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Este número de CONTRARETRANCA está protagonizado por un tema que non
esgotamos nesta edición pero que queremos deixar plantexado como preocupación
da redación nas suas múltiples dimensións. Por que a Construclón ten para A Estrada importáncia en muitos aspeitos:
- Como sector económico. Xenerador de riqueza.
- Como configurador do aspeito do naso Concello.
- Como património histórico-artístico.
- Como vivencia. etc...
EDITA:
Así pois desde todos os enfoques que se queira abordar (Urbanismo, Direito a
Vivencia, Negócio, Património ... ) a Construción, xunto co Agro (xa tocado no númeAsociación
ro 5) e o moble (tratado no 4) merecen como publicación ao servício dun Concello
Xuven il
como o naso, un espácio relevante nos nasos debates e inquedanzas.
"A Tranca"
A nova corporación fixou na construción, desde os devanditos enfoques, un dos
eixos fundamentais do seu acorde programático: Aprobación do Plan Xeral de OrMAQUETACION:
denación Urbana, Apertura de novas ruas, restauración do noso património histórico-artístico (do que a primeira acción a loubar foi o impedir o desmantelamento da
Contrarretranca
Torre de Guimarei), axudas a rehabilitación de vivencia rural, e promoción de Vivencias de Protección Oficial. A posta en marcha de todos estas proxectos ou o imcumENDEREZO:
plimento do acordado, fará da construción un tema preferente de conversación dos
viciños de A Estrada. Aqui vai a nasa modesta aportación ao debate.
Primeira Travesia
Por outra parte, as eleicións, os seus resultados, os pactos, etc... foron motivo
Avda de América,
de grande intoxicación, contra- información, e envenenamento da opinión pública
nº 1 - 4º -Esquerda
collida no fago cruzado entre un mapa político todavia sen consolidar: A Estrada
A Estrada
carece de direita ideolóxicamente organizada. Os seus compoñentes están actualApartado 11 8
mente ocupando ese espácio político, como, segundo lles interese, as mesmas persoas están a ocupar o espácio de Centro Esquerda, Centro, Nacionalista, EspañoIMPRIME:
lista, etc ... Seta organizacións diferentes en seta anos albergaron aos "notables".
Así é como a Teoria Política categoriza aos partidos da restauración: notables, terSan Esteban
mino decimonoico que outros sustituen polo de caciques, segundo queiran distanPerlio (Fene)
ciar-se máis ou menos de intervir na sociedade. En todo caso, o seu foi un espectáculo deprimente: prevalecen os problemas persoais sobre o debate político. O
DEPOSITO LEGAL:
PSOE e o BNG son hoxe os únicos "partidos políticos" - no sentido moderno - que
quedan no noso Concello e teñen nestes momentos a responsabilidade de vertebrar
C- 767190
a democrácia na nosa sociedade: Definindo espácios ideolóxicos, delimitando instrumentos organizativos axeitados. Algo que o terán moi dificil ao ver-se abrigados
a traballar conxuntamente polas vicisitudes municipais. Agardamas que o espácio
Contrarretranca non se identifica neadicado as eleicións e a reprodución da análise de Lousada contribuan a crarexar a
cesáriamente coas opinións verquidas
incertidume na que se artella políticamente o noso concello.
polos seus colaboradores non responsabilizando-se do contido.
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Apontes e reflexións para un Antropoloxia Urbana de A Estrada

ldentidade do·espácio urbano
Estradense
Cando estamos a dlcer que "Vigo trabal/a, Santiago reza, A Coruña dlvlrte-se e Pontevedra durme" estamos
Inconscientemente facendo antropoloxia urbana, estamos a sintetizar de xelto antropomórfico, e con cualidades
humanas, comunidades urbanas. Pero tamen cando apodamos aos de determinadas zonas cun apelativo, estamos a
facer antropoloxia dunha comunldade baixo cuxo calificativo máis ou menos metafórico, englobamos as cualidades
máls características do conxunto dos seus membros, ou do espácio que ocupa dita comunldade. As/ por exemplo
todos chamamos aos Santiagueses "Picholeiros'~ aos de Cuntis "Chapantes", etc... Pero Incluso aos de entidades de
povoaclón máls pequenas. Por exemplo irnos referir unha série de alcumes que teñen os das parróqulas e lugares da
comarca Estradense recol/idos no 85 polos alumnos do /.N.B. "Garcla Barros" nun día de Fe/ra que salron a
preguntar-lle aos paisanos, reseña aparecida na revista ''Matacan" da A.C. "A Estrada'~
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Balo tipicamente Estradense, reflexo noso.

Texto: Xoán Carlos Garrido
Fotos: Marce lo Vid al
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Como vemos nesta relación de
categorizacións de comunidades que
se fai popularmente co fin de ser usada
a hora de entablar unha regueita, ou como din os modernos - bacilar, ten
sobre todo en tonta actividades que se
adxudican ao conxunto dos habitantes

da parróquia (Cordaneiros, Porqueiros,
Miñoqueiros, Pataqueiros, Sardiñeiros,
Cazamulleres, ... ) ou xentilícios doutros
paises ou rexións (Turcos, Maragatos... ). Cando se fala dos "paragueiros"
quen descoñece que nos referimos áos
de Ourense, e cantas veces o ternos
utilizado. Non en tanto o exercfcio teórico popular de abstraer unha personalidade ou mellor, unha identidade, un
"ser" dunha comunidade dada, non defire demasiado do sentido da Antropoloxia Científica. Estudiase unha sociedade a escala que se categoriza por
unha série de características. O que
pasa é que as interpretacións populares
tende por eficácia ritual quedar- se no
uso, e non van as causas de dito uso,
que é o que pretende unha investigación cientfíca. A metodoloxia popular e
a científica tamén difiren, e quizais eso
xustifique que un antropólogo que tale
do "Antroido" poida cobrar uns honorários mensualmente, cando un cidadán
normal que tala de dita festividade terá
que tace-lo Gratis. Os antropólogos
xustifican o seu soldo chamando "emic"
as versións populares, e "etic" as científicas, ou dadas por eles, ademáis de
por outras razóns de homologación de
categorias científicas e de interelación
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no debate científico a certo nível epistemeolóxico.
Así pois fagamos unha interpretación "etic" ou científica de Antropoloxia
Urbana de A Estrada. Pois como deducimos das impresións que todos poseemos acerca dos habitantes dunha cidade a diferéncia dos de outra, éstes
poseen unha personalidade própria, e
así debe ser, ou así debe provocar-se
pala insisténcia na crenza de que así é.
Pero existen elementos que dispoñan
aos habitantes dunha cidade cara unha
personalidade máis que cara outras.
Qué elementos son, como influen na
personalidade, etc... Sen duvida que
son moitos os elementos influintes e interelacionados. Por exemplo a profisión
é determinante: Os mariñeiros teñen
uns hábitos semellantes entre sí e ben
diferentes cos labregos, os obreiros da
construción, etc... Un ha vila mariñeira
ten unha personalidade, pois ben diferente dunha do interior: Máis abertas
polo continuo contacto con persoas e
culturas diferentes a própria e que permiten unha maior relativización e obxetivización dos valores próprios. Pero a
profisión determina un determinado
asentamento sobre o território cunhas
construcións de formas que lle son próprias. Os núcleos de povoación labregos son ben diferentes dos mariñeiros,
as casas máis distantes, coas consabidas "veigas da porta'', eiras e currais
que as distáncian, frente as vivendas
mariñeiras. Como vemos o elemento
''profisión" non vai só, senon que vai
inter-relacionado ao "morfoloxia arquitectónica". Todos os elementos artellados estructuralmente son os que influen
en que os habitantes dunha comunidade, ademáis das diferéntes personalidades que poseen individualmente,
teñan uns rasgos comúns e craramente
identificabeis pala sabiduria popular, e
pala científica. Unha antropoloxia urbana completa dunha cidade requeriria un
traballo enorme de analise deses diferentes elementos ( Economia, Variedades dialectais, Tradición Cultural,
História Local, Relixiosidade, etc .. )

