑO que
os conducia a Santiago.
No ano 1836 ardia o pobo español
nunha das suas máis cruentas guerras
civfs: a primeira guerra carlista. E nesta Comarca, como en case todas as de
Galicia, abondaron os homes que
souberon con virilidade e sano patriotismo, abrazar o credo de ideas liberais, expoñendo-o ante a pública
opinión, por aquel entón toda chea de
incertidumes e zozobras.
Tres foron os liberais máis sig ñificados dos que aquf se lanzaron á contenda: os Sres. Constenla, Otero e Lorenzo. E despois de ter en xaque por
algún tempo ás faccións carlistas que
merodeaban por estes contornos, e de

facer-lIes pasar grandes apuros, foron
feitos prisioneiros por unha columna de
facciosos nunha desgraciada acción que
tivo lugar o 7 de Abril de 1836, sendo
vilmente fusilados no pobo de A
Estrada e enterrados no átrio da
hoxe desaparecida capela do Espfrito
Santo.
Por aquela memorabel data de triste recordación afnda non estaba esta
vasta Comarca formada, como hoxe,
por un só Axuntamento, senón que se
atopaba dividida en varias xurisdicións
e cotos, entre as que figu raban as
seguintes: Xurisdición de Tabeirós,
Xurisdición de Vea, Xurisdición de
Montes, Coto do Viso (hoxe Lagartóns), Coto de Codeseda e· Coto de
Vega e OCa.
Pero pouco despois, o 12 de Xullo
do mesmo 1836, xa se constituia na
Pica (Moreira), o Axuntamento actual
co nome de u Ayuntamiento de Tabeirós
11

AH estivo a capitalidade do naso
municipio até o primeiro de Xaneiro de
1837 na que foi trasladada ao lugar de
Pernaviva (Cereixo), recibindo o Axuntamento o nome desta parróquia, é
dicer: o de Ayuntamiento de Cereijo u.
11

O Concello celebraba as suas sesións unhas veces na casa de Xunqueira de Pernaviva, segundo a tradición, e
outras, por razón de circunstáncias u
na casa de Mariño do lugar de A Estrada.
ti

·Constitucional de Cereijo u. A estrela á
que aludimos é a da rT1esma figura da
que aparece no escudo da cidade de
Santiago de Compostela e, polo tanto,
dede significar, como ésta, a qua,
segundo a lenda, serviu de guia ao
Bispo de Iria para descubrir os restos do
Apóstolo Santiago, e pode tamén, en
atención a ser A Estrada un ponto moi
transitado polos peleng rinos que fan
visitar ao Apóstolo, representar a Via
Láctea que, segundo a crencia do
vulgo, indicaba o camiño que os tales
pelengrinos debian seguir para chegar a Compostela.
O 17 de septembro de 1840, a Xunta
Provisional Gubernativa de A Estrada
destituiu ao Concello en pleno, que
entón funcionaba en Cereixo, nomeou
alcalde e rexedores novos, cambiou o
nome de· u Ayu ntamiento de Cereijo u
polo de u La Estrada u, trasladou aquf
a capitalidade do mesmo definitivamente, e fixo deste pobo unha parróquia coa que· até entón se chamara
Figueroa e coas mencionadas casas
de Ouzande e de Guimarei.
Aa
trasladar-se a capital da
municipaHdade para A Estrada, levantou-se un modesto edificio, que hoxe se
atopacase en ruinas, para cárcere, e
no que se deixou o piso principal para
Axuntamento, e erixiuse unha columna conmemorativa do vil asasinato dos
Sres. Otero, Constenla e Lorenzo, 11xando na mesma as seguintes inscripcións:
11

No 1838 aparece nas actas municipais o primeiro escudo do naso Axuntamento, formado por un óvalo vertical cunha estrela refulxente na sua
parte superior interna e orlado por unha
inscripción que di: u Ayuntamiento

A un porvenir venturoso,

Consagra este lateral
Digno pueblo tan leal,
De paz, justicia y reposo

u
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No 1840 foi modificado tamén o
escudo do Axuntamento, conservando
a mesma forma do anterior, pero sustitufndo-se nel a estrela por unha coroa
de loureiro cruzada de duas espadas,
na' parte superior; un anxiño en figura
de neno alado e espido chorando en
pé ante a tumba dos mártires estradenses do 1836, no centro; e debaixo
de todo isto, a data de 1840 en que se
lIe deu ao Axuntamento o nome que
hoxe leva e trasladou-se a A Estrada a
sua capital.
Este foi o selo que usou o noso
Axuntamento até 1877 inclusive. E no
1878 foi modificado de novo na forma
que se usa actualmente, ou sexa

" El Cuerpo municipal
Fija este punto en su historia
Para perpetua memoria
Del 7 de Abril fatal
de 1836"
Esta columna conmemorativa foi
derrubada posteriormente
con motivo duns rebaixes que se
fixeron na Praza para novas
construccións, pero leváron-se á
fachada do vello Axuntamento os
letreiros que en dita columna figuraban.

CONTRARRETRANCA

cambiando a figura e posición do anxo,
que aparece agora coas asas máis
grandes, vestido cunha túnica e postrado de xeonllos sobre a tumba dos
que souberon morrer pola liberdade
baixo o chumbo traidor dos carlistas.
Agora s611e falta por modificar outra
cousa: a data de 1840, pois n6s
eremos que no seu lugar debera poñerse-lIeade 1836, que éa do fusilamento daqueles venerabeis mártires e da
constitución do noso Axuntamento.
JOSE LOUREIRO GARCIA
( Artigo publicado en " El Emigrado
"o dia 7 de Maio de 1923).

Apresenta-se a A.C. "Montouto azul" en
Quireza
O .pasado día 3 de Novembro tivo
lugar na parróquia de Quireza, do
Concello de Cerdedo a festa-presentación de "Montouto Azul", asociación
xuvenil cultural que xurdiu das inquedanzas que pretenden dar-lIe máis
vida á parr6quia. Pretenden oferecer
algo interesante e distinto. Con estas
premisas propoñen unha série de actos
entre os que sobresaen sesións de
vfdeo (proxecci6ns todas as fins de
semana), viaxes de interese histó-

rico-cultural, concu rsos literários, de
debuxos ou de máscaras no antroido... Tamén é de suliñar a preocupación por recuperar vellas tradicións
ou incluso implantar novas festas
folklórico-culturais. A adicación máis
direita cara 05 nenos por parte de "
Montouto Azul ",será a creación de
campamentos de verán.
A festa-presentación á que foi invi.tada CONTRARRETRANCA estivo ben

fornecida de castañas e viño, sen
esquencer a empanada de bacallao e a
queimadiña do remate. O contacto que
esta nova asociación mantivo coa
nosa revista veu motivado polo desexo que estes rapaces teñen por editar
unha revista própria.A sua pretensión
máis inmediata é que este chuvioso e
frio inverno que escomenza se Ites
faga máis ameno aos viciños de Quireza.

Manuela Picalla
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A "movida" dos teléfonos

Marcelo Vldal

Un dos temas que mais dou que
falar e o mesmo tempo provocou páxinas e columnas nos medios escritos
de comunicación, foi o asunto dos
teléfonos públicos, ou mellar dito, os
cambios feitos por un goberno á unha
lista confeccionada por out ro, ámbolos dous de distinta cor.
A orixe da cuestión remóntase ó
tempo no que o Partido Socialista estivo formando parte do goberno municipal, época na que se fixo unha lista
de usuarios para que dispoñeran de
Teléfono Público en determinados

lugares das parroquias estradenses.
Sen saber por que, nin por que
non, unha vez que se rompeu o pacto
de goberno ca Partido Socialista, a
raíz de que a alcaldesa Elvira Fernández fichara polo Partido Popular, a devandita lista escomenzou a sufrir uns
cambios inxustificados, segundo o
PSOE, e que é peor, en contra do
sentir dos veciños afectados. Non quere
decir isto que os socialistas fixeran
ben a distribución, que deixa moito
que desear, pero é notorio e así se
puxo de manifesto no Pleno, que os

o

cambios caprichosos levantaron nalgúns casos a protesta dos veciños.
Máis de vinte cambios fixo a AlcaIdesa ou o seu equipo, pero os máis
alarmantes foron os de Xustín, Nadar,
Castrelos en Pardemarín, ou o de Cora,
saíndo a relucir ú~imamente o do Foxo.
Os partidos da oposición aproveitaron este malestar veciñal para levantalas súas bandeiras en defensa
dos intereses dos parroquianos e poñer
6 goberno do PP, e concretamente a
súa Alcaldesa, no medio da espada e
da parede.
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Houbo de todo neste asunto, coma
se na Estrada non houbesen temas
máis importantes e trascendentes que
tocar, pero a oposición municipal volcouse nel ata o punto de solicitar un
Pleno Extraordinario, sabendo que o
grupo de goberno tiña a maioría absoluta na Corporación. Nembargantes a
intención era demostrarque a A~calde
sa e o seu equipo actuaran de xeito
caciquil ¡con clientelismo político, cousa
que, por outra banda, non fai falla
demostrar.
Tamén ocorreu que algúns casos
non foron expostos nesta guerra telefónica, como é o caso do Sol, lugar
onde vai haber tres teléfonos xuntos,
dous deles xa en estaablecementos
públicos e o terceiro nunha casa particular, mentras que hai lugares no
municipio que non dispoñen deste servicio. Neste caso non houbo cambio:
as{ estaba establecido xa na primeira
lista e o PSOE non protestou porque
era cómplice e o BNG, ó parecer, nin
se enterou.
Do que sí se enterou o BNG, foi do
caso do Foxo, que é unha mostra máis
da falsificación de datos xeográficos e
do clientelismo político, co agravante
de que pertenecía á primeira lista, da
que o PSOE era coautor. Neste caso
non só hai cambio de parroquia, a
pesares de que o Foxo é "internacional" como dixo a Alcaldesa, senón que
meten o teléfono nun domicilio particular, habendo establecementos públicos dispostos a telo, pero o domicilio
particular é dun irmán dun concellal
popular.