Pero para centrar-nos un pouco, e na
confiánza de que eses elementos non
se atopan isolados, senon que cada un
deles contén aos demáis, irnos referirnos tan só a un: Morfoloxia Urbana da
Vila.
O asentamento urbano Estradense
realiza-se fundamentalmente sobre
duas ruas. Primoxénicamente tan só
pala artéria principal, que foi ampliada a
estrada de Circunvalación que rodea a
vila, e que rematou convertíndo- se en
rua. Entre ambas ruas comunícan-se
uns ramais, que si ben escasos, constituen as intersecións que disfrutan
dunha vida bastante periférica para
estar en pleno centro urbano.
A traxédia arquitectónica Estradense empeza cando se paraliza o
seu ensanche, e se conxestiona o centro, impedindo un desenvolvimento da
parte vella párello a unha zona nova
máis dinámica. Derribou-se os conxuntos arquitectónicos antigüos para construir no seu lugar "moles" horribeis
desde o ponto de vista estético, e que
convirten A Estrada, xunto con O Carballiño, nas vilas máis feas do mundo,
servindo de exemplo ,nas escalas de
arquitectura, do que non se debe facer:
- Derrubou-se a "Praza de Abastos" antigua para construir outra nova
no sítio, de semellantes dimensións que
si ben non significou máis dinamización
económica désta, senon ao contrário,
deixou despersonalizada esta institución e ao seu entorno. Falar hoxe da
Praza de Abastos é igual que falar do
"A/di" , "Concha", "Preko", "Simago'',
etc...
- Derrubou-se a lgrexa Vella na
praza principal do pavo, construindo no
seu sítio un edifício enorme que alberga
o Banco Simeón. O resto dos edifícios
que rodeaban a praza foron medrando
de xeito irregular e in-harmónico, dando
un aspeitos a dita praza de desasosegante espácio de contrastes violéntos e
de formás complexamente mesturadas.
Hoxe ninguén topa acougo na Praza
Principal para conversar e sentar-se a
topar nese "ideal" ponto de encentro de
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estradenses cos "outros". A Praza Principal resulta hoxe un apurado e estreito
ponto de paso, no que os constantes
atascos provocados polos priviléxios
adquiridos dunha empresa privada de
autobuses para utiliza-la como Estación, e a actitude das entidades Bancárias de colocar pontiagudas reixas nas
repisas das Xanelas que até agora servian de bancos improvisados, leva-nos
a conceptualizar A Estrada como unha
Vila sen Praza Pública, con todas as
consecuéncias sociolóxicas e antropolóxicas que se derivan de non ter un
"ágora" no que os cidadáns encontrarse e conversar nun contexto en que se
situan de xeito regular e equidistante
sobre o espácio. Recordemos que
desde as novas teorias acerca do
comenzo da História do Pensamento
na Grecia clasica están hoxe a afirmar
con contundéncia que ten grande im portáncia a estructura urbana destas
vilas coa existéncia dun Agora. Outra
Praza, ainda que secundária, pero que
podia servir de alternativa a principal
("Praza da Farola") é a do Conoello.
Pero .. .
- O concello foi desfigurado polos
que o ocuparon até a actualidade.
Carentes da máis mínima sensibilidade,
dunha vacuidade espiritual que non lles
permitia apreciar a diferéncia entre progreso e "ser hortera" limitáron-se a exploliar aqueles elementos característicos (tella árabe, esqueira de caracol,
etc ... ) e colocar horribles baldosas (erro
parcialmente rectificado coas novas escaleiras) e xanelas de alumínio e outros elementos que igualmente despersonalizan o Concello, pero por riba destruiron a sua praza cunha Fonte de
cemento, que ten forma de para-fusa e
resulta ademáis dun estorbo para o
desenvolvimento de actividades culturais, ludicas ou festivas, tamén para a
vista, estragando calquer posibel harmonia coa casa do Concello, e coa
Alameda perta sua.
- O feito de non construir ruas transversais entre as duas artérias debe-se
a presión da oligarquia caciquil que con

Valdeorras, Albarlño,
Condado, Rioja
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diferente disfraz político ven gobernando a vila desde a desfeita do Desarrollismo dos anos 60, póis con intereses
especulativos na rua principal, preferiron derrubar e construir no centro e non
deixaron que se abrisen ruas na periféria para que os seus inmobeis non se
depreciaran. Chegou-se ao extremo, na
anterior corporación, que unha rua
"aberta• irregularmente pero de xeito
negociado na anterior corporación, pechou-se cun balado de bloques polo
propietário do terreno, sen o Concello
preocupar-se nen o máis mínimo polo
problema, e vendo-se obrigados os viciños de unha e outra rua principal a dar
un rodeo de máis dun Kilómetro para
comunicar-se . Así o medre de A Estrada ia-se realizando segundo os rexedores municipais vivi-sen nun ou
noutro lado da vila. Resultando que ultimamente estaban ubicados no extremo
de arriba, o seu desenvolvimento fixose nesa direción. Urbanizando-se cara
esa banda, e tendo camiños de terra os
dos arredores do que outrora eran o
Centro (Porta do Sol).
- As suas Alamedas resultan igualmente conxestionadas e cercadas
polas construcións. Son parques lnfantís mal feitos, e escaparates de parellas
de tortolitos que o seu enamoramento
lles permite abstraer-se do que lles
rodea. Os seus animáis (Patos) están
rodeados por unha rexa - non para que
non escapen, senon para que non entren os "gamberros~ pois foron atareados algúns nos árbores do recinto.
Hoxe, A Estrada é urbanísticamente
amorfa, o seu é un espácio caótico no
que se espallan sen relación de continuidade diferentes construcións de formas e tamaños irregulares, carece de
espácios de convivéncia. Esto influe
evidentemente na personalidade dos
estradenses, nada sensibeis as infracións urbanísticas pois xa non queda
nengún entorno por estragar, ten o Estradense outras características derivadas da sua realización nun médio que
lle é hostil. Xa Castelao dicia que estamos construidos a imaxe e semellanza
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da nosa paisaxe. O que en Filosotia en
palabras de Kant seria: A conciéncia
que aponta ao Qbxecto é constituinte,
pero a condición de que obxecto se
preste a constitución non é posibel se
de algún modo o obxecto non comprendera dalgún modo ao subxecto. O que
en Estética se entande en palabras de
M. Dufrenne por a auto-constitución da
parella subxecto-obxecto realizando-se
en beneficio do absoluto. O que en Psicoloxia do Espácio se entande segundo
A. Moles e E. Rohmer "O poder dos lugares para fundamentar o comportamento humano". O que en Socioloxia
do Coñecimento se entande por Construción Social da Realidade que en palabras de Thomas Luckmann e Peter
Berger: ·o home produce o Mundo, e
só nun mundo producido por él, pode
encontrar o seu lugar e realizar a sua
vida. Pero este mesmo proceso que
construe o seu mundo, tamén lle
"acaba" o seu próprio ser. O home non
só produce un mundo senon que tamén
se produce a sí mesmo nun mundo".
Ou sexa que me sinto con lexitimidade
teórica para afirmar, xa desde un ponto
de vista antropolóxico que a conducta
dos estradenses non é impermeabel ao
médio no que se desenvolve, senon,
ven marcadas as suas pautas e impronta polo espácio no que habitualmente
se moven. Así podemos sinalar unhas
características que se ven poden ser
ampliadas, terá que ser por unha persoa que non as posea, e as poida obxetivar, non por un Estradense que as
padece, como é este o caso.
- É pechado nos seus círculos de
amizades: Non topando un espácio
común de contacto dos distintos segmentos xeneracionais, ideolóxicos e
profisionais (Unha praza pública, un
centro de reunión que os interelacione,
etc ... ). Pode-se dicer que cada Bar é un
mundo, e posee ambiente xeneracional,
ideolóxico e profisional próprios. Os
habitantes do Acapulco, Farola, Jake
Mate, Santa Sede, Tres Portiñas, etc...
tañen características xeneracionais,

ideolóxicas, e profisionais distintas. Non
existe espácios de homoxenización.
- A xente da Estrada camií)a máis
depresa que a de outros lugares. Non
habituado a pasear, pois non existe lugares adecuados para ésto, acostuman
a circular a grande velocidade sen reparar a sua vista nun entorno que por
outra parte non ofrece nengunha sensación agradabel, senon todo o contrário.
- As relacións amorosas e de amizade forxan-se no contexto de espácios
que están lonxe de ser "marcos incomparabeis" que reteñan na nasa conciéncia o tempo como no Fausto de Goethe
contundentemente ordenaba o protagonista perdidamente namorado de
Margarida: "Detente instante, eres tan
fermoso~ Para afirmar ésto teriamos
que ter un poder de abstración da figura
do fondo que máis que distingui- las,
como nos explican os Gestaltistas, teriamos que anula- lo absolutamente.
Non vou atrever-me a dicer que nada
sobre o comportamento amoroso dos
estradenses, só que, por exemplo, conductas románticas neste contexto, resultan cando menos, ridículas.
Así pois, brevemente recapitulamos
sobre o que dixemos até aqui, que se
ben non é nada definitivo pretende ser
suxestión de campos de investigación e
de análise, pero que requiren moita
maior profundidade e extensión que a
que aqui nos marcamos. Podemos constatar popularmente e científicamente
que as vilas (mellar dita os seus habitantes) tañen rasgos de personalidade
comúns. E que un dos seus elementos
influintes é a morfoloxia urbana da sua
comunidade. No caso da Estrada onde
esa morfoloxia é amorfa, igualmente influe na personalidade dos Estradenses.
Así que antes de ir ao psiquiatra,
pensemos en racionalizar o entorno
hostíl e desconcertante que nos perturba a personalidade.
Xoán Carlos Garrido é Licenciado
en Filosofia e C. C. da Educación,
cursou o estudos de post-grado do
Doctorado de Antropoloxia social

Un completo servicio en

noivas e complementos
da ceremonia, bisuteria
a varios.
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A lnfravivenda rural no
concello de A Estrada
Texto: Rakel Lopez Doce
Fotos: Marcelo Vidal
A proposta da Asistente Social titular do Departamento Municipal de Servicios Sociais, foi realizado o pasado
ano un estudo sobre lnfravivenda Rural
neste Concello.
Denornína-se lnfravivenda a aquela
vivenda que carece das mínimas condicións Hixiénico-Sanitárias, tales corno
agua corrente, servizos hixiénicos, saneamento, cuadras separadas .... , e de
habitabilidade, é dicer, luz eléctrica, estrutura en boas condicións, habitacións
suficientes, equiparnentos básicos (cociña, neveira, xa non lavadora ou calefacción).
Pode parecer-lle a rnoitas persoas,
incluso algunhas con responsabilidades
públicas e que podarían intervir no
terna, que habitar unha infravivenda é
algo excepcional mesmo voluntário, baseándo-se nos tópicos existentes en algunhas parróquias en todos os concellos e coñecidos de todos, rnais nada
rnáis afastado da realidade, e o estudo
po-no de rnanifesto. Os resultados obtidos denuncian un problema real e acuciante, que non afecta só ao Concello
estradense, senón a toda Galicia, o que
puiden comprobar recenternente ao
participar na elaboración do estudo A
lnfravivenda Rural na provincia de A
Coruña.
Se ben se intentou que todas as
parróquias do Concello entrasen no estudo, vinta non o fixeron por falta de colaboración dos seus alcaldes de barrio,
pazas clave na elaboración do mesmo.
As parróquias nas cales foi localizada algunha infravivenda (até once nal-
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gún caso) son A Estrada-Figueroa, Matalobos, Cereixo, Guimarei, Vinseiro,
Arca, Nigoi, Parada, Rivela, Souto, Tabeirós, San Pedro de Ancorados, Callobre, Curantes, Olives, Pardemarín,
Rubín, Agar, Arnois, Berres, Castro,
Oca, Orazo, Riobó, Barbuda, Santeles,
San Xulián de Vea, Sta. Mariña de Barcala, Cora, Couso, San Xurxo e Sta.
Cristina de Vea.
Foron localizadas máis de cen infravivendas nas que viven máis de trescentas persoas.
O perfil tfpo dos habitantes de infravivendas son núcleos familiares de
entre dous e catro membros (ainda que
case a terceira parte das infravivendas
están habitadas por persoas que viven
soas) con nenos e persoas maiores de
65 anos; tendo en conta que a maior
parte das persoas son pensionistas e
estudantes, as ocupacións mais frecuentes son traballador asalariado, labores da casa e a agricultura.
A Renda per cápita familiar ven
sendo maioritariamente de entre cenmil
e trescentas mil pts/ano; soen ser propietários de terras, e adicarse á agricultura e gandeiria de autoconsumo.
Polo que se refire ás características
tipo das infravivendas:
-os accesos soen ser bos ou aceitábeis, mais non son raros os que están
en mal ou moi mal estado, habendo incluso vivendas que carecen de acceso
practicábel, e máis dun tercio non teñen
alumbrado público parto delas
-soen ser propiedade dos ocupantes e unha parte importante non paga,
por non estar obrigados, a contribución
urbana
-as dimensións máis frecuentes son
de entre os vinteun e os oitenta m2.
-case un tercio tañen as cortes dentro da casa
-a antigüedade meia é superior aos
trinta anos, sobrepasando moitas os
cen anos.
No que respecta ás condicións de
habitabilidade:
-o número de cuartos é de entre
dous e catro

7

-case un tércio carece de luz eléctrica
-cerca da metade non contan con
auga corrente e case a totalidade non
tañen auga quente
-en canto á cociña, a metade das
vivendas ten lareira e a outra metade
cociña económica, contando moitas
tamén con cociña de gas
-tres cuartas partes das vivendas
carecen de neveira e a metade non
conta con televisión
-Agás unha, nengunha ten calefacción
Condicións Hixiénico-Sanitárias:
-a maior parte carecen de servizos
hixiénicos, atopando-se os que existen
en moi malas condicións
-mais das tres cuartas partes das
vivendas carecen de todo tipo de instalacións de saneamento
As principais causas do mal estado
das vivendas son:
12 - Carecer das instalacións mínimas que garantan a habitabilidade.

22 - O deterioro xeral debido ao paso
do tempo e á incapacidade económica
para ir facendo reformas.
Unha porcentaxe nada despreciábel
de vivendas está afectada por problemas de derrumbe, e case a metade
foron arranxadas algunha vez aínda
que a maior parte das reformas foron
feitas hai mais de dez anos.
As persoas enquisadas consideran
como instalacións mais necesárias na
vivencia por orde de preferencia, servicios hixiénicos, luz eléctrica, agua corrente, habitacións suficientes, estructura en boas condicións, cociña ben equipada,
electrodomésticos,
"outras
instalacións", calefacción e por último
cortes separadas.
Na maior parte dos casos as reformas a realizar corresponden-se coas
cousas ou orixe do mal estado da
vivencia, agás no referido á separación
das cortes, posto que case un tercio
das vivenda teñen as cortes no seu in-

í¡¡ ¡~~~=:!!~!!:'!!!*li

&~!!
:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::;e:·:·:·;:;::·:·:·:·:·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·:·'.·'.·'. ·:::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::·:·:·

~41
CONTRARRETRANCA

NUMERO 6

XULLO 1.991

8

ESPECIAL CONSTRUCION

terior e só nun caso se rexistrou interés
por separalas.
Os equipamentos considerados
mais importantes, por orde de preferéncia son quentador, neveira, lavadora,
mobles, cociña de gas, cociña económica, estufas, úteis de cociña, roupa para
a casa, televisor e outros equipamentos
no último lugar.
Os recursos que existen na actualidade para mellorar as vivendas rurais
son de tres tipos:
a) Subvencións a Fondo Perdido da
Consellería de Ordenación do Território
e Obras Públicas (COTOP), costeando
até o 30% do Presuposto total protexíbel (1.600.000 pts) para familias cuns
ingresos totais ponderados inferiores a
2.5 veces o SMI, tendo que atopar-se a
vivenda en núcleos rurais de povoación, e ter unha antigüedade superior aos quince anos.

b) Créditos a Baixo interés, subvencionados pola COTOP, en colaboración
con Bancos e Caixas de Aforres.
c)Aínda que non están programadas
específicamente para o arranxo de
vivendas, si contemplan a posibilidade
de aplicación con este fin. Trata-se das
Axudas lndividuais non periódicas da
Consellería de Traballo e Servicios Sociais (CTSS), de tres tipos:
-Por Emer.<encia Social, para persoas ou familias cuns ingresos mensuais inferiores a trinta mil pts/mes,
cunha contia máxima de 150.000 pts.
-Para Minusválidos e Terceira
ldade, sendo o único requisito estar
recoñecido como minusválido ou ter
máis de 65 anos; a contia máxima e de
250.000 pts.
-A familias para a Integración do
Menor cuns ingresos anuais inferiores
ás 250.000 pts.
Todas estas axudas son reguladas
por Decreto para cada exercizo económico, variando case exclusivamente a
contia, e sendo o prazo de presentación
de solicitudes xeralmente de tres
meses a partir da sua publicación no
Diario Oficial de Galicia, que soe ser
nos meses de marzo ou abril.
No caso das Subvencións a Fondo
Perdido da COTOP, os impresos de
solicitude poden recoller-se no Concello
ou na Delegación Provincial do Instituto
Galego da Vivenda e Solo (l.G.V.S) en
Pontevedra onde tañen que ser entregados.
Para os Créditos, os impresos
poden recoller-se e entregar- se nas
oficinas dos Bancos ou Caixas que suscriben o convenio coa COTOP.
As Axudas lndividuais (CTSS)
tramitan-se a través do Departamento
Municipal de Servicios Sociais, xa que
tañen que ir necesariamente acompañados, ademais do resto da documentación, por un informe social emitido
polo Técnico en Servicios Sociais, é
dicer pola Asistente Social.
No Conce~o de A Estrada, no anterior exercizo económico (1990), existiron unhas Axudas lndividuais non peri-

ódicas para a Habilitación de lnfravivendas Rurais, de caracter complementário
e subsidiárias das axudas da CTSS, dirixidas a persoas ou familias con escasos recursos económicos (260.000
pts/ano) cunha contra máxima por
axuda de 200.000 pts, e aínda que son
de caracter municipal (elaboradas e
tramitadas polo departamento de Servicios Sociais) foron financiadas nun 75%
pola CTSS e nun 25% polo Concello.
A realidade das axudas existentes é
que resultan ben inaccesibeis, ben inoperantes para a maior parte das familias que se atopan en peores condicións (económicas e de vivenda), isto
débe-se a que no caso das subvencións a Fondo Perdido da COTOP as
familias con menos recursos non lle
poden facer frente ao 70% que supón o
costo total das obras a realizar (tema
aparte son as prioridades que estabelece a Conselleria); no caso dos
Préstamos a Baixo Interese, ao carecer
de ingresos económicos estábeis e suficientes impide o acceso a ditos créditos.
No caso das axudas individuais o
problema non é o acceso ás mesmas,
senón que a sua contía non é suficiente
para a financiación total do coste das
obras, polo cal as reformas quedan en
simples parchees, sen ser suficientes
para solucionar os principais problemas
das infravivendas.
Na actualidade esta-se a realizar un
estudo sobre a lnfravivenda Rural en
Galicia, que é de esperar que sirva para
elaborar un novo tipo de axudas realmente efectivas que sí permitan a un
elevado número de familias superar as
condicións verdadeiramente terceiromundistas nas que se ven obrigados a
desenvolver a sua vida, pese a viver
nun estado que se denomina a si
mesmo como Social e Democrático de
Dereito, e que ten como meta, entre
outras, a Xustiza Social.
Raquel López Doce é Asistente
Social e autora do estudo: "A lnfra
vivenda rural no Gonce/lo de A Estra
da"
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Unha Panorámica Histórico-Artística e Crítica

Arquitectura Románica
Estradense

Texto: X. M. Bouzas
Fotos: Marcelo Vida!
Para talar de románico estradense,
se ben é certo que o estilo tradicionalmente ven-se datando alá polos s.s. XIIXIII, non é menos certo que nos tañamos que retrotraer ao ano 1840 onde A
Estrada pasa a ser cabeza do Partido
Xudicial. Antes do 1840 teriamos que
falar do románico nas terras do antigo
arciprestazgo de Tabeirós. Pois ben, o
románico, como tal estilo arquitectónico, presentou na comarca de A EStrada

un forte asentamento debido á non
menos forte raigame relixiosa, xa detectada na colonización monacal levada a
cabo pelas fundacións de Carboeiro por
aquela época e a presión exercida
polos Arzobispos da cidade de Compostela.
En canto ao feito artístico en sí, hai
que destacar a influéncia da escala e
dos artistas composteláns, se ben é
case seguro que o MAESTRO -Mateonon estivese traballando aquí nesta comarca, non é menos certo que este, alá
en Compostela tivera unha série de
canteiros baixo a sua tutela, e se

damos por feito que na arquitectura románica estradense se aprécia a impronta do gran MAESTRO de Platerias,
é case seguro que esta chegase a esta
comarca fruto dunha escala de canteiros itinerantes que aprenderan o oficio
co MAESTRO e que posteriormente se
afincaron por esta zona; doutro xeito dificil mente poderiamos explicar este
feito.
Característico, incluso paradóxico é
o gran número de mostras románicas
do rural eclesiástico que se dan en A
Estrada, número acorde coa moral relixiosa do momento e co asentamento