Marcelo Vidal

Aínda que tarde, o Pleno Extraordinario solicitado pala oposiGión ch.egou a celebrarse, e a Alcaldesa, Elvira
Fernández, utilizou todo tipo de excusas e argumentos para demostrar que
o feito, feito estaba e era competencia
do goberno sin entrar en ningún
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momento nas explicaci6ns dos cambios.
Nun comenzo dixo que non había
lista primeira, que tan s6 existía unha
provisionai, o que se demostrou que
non era certo. Oespois que ela nada
tiña que ver, que fora un asunto que levara o seu "delfín", dimitido recientemente e sin saber a verdadeira raz6n.
Non sería extraño que unha delas fore
a cacicada telef6nica. A verdade é qUE
Elvira Fernández 6 final aceptou a súa
responsabilidade nos cambios e re.,
prochou á oposici6n que o que querian
era cambia-los teléfonos duns amigos
para favorecer a outros, afirmaci6n
que a autoinculpa6 recoñecer ela que
os cambios feitos foran para favorecer
6s seus amigos ou simpatizantes populares.
Moitas máis afirmacións fixo a
Alcaldesa neste asunto, que demostran a súa falta de criterios obxetivos
para face-lo que fixo, como po~_exem
plo, que as sinaturas dos veclno.s d~
Xustrn en contra do cambio, eran Ilexlbies e simples garabatos, coma se ela
asinase os escritos co nome completo. Afnda asf non querfa entrar no
tema das firmas, pero manifestou que
as cotexara ce censo e invttou 6s veciños
a deposita-los camets encima da mesa
para comproba-Ia autenticidade das
mesmas, "ande, supoño, terán a súa
firma legal". Coido que sobran os
comentarios a esta afirmación, e o
único que se me ocorreu é lembrar
unha frase dita por un ex-alcalde estradense reciente, nunha mesa redonda, na que man ifestaba que o pobo es"
tradense era moi tranquilo, porque coa~:
causas que se fan, máis dunha ve;.
sairía ás rúas para protestar e suble..
varse en contra do establecido, ou de.
que certas persoas queren establecer.
Sexa como sexa, o tema dos teléfonos quedou máis ou menos coma
estaba. Os cambios producidos por

amiguismo e clientelismo político,
quedaron da mesma maneira e a Alcaidesa saiu ben parada da encerrona
que a oposición quixo facerlle, se a iso _
pode chamarse sair ben.
A oposición, pala súa parte, fallou
no seu intento, sempre e cando a súa
intención fose anula-los cambios de
teléfonos que o goberno fixera, que
para iso tiña competencia, como manifestara en máis dunha ocasi6n a Alcaidesa: "hai que gobernar para o b6 e
para o malo". Tamén dixo á oposición
que si eles estivesen no goberno farlan o mesmo, outra das tantas afirmacións que a autoinculpan.
Se a intención da oposición era
poñela entre a espada e a parede,
como parece lóxico, pódese decir que
o consigueu, afnda que o COS botou
unha man á mandataria municipal.
No Pleno Extraordinario, no que se
debatiu este asunto, os ánimos estaban crispados, a Alcaldesa acorralada, as xustificacións dos car:nbios
pedidas reiteradamente pala oposición
nin foron dadas e as que se deron non
foron convincentes, máis ben ó contrario, cada vez que Elvira Fernández
falaba reduciase pouco a pouco b seu
campo de xustificacións e argumentos
obxetivos.

Pero sempre acorre algo do que
botar man, e neste caso, foi a interven·,
ci6n do portavoz do COS, Alfonso Varela, ql.)en afirmara que non tiña as ,causas claras, o que, por léxica! envida a estar calado. Pero non ocorreu
así, fixo. unha proposta á que o equipo
de goberno, como demostraci6n do b6
talante democrático, agarro use como
a unha táboa de salvamento, sabendo
que pouco antes se rechazara outra
do BNG, apoiada tamén polo PSOE,
na que se decia o mesmo, pero p~r
escrito o que significaba que era máls
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comprometedora. Sinalar, neste intre
que se teñen rechazado moitas propostas ó non ser presentadas por
escrito, sen embargo a do COS non
tiña por que reunir este requisito. Pero
. o que interesaba era agarrarse á do
COS que decía "en lo sucesivo será el
Pleno..." e non a do BNG que matizaba que xa a campaña do 91 seria o
Pleno, cando esta distribución estaba
xa feita polo equipo de goberno.
O problema dos teléfonos públicos
non rematou ca Pleno Extraordinario,
pois o Partido Popular quedou tan doído,
aínda que se poida afirmar que saiu
airoso, que varios delfins populares,
aludidos polo BNG como caciques e
intermediarios nos cambios coa intención de compensar 6s seus votantes,
presentaron denuncia no xulgado contra o BNG e o seu portavoz, quen, por
outra banda, tiña pensado tamén presentala contra Elvira Fernández por
chamarlle Ilfalsificador".

Ramiro S.G.

Xadrez
1.- ... ;D8A+
AxD;AxA mate

3.-

Este mate, similar ao publicado no
nº 1 de CONTRARRETRANCA é outro
exemplo dos principios básicos da
táctica axedrecfstica.
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José Hernández-Nóvoa: "Estamos governados por Lalin"
Esta entrevi.sta pon final a unh~, s~rie de cinco que.?ONTRARRETRANCA ven publicando cos portavoces do~ ~artldos con repres~ntaclonna actual corporaclon. José Hernández-Nóvoa, concellal independente e ultimo alcalde da dictadura, recorda nestas páxinas a sua etapa ó frente do concello e amósase
pesimista a respecto do futuro da Estrada.
Dores Chedas

Eu entrei de alcalde en febreiro do 71
e botáronme, porque me botaron,en novembro do 75. O mesmo día que me
comunicaron que deixaba de ser alcalde
foi o día que morreu Franco. Aínda tiven
que ir á igrexa días despois 6 funeral co
bastón de alcalde sen selo porque aínda
non había alcalde na Estrada.
P:¿Como recorda vostede aqueles
anos?
R:8ueno, era unha época moi interesante; a corporación que eu presidín fixo
moitas cousas, non fixemos todo o que
queríamos facer, claro, pero foi unha
experiencia que non olvidarei nunca.
P:¿Por que non se volveu a presentar dende aquela até agora?
R:E unha historia moi longa. O día
que me botaron foi, paréceme, a víspera de que entrara en vigor aquela famosa lei da apertura polftica, cando Franco
estaba morrendo, onde se dicía que nas
corporaci6ns ·os concellais podían elexir
6 alcalde. Ent6n na Estrada a corporaci6n pensaba elexirme a min, pero como
o gobernador interesáballe outro -eso
son cousas del, eu non me meto- mandou inmediatamente un enlace aquí co
cese porque ó día seguinte non me
podía cesar.
A partir diso eu quedei un pouco
arrinconado. E despois no 78 veu falar
conmigo o que é alcalde de Pontevedra
hoxe, para organizarmos a UCD aquf.Eu
era o presidente local, fun dos pucos da
provincia elexidos por votación, e aínda
conservo o carnel. Fixemos unha lista
para presentarnos, pero arrinconaronnola e meteron a de Suso Durán, que en
paz descanse, e nese momento quedei

un pouco decepcionado da política, porque
eu o que quería era continuar aH, non
por nada senon para continua-lo labor
que iniciara. Lago foi pasando o tempo e
non me volvin a afiliar a nengún partido
político.
Despois viñeron as eleccións por
Independientes de Galicia, uns amigos
dixéronme ¿por que non te presentas,
que vas sair?". Presenteime e sain concellal.
11

DIXERONME EN PONTEVEDRA QUE TIÑA QUE SER
ALCALDE, ACEPTEI CON
CERTAS
CONDICIONS
PORQUE EU COLLIA UNHA
ALCALDIA QUE... AQUELO
ERA UN DESASTRE.
P:¿Como se viveu todo o proceso da
transición dende unha institución coma
o Concello? R:Eu entrei nun momento
en que as cousas xa non estaban coma
facía catro ou cinco anos. Xa as cousas
se estaban abrindo un pouco políticamente porque ademáis foron os últimos
anos.
P:¿Que foi o que o impulsou a entrar
no mundo polftico?
R:Por casualidade. entrei por entrar.
A min dixéronme en Pontevedra que
tiña que ser alcalde, que as cousas na
Estrada estaban moi mal, aceptei con
certas condicións porque eu collfa unha
alcaldía que... aquelo ~ra un desastre;
mira, non tiñamos colexios, o único colexio que había na Estrada, o José Antonio, estaba case desfeito.

Sanidade; non había fosas sépticas,
a única que había estaba na carretera
de Santiago e corría o Iixo; pala carretera de Codeseda ía a basura palas cunetas. Había que facer iso. Auga; no verán
había dúas horas en días alternos.
Nós fixemos a traída de augas, os
grupos escolares, e puxémoslle ó rural
luz eléctrica -sete mil pontos de luzasfaltamos cento e pico de kilómetros de
pistas... Pero todo isto non é dicir que o
fixo todo unha soa persona, e que
tivemos moita sorte, estabamos nunha
situación favorabel e aproveitámola.
P:¿Non cre que todo este traballo o
rentabilizou máis tarde políticos coma
Suso Durán?
R:Naturalmente. Porque ademáis eu
deixeille os terrenos do polideportivo.
Iso compramolo nós, dezaseis hectáreas. Pero non importa,o caso é que se
aproveite. Agora pasa ó revés; están
hipotecando o povo. Acaban de aprobar
unhas fosas sépticas que xa levan ano e
medio esperando que iso vai ser un
verdadeiro desastre. Acaban de regalar,
regalar eh, á consellería de Educación
un terreno en Toedo para que fagan un
almacén de distribución, eu opuxenme
porque este concello nunca regalou nada;
os terrenos son nasos, dos viciños, non
están para regalar.