SERA FIN
En CJ:''ll230S ofrecemosche a
música que a ti che gusta
CONTRARRETRANCA

NUMERO 6

XULLO 1.991

1O

desta na povoación estradense. A concentración maioritária de edificios relixiosos extende-se por terras de Tabeirós
e de Vea, zonas que presentan unhas
condicións topográficfa.s favorabeis para
tales edificacións e pola contra, nas
zonas montañosas, a orografia impón
as suas condicións adversas, condicionando de xeito a enxeñeria, feito que
explica que nestes lugares o património
artístico-cultural, legado románico, se
vexa mermado de fitos históricos.
Como ben dicíamos, a limitación restrinxida de zonas como a de Forcarei e
Cerdedo contrasta coa gran variedade
de edificios románicos de A Estrada
capital e dos seus arredores, aínda que
o afán restaurador, as reconstruccións
e as diversas ampliacións limitaron que
chegaran a nós un elevado número de
igrexas completas e nun estado minimamente aceptábel. Así, parróquias de
A Estrada, como as de Sta. Cristina de
Vea, S. Xulian de Vea, Aguións, Matalobos, etc... viron como daquelas antigas igrexas de traza románicañ, hoxe
sé aparecen directrices claras das reformas levadas a cabo nos s.s. XVIXVII-XVIII. Maior sorte correron as de
Castro, Loimil, Oca, Riobó, Ancorados,
Moreira, Ouzande e Barcala onde o estilo imperante no momento deixa-se
apreciar con maior forza.
E de resaltar que ainda nas igrexas
que se conservan exista unha semellanza estrutural, unha influéncia compostelán conxugada coa directriz marcada polo cister e emanada polo mosteiro de Sta. Maria de Acibeiro. Tanto
as semellanzas estruturais como a influéncia compostelán e cisterciense,
serán debidas á proximidade xeográfica
das zonas entre sí. Tamén é salientábel
o rasgo non menos característico e sí
diferenciador constituido por aqueles
exemplos que funden as características
do estilo románico coas tradicionais de
épocas anteriores apreciándo-se así incluso reminiscéncias hispano-visigodas
na igrexa de Santiago de Tabeirós.
Pero a nota común, desgraciadamente,
acorde coa maior parte delas, son as
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malas condicións nas que se atopan as
obras, ben por deixadez ben debido ás
reconstrucións, dado que se cometen
verdadeiros atropelos tanto históricos
como artisticos nestes fitos da nosa cultura. Asi xa non nos seria de estrañar o
atapar-nos un edifício románico cunha
porta de alumínio, quen di isto, outras
moitas causas. E aquelas que tiveron a
sorte de conservar-se intactas ben seguro que non será polo seu valor artístico, en moitos dos casos ignorados,
senón mais ben polo azar e pola falla
de méios económicos para a sua restauración. Hoxe en dia, aínda que nos
custe ere-lo, quen valora as obras na
maior parte dos casos, é o cura secundado polos veciños; non se trata aquí
de mermar a boa vontade destes, o que
se intenta é facer ver que este non é o
xeito mais correcto de proceder, xa que
estas, na maior parte dos casos, non alcanzan a ver o valor artístico da obra en

.
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cuestión, dado que son profanos na
materia. O ideal seria a criación dunha
equipa versada en arte, enxeñeria,
etc... que valorara a obra e que fixera
un posterior estudo a nível artístico, histórico, topográfico ... e que logo decidira
a magnitude e a forma en que han de
levarse a cabo as reconstruccións.
Creo que isto seria un paso para respetar os monumentos e non acabar reemplazando o património artístico por
un has verdadeiras moles de hormigón
e alumínio que sen duda non foron criados ditas materiais para acoplar a obras
de tan significado valor histórico-artístico. O obxetivo imperante deste artigo é
sinxelo e contundente: gustar para respetar e coñecer para valorar.

Xosé Manuel Bauzas é Licenciado
en Xeografia e História

Telefono 57 11 04 A Estrada
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Configurador do aspeito urbano de A Estrada

"O Escobeiro" ·

O Estilo Habanero das principal& edificación& eatradenaea, fol lmprlmldo polo blobrafla peraoal dun emigrante
que flxo fortuna en la Habana: D. Manuel Porto Verdura, "O Eacobelro"

Texto: X. C. Garrido
Fotos: Marcelo Vidal
Cando "O Escobelro", Don Manuel Porto Verdura, mercou a lgrexa
valla, a escritura poñia: "De una parte

D. Manuel Porto Verdura, de la otra
parte la Mitra Compostelana... •• Don
Manuel interrumpeu: "Faga-me o favor
de dicir que é eso da Mitra?', colleu o
sombreiro e insistiu: "vamos por partes•.
Non se sabe que hai de verdade,
e que de mentira na história dun home
que de ser un pobre labrego de Nigoi
chegou a mercar a lgrexa do seu Concello, a que alimentaba o núcleo do
povo, construindo nas esquinas da vila,
grandes edificacións de estilo "Habanero" configurando a morfoloxia urbana
estradense. Pode-se dicer que él foi o
que fixo o armazón da Estrada moderna, ainda que despois dél, en vez de
desenvolver-se dito armazón, no Desarrollismo, destruira-se o esquema

deseñado polo Escobeiro. Él mercou as
esquinas, e foi levantando casas como
o edifício onde está hoxe a Asociación
Cultural, a da zapateria "A Esquina",
etc... Antónlo Fraguas, amigo persoal
del, relata-nos a sua vida, tal como
Porto Verdura llela contou.
Don Manuel tiña un terreno en
La Habana que era para onde se ia extender a capital de Cuba. Cando empezou a 1 Guerra Mundial, estaban dous
barcos alemáns no porto cargados de
palla, éstes recibiron orden de deixar a
carga ao précio que fora e ir- se inmediatamente cara o seu pais. Foron a fábrica de Escobas principal, onde traballara Don Manuel. Na fábrica pensaron:para que irnos comprar nós tanta cantidade de palla, se ternos palla e a guerra vai rematar nun mes ou dous. E non
lle mercaron a palla e aconsellaron-nos
ir xunto Porto Verdura.
Don Manuel facia escobas e iaas vender pelas casas adiante. Cando

se falaba con él parecia que estaba
vendando a mercancia. Chegaron os
alemáns a ofrecer-lle a palla. Él en princípio rexeitou-no porque dixo que non
tiña cartos. lnsistiron-lle que puxe-se un
précio. E respondeu-lle que él non tiña
cartos, e non creia que lle vendasen
dous barcos de palla por - polo que
hoxe poden ser 15.000 pts. Os alemáns
agarraron- lle da palabra e preguntaron
simplemente onde a descargaban. D.
Manuel sinalou-lles o terreno.
Os que facian as basoiras rian- •
se del. Un probe diaño, que producia
artesanalmente as escobas, que logo,
él mesmo, cargado con elas, vendia-as
de porta en porta. Pero a Guerra non
durou tres meses. A guerra durou tres
anos. Ao ano seguinte quixeron mercar
palla. E non a vendeu. As outras fábricas tiveron que pechar e él montou
unha grande empresa, con moitos
veículos de reparto, chamaba-lle "El Escobero". De aí quedou-lle o nome.
Así fíxo-se millonário. E chegou a
ter duas ruas enteiras de La Habana.
Non é estrana topar concomitáncias de
construcións estradenses coas Cubanas pola grande influéncia que tivo Don
Manuel. Cando empezou a Guerra marchou-se para América. Di-se que foi
acusado de perteñecer a Masoneria, e
que axentes do governo de Franco
foron detrás dél a mata-lo a Cuba. O
certo é que unido ao discorrer biográfico dunha persoa como foi Manuel Porto
Verdura, "O Escobeiro·: tópa-se a história do aspeito urbano da nosa vila.
Topa-se as características do entorno
no que nos movemos. E o seu fin desgraciado foi semellante a serte que correu a morfoloxia urbana estradense.
Asesiñada polo Franquismo.

electrobombas
griferías
FONTANERIA
TUBERI S
grupos
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Waldo lnsua , 6
Teléf. 57 30 97 - Fax 57 30 98