METERON 120 MILLONS
,NO MATADEIRO E ESTA
PARA OS PAXAROS.
Fíxose agora un plan plurianual, algo
que é unha copia daqueles famosos de

•
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López Rodó, e non se prevé inversión
para a compra dun só metro de terreno.
Outra causa, o do moble. Gastaron
centovinte millóns nun sitio ande non
cabe o Salón do Moble e resulta que se
acaba de derrubar unha parte do muro.
D Matadeiro. Meteron centovinte
millóns no matadeiro e está para os
paxaros". O que fixeron coa Praza de
Abastos xa o vemos todos. Entón o que
vexo é que non hai futuro, non se promociona nen se estuda o futuro da Estrada.
P:Entón, ¿A Estrada é unha vila
marta?
R:Para min está morrendo, porque
non se crfa nengunha industria. Agora
aquf o que se están facendo é moitos
edificios, imanas converter nunha habitación de Santiago e nada máis porque
aquf progreso e porvir non hai.
P: Pero, ¿a que cre que se debe esta
situación?
A min isto pareceme que é, e non
teño pelos na lingua para dicilo, porque
estamos gobernados por Lalín.
P:¿Por Lalín?
R:Sf, por Lalín. A balanza estase
inclinando a favor de Lalín. Agora acaban de fichar -ainda que isto é polftica- ó
alcalde de Forcarei paara o PP. O curioso desta fichaxe é que eu vexo ó alcalde
de Forcarei un futuro deputado. Na Estrada non imos ter deputado porque non
interesa que medre. E estamos asf porque nos está gobernando xente de fóra.
A alcaldesa non é de aquf, o outro non é
de aquf, o outro máis...
P:¿E negativo para A Estrada que a
alcaldesa teña tantos cargos?
R:Eu non creo que sexa negativo
nen positivo; o que sei é que cando se
teñen tantos cargos non se poden atender. O Concello está un pouco desatendido. Vas alf, non hai ninguén, non están. Eu recordo que cando era alcalde e
deputado provincial non me chegaba o
tempo. la ás nove da mañán para alf e
safa as tres da tarde, e polas tardes a
Pontevedra e a Madrid constantemente
a pedir cartas; pero cando ia deixaba a
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alguén alí. Agora vas e algunhas veces

A ESTRADA ESTA MO·RRENDO, PORQUE PROGRESO E PORVIR NON HA l.
está Somoza que fai o que pode no
m,?mentiño que pode; entón aquelo es~á
desatendido.
P:Das suas palabras parece deducirse que é vostede bastante escéptico
ca situ ación actual

Marcelo Vldal

R:Porcompleto. Cando se ten experiencia nun labor municipal, e trata un de
dar consellos e axudar e non cho teñen
en canta acabas aburrido. Dfgocho en
serio, o futuro da Estrada vexoo moi mal,
Deus queira que me equivoque pero...
P:¿Pensou en volver a presentarse?
R:Non o sei, ainda que falamos con
amigos. O que temos claro é que A
Estrada necesita unha lista de independentes, de persoas serias, traballadoras, de prestixio, a ver se se logra sacar
algúns concellais e axudar a gobernar.

P:¿Non cre que é un pouco diffcil nun
momento en que se trata de plantexar as
.,municipais como unha loita entre dous
I)U tres partidos como moito?
R:Precisamente, hai que meter alguén no medio a ver se amortiguamos
un pouco; e unha boa lista de independentes no medio tratarfa de facer iso. O
CDS non sei se se presentará; o Bloque
quizás teña algún cancel/al máis, ten
que tela. Entón ninguén vai ter maiorfa.
P:Vostede estivo no grupo do goberno cando o pacto entre o grupo da alcaIdesa e o PSOE
R:O meu voto facíalle fa~a. Ela rompeu
o pacto porque IIe interesaba, porque
con ela non vale nen o firmado; lago
cada un para o seu sitio.
P:Pero, vostede sempre mantivo
serias discrepancias coa polftica da
Alcaldfa.
R:Moitas, chamabanme o rebelde;
chamabamo Mella. Ainda mo dixo o outro
día e ben que se ria. Eu non estaba
dacordo con eles porque algunhas cousas que sefacfan non me ian. Porexemplo o tema da contribución. Foi un atraco
para a xente da Estrada. Foi un despiste
que tiveron ai que non me explico; e
gracias a aquela sesión ande eu conseguin, fpor un dfa eh!, que se baixase ó
dez, que senon... Entereime e fun correndo, fixen unhas comisións e por un
dfa pufdemolo evitar. Pasou iso porque
non se sigueu o proceso a nivel municipal como se debfa facer; non nós,os de
adentro. Nós fixemos o que puidemos, e
traballamos moito na comisión Rendo e
máis eu, porque era unha comisión de
catro pero ÓS outros non se IIes veu o
pelo
Díxenlle moitas veces "abride rúas
Norte-Sur que non temas unha" pero
nada. Agora regaláronlle un camión para
ir recoller o lixo ás aldeas, ¿e onde o
botamos?, se o de arriba é o mesmo de
antes; e cantas veces terás oído que IIe
dixen eu "mercade veigas, amplíade iso".
Pero eles, o futuro ... o que pasa é que eu
xa vou vello...
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Francisco Rodriguez:
"A xuventude sinte-se desplazada"

OBNG
estradense
inaugura
a sua sede

o pasado dia 9 de setembro tivo
lugar a inauguración da sede local do
Bloque Nacionalista Galego que está situada no número 13 da rua Dezaoito de
A Estrada.
Ao acto asistiron unhas SO personas
entre as que se atopaban os parlamentários autonómicos desta fo rmación
Bautista Alvarez e Francisco Trigo,os
dirixentes locais Manuel Rendo e Xosefina Pereiras e o tamén dirixente do
BNG,escritor e até agora profesor no
Instituto de A Estrada Paco Rodriguez.
Os membros do BNG que fixeron
uso da palabra destacaron a importáncia que para o BNG ten o contar con un
local na Estrada tanto polo que supón de
infraestructu ra necesária para levar a
cabo o traballo político na~zona, como
porque é resultado do medre organizati-

,

."..

--11",. "..

terlas

~.

_.~.,

a estrada

capitán

'572011

bernal, 4

'

Prime/ras marGas en zapatos e deportivos. Dama. cIAba/e/ro

t!J

neftD.

URBANO

DECEMBRO 1.990

va experimentado nos últimos anos polo
BNG estradense.
Aa final do acto foi-lIe entregado ao
profesor Paco Rodriguez un regalo como
mostra de cariño e agradecimento polos
11 anos de labor docente na vila
estradense. Precisamente ca profesor
Francisco Rodriguez COTRARETRANCA mantivo a seguinte entrevista:
P.-Foron once promocións de xoves .
estradenses as que che pasaron palas
mans,que visión tes do que é a xuventude estradense a traveso do teu trato con
eles en todos estes anos?
R.-Na maioria das ocasións atopeime con xoves cun sentimento de afirmación no próprio moi forte,que só facia
falla rabuñar un pouco e aparecia realmente a posibilidade de identificar-se co
pais;polo demais con todas as caracterfsticas dos mozos e mozas nun medio
que está colonizado pero que ainda non
logrou destruir a identidade própria.Esa
é mais ou menos a situación maioritária
dos mozos e mozas da Estrada.
P.-Cres no tópico da xuventude
pasota,individualista,desarraigada... ?
Axusta-se ao queti observaches aquf na
Estrada?
R.Eu penso que isto foi un
proceso,observo que cada vez hai maior
individualismo na mocidade,pero iso é
un produto de como vai evoluindo a
sociedade;o que tamén é certo é que
cada vez hai mais xente que se decata
en termos polo menos individuais de cal
é a situación do seu pais,outra cousa é a
capacidade para despois organizar-se
ou tomar unha actitude práctica frente a
causas que se entenden teoricamente,que
iso xa non é un problema que se poida
explicar por métodos puramente individuais como é a simple actuación
personal,senon que iso depende moito
de cómo se agranden as organizacións
p-olfticas nacionalistas, dos exitos que
vaia acadando o Nacionalismo...porque
claro,a xente para meter-se en causas
quere un pouco de seguridade,xa que a
ningul.n, en principio, IIe gusta ser martir

e se ve que unha idea,unha causa,o vai
convertir en martir é lóxico que haxa
unha maioría que trate de fuxir diso,
ainda que fuxindo non se arregla a cuestión e van ser mártires igual doutra
maneira,pero iso xa é outra cuestión.
P.-É de todos coñecido que na Estrada nos últimos tempos houbo un
aumento preocupante dos xoves
drogodependentes,cres que a isto contribuie dalgunha maneira a situación social
da Estrada ou que este aumento é xeral
no pais? En todo caso, a que o atribuies?
R.-Hai un aumento xeral no pals pero
pode ser que na Estrada teña as suas
peculiaridades;posibelmente na Estrada estea todo moi condicionado pola importancia d'a emigración,dun determinado tipo de emigración que está provocando agora unhas consecuencias que
antes non se notaban (retorno da
xente,nenos que foron criados cos abós
determinados
ambientes
en
familiares ... ).Eu penso tamén que hai
unha crise económica moi grande que
impide que os mozos e mozas poidan
integrar-se fácilmente no medio laboral
,sen que por outra parte exista a saida
da emigración;por último hai unha certa
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incapacidade para que a xente poidera
estar mellororganizada. Todo isto fai que
a xuventude se sinta un pouco desplazada e en vez de enfrentar os problemas,
coller o touro polos cornos recurra a
alienar-se a través da droga.Ademais
non debemos esquecer que a droga
está promovida,haberia que saber perfectamente como se introduce na
Estrada,quen a introduce... para facer
unha avaliación mais correcta do que eu
podo facer neste momento.
P.- Como enfoca un profesor comprometido co pais coma ti a laboura do
ensino?
R.- bueno, no ensino di-se moitas
veces que a cuestión de facer ben as
causas é unha cuestión de método, entendendo como método as cuestións
formais.
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o futuro do sector madeireiro en

A Estrada

Marcelo Vldal

Na seegunda semán do pasado
mes de Setembro tivo lugar na vila da
Estrada a IV edición da Mostra do Moble, na que participaron a meirande
parte das firmas da comarca, e coma
todos os anos tivo unha gran° acollida
por parte dos mais de 50.000 visitantes que se achegaron de todas as partes da nasa xeografia. Este ano a.
mostra contou cunha sá de exposicións de nova criación na Estrada que
canta con 3.000 metros cadrados de
superfrcie, prevéndo-se a necesidade
dunha supeffcie maior para vindeiras
mostrase

Este acontecementoten unhagran
importáncia para o sector industrial da
madeira desta bisbarra, e consecuentemente, para a sua poboación, tanto
no eido económico como no social ou
no cultural.

UN POUCO DE HISTORIA

o traballo da madeira na Estrada
lémbra-se dende hai moito tempo. Nembargantes, a sua adicación á ebanisteria (fabricación de móbeis) a nivel
comercial tivo lugar a partires do se-

gundo cuarto deste século. Esta modalidade de traballo orixinou-se pala
concurréncia dunha série de circunstáncias tales como foron contar cun
gran potencial forestal, a sua situación
xeográfica, falla de competéncia no
mercado e a necesidade insatisfeita
de mobeis até ese intre.
Estas circunstáncias provocaron que
os propios estradenses se decetasen
da situación potencial desta actividade
e comenzasen a criar as suas empresas que inda hoxe en dia permanecen
no mercado disfrutando de maiores

ZARABETO·
EMISORA LOCAL
107·8FM
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ventaxas frente ás de recente criación,
a pesares de todos os problemas cos
que se tiveron que enfrentar ao longo
da sua história, chegando hoxe en dia
a constituir o sector industrial máis
importante da Estrada por ser o maioritário e o que ocupa unha maior cantidade de man de obra.