CONTRARRETRANCA

NUMERO 6

XULLO 1.991

12

ESPECIAL CONSTRUCION

ColocaCion da
arquitectura no ambiente
Pediuseme por parte do mensual "Contrarretranca" unha opinión sobre a arquitectura en A Estrada e
aínda non téndome pola persoa mais indicada para un profundo exame crítico, limitareime a unha opinión
moi persoal que poderiamos xeralizar con calqueira paseante interesado que baixa a ventanilla do seu
coche e observa.
Texto:J.L.Touceda
Fotos: Marcelo Vidal
A causa que se nota a primeira vista
ó chegar A Estrada é a falta absoluta
dunha ordenación, non me retiro, enténdese, a un plano regulador, que
vexo como ambicioso a nivel rexional,
extra comunal e que atopa difícil solución nunha zona como esta, expresamente rural, cunha fragmentación do
territorio delegada mais que a un governo á intervención do propietario particular, que construe a súa casa en
base a poucas e moi pouco definidas
regras e por tanto sen nengún ritmo arquitectónico.
lmaxínemonos unha solución deste
tipo no campo e teremos seguramente
na vila unha maior visión do que se
pode criar por unha falta absoluta de reglamentacións. Na vila, como característica fundamental reina esta falta total,
digamolo así, de estilos arquitectónicos
consecuentes, mais alá do que fara
bonito ou feo. E unha causa bastante
anómala incluso respecto ás intervencións en ausencia dun Plano Regulador
que se verifican neutras partes, é dicir,
que aínda en ausencia de tal Plano
Regulador hai unha estratificación dos
edificios novas bastante salvaxe, sin
grandes regras e con grandes desequilibrios. Aquí ademais de verificarse

estas causas non existe sequer, digámolo así, un núcleo histórico, porque o
núcleo histórico atópase fragmentado
por casas construidas hai dez, vinte
anos e con intervencións que viñeron
destruí-lo patrimonio histórico- culturalrexional de edificios que todo sumado,
aínda que con valores limitados ó mero
feito CASA e non polo tanto de entenderse como valores artísticos, representarán seguramente unha mentalidade, un modo de construir da po-

voación e que son polo tanto, nun carta
mal modo, salvados.
Resumindo, polo tanto, falta dun
plano regulador e consecuente falta de
regras precisas para estabelecer un denominador común entre as varias épocas de construcción para adecua-lo
pobo, para dar unha viabilidade, para
tentar buscar unha urbanística axeitada
e, sobre todo, un motivo, porque esta
vila non é un póbo secundario respecto
ó desenrolo rexional, xa que se atopa
moi cercano a Santiago; ten, digámolo

-Chalets en cantería trndicional.
-Renovación edificios e locales
comerciales.
-Decoración y coordinación de obras
-Seriedad y rapidez C.E.F.L.

Construccions

C. E. F. L.

C.E.F.L. Tel. 986 / 57 26 27 - A ESTRADA
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conta dunha edificación histórica ligada
a regras pode ser que rurais, seguro
que non de cidade, coa sua propia dignidade, coa utilización de materiais locais, de cores, de tipoloxfas da zona, na
rexión, mentras que todo o que concerne ó novo é unha absoluta FRAGMENTACION. Existen postulados para
pertencer ó movemento moderno máis
que a outros estilos pero en canto a feitos concluintes non hai nengunha claridade de imaxee; tanto é por exemplo
que os edificios veñen construidos sen
complementalos, existindo como a incertidume ó deber definir cun sino nítido
e craro o que se quera facer e deixase
todo suspendido, como dicindo: "sí,
pero podaría ser outra cousa, outra
cousa banal pero que choca ó visitante
como é, non por casualidade, o non rer
rematados os baixos. Unha gran cantidade de edificios non teñen estos locais
rematados e non só no pobo, senón
tamén no rural. No pobo astes costume
implica riscos aínda maiores, a metade

así, as características e as prerrogativas para ser un ponto nudal dunha situación, sí, local, pero todo sumado cun
perímetro o suficientemente ancho para
ser apetecible para o mercado industrial. Cunha fragmentación deste tipo,
obviamente, un atópase de frente ó
problema de apuntar sobre unha cousa
que non se sabe aínda o camiño que
vai collar, porque o feito a estas alturas
de non ter un bo horizonte futuro, entender se A Estrada chegará a ser un
pobo cunha urbanización axeitada ós
tempos ou se polo contrario, permanecerá sempre o pobo fragmentado
que actualmente fai que os inversores
poidan dubidar ó invertir aquí e alonxarse a outros lugares da zona que
todos coñecemos e que demostran ter
mais potencialidade dende o punto de
vista da xestión, baseada no futuro e
ofrecendo polo tanto infraestructuras ó
que as desexe disfrutar.
Analizando máis estrictamente os
aspectos arquitectónicos dámonos
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dos edificios non tañen como dicía o
baixo rematado, sen peche e cando
están pechados faltan os coñecementos, e o que é aínda peor, unha gran
parte está sen explotar, sen ser utilizado. Esta é unha cousa moi estrana porque un pobo deste tipo, onde hai unha
boa cantidade de xente e bastante movemento, como é a industria do moble,
a artesanía, fenómenos locais relativos
ó comercio de intercambio, e se dá
prioridade ás habitacións como cantidade, sen explotar mínimamente o espacio comercial ou se explota unha
mínima parte, cousa totalmente contraria ó que sucede nunha cidade, onde é
máis pobable rematar antes o local
comercial que as habitacións.
lsto representa unha deuda máis
que ten a mentalidade administrativa
respecto ó desenrolo futuro. Se futuro
implica seguramente investir en operacións que levan a xente ó desexo de
moverse, a move-los cartos, cartos que
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logo serven á sua vez para criar situacións que interesen a outras xentes.
A actividade comercial é fundamental para facer corporacoións coa edificación, que é o argumento que nos interesa xa que os aspectos político-administrativos son unha cousa moito máis
complexa.
Outra cousa é que en efecto, incluso por parte do simple constructor non
se preocupa demasiado de construir a
súa casa alineada coa do viciño, ou co
mesmo material na fachada porque
total a ninguén lle importa, preocupándose únicamente de construir a un
baixo precio e intentando vender o
antes posible coa consecuencia tamén
aquí de non plantexarse un futuro no
cal o espacio comercial taña un valor
permanece sempre de xeito aleatorio.
Outra cousa dende o ponto de vista
formal son por exemplo esas tipoloxias
resideciais que recalcan modelos arbitrarios e que se observan nas grandes
periferias urbáns, nos noves centros
das grandes cidades, é dicir, que se
tende sempre a postula-las nocións en
facer innovacións, innovacións moi mediocres e nunca a un nivel excelente.
Faise a casa nova onde vai o Banco, é
dicir un ente de representación, pero
non se pode en ningún caso comparar
co vello edificio, coa súa dignidade; seguramente que empregou materiais
menos preciosos e costosos ou este
tipo, pero tamén seguramente digno e
léxico.
En A Estrada úsase unha léxica do
movo, novo que representa o limpo,
novo que representa un ha casa apenas
criada, apenas saída de fábrica, pero
que todo sumado é un novo mediocre;
é como ter un pequeno coche utilitario e
un vello Rolls Royce. O vello Rolls
Royce que pode non funcionar igual
que cando era novo, poro que sigue
sendo de máis representación que o
pequeno utilitario. O caso sería seguramente criar un automóvil intermedio
con cualidades e ventaxas que non
foran excesivas, que sexan axeitadas
ás situacións actuais pero que tendan a
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diversifica-lo tipo de intervención, non
sempre na mediocridade e buscando
algo para todos, para a clase alta,
media e baixa, entrecruzando astes discursos de xeito que veña criado este
movemento do que falaba antes, movimento arquitectónico, falando concretamente.·
Outro problema, por exemplo, vistoso dende o ponto de vista arquitectónico é o do anónimo dos edificios; astes
edificios que recalcan un concepto de
racionalidade, máis que de racionalismo do cal se ten abusado tanto nestes
últimos trinta anos. Unha racionalidade
que non parte do concepto de facer
cousas simples e minimais, xa que o
minimalismo é un modo de simplifica-lo
problema pero que en si é moi arriscado xa que pon claramente en evidencia
todalas posibles disfuncións que
existen; por exemplo se eu fago un ángulo, se fago unha parada branca, fago
unha casa moi simple, pero calqueira
persoa pode visualizar unha mancha na
parede por moi pequena que sexa. Obviamente este minimalismo, esta
racionalidade, debe entenderse como
unha mellora na calidade de vida e non
simplemente un método para aforrar
cartos.
A Edificación desta vila non parece
estar baseada neste concepto, máis específicamente: eu non uso materiais
preciosos, deixo a miña casa coa parte
posterior en euralita de modo que me
custa pouco, a fachada con cemento e

o baixo non o remato, a calefacción non
a poño e fun capaz de construir unha
casa racional e moderna. i POIS NON 1
Unha casa racional e moderna tiveraa
sido de facer todas estas operacións,
utilizando materiais locais, noves, utilizando as novas tecnoloxías locais, rexionais, sen ir buscar tecnoloxías importadas incluso doutras rexións españolas, sin buscar conceptos complexos e
usando o mellor posible astes conceptos, e iso é o que eu e o mundo chama
racionalismo, buscando calibrar mellor
os detalles e vólvese de novo ó Plano
Regulador Xeral, vontade política de
facer estas operacións. A vontade política é determinante, non existindo unha
conciencia popular que está por moitos
motivos máis acostumada a razonar
sobre o pasado que viviu que sobre o
futuro e sen ganas absolutas de cambiar se nadie lle fai ve-la via xusta.
O labor político de calqueira administración é o de procurar benestar ós
seus propios cidadáns, e este benestar
procúrase a través dunha análise moi
atenta do sucedido; o que está sucedendo pero sobretodo do que sucederá porque o pasado e o presente sí son
cousas que hai que saber valorar pero
son bastante fáciles, é o futuro o gran
problema e o futuro desta vila e doutras
coma ala son futuros incertos e debidos
máis ó caso que á vontade.
José Luis Touceda
Tosomar S. L.
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Director do Museo do Pavo Galega, ex-profesor do Instituto da
Estrada d~rante a República

Don António Fraguas
Carme Vilas I X.C. Garrido
Fotos: Marcelo Vidal
CONTRARETRANCA: En que
anos estivo na Estrada:

ANTONIO FRAGUAS: Eu fun no
33, fun de Cursillista no 33. Estiven o
34, 35, e até comenzos de novembro
do 36 que me tiven que vir para Santiago. Porque me separaron do posto, primeiro provisionalmente e logo definitivamente. Fun Secretário do Instituto da
Estrada. Que empezou sendo Elemental, que pasou a ser lnstututo Nacional
de Ensinanza Média. O que se consigueu grácias a un viaxe que fixo Casagrande. Vostedes coñeceron a Casagrande.
CTR: Ao Escritor?
A.F.: Si, escribiu un libriño de contos que prologou Cunquelro. Casagrande era unha Institución na Estrada,
e era ademais un Estradense-Tipo. Na
Estrada houbo homes moi curiosos,
homes que se preocuparon pola Estrada. A Estrada non era nada, era un
cruce de carreteras. A Estrada, como di
o seu topónimo é Camiño. Era un lugar
onde había unha pousada e logo unhas
cantas casas. Foi medrando ... medrando. E xentes da Estrada ,para que
medra-se precisamente, ian a Madrid;
intervian cos procuradores, diputados ... E nunca viña ninguén dicindo:
Gastei 5 pesos ... Nunca. Nin dician siquiera o que tiveran feito: Consigueu-se
tal cousa.
CTR: Cando acadou a categoría
de Instituto Nacional?
A.F.: A princípios do 36. Debendo-se-lle a Casagrande. Algúns dician-

Dunas
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me: Esta vostede equivocado, debiase-lle a Tafall. Non, Osario Tafall tiña
outras causas. Pero non era por ahí por
onde se podia conseguir o Instituto, era
por un amigo de Casagrande. Quedando o Instituto Nacional igual que o de
Pontevedra e o de Santiago.
CTR: Como era a vida económica da Estrada daqueles anos.
A.F.: Habia Industria de Mob/es
(Mobles Campuzano). Marmolería (en

"O Instituto de A Estrada debe-se-lle a
Casagrande"
Fernando Conde), Roupa Feíta (os
Vare/as)...
CTR: E a vida social e cultural
davila.
A.F.: O Casino era o centro principal e único. Recordo ben porque ademais non me deixou entrar unha vez no
baile o porteiro. Eu acababa de chegar,
e tiña unha invitación. Dixen- lle a miña
muller: vou a baixo mirar haber como
estaba o salón de baile, si estaba ben
xa subo e digo-che haber si baixamos
ou como vexas. Ao entrar, ben o porteiro e para-me os pes: Usted non pode
pasar. E eu non tiven o coraxe de dicirlle: Eu teño aquí unha invitación. Alá
veu o presidente enseguida, corre,
corre; señor fulano, deixe, deixe pasar.
Polo visto o porteiro gozaba facendo-lle
eso a xente. Cando o contei aos dous
dias no hotel, estaba o notário, un tal
Alonso - que inda vive - e dixo- me: A
min pasou-me exactamente o mismo.
Eu subín para onda a muller, pero o
meu gasto seria botar unha carreira. E
él díxo- me: Ti non bota-ches a carreira,
pero eu si. Non foi carreira, foi paso
largo, corrín por ahí abaixo, e non cheguei a Oca, pero pouco lle faltou.
O Casino era sitio de bailes e de
Conferéncias. Alí déron- se Conferéncias. Alí dei eu unha conferéncia.

CTR: Cal era o aspeito da Estrada de aquel entón:
A.F.: A Estrada era moito máis
pequena. Era un cruce de camiños. A
capital do Concello estaba en Tabeirós.
A Estrada é moi nova. Eu recordo un
dado moi curioso. Cando chegamos ao
Instituto. O Instituto estableceu-se
nunha fábrica de mobles, tiña unha
serea, o primeiro dia de clase ainda
tocou a serea - non se acordaban que
xa non era unha fábrica de mobles - e
diante habia un muro, e no muro estaba
escrito "Melania no". Melania era unha
señora que vivia na Rua principal ao pe
onde está Bastida, e o Consultório dos
Satúrios De la Calle, nunha casa que
hoxe está totalmente en ruinas. Melánia
non era a alcaldesa, pero como se fara.
Recordo ve-la de noite coa muchacha
que tiña, cando as propagandas das
elecións, ela levaba os programas, a
rapaza unha esqueiriña. Levaban unha
basoira e un caldeiro e ian pegando
carteis por toda A Estrada.
CTR: De que partido eran?
A.F.: Eran de Gil Robles. Desde
a lgrexa Vella, A Estrada foi medrando
ao longo da rua principal. A carcere
debia estar onde está agora o Centro
Social. Perta da Praza de Abastos.

Recordo que habia un Carniceiro que
tiña un Corvo e un Can. O Corvo era un
ladrón, como todos os corvos . Andaba
pala Praza fiscalizando haber onde via
un caniño cos cartas, collia-o e marchaba con él para o mostrador do dono. O
Corvo poñia-se para un lado. O Corvo
puña-se enriba do mostrador, e o Can

"Losada Dieguez era
un home dos que
canto
tocan canto
sanan"
estaba embaixo durmindo. Cando viña
alguén polos cartas, o Corvo saltaba
sobre o Can e encirraba-o. Lago roubaron-llo, creo que incluso dicia unhas palabras.
CTR: Cal é os recordos que ten
de Losada Dieguez:
A.F.: Era un home que, como di
nunha tumba, "canto toco canto sano".
No que se metia ia todo para adiante.
Él meteu-se nunha equipa de Futbol, o
Eiriña de Pontevedra, que tiña o campo
de xogo diante do Hospital. Mentras él
viveu a equipa ia para adiante. Él
meteu-se na Polifónica, e a Polifónica
ainda existe hoxe. El foi do Clube
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"Carapas", que tiña forza mentras él estaba. Foi dos que fundaron o Museo de
Pontevedra. Eu digo que Pontevedra
pode presumir hoxe de tres causas que
son: O Museo, A Polifónica e a Misión
Biolóxica. E nesas tres causas intirveu
Losada Dieguez.
CTR: A vida de Losada estivo
moi relacionada con A Estrada.
A.F.: Si, as duas mulleres eran
de A Estrada. De Berres. Él ia tamén
moito a Domaio, unha finca que ten nun
Castro. Él escababa alí, estaba moi preocupado tamén pola arqueoloxia.
Formara parte da Deputación
coa Ditadura de Miguel Primo de Rivera. Pero hai que ter en canta que a Ditadura de Primo de Rivera, comparada
coa outra Ditadura era unha institución
Benéfica. Antóri Losada Dieguez foi en
princípio membro da Deputación porque

"A Dictadura de
Primo de Rivera, comparada coa outra, era
unha
institución
benéfica"
se pensaba que se ia criar unha especie de Autonomía para Galiza a
traveso dunha Mancomunidade de Deputacións. Cando veu que non se facia
ésto, colleu e marchou.
CTR: A igual que ocorreu con
Vicente Risco.
A.F.: Con Vicente Risco xa non
pasou o mesmo, a xente di que Vicente
Risco se traicionou a sí mesmo. Non.
Vicente Risco era un timorato, e como
tal timorato, xunguido ao feíto de que a
sua familia vivía do que él gañaba pode
explicar-se a sua actitude. Era Director
da Normal. Dixeron que unha vez o
viran de uniforme cunha camisa de Falange. Eu duvido-o, pero se foi certo, foi
porque necesariamente tiña que figurar.
Porque él non foi nunca Falangista no
seu fuero interno. Obedeceu máis as
circunstáncias que os demáis. Os de-

máis, como boamente poidemos, fomonos salvando.
CTR: Vostede foi alumno de Losada Dieguez, cal é a sua influéncia en
vostede.
A.F.: Eu coido que foi o maestro
que máis influeu en min. Eu coido que
até o imitei. Entendín que era un mestre
que tiña diálogo con nós, podíamos
talar. Discutíamos as senténcias da
audiéncia, a que acudíamos cando non
había clase. Unha vez discutimos si o
animal tiña un direito a ser respetado.
Uns diciamos que non, outros diciamos
que si, e houbo unha polémica na
clase. Él trouxo uns dez libros e ia
lendo: Este señor esta de acorde con
Fraguas, este con Bauza ...
CTR: Estudou con Bouza Brel?.
A.F.: Non, eran tillos de irmans.
Era Brei Bauza.
CTR: Pero Bauza Brei tamén estivo pola Estrada ...
A.F.: Bauza Brei foi xuiz na Estrada ben tempo. Publicou un traballo
sobre os Castros da Estrada. Eu preocupára-me por estudar os castros e tiña
moitas notas feítas, ordenadas incluso.
Pero cando veu a Guerra, eu dixen:
"Esto rematou ... terei que emigrar".
Deixei-lle as notas, e él fixo un traballo
que publicou no primeiro número de
cadernos de Estudos Galegas do Instituto Padre Sarmiento.
CTR: A él tamen o separaron,

"Con Castelao dei o
último mitin pro-estatuto de autonomía en
A Estrada"
ainda que tardíamente non?
A.F.: Él foi castigado. Non sei
cando o sancionaron. Ao principio estaba ben. Polo menos na primeira temporada cando nos despediron a todos.
CTR: Outra personalidade que
tiña relación coa Estrada era Castelao:
A.F.: Castelao si, porque estaba
casada cunha estradense, con Vlrxlnla