PROBLEMAS DO SECTOR
A situación actual da indústria da
madeira na Estrada non se acadou de
forma doada, posto que sempre se
tivo que enfrentar a graves problemas
que mesmo" poñian en tea de xuício a
sua supervivéncia.
O maior problema ca que se enfrentou en todo momento o sectorfoi a
adaptación ás novas tecnoloxias, posto
que os marxenes acadados polas
pequenas empresas (de tamaño familiar) non eran o suficientemente grandes como para realizar investimentos
en investigación e desenrolo de novas
tecnoloxias, e nin tan siquera de poder
facerse coas novas técnicas que lIes
ofrecian dende fora do seu mercado.
Por outra banda, ante esta situación, a
actitude da administración pública resultou ser sempre pasiva, encontrando-se os empresários faltos de axudas
por parte deste ente, tanto no senso
de contar con subvencións á explotación, como de facilitar a promoción e
publicidade do sector. E por este motivo po'lo que a realización desta mostra anual que se ven facendo dende
hai algúns anos ten unhna grande
importáncia para o sector, posta que é,
unha das POUCqS formas que teñen os
empresádos de dar publicidade a sua
,actividade e captar novos clientes.
Outro problema co que se atopa o
sector é a falta de man de obra cualificada posto que as tendéncias actuais
estan-se dirixindo hacia outras ramas
profisionais.
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SOLUCIONS
Estes problemas dificu~aron en todo
momento o desenrolo do sector qUE
nos ocupa ao longo da sua história.
Nembargantes, a situación desta in·
dústria hox.e en dia póde-se decir qUE
é boa, pero non falto de problemas.
A superación de todas estas dificultades que vimos de mencionar
acadou-se gracias aos esforzos realizados polo sector, que tiña que reinvestir os seus escasos benefícios na
actividade. Oeste xeito, as empresas
podian ir mercando pouco a pouco
algunhas máquinas que lIes permitiran
mellorar a producción.
Por ourtra banda, a entrada de
capital de fora, procedente das remesas dos emigrantes, e a man de obra
barata constituiron dous factores que
incidiron positivamente sobre a evolución do sector.
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Por outra banda, as condicións que
favoreceron inicialmente o nacemento
deste sector a nivel comercial, hoxe en
dia están desaparecendo posto que
cada vez máis, escasean certas madeira (como porexemplo a haia) o que
encarece as matérias primas.
Ademáis comenza-se a notar unha
saturación do mercado debido a gran
aparición de novas empresas competidoras, tanto na Estrada, como fora
da comarca, e pola chegada de mobeis procedentes sobre todo de Valén.;
cia.
Por outra banda segue faltando
oferta de man de obra cualificada e
axudas económicas ás pequenas e
medianas empresas.
Finalmente non se pode esquecer
a gran batida que Ile dan ao sector os
impostos que gravan a producción.
REPERCUSION NO ENTORNO

SITUACION ACTUAL
A situación actual das empresas
ven dada en boa medida polas novas
máquinas que axilizan o traballo e
permiten unha maior elaboración do
producto. Por exemplo, máquinas como
a "canteadora" ou a "múltiple" fan traballos que anateriormente facían-se a
man e esíxian unha grande precisión.
Podemos decir entón que as empresas do sector encontran-se máis modernizadas (pero non o suficiente)
facendo uso de maquinárias que permiten prioritariamente acelerar o proceso do traballo da madeira e a elaboración final do moble, conseguindo-se
, unha mellora nos productos acabados. A pesar disto o sector non se
atopa en condicións de competir con
empresas doutras zonas máis industrializadas da xeograffa española por
non estar suficientemente modernizada.

A solución de todos estes problemas esixe unha resposta inmediata
para que non se perxudique mais ó
sector.O mantemento deste sector na
bisbarra estradense é moi importante
posto que ten repercusións positivas
en diferentes campos,tales como:
a)Gran importancia en materia
económica,dado que permite a xeneración de riqueza e o movimento de
diñeiro;
b)Gran importancia en materia
laboral,no senso de que absorve unha
gran cantidade de man de obra procedente maioritariamente da propia
comarca(sobre todo da zona rural).A
utilización de maquinarias ata o momento non tivo nengunha repercusión
neste campo,debido a que as máquinas
hai·' que
vixialas
e
temperalas,facéndose
ademais,en
xeral,os rematados aman.
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dos que importamos madeira son fundamentalmente Guinea Ecuatorial,
Francia, Rumania, Brasil, Nicaragua
ou Costa de Marfil.
Con esta materia prima procedese
ó desenvolvimento do proceso
productivo,que,como se pode desprender do dito ate o momento, pode-se
calificar de tradicional pola escasa utilización de maquinaria.
A utilización de maquinaria innovadora permitiria o funcionamento dunha industria vangardista disposta para
competir en calquera mercado, posto
que deste xeito lograrian-se reducir os
custos da producción, mellorar a calidade dos productos terminados, incremantar a producción permitindo nalgúns casos o aproveitamento de economias de escala, e ademais acadar
un mellor nivel de vida para todos os
estradenses.
Neste proceso productivo interveñen gran cantidade de obreiros a nfvel
executivo que son maioritariamente
artesáns. A participaci6n da mu lIer neste
proceso productivo é practicamente
nulo. A sua actividade neste sector
limita-se á faceta administrativa e
comercial.
Marcelo Vidal

o FUTURO DO SECTOR

c)Gran importancia cultural,posto
que o traballo da madeira,en rexime
de artesanado,é unha tradición moi
arraigada na poboaci6n.
d)repercusi6ns demográficas dentro da propia comarca.

A MATERIA PRIMA E A PROOUCCION.
A madeira é a materia prima por
excelencia neste sector.A sua orixe
non
é
maioritariamente

estradense,posto que se traballa un
amplo abano de especies que non se
dan,na sua totalidade, nos montes da
bisbarra. Fu ndamental mente utilizanse
o castiñeiro e o carballo,especies que
proceden de diferente's pontos de Galicia
e Asturias.Tamén son de orixe galego
o piñeiro,o ameneiro,o vidueiro e o
eucalipto.Outras especies utilizadas son
a nogueira,a caoba,a faia ou o
choupo(procedente de Le6n).Algunhas
das especies procedentes de fora de
España(principalrnente a faia,posto que
a calidade da española non é boa para
a fabricación dos mobles).Os paises

A pesares de todos os problemas
cos que se atopa o sector actualmente
pode-se observar nos últimos anos
unha evolución acelerada que pretende recuperar nun corto prazo todo o
tempo perdido cara a unha situación
actual plenamente competitiva.
Neste senso os empresários do
sector do moble da Estrada mostranse
optimistas cara o futuro augurando
unha evolución expansiva nos vindeiros anos.
Carlos Ferro

ELECTROBOMBA5
DE GALICI.f\
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Entrevista con Manuel Castiñeiras, párroco
de A Estrada
No próximo mes de decembro cumprirán-se vintecinco anos desde, ~u~ o
noso entrevistado, Manuel Castlnelras
Rodríguez desempeña o seu labor de
párroco na vila de A Estrada e na par~ó
quia de Ouzande. Este home, de onxe
rural, nacido en Rens no Concello de
Laxe, é un significativo espectador e,un
participante directo no decorrer da vida
da nosa vila no último cuarto de século.
Fai os seus estudos en Compostela e,
en 1965 é nomeado párroco de A Estrada.
Preguntamos-lIe pola sua visión do
desnvolvemento sócio--económico do
Concello nestes anos:
-A vila dobrou en número de habitantes e edificacións, ainda que eu coido
que a pesar de iso na Estrada debe
haber ainda moitos pisos valeiros; Chama-me moito a atención isto, pois non
vexo de onde poidan sair tantos cartos
para obrar. Por outra banda, perderonse nestes anos moitos postos de traba110: por exemplo a quebra da indústria de
carrocerias afectou a máis de catrocentas persoas, levando consigo un forte
aumento da emigración; pequenas indústrias moi boiantes do sector textil
tamén desapareceron, penso que por
non meter-se a tempo no tren da reconversión, ou tamén a veces as forzas
sindicais mal orientadas, presionaron
demasiado de repente. Non obstante
creo que algúns seguen traballando nunha
espécie de economia sumerxida que a

No mes de decembro cumpren-se vintecinco anos desde que o noso entrevistado, Manuel Castiñeiras Rodríguez, desempeña o seu labor de párroco na vila de A Estrada e na parróquia de Ouzande. Este home, de
orixe rural, nacido en Rens no concello de Laxe, é un singular espectador e un participante directo da
vida da nosa vila no último cuarto de século. Fixo os seus estudos en Compostela e, en 1965 é nomeado
párroco de A Estrada. Preguntamos-lIe pola sua visión do desenvolvemento sócio-económico do conce110 nestes anos.
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algúns se cadra os benefícia moito pero
a outros está-os humillando. En cámbio,
dedicou-se moita xente a outro tipo de
servizos como a hosteleria, locais de
esparcimento, bares, etc. A min, a veces, parece-me que nalgúns casos fixeron-se inversións demasiado grandes
que podian ser coma unha soga ao
pescozo para os inversores; a xente
para gastar os cartas ten que ter ande
gañá-los. En canto ao aspecto polftico,
como todos sabemos, viviron-se dous
cachos de história ben diferenciados:
vixéncia do réxime anterior sen participación libre dos cidadáns, o cal non
quere dicer que entre os que gobernaban non houbese xente boa ou honrada,
pero non habia forma de reclamar a
quen non era deste xeito. Coa chegada
da democrácia inicia-se esa participación.
Tamén nos dá a 3~q visión sobre os
diferentes cámbios relixiosos que acontecen nos últimos anos:
-No relixioso o corte forte ven ca
Concílio Vaticano 11. Houbo un cámbio,
para min revolucionário, mesmo nas
formas: o crego pasou de dar a misa de
costas á xente a unha Liturxia de cara a
ela; na Iíngua, pasar do latín ao castelán, e non digamos ao galego supón un
verdadeiro abismo. Sen embargo, este
cámbio produciu sufrimentos moi fortes
nalgunha xente porque, de repente, tantas
cousas que tiñas por absolutas xa deixan de sé-lo, o dogmático é moito máis
reducido e todo isto mestura-se nunha
sensación de inseguridade tanto económica coma política que se vive nos últimos tempos do franquismo. A conclusión que a min me queda disto é que a
relixión é como unha oferta que se fai e
que debe ser recibida con liberdade, sen
imposicións. O cámbio foi sério e habia
que adaptar-se a unha situación de respeto entre os crentes (e non crentes
tamén), que non identifique comunidade
polftica e relixiosa. Estos cámbios tiveron a sua repercusión, xa que para min
é máis gozoso viver a relixión hoxe que