Perelras. Eran vários irmáns os Pereiras, un estaba en Pontevedra na
Singer, e outro estaba alí empregado,
este debuxaba moi ben; os debuxos
que taño da pre-história están feítos por
este cuñado de Castelao. De Castelao
teño debuxos feítos nas reunións do
partido. Sentábamo-nos xuntos casi
sempre, e Castelao como tive-se un
papel facia un debuxo.
CTR: Foi alumno tamén de Castelao?
A.F.: Fun, pero poucas veces;
porque o Catedrático era Castelo, e o
auxiliar era Castelao. Agora que o xénio
do debuxo era Castelao. Acorde-me
dunha corrección que me fixo: "- Mire,
esto parece que está calcado, hai que
dar-lle unha reforma persoa/", e antón
él cargou un pouco nun sítio, un pouco
noutro. E aquelo era un pe, e quedei
pensando: - Este pe parece que anda.
Logo tomos compañeiros de partido. E
foi na Estrada onde se pronunciou o último discurso que se pronunciou proestatuto do 36. Alí falou Castelao, falei
eu e falou un Comunista, cuxo ndme
non me acorda, pero que me valeu
moito para que me separa- sen definitivamente. Dician: "Intervino con un comunista que... " A xente tomaba nota.
Eran agudos. Castelao ia moitas veces
A Etrada.
CTR: Castelao e vostede onde
estaban organizados no Partido Galeguista, en Pontevedra?
A.F.: Non, él estaba en Pontevedra; eu estaba na Estrada. Fun secretário do grupo da Estrada. Eu acorde-me
dun señor Varela que morreu de 100
anos.
CTR: Non será Pedro Vareta? O
que fixo a Guia?.
A.F.: Non, Pedro Varela era
amigo meu, era procurador. Ese
presentou-se unha vez as eleccións.
Era do grupo de Emlllano Iglesias, era
polo tanto dos de Leroux. O que se
dicia por tora é que Emiliano lglésias lle
dixo: "Necesitas por 50.000 pts." E
50.000 pts. daquela eran moitos cartos,
porque 60.000 pts. era o que custou
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facer unha casa de tres pisos en Doctor
Teijeiro, no centro de Santiago, por
aqueles tempos. Él dixo-lle: "Eu teño
10.000 votos~ e Emiliano : "Eu digoche que tes que poñer 50.000 pts". O
cutre terqueou ces 10.000 votos, e Don
Pedro Varela non saleu diputado. Esa
era a literatura popular que habia.
CTR: Cando Pedro Varela se inclinou polo grupo de Leroux, foi ces Agraristas como Basilio Alvarez?
A.F.: Non sei porque alí na Estrada habia un señor que firmaba como
Kenkeirades, Garcla Barros metia-se
cuns e con outros, e era dos agrários,
eran un grupo especial, pero andiveron
catequizando nos agrários e eu non sei
quen sen pasou e quen non, eu sei que
eu non me pasei. Foi das poucas peticións políticas que me fixeron con moita
insisténcia, que me afiliara ao partido
Lerouxista, ao partido Radical; e eu neguei-me. Leroux veu a Pontevedra a
talar no Teatro Circo, que estaba nas
Palmeras. E interrumpeu-no un amigo
meu, Antónlo Iglesias Vllarelle. Pero
Leroux aprobeitaba moi ben as interrupcións. Cando estaba talando das
armas ... grita-lle o meu amigo: "Napoleón, no queremos Guerrti', "-Si no
quieres Guerra - contesta Leroux - te
has de preparar para ella. Si no quieres
Guerra como consientes que los soldados tengan armas y que no se transformen esas armas en aperos de labranza". Neutro momento en que Leroux
buscaba un ponto no que cargar a responsabilidade a El Rei, antón dicia
"es responsable el Rey, y no se cuantos ministros - citando tres ou catre - e
dixo-lle Vilarelle: "Y tu". •y tu" - contesta-lle o cutre - "unos por hacer y otros
por consentir". Dicia eu, este home non
se lle poden facer interrucións sanen
inda é máis brilante na interrución que
no discurso.
CTR: Iglesias Vilarelle non estaba
en relación ce Partido Proguresista
Anti-Caciquil que nos anos 20 monta·
ran na Estrada?
A.F.: Dese non me acorde, antes
houbera efectivamente un partido polo

que meteran na careare a Garcia Barros. Fara cando António Losada escribiu-lle animando-o a seguir: "Non se
preocupe, non haí que ter medo nen
acobardar".
CTR: Garcia Barros tiña relacións
ces Galeguistas e traballou con vos:
A.F.: Si ... acordo-me duns cantos
que habia na Estrada no partido Gala·
guista, non me acorde agora de todos.
Estaban os Perelras.
CTR: Os Pereiras cuñados de Castelao estaban?, non habia un que era
militar?.
A.F.: Habia un que era comand-

"Cas fe/ao era un
home moi persuasivo,
cando talaba poñia
sentimento no que
dicia"
ante, que tiña unha estación de rádio,
ese non, ese non ... Preguntei cando foi
que trouxeron a Virxínia polos Pereiras,
pero o único que estaba era un sobriño,
pero sobriño lonxano - me parece.
CTR: O pai, viñera de León ou por
ahí... non era Galega.
A.F.: Eu xa non coñecín ao vello
Pereiras. Eu coñecín aos tillos, e os tillos xa eran maiores que min. Virxínia
tamén era maior que eu, e Castelao
tamén ...20 anos me parece. Agora,
cando se enterrou alí na Estrada, o
bispo de Mondoñedo debeu-lle chamar
a atención que eu estivera alí e dixo: Bueno, e usted, cal é a razón pala que
está aqui. Mire - dixen-lle eu - a razón
é moi sinxela. Eu fun-lle compañeiro de
Castelao, e coa muller... pois mire, a
única vez que entrou, xa marta Castelao, no Seminário de Estudos Galegas,
preguntou por duas persoas, por Don
Xesús Carro, e por António Fraguas.
Esto dara-lle a vostede unha idea de
por qué estou eu aquí. Eu levaba intimidada con eles.
Eu preguntei pola familia cando se
enterrou ela, e non me souberon dicir
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nada. Ou non habia xa xente. Dos quedan hoxe a quen lle pregunto é a Mario
Blanco e a seu irmán, Mundo.
CTR: Castelao na Estrada viña traballar políticamente, ou só viña... de vacacións, por dici-lo dalgunha maneira:
A.F.: Castelao era un home que
cando talaba traducia sempre un pensamento político: - Por onde vas: - Pois
vou a tal sitio; - E /ogo... - Haí tal cousa;
- Poís home había que facer tal outra
oh!... Era un individuo moi persuasivo.
Recordo que entre as cousas que dixo
no mitin de A Estrada talando da língua
Galega nun momento referiu-se aes
que din que "hai que cortar-1/es a língua, non se pode tolerar as línguas, ... "un dos que tal dícía iba un día
cun dedo e a/oumíñaba-o e soplába-1/e,
tiña un panedizo no dedo e eu díxen-1/e:
corta-o e así pása-che todo eso. Eso
non pode ser, haí que amparar a línguti'. Despois contou outra causa: "Eu
estíven na Bretaña e oín cantar unha
cotobía, e a cotobía cantaba coma as
cotobías de aquí. Ofn ladrar un can e /adraban todos como ladraban os de
aquí, e entón penseí, vaía, os pobríños
animais aínda están na línguaxe universal". Era moi persuasivo, talaba moi
ben, poñendo sentimento no que dicia,
e él actuaba así, non discutia con ninguén ... podia dicir: Bueno home bueno,
e logo pensas que tal e que se pode
facer... asf non se pode facer... hai que
facer desta maneíra e desta outra. Non
lle farian caso, pero ...
CTR: Con quen se relacionaba na
Estrada, con xente como Otero Obel·
lelra e o grupo de El Emigrado?
A.F.: Tiña moitos amigos, eu non o
vin moitas veces, veu por cousas políticas. Fumos talar xuntos a mitins por alí.
Recorremos bastantes campos de
Festa.
CTR: Os Mitins que eran nos campos de Festa polo dia.
A.F.: Si, a noite foi un nunha das aldeas que hai máis lonxe subindo cara a
rocha,. .. Rubín. E acorde-me que unha
mulleriña botou-me o paraguas e díxome: "Ven aquí, ven aquí que che quera

VEMONOS·
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dar un abrazo, ven aquí que me fixeches chorar". Porque tiña un filio fora,
na emigración; e eu falei dos emigrantes, e do traballo q~e pasaran, porque
meu pai tamén fora emigrante. Dou- lle
na vea sensibel, e agarrou-me co gancho do paraguas - acordo-me dese detalle. Claro van alá moitos anos. E eses
mqitos anos que pasaron puxeron-me a
mín en 85 anos.
CTR: Naque! momento os Sindicatos Agrários non tiñan moi definida a
sua ideoloxia, pero habia un sector que
estaba moi influenciado por Losada
Dieguez cara o nacionalismo.
A.F.: Si, home. Agora que non tiñan
unha personalidade clara. Por eso
cando en Pontevedra queríamos sacar
como deputado a Valentln Paz Andrade, non foi posibel. Estivemos tira,
tira, e nada... habia que deixa-los andar.
Eran agrários, e ian para onde podían.
Estaban as Sociedades Agrárias, case
todas as aldeas tiñan unha sociedade
Agrária e cada sociedade interviña na
organización das cousas da parróquia e
tamén na organización da política. E
cando tratamos de sacar a Valentín Paz
Andrade, polos Agrários, non foi posibel. Tomei parte naso, viña representando a Sociedade Agraria de
Loureiro de Cotobade, onde eu algunhas veces facia de Secretário. Habia en
toda Galiza duas formas de Agrarismo,
unha os Sindicatos Católicos, e outras
os laicos, pero non se podia dicir éste é
nacionalista, ou estas son galeguistas,
non esto non había, polo menos nos
sectores por onde eu andaba. Eu non
frecuentaba os sítios onde andaban os
agrários, eu adicaba-me aos alumnos e
tiña que preparar oposicións; porque
nos eramos cursillistas, pois ou quedabamos de cursillistas, ou se queriamos
sair de catedráticos tiñamos que facer
oposicións.
CTR: Alí na Estrada había Sindicatos Obreiros moi fortes:
A.F.: Habia, alí o primeiro de Maio
había unha procesión cívica enorme,
enorme. Moita xente, ian desde a Casa
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do Povo, viñan pola Praza, até a Casa
do Povo outra.vez.
CTR: O Governo municipal era do
Frente Popular naque! momento?:
A.F.: Si, quixeran nomear-me a min
de Concellal, pero o Partido puxo
unhas condicións ao F.P. para que eu
fose de Concellal que non cumpliron, e
antón, por disciplina de partido eu
presentei a dimisión. Logo un señor
poñia-me en coplas que eu "por disciplina entraba, por disciplina marchaba".
Querian-me nomear a min ...e de boa
me librei.
CTR: O Alcalde foi fusilado, non?:
A.F.: Si, si. A un grupo deles fusila-