hai algún tempo. O problema non está
na relixión, como conxunto de mensaxes e princípios, e logo a forma concreta
de facer. Os cámbios non foron asumidos por todos os curas e a veces a
Igrexa frena-se a si mesma no seu avance. O Concflio Pastoral de Galiza, por
exemplo, fai proposicións de avance,

pero eu teño-lIe dito a Suquía se estas
son un teito por debaixo do que non se
pode andar ou, pala contra, son un teito
ao que non se pode chegar. Di-me que
por debaixo disto xa non se pode andar,
pero moitos cregos isto entenderon-o ao
revés, tendo medo a avanzar tanto na
utilización do galego como na promoción dos laicos en actividades da Igrexa,
por exemplo na criación dunha comisión
económica da parróquia. Toda esta problemática agudiza-se ainda máis no
mundo rural.
O que a Igrexa pensou de si mesma
no Concflio Vaticano 11 non se chegou a
verificar en plenitude, e o própio Sínodo
hoxe non se enfrenta cos problemas
reais tendo medo no terreo económico á
hora de rendercontas diante da comunidade veciñal. Así as cousas, penso que
nen nas parróquias, nen nas dioceses,
nen a escala universal tampouco se deron
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os pasos axeitados para adaptar-se aos
diferentes cámbios sociais.
Loitar consiste aqui en facer un esforza sério para cambiar as causas.
Compre facer unha inculturación da relixión adaptando-a ás diferentes culturas
nas que se insire. Isto reflexa-se na
cultura galega, o idioma é un claro exem-

plo, ou a comprensión da complexidade
e variedade da nasa sociedade por parte
da institución Eclesiástica.
Preguntado D. Manuel Castiñeiras
palas relacións entre a Igrexa e o pobo,
en relación cos diferentes conflictos que
se están a dar hoxendia en Galiza,
manifesta-nos o seu ponto de vista:
-Hoxe parece que se está a dar
capacidade xurídica ás parróquias, por
iso compre redefinir este concepto. Os
conflictos que se están dando, como
Camariñas ou S. Xusto, parten de identificar no pasado comunidade relixiosa e
comunidade veciñal, xa que daquela as
diferenzas eran nulas. Se na comunidade algún disentia: xa se sabe o galego
non protesta, emigra".
En canto ao da carballeira de San
Xusto o cura fixo o que debia: esta nace
arredor do Santuário e está ao seu servizo que inclue o seu disfrute lúdico. O
11
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Santuário, e polo tanto a carballeira
pertencen ao pobo crente.
Coñecemos a sua preocupación pala
nasa cultura e o naso idioma. Debe ser
a Ig rexa un ente defensor da identidade
dos valores culturais de Galiza?
-Esta é unha esixéncia evanxélica,
pero a realidade non é así, e de feito nos
meus intentos de normalización da Litúrxia non sampre acadei respostas de
adhesión entre o clero. Hai que dicer,
con todo, que hai moitos que utilizan a
nasa língua, pero en sítios ande os feligreses falan galego na vida cotian non
acade'¡ respostas satisfactórias. No rural
ainda non se chegou a unha implantación maloritária do galego cando xa se
deberia ter acadado. Un aspecto a ter en
canta neste sentido é que a nasa formación en galego foi moi pobre, sóliamos o
Gaiteiro de Lugo e a Rosalia de Castro
porque aparentemente non era revolucionária ainda que eu penso que era
como a que máis. Hoxendia hai máis facilidades e non disculpo a cregos xóvenes que non poñen entusiasmo nesta
cuestión.
Para rematar propomos-lIe que nos
dé a sua visión en relación con algúns
aspectos da relixión.
Para min é un problema de linguaxe.
Unha mensaxe relixiosa que teña que
ser pensada desde o home para o home
e, polo tanto, se eu presento unha imaxe
de Deus que fose un deus que non se
sentise gozoso e honrado de que o home
fose home en plenitude, non seria para
min un dictado do Evanxélio; cal é o
camiño? O camiño hai que pensá-Io
desde a situación concreta que vive o
home, que é a miña maneira de comprender e transmitir u~ha mensaxe. A
Teloxia da Liberación ten en canta a situación deses pobos, que vaia a Iiberálos enteiramente. A relixión non pode
prescindir dos aspectos políticos e incide mesmo na situación económica, tendo que presentar ao home unha menxaxe na que se vexa que Deus quere un
mundo ande para os homes haxa unha
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mesa á que sentar. A análise da situación a min da-me igual face-Ia ca método
de Marx ou con outro calquera, pero o
único que non propugnaria nunca seria a
loita de clases, un ha liberación basada
en quitar a un de enriba para por-me eu
por enriba del.
Relación entre as diferentes relixións
-As relixiónsteñen unhagrande dose
de elementos en común, o que sucede é
que ás veces cae-se no fanatismo e toda
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virtude evanxélica du n xeito heróico.
Relixión no ensino
Teño as miñas dúbidas de que mereza facer tantos esforzos, como a Igrexa
parece, facer, por manter a relixión nos
centros de ensino. A min gostaria-me
que a Administración Pública asumise a
tarefa de propiciar que todos os centros
de Ensino Medio e superior tiveran a
cátedra de Teoloxia. Poroutra banda, os
pais son pouco consecuentes pois limitan-se a pedir que se ensine a relixión na
E.X.S. pero non axudan a ensiná-Ia, o
que cria nos nenas unha contradicción.
No referente aos docentes penso que
deberian ser laicos pagados como o
resto do profesorado e estimulando á
sociedade a fin de que non houbese falla
de profesores de relixión.
A maior deficiéncia da actual reforma do ensino non radica en ter ou rían
ter clase de relixión, senón na concepción de home que se verte en todo o
ensino. Deberia buscar-se unha concepción do home feita desde a liberdade, propiciar a igualdade e poder elexir.

Xabler Camba
Manolo Camba

relixión que se fanatice deixa de ser o
que era para pasar a ser outra causa. O
Corán, en si, presenta princípios comúns, pero eu teño-lIe medo ao fanatismo. Deberiamos ver o que compartimos
e viví-lo autenticamente, mais o deus
que pesenta o Jomeinni non é o Deus do
Corán; ou o concepto de Guerra Santa
que non deberia ser admitido hoxe por
ningunha relixión. Por outra banda no
Cristianismo tamén deberian confluir as
diferentes confesións, asi, unha postura
como a de Martin Luther King considero
que seria canonizábel xa que exerceu a
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A Estrada é tamén campo de actuación de
narco-traficantes
tras, rnesmo gañáncias do doble a que
se coloca a mercancia. 4000 pts. o gramo, para vender a 8000 é unha operación que os hosteleiros estradenses están
rechazando en moitos casos máis 'polo
rexeitamento que neles existe cara a
"droga" que polos riscos, os cais son
mínimos. Pero sin embargo non é rexeitada en todos os casos dita oferta. Casos
ven coñecidos polo "vox populi" e ignorados curiosamente polas autoridades.
Referímo-nos aos enriba citados que
"viven por encima das suas posibilidades".
A história do tráfico de drogas na
Estrada non dista moito da de outras

A Estrada atópa-se insertada no
complexo mundo das redes dos narcotráfico. Como outros pavos do interior de
Galiza está a sufrir as consecuéncias de
vivir nun país- tránsito; e ainda que até
agora todavia non é a sua situación tan
acentuada como nos concellos da costa; xa empeza a sonar o seu nome
vencellado a aprensión de importantes
alixos de estupefaccientes, e o que é
pior esta-se a constatar na vila unha
incipiente actividade económica (blanqueo de cartas) relacionada ca narcotráfico. Non resulta estraño relacionar a
compra de solares, pisos ~ mesmo veículos luxosos po~ ::>arte de persoas cuia

actividade legal non lIe permitiria realizar
esas inversións, ca feito de que teñan
outra fonte de ingresos que lIes faga
posibellevar ese ostentoso tipo de vida.
A penetración no tecido económico
estradense dos narcos vai dirixida a dous
sectores: transporte e hosteleria. Ao
primeiro para atopar canles polos que
circular a mercancía, e o segundo busca
canles de distribución. A igual que sucede noutros pontos de Galiza, a via de
acceso é sobre todo a vella rede do Contrabando de Tabaco. Así en moitos casos
os que viñan ofrecendo o famoso Winston de Batea, agora amplian a sua oferta
a cocaina prometendo pingues bene-

vilas seguindo a tendéncia marcada polo
papel de país de tránsito que os capos
da cocaina lIe están dando a Galiza. Así
encontramo-nos nun primeiro momento
unha multitude de pequenos camellos
dedicados fundamentalmente ao "costo", os cais se desplazaban a Santiago,
Vigo, Vilagarcia, etc... para coller unha
pouca mercancia para o fin de semana
consumir e sacar-lIe valor engadido.
Coincideu o boom da heroina sobre o 84
afectando a pouca xente, pero de forma
moi grave, e indo "in crescendo" até o
87, apartir deste momento foi decaindo
o seu consumo. Neste ano haberia que
recordar a oleada de roubos que asolou
a Estrada, o cal non seria aventurado
vencellarco relativamente alto consumo
que pór aquela época se podia constatar

no concello. Facendo a adverténcia que
taros-alucinóxenos (LSO, mescalina, ... ),
se ven a delincuéncia ten entre as suas
e as que podemos chamar "de farmácausas a droga, o cOnsumo de drogas
cía" (valium, rohipnol, barbitúricos, e outros
non implica necesáriamente ser un desedantes, optalid6n - agora fora da cirlincuente. Os especialistas teñen apon- . Gula~ión e que antes vendía-se mesmo
tado o risco de identificar drogadición e
nos bares, Tranxilium, Cibalgina, etc... );
delincuéncia. O consumo de cocaina
xa que si ben as primeiras reducíron-se
sempre estivo en viqor, pero regulado
a sectores moi iniciados no mundo das
socialmente en ámbitos non "marxinais",
drogas, o segundo grupo dou pe a múlcomo son os da heroina, e non causantiples. atracos a farmácias, así como
do especiais problemas nen de saude,
denúncias de emitir recetas falsas, etc...
nen de orden público. Hai que ter en
E por último é preciso deixar claro que si
conta que a cocaina tiña unha dependeixamos ao marxe o alcool é por que
déncia psíquica Iixeira nestes ámbitos, e
merece un tratamento específico ao ser
a sua dependéncia ffsica e os seus efec-· droga de tráfico legal, pero non hai que
esquecer que segundo a Organización
tos perxudiciais para a saude non son
percibibles até transcurridos vários anos
Mundial da Saude ten un grado de peri(Periodo de siléncio clfnico). Ademais
gosidade maior que a cocaina e moitc
déstas drogas tamén haberia que aponmaio'r que o cannabis.
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A tendéncia da comercialización de
drogas na Estrada é a concentrar en
poucas mans - pero ben relacionadas - o
transporte e venda, e simplificar a oferta
nun só producto:a cocaina. O cal reduce
riscos e aumenta benefícios. Esto levaos a sacar do mercado posibeis competidores (pequenos autónomos) quen son
rapidamente retirados pola policia coa
información "soplada" por éstes grandes comercializadores, na Estrada tivemos coñecidos casos deste tipo. Por
outra banda provóca-se unha interesada escasez doutros tipos de estupefac-

cientes, sobre todo cannabis. E adultéra-se a Heroina para que a xente tome
medo e re-oriente o seu consumo: medida
salvaxe que se cobrou numerosas víctimas en Vigo e A Coruña, e que até agora
non tivemos que lamentar na Estrada.
Ésto provoca que os círculos sociais nos
que tradicionalmente se fumaban "porros", hoxe vexan-se tentados pala alternativa da cocaina, como única oferta
e monopólio.
O problema do narco-tráfico na Estrada non fixo máis que comenzar, pero
o feito de que éstes teñan inmunidade

nas suas actividades por todos coñecidas, xa é un síntoma de que se están a
introducir en níveis de poder que lIes
permite estar protexidos. A depresión
económica que sofre o concello, e a
caréncia de ofertas culturais, deportivas, etc... para a xuventude son caldo de
cultivo no que pode xerminar esta actividade criando uns lazos de dependéncia
económicos e fisiolóxicos que mais tarde será dificiles de romper.
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<<Festa do Labrego»
75 aniversario
Recordar hoxe o
levantamento agrarista
A RECUPERACION DA FESTA DO
LABREGO
Xoan Carlos Garrido

do naso povo, e non sobra facer rnemória
para recuperar o pasado, non como
divertimento arqueolóxco, senon como
factura dun tempo no que en moitos
campos estaba-se paradoxicamente
mais adiantados que agora, o cal
debera servir como reactivo para poñernos, cando menos, ao nível do noso
pasado.
Nese senso quero lembrar hoxe, con
motivo do 75 aniversário do levantamento agrarista do 16 de Maio de 1.915
en Lagartóns, alguns retrincos da

Os firmantes da "Rendición de
Guísamo" demostraron, ante todo,
unha profunda ignoráncia da capacidade dos labregos galegos de respostar a
calquer inxustícia ~~9 se queira cometer
con eles. O 26-A deixou en evidéncia
aos que como Ortega y Gasset na sua
"España Invertebrada" creian con él
que "En Galicia, tierra pobre, habitada
por almas rendidas, suspicaces y sin
confianza en sí mismas, el particularismo será reentrado, como erupción que
no puede brotar, y adoptará la fisonomia de un sordo y humillado resentimiento, de una inerte entrega a la voluntad ajena, en que se libra sin protestas
el cuerpo para reservar tanto más la
íntima adhesión".
Os labregos galegos refutaban fai 75
anos, co seu movimento asociativo ao
mais grande filósofo español, e refutaron o 26-A igualmente aos que entregaron en bandexa a nasa produción
leiteira, sector clave da economia
galega, aos intereses foráneos. Porque tanto o 26-A, como no 87, como no
16 de Maio de 1.915 quedou craro qua ~
os labregos galegos están dispostos a 5=
o
loitar polos seus direitos sempre que Ci
~
faga falla e até onde faga falla.
~
Non en tanto, moita xente esqueceu
história do sindicalismo agrário na nosa
esto debido a amnésia que interesadacomarca e algúns dos seus dirixentes
mente se lIe suministrou a grande parte
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mais notábeis; pois non debemos
esquencer que por estas terras resonou
o verbo rexo de denúncia de Chinto
Crespo, Elena Estévez, Basilio Alvarez,
Lustre Rivas, Losada Dieguez, e os
meirandes oradores agrários que por
primeiros de século combatian os foros,
e outras inxustfcias.
Unha data marcou o cúmio destas
loitas, e quedou fixada como "o dia dos
agrários". O 16 de Maio de 1.915 en
Lagartóns en que foi detido o Sr. Señarís no campo de Lagartóns. O Sñr.
Señarís era o presidente da Federación
Agrícola de Estrada, Silleda, Forcarei,
e Cerdedo", aprobados os seus estatutos en 1.913. Como di Pedro Varela,
ese Ilorganismo resultou dunha eficácia sorprendente; empezando o seu
labor con actividade abnegación e fe,
acorralando de tal modo ao caciquismo,
que o puxo ao borde do precipício".
Durante ese mes de maio de 1.915
realizára-se unha medida de presión para
acadar as aspiracións dos agraristas
consistente no cese de comérciar coa
Vila. A paralización foi absoluta: "nen
unha feira, nen un mercado puido
celebrar-'se; faltaron as legumes, faltou a leite, faltou todo, menos o tesón
das sociedades, que nin siquera lograron entiviea-Ia os alardes da forza armada
e os ecadeamentos do presidente da
Federación, do secretário e outros
moitos".
Aa fin do mes satisfixeron-se as
e~ixéncias agraristas, entre as que estaba unhas eleccións Iimpas. Eleccións
que gañaron Constituindo unha corporació n ag rarista.
Para conmemorar esta loita e a victória obtida, erixiu-se un monumento ao
labrego en Lagartóns, consistente nunha piña que simboliza a unión agrária,e
coas seguintes catro inscripcións: IlUnión
Agraria
estradense.
Aquí se
consolid6","Fraternidad.
agrarismo
democrácia y libertad","La Federación
agraria en conmemoración del 16 de
Mayo de 1.915","Ellabradores el Rey de
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la Naturaleza".
Cando no 1.916 se. descubreu o
monumento en honra dos perseguidos
- que como dicia o «Eco de la Estrada» no número extraordinário do 24
de Abril -"sufriron os rigores da prisión,
loitando polo governo do povo, polo
povo", celebrou-se unha grande festa.
E o «Eco de la Estrada» sacaba
outro número extraordinário no que
topamos desde unha semblanza da
Federación Agrária e da Corporación
Municipal Agrária, até unha fermosa e
descoñecida poesia de M. Garcia
Barros de BENVIDA aos que por entón
se achegaban a estas terras.
Aquel 16 de Maio, como o pasado
26-A, serviron para demostrar aos que
ainda non o saben que os labregos unidos poden facer o que se propoñan; é
importante que esto non se esquenza
por eso remato cunhas palabras dun
artigo que saia nalgun periódico aló na
primeira quincena de
século:
lIViaxante!,Cando pases polo campo
de Lagartóns ao pe dunha columna
que se levantara maxistralmente erguendo ao ceo a piña simbólica da
unión campesiña, párate e descobrete,
non para deixar esmola, porque o único
que se pide é un bon corazón, senon
para dedicar un recordo mental aos
que sofriron pala causa redentora, e
admirar a sua constáncia. E se non es
agrário; se non figuras nas lexións honradas dos teus viciños, fuxe, porque
ese monumento tanto glorifica e perpetúa a actuación dos bons, como serve
de baldón para os malvados".
O espfrito do 16 de Maio non debe
esquencer-se e por eso, no ano que'
ven, o SLG propon-se revivi-Io, ao cumplir-se os tres cuastos de século da
primeiracelebración. Agardo que todos
apoien e colaboren con esta inciativa en
-beneffcio dos labregos e de toda a
comarca. AIf nos veremos.
Xoán Carlos Garrido Couceiro
Responsabel local do SINDICATO
LABREGO GALETGO
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Chano Piñeiro: "a cultura galega ten unha
forte carga de pesimismo"
de Henares e outro en Vilagarcia.

P: "Sempre Xonxa", é o teu gran
exito actual,que che está a aportar
unha grande popularidade .Queremos
que nos contes, a historia desta
pelícu la,como se che ocu rreu facer
unha longametraxe,facela en galego e ,
facela aquí en Galiza.

A partir de aqui empecei a pensar
no cine como alternativa, e, sen nengún tipo de prexuizos -porque non
teño estudos de nengún tipo a nivel cinematográfico-, seguín facendo cine
e escribindo histórias. Cada vez escriboas menos mal, e doume conta que
as primeiras eran horrorosas. Pero
fíxenas mais co corazón que con outra
cousa, e ,o corazón, moitas veces
disimula outros defectos. Enrolleime,
ata que eheg uei a facer a longametraxe. A película era unha aspiración, un
soño que semellaba inalcanzabel para
min como persoa e para Galiza como
cultura, que nunca tivera cinema. P:
"Mamasunción" foi o corto que te fixo
coñecido do grande público. Como encadras esa película na tua obra?

R: Ata agora sempre fixen cine en
Galiza e en galego, entón foi seguir o
camiño; home, se o dia de mañá se me
plantexara ir a rodar a USA, pois teria
que facelo en inglés, non? Todo dependeria do que me pagaran, pois
ultimamente son un escravo do capitalismo, pero, o nor nal nesta situación é ,
que fixera unha película en galego.
Respecto ao de facer unha 10Qgametraxe, era unha aspiración que eu tiña,
resultado dun proceso evolutivo que
vivín.
P: Comenzando polo principio: cales
son as tuas primeiras experiencias
dentro do cine?

R: "Mamasunción"foi un éxito, non
meu, senón da Tia Asunción. Asunción é unha muller que está moi por
riba da historia que se conta na pelfcula. Para min foi unha especie de aboa.
Era unha das poucas persoas felices
que coñecfn. Sabia as cousas estrictamente necesarias, que eran, sinxelamente, querer á xente que a rodeaba.
Chegabas onda ela e ofreciache todo
o que tiña, mais do que tiña, porque
non sabia o que realmente poseia.
Non tiña memoria. Non me coñecia.
Rodou a película sen saber o que
estaba facendo. Imaxinou que era a
sua vida. Nen sabia como era a sua
cara. Sempre emanaba dela amor,
unha sensación de felicidade que che
contaxiaba.

R: Foi a raíz dunha cámara de
fotos que me regalou a miña muller
cando caseL Logo empecei a rodar en
super 8 todo aquelo que se poñia por
diante e me parecia interesante.
Empecei a xuntar imaxes e montalas,
e a porlles són. Descubrin que habia
unha especie de cpacidade creativa
naquel mu ndo, ainda que fora Super 8.
Como xogo escribfn un guión dunha maneira totalmente desenfadada,
ofrecinllo a un grupo de amigos que
facian teatro, todos nos puxemos de
acordo e fixemos, con 25.000 pts, o
meu primeiro corto que era "Os paxaros morren no aire". Ese corto tivo
moito éxito. Levou un premio en Alcalá

A Película é a sua cara, que é unha
bestiada. A sua cara é unha paisaxe.

Tiven a enorme sorte de atopar un
argumento sinxelo e a ela, a esa cara.
P: Foi logo a Tia Asunción quen
che inspirou o guión do corto?
R: E unha historia de aquí, de
Forcarei. A señora Maria Rosa Regueiro pasaba todas as tardes pola
acera do centro do povo, camiño do
correo. Pasou todas as tardes durante
50'anos.
Eu coñecia esa historia porque fa
ao correo cando era neno, ainda que
non me escribia ninguén. Encantabame oir repartir as cartas decindo o
nome en voz alta.
Cando coñecín á Tia Asunción
pensei que ela tiña que ser a muller da
miña historia. Estiven durante meses
indo onda ela, intentando coñecela,
que me quixera, intentando penetrar
n.o .seu mundo. Entre a Historia da
Señora Rosa e o mundo da tia Asunción, construin outra historia intermedia, mais feita co corazón que con
outra cousa.
P: Que fixeches
"Mamasunción"?

despois

R: Antes de facer "Sempre Xonxa"
fixen un documental-ficción sobre o alcolismo, que se titulaba "Esperanza".
Era unha película moi dura e fea. Conta
a historia dun alcólico anónimo. E unha
historia que non se presta para a espectacularidade, porque non Ile peta
hostias á muller nen aos fillos, nen hat
sangue, nen está tirado polas ruas ... E
un alcólico que non é espectacular.
Non é unha historia comercial.
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finais: un dramático, que queda aberto a interpretacións sobre a morte do
"Virutas" e o outro, o voo do "Caladiño", que aporta unha mensaxe de
esperanza.

Para rodala funme para a parte
mais fea dunha cidade, para os edificios colmea, e metinme nunha decoración horrorosa a contar esa historia
sórdida.
P: A mensaxe da pelfcula non estaba moi clara. Non se ve posicionamento sobre o alcolismo...
R: No fondo non teño moitas cousas que decir. Unha cousa é clara,
loito pala liberdade, ffsica e moralmente. Pretendo plasmarque o alcólico ten
que loitar por ser libre. Esa mensaxe
que subxace en todas as miñas pelfcu-.
las.
"Esperanza'" é unha película que
considero para sociólogos e alcólicos,
non para o público en xeral. Entre os
grupos de alcalicos e os siquiatras e

sicólogos que os atenden, tivo unha
grande aceptación. ante mesmo, chamáronme dunha asociación de Monforte porque querian levar a pelfcula
para unha asociación de alcalicos de
Andalucia.
Fixen esta pelfcula con unha especie de rabia. Despois volvín a retomar
a idea de "Sempre Xonxa", que é a
continuación da liña estética iniciada
en "Mamasunción".
P: Sen embargo "Mamasunción" é
unha história triste, mentes que "Sempre
Xonxa" é unha película mais apacibeL ..
R: Efectivamente, porque en
"Xonxa" hai unha historia de amor. Ten
mais ternura, e un final que se presta
mais ao optimismo. Realmente hai dous

Tiña pensado só facer o primeiro,
pero dinme conta de que Galiza e a
cultura galega teñen unha forte carga
de drama e pesimismo, que se ve, por
exemplo, en "Os dous de Sempre" de
Castelao. E para petarlle co libro nos
morros ao Castelao: contarme unha
história tan fermosa, e foderme con un
final tan duro como ten.
Ainda que
eu non sexa tan optimista, quixen darlle
á película unha mensaxe de esperanza: Que neste país ten que haber
xente que queira voar. Si non hai xente
que queira voar o País non vai para
arriba. Non só hai que querervoar, hai
que facelo. Temos que vervoar, que a
xente triunfa. A persoaxe do "Caladiño" doume pé para crear ese outro
final. O Caladiño foi fracasando ao
longo da película: fracasou coa bicicleta, coa muller de ouro, coa máquina
atómica... estivo fracasando constantemente. Ao final, cando voa, a xente
pensa que todo valeu a pena.

'\
Por eso estou contento de terlle
posto ese final, que non é un final do
"Caladiño", senón que é o final que
desexo para todo o povo galego.
P: Ti falas en " Sempre Xonxa "que
os galegos temos que voar. Ti fas
unha película en galego,'é algo ao que
pouca xente se atreve. Pódesnos contar
cales foron as axudas para facer esta
película e as difilcúltades coas que te
atopaches, mesmo polo uso da Iíngua
propria?
.
R: As dificúltades son moitas, pero
quizais sexan isas as que te motivan.
/ Pasas un obstáculo e pasas outro e ao
final s6 pensas: agora, despois disto
teño que seguir, e claro, o final chegas

I
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coa Iíngua fora, cansado, desfeito e
queimado, pero chegas. Isto foi ao
principio. Logo tiven axudas da Conselleria de Cultura, da TVG, do V Centenario, da Deputación de Pontevedra
e dunha serie de Concellos.

base que necesitamos pode vir dada
por esa escola, a ver se é verdade que
o proxecto vai para riba.. O tema do
cine aínda está moiverde, e haberá
que enfoca-lo caria as series de T. V.
ou caria coproducións con out ras televisións.

En canto ao idioma non tiven problemas, os actores eran todos galegos
e o equipo de rodaxe era xente que
traballara conmigo anteriormente; non
foi asf á hora da exibición, a empresa
distribuidora dicia que á peUcula en
galego non fa a ir nin dios; eu apostei
e botámola en galego. Saiu ben e eles
foron os primeiros beneficiados, que é
do único que entenden.

P.- Parece que eso é o que están a
facer os americanos, non?
R.- Os grandes productores que
fan cine queiman outros modos e logo
pásan-no por T.V., pero, claro, son
Berlusconi e demáis. Pero unha productora como Produccións Cinematográficas Piñeiro ten que arriscar e
sacar adiante un proxecto de 170.000
de pesetas, que para unha persoa
privada é unha toleria.
11

11

P.- Oespois desta película, tes outras
ideas a co rto prazo?
R.-Neste momento non hai nin ideas
nin tampouco te-lo moitas ganas de
traballar. Necesito desconectar un
pouco e deixar que co tempo me volten as ganas de facercine. Pero voltarei a ter inquedanzas relacionadas con
ese mundo, porque me gusta, e porque é un veneno que levas dentro.

P.- Pero parece claro que se tolos
coma ti non se aventuran o cine galego
estaria por nacer...
R.- Eso é ben certo, moittis veces
andamos a buscar desesperadamente os cartos, e decátaste de que eres o
director, pero resulta que o 80% das
enerxías as gastas buscando cartas
para a producción. "Sempre Xonxa "
foi rodada en distintas estacións, ao
longo de ano e medio, e neste tempo
rodaba namentras tiña cartas, pero
continuamente habia que sair a buscalos e arar a rodaxe. De todas as maneiras o que máis me satisfai é que a
xente respondeu e a película funcionou na Nasa Terra, que para min é o
esencial.

,

P.- Partindo de que a compañía
distribuidora quedou moi satisfeita da
experiencia do cine galego en galego,
cómo ves o mañán, cómo ves ao cine
galego como expresión cultural?
R.- O cine en todo o mundo está
moi mal, salvando aos americanos que
fan cine como chourizos. No Estado
españolo cine está en crise, en todos
os sentidos, e en Galiza, pois... maxfnate como estamos!. Creo que vai a
haber un esforzo, agora, por parte da
Xunta, uns 180 millóns de pesetas que
van, presuntamente, a conceder este
ano, e a min gostarfame que serviran
para poñer a base das cortometraxes.
Euempecei en Super 8 pero e non teño
moita confianza no video. Pero algo sf
é positivo, xa que parece que se vai
abrira escolade cine, este ano, na Co-

Marcelo Vldal

ruña, unha escala de cine e video,
unha escala de imaxe, que depende
da Conselleria de Cu.ltura. Pode ser o
xérmolo máis importante e máis serio.
O que non pode haber son tios tolos
coma min, que sen saber nada van de
caza por af, e pódete comer o león. A

Marcelo Vida

x.x. Hldalg
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. Na fotografía o persoaxe non mira ó espectador. Olla feramente á crianza nos brazos da muller, -¿arrabea ó ver unha
criatura que, pola escasa Idade non pode ser senón a proba da súa vergonza?- e ~Ia abaixando a cabeza semella pregar
perdón e comprensión, ou quizais é soamente indiferencia, seguranza de que co tempo el vai acepta-la situación.
A composición e mailo orde das figuras é un reto ó espectador, reto salientado pola posición do indiano: central, a
cabalo, con todas as suas galas,chaleque' ,
e traxe novo, reloxio e cadea -de prata
mexicana presumimos- e mailo sombreiro dos emigrados a Cuba ou Filipinas. A súa esquerda parentes pobres ou
criados. A dereita muller e fillos, o primoxénito apreixando o estribo, sfmbolo da

súa futura posesión. E no fondo a casa,
as propiedades.
Esta composición soamente acae ós
emigrantes, os que de tanto soñar coa
volta necesitan facer eterno ese intre de
chegada, fixalo nun anaco de papel para
permiti-Ia súa contemplación unha e outra
vez.
Na miña terra, na belisima Serra da
Lapa houbo algún que marchou para as

colonias, non por necesidade nin problemas, xa entendedes de que cousa falo,
senón para se sacar unha foto ó voltar.
Non hai senón vellos na taberna ou
no Cfrculo Artesán, e non acharedes
ningún que non leve a foto na súa carteira, proba non do ~eu éxito nin da súa
fortuna, eso nO,n importa tanto, senón de
que voltou de moi lonxe. A vellez é moi
dura, e sen sequera unha foto para non
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ter que abaixarse ante os outros... r
horrorosa, horrorosa L
Pero non é o caso. O noso indiano
marchou - un parente xa ben instalado . _.
alá, quizais tódolos seus amigos partían, un número excesivo de fillos ... tanto
ten - mais faltáballe o valor, a capacida.de de se arriscar nun mundo novo. ( De
aí esa fereza na apostura, esa man que
agacha ¿unha pistola?).

Sentado nunha tasca de Vilagarcía,
o mar todo rizos e espumas, o seu
corazón medos. e morriña, entrou un
cabaleiro moi ben traxeado preguntando se un cocheiro estaba ali.
- ¿ Ninguén sabe del ? í Mala sorta
teña ese borrachón L
O noso home, ·~;en encomendarse a
Deus ou o Diaño ,Jlantouselle diante.
- Se o señor necesita un cocheiro, eu
teñolle moi boa man coas cabaleirías.
- ¿ Cal é a túa gracia, mozo?
- Domingos, señor. Mais de toda a
lida chamaronme Mingos.
.
Oeste xeito entrou a sevir ó Doctor
Meveza, viúvo, e máis da sua filia, pola
que o Doctor bebía os ventoso Trouxera
a Adelita á beira mar por mor de beneficiala súa saúde coa brisa mareira e o
iodo e o sol.
Oeste xeito entrou a servir o Doctor
Meveza, viúvo, e máis da súa filia, pola
que o Doctor bebía os ventoso Trouxera
a Adelita á beira mar por mor de beneficia-la súa saúde coa brisa mareira e o
iodo e o sol.
Cando voltaron ó seu fogar, unha
finca moi bonitiña en Toledo, Mingos xa
era cocheiro, maiordomo e valet. E ala
foi co seu amo.
As primeiras semanas non tivo acougo. Aquelas chairas secas, aquela calor
do outono castelán, pesabanlle no corpo
coma unha lousa. íPero que lIe queresL
Non era quen para ir aló, as Américas, e

CULTURA

voltar ó pobo despois de tantos adeuses, de tantos choros ... eso era quizais
mais difícil.
A vida era calma e rotinaria. As oito e
media levar no "cabriolé" ó Doctor á súa
oficina, que non consulta pois Mevenza
era. un grande anatomista e gañabase a
vida, e moi ben por certo, embalsamando cadáveres. Tanta sona tiña que por
desexo expreso do Presidium participou
na momificación do cadaver de Lenin).
Logo volta á casa e pasear á señoriña Adelita, se non estaba enferma, durante unha hora e cuarto en dias nublados e duas se saía o sol. Despois axudar
na cociña ou na horta, poñe-Ia mesa que
nunca maxinara que complexidades e
intring ulis había nas casas de xente fina.
- Mingos -reprendíalle o Doctor- os
cubertos do postre diante do prato, non
detrais home.

Non tiña maneira o Mingos
de acertar cos cubertos nin
coa colocación axeitada. Que
se a pá para o xelado non é a
do bizcoito, que se aquí ou alí,

- Mingos faga o favor de me traer
coitelo e tenedor para a carne e levese
estes que son para o peixe -Diera a
señoriña Adelita co aquel seu fío de voz.
(Era ela esmirriada, pálida, coa beleza patética dos tísicos. Ollos grandes e
na súa cariña tan branca os seus beizos
posu ían a color das feridas abertas).
Non tiña maneira o Mingos de acertar cos cubertos nin coa colocación
axeitada. Que se a pá para o xelado non
é a do bizcoito, que se aquí ou aH, ...
tanta foi a súa raiba que un día, sentados xa Adelita e mailo seu pai, fixeronlle
notar que non puxera os cubertos. E
Mingos botou toda a cubertería sobre a
mesa e retrucou: .
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-íEscollan vostedes!
Co tempo adeprendeu o necesario e
ata chegou albiscar unha lóxica, unha
estética naquelo de poñer ben a mesa, e
sempre quería facelo persoalmente.
(Canto non disfrutaría ó regreso achantando a tódolos seus parentes coa aquela ciencia de dispoñer ben a cubertería).
Ademáis desapareceralle a pesadu111e e maila tristura dos primeiros meses;
só restaba o desa~ougo de non coller
ben o sono. Rematadas as faenas da
casa, xa deitados todos, miraba que non
. quedara ningunha luz prendida, nin xanela nin porta mal fechada e subía ó seu
cuarto. AH espíase a modiño, vestía a
camisa de dormir, e entón, nunca soubo
o porqué, asulagáballe o cerebro unha
visión de fontes, regatos e herbiñas dun
ignoto camposanto.
Na sua segunda primavera na finca,
Adelita non se veu levantada do leito. O
pai chamou un médico amigo -en casa
do ferreiro...- e a visita non debeu dar pe
para moitas esperanzas. Toda a vida da
finca tivo entón que xirar ó redor da
encamada, das súas recaídas e mellorías.
Co verao finou aquel agoniar. Mingos probou de consolar ó Doctor cun
discurso de tópicos e refráns rematando
a faena con:"a morte non trae aviso".
tiA vida -saloucou Meveza- pó no
vento zoador", e deronse unha aperta
coma nun drama rural, cun chisco de
Benavente, de centro dramático.
O velorio foi sonado pois non durou
nin media hora. O pai, cortés pero firme
foi botando da casa amigos, familiares e
curiosos. "Xa nunca máis estará connosco" debeu murmurar Mingos, sorbendo as bagoas por aquela señoriña
que inda na morte -un lirio n?s mans de
era, as pálpebras mouradas, os beizos
cun bermello de sangue- tiraba do seu
corpo desexos inconfesables.
-Mingos, o coche.
E collendo a súa filia morta en brazos
marchou Meveza para a súa oficina.
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De tódolos seus traballos ese debeu
se-lo máis delicado, preseva-Ia carne co
agarimo dun amante entolecido, a maquillaxe co infindo coidado dun cuadro
puntillista... o alento de vida, se ben imposible de conquerir, si podía imitalo.
Momificou a Adelita en posición
sedente, as mans apoiadas no. regazo.
O vela Mingos persignouse seis veces,
fixo a figa e susurrou: "San Silvestre,
meigas fora".
Moito porfiou con el o Doctor, e Mingos erre que erre, que alí non quedaba
que
Ile
dabas
arrepios
el,
aquela, ... aquela, ... faparecida!.
Meveza pregou axoenllado, bradou
ameazante, prometeu moreas de cartos, patadas no cu, nomear a Mingos
como o seu único heredeiro e pegarlle
un tiro. Mingos non mudaba de idea:
- "Marcho, eu marcho. íEu marcho!".
- Pois mira ti que cousas. Ti marchar,
marcharás, pero eu irei ó teu pobo e
contareilles que nin América, nin Cuba,
nin gaitas... Mira Mingos, a vida é unha
ilusión, un esccribir na auga. Eu necesito
da presencia da miña filia. Non importa
que estea morta; para min non falará,
terá frio e fame, escoitará as coitas e
pequenos problemas deste seu pai que
non ten outro obxectivo neste mundo
que ela. Axudame a manter ese soño,
trata a Adelita coma se estivese viva...
Eu xa non durarei moito e ti, ó herdarme,
poderás voltar rico e sonado coma ningún outro indiano.
Houbo un longo silencio.
- Por certo, a señoriña Adelita quere
merendar no xardfn.
E a vida sigeu idéntica, rotinaria. O
doctor Meveza vestra aquel corpo inmóvil tódalas mañás, baixabaa en brazos e
sentabaa no coche. Mingos,. ',serio, con
librea e chisteira, guiaba o cabalo pola
avenida do rfo, escoitandQ.·a c~versa
do pai coa súa filia. Despoixas, sentada
na mecedora, gastaba o día mirando ó
xardfn, ou na biblioteca ollando a mesma folla dun libro de viaxes.con fotos de
tódalas capitais do mundo. Mais dunha
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vez -distribuindo os cubertos, ó dobrar
unha servilleta- sinteu Mingos unha calada reprimenda, e aH estaba a súa
pálida cariña, aqueles seus beizos sorrindo amablemente.
Os poucos el tamén ía entrar naquela ficción máxica onde a rotina exacta,
matemáticamente repetida non só finxía
a vida, senón que facía absurda a diferencia coa morte.
Foi sen darse conta que, collendo
unha tarde o sombreiro e mailo bastón
do Doctor, díxolle:
- A señoriña Adelita quere falar co
señor denantes de cear. Agardao na
solana.
- Gracias Mingos. Dille que vou lavalas mans e de contado estou con ela.

Mingos enterrounos xuntos
no panteón ergueito ex-profeso e cumpreu con todalas outras mandas
E na súa faciana abrollou un sorriso
lene que ía permanecer para sempre ata
o derradeiro día no sillón de veludo, un
libro aberto no colo, os ollos pechos
como se durmise- identificado por fin na
morte e no sorriso coa aquela ilusión de
vida que fora a súa filia momificada.
Mingos enterrounos xuntos no panteón ergueito ex-profeso e cumpreu con
todalas outras mandas: oficio de difuntos e cen misas, cartos ou obxetos persoais pa5ra algún amigo ou colega. O
finado deixara todo moi ben especificado no seu testamento: terras, contas
bancarias, accións, pagarés e pinturas e
xoias. Ademais Mingosherdou, sen dúbida
unha mostra de humor e agarimo , o
album con postais de todo o mundo,
unha guía Baedecker de Sudamérica e
un traxe que os de Méridacha-mande-~I
campo ": enorme sombreiro, botas do
mellor coi ro, espolas, un cinto co seu
revólver e unha leontina cun relloxio de
prata moi ben labrado.

CONTRARRETRANCA

Namentyras arranxaba os aspectos
legais e burocráticos da súa herdanza
axudado por un avogado que o doctor lIe
nomeara - deu en le-la gufa de punta a
cabo, memorizando todo o que lIe podfa
facerfalta para a súa nova persoalidade
de indiano.
Marchou a Barcelona, , e dende aH
por vez primeira en moitos anos e escribeu á súa familia comunicandolle-Ia boa
nova do seu regreso. Na viaxe en dilixencia, entre tumbos e golpes repasou a
Baedecker, refixo mentalmente unha
historia que de tan repetida xa lIe parecfa verdadeira, e tomou a decisión que
marcarfa un hito no seu pobo ... Inconscentemente lembrou a imaxe da señoriña Adelita, aquel seu sorrir, aquela súa
pel tan branca e veulle á idea de que o
mundo non existra, que todo era un xogo
de luces e sombras, sen ningún significado.
Coa firmeza e seguridade de quen
sabe exactamente o que degora e a
maneira de conseguilo entrou na aldea,
un fotógrafo contratado en Santiago
seguíalle cargado con cámara, trfpode e
trebellos de revelar.
Logo dos parabéns e preguntas de
rigor, amparado na presencia do fotógrafo e da súa presa, dispuxo os participantes, os traxes, o lugar de cada quen.
Ordenou a fotograffa, o número de copias a tirar e mailos seus destinatarios.
Estrana broma que pase á posteridada esa imaxe dun home serio, domiñador, cheo de absoluta seguranza de
agacha-la realidade coa apariencia fotográfica, de constituila en proba da historia de emigrante trunfador, máis alá de
calquera trampa, de calquer desmentido, máis alá dos datos de Baedecker, do
album de postais internacionais e dese
sorriso inquedante, visto xa noutra faciana, duns beizos vermellos como unha
ferida aberta.

Xaquín del Valle-Inclán
Xabier del Valle-Inclán
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