ro-nos e a outros deixaron- nos.
CTR: En todo caso a vostede tamén
lle tocou a represión:
A.F.: Eso é millor poñer ponto,
como un lapsus, pois son momentos
que sé pensa-lo é tristísimo, Oxala non
se repita nunca máis, é un dos episódios que incluso é dificil de erar, moi dificil de erar, hoxe a calquera conta-selle un suceso deses e ao mellor, o máis
divertido é que ao rematar dixe-se,
"agora conta-nos un de ladróns". Non
se concibe que houbera unha cousa
desas, deixemo-lo quedar para "os historiadores''. Tañen dito que os alumnos
me fixeron borrar os letreiros do estatu-
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to... Non os alumnos non, foi cousa dos
de falanxe, un dos alumnos que había
alí, seis ou seta de algunha asingnatura, ese, incluso non me deixou fregar
con sosa. Fregou-se con sosa, e ao dia
seguinte creo que brilaban moito máis
as letras. Non dician gran cousa: "Estatuto Si", "Autonomía Si", "Vota o Estatuto". Habia que borra-los e trouxeron a
non sei cantos galguistas al!. Estivemos
vanos. Deixaron-nos sair un por
un ...non pensemos máis naso.
CTR: Cando foi a escisión entre os
Galeguistas, os de A Estrada en que
bando quedaron?
A.F.: Habia de direitas e de esquerdas. Eu lembro que alí na Estrada estaba Ciorraga que era dos Galeguistas de
Direitas, o irmán era boticário. Tiña
unha farmácia. Había tres farmacias: A
de Fenollera, a de Carbón e a de
Pardo Clorraga; pero Pardo Ciorraga,
boticário era menos amigo do Galeguismo. Estaba tamén Muñlz, que tiña
unha zapateria. Este Pardo Ciorraga
tiña unha filia pequena que andaba coa
miña sobriña e coa filia de Muñiz, e
como a miña sobriña queria presentarse a ingreso no Instituto e eu tiña que
poñer-lle unhas cuantas cousas, e
Pardo Ciorraga mandou a filia del coa
miña sobriña, e Muñiz tamén. E .. .falabamos os tres. Un dia Pardo dixo-me:
"Eu sinto moito a separación dos ga/eguistas. Nós irnos cos da direita''. Podía
dicir-se que ian con Fllgueira Valverde. E eu como me dixera Castelao:
"Eu confío en que as seguir", e eu seguín.
Ser Galeguista non é ser de direitas nen de esquerdas; nen de arriba
nen de abaixo. Un galeguista é un
señor que ama a sua terra e procura
que esta estea ben, e agora que é de
direitas ou de esquerdas ou mixto.
Había o grupo de direitas na Estrada.
Non sei se os outros foron tamén de
di re itas.
CTR: Como foi Castelao evolucionando ideoloxicamente para posicionarse coa esquerda enfrentando-se ao
grupo de Pontevedra que era a atmós-
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fera na que se movia e cos que se relacionaba?
A.F.: A causa foi moi sinxela. Polo
Frente Popular. Facia-se unha coalición e nesa coalición ian un grupo de
Galeguistas, Castelao, Otero Pedralo,
Cuevlllas... Uns aliaron-se ao Frente
Popular e outros non se aliaron ao
Frente Popular. Ainda que o Frente
Popular non dou resultado lago porque
Azaña non quixo sacar máis que un
galeguista, a Castelao. Foi a ve-lo Sebastlán Gonzalez, a falar con Azaña Sebastián falaba con Azaña ou con que
fose - e dixo-lle: ·- Mire veño-1/e a manifestar-lle que os GaleguísM.s estamos
moí preocupados pota actítude de vostedes ". Veu-se que non nos trataran
moi ben. Ou sexa que non sei se fariamos o caldo un pouco gordo para eles
pero eles a nós non nos aturaran.
CTR: Castelao declarou posteriormente que o Frente Popular o dececionara, o PSOE, PCE, e os partidos esta-

"Un Galeguista é un
home que ama a sua
Terra, e trabal/a para
poñe-la o mellar posibe/"
tais do Frente Popular non comprendian os problemas de Galiza, e as relacións con eles eran bastantes tirantes,
porque aos galeguistas as forzas españolas considerava-os como nemigos.
A.F.: Si señor, e dixo-lle un socialista: "Sí ganamos tenemos que eliminaros". E eliminar era pegar-lle un tiro. As
eliminacións alf eran categóricas, non
se referian a que se che habian nomear
ministro, nomean-che Director Xeral,
si. .. si nomear para o cimentério. Castelao escrebe este episódio no "Sempre
en Gal/za".
CTR: Volvendo sobre Losada
Dleguez, que era unha persoa profundamente católica, moi relixiosa; en

•

Lorenzo, ... ese era un campo que de
algunha maneira non era tan perseguido.
A.F.: O político non se podia seguir. O que organizou o Galeguismo
Político despois foi Ramón Plñelro.
Ramón Piñeiro estivo conmigo varias
veces, e sabia que eu non podia perteñecer a nengunha cousa. Porque a
mín buscaban-me todos os recovecos,
pero habia un que non se decataran.
Saiu no Faro de Vigo, e na plana primeira, unha requisitória: "Antónío Fraguas Fraguas debe presentarse... cuyas
demás círcunstáncías se desconocen,
debe presentarse en el Juzgado Militar"
e eu creo que non se me descoñecen
as demáis circunstáncias, e non me
presentei. Se alborotaba un pouco
penso que ... Sempre hai "bons amigos"
nestas causas. Un díxo-me: ·- Pero sí
es Antónío Fraguas, es usted''. Haber
se non haí máís Antónío Fraguas dixen-lle eu -. Tiña que presentar-me.
Menos mal que este era un paviolo que
non valia para nada, pero podia ser un
deses "valientes de valientes" e..-. De
modo que a min non me podian pillar
nunha causa desas, porque senon ...
CTR: No Seminário de Estudos
Galegas, outro dos seus membros
como foi Barrelro Paradela, mestre de
Ram iráns, e que fixo unha unidade Didáctica para a sua escala de S. Andrés
de Vea, logo topamo-nos con él formando parte do exército nun alto rango.
Cre que seu caso é semellante ao de
Risco que antes comentábamos.
A.F.: Barreiro Paradela era un oficial que escribeu esa Xeografia, partindo do lugar da sua Escala. É posibel
que fara un caso como o de Risco ... O
que era verdadeiramente Galeguista
foi-se defendendo como poido. Eu por
eso tardei moito en voltar por A Estrada, e cando o fixen por primeira vez,
para dar unha conferéncia, mandei-lle
ao taxista que me deixa-se na porta do
salón de actos, e de alí para Santiago.

cámbio non encaixaba moi ben dentro
do esquema Direita-Esquerda. Por
unha banda tiña unha teoria social...
A.F.:(lnterrución) Era un Galeguista. Vostede fixe-se ben sempre que
ese grupo de galeguistas eran inclasificabeis no esquema. Vou-lle contar
unha anécdota. En Madrid habia un
grupo de mozos que eran galeguistas e
tiñan unha lrmanda,de, ou algo así. E un
dia estaban dous individuos sentados
no café, e chega outro que tiña que
pagar un recibo. - Este tío é un Comunista redomado pero é un Galeguísta...
Non fai máis que marchar ese e chega
outro e din: - Ese é o sobríño do Canónigo de Mondoñedo Don Fulano, é
un home piadoso, pero é un galeguísta... Ou sexa que ante o galeguismo
pode encaixar uns e outros. E esto foi o
que perc:!eu a Castelao matando-se no
Frente Popular, él non foi nunca Comunista. Di-o no "Sempre en Galíza"
cando os comunistas o invitan a participar nunha festa. Di: "Aínda que non son
comunista eu felicito aos comunistas
que están facendo ésto e aquefo".
CTR: O que pasa é que Comunista naque! entón tiña un significado organizativo co Stalinismo, que non coincide co que hoxe se entande por comunismo.
A.F.: E os Socialistas eran do
máis diferentes tamén. Parece que o
que máis descompuxo ésto foi que uns
estaban ao lado de Prieto e outros ao
lado de Largo Caballero. Largo Caballero era envidioso, e defendia o Comunismo . Os de Prieto eran como Tierno
Galván. Ou Bestelro, que foi quen pactou co "heroico General Franco" e o
"Heroico General Franco" non respectou o pactado: agua de borraxas. E o
pobre Besteiro tivo que vestir o uniforme dos presos, ir a cadea.
CTR: En todo caso despois do
Golpe de Estado e instalación do Réxime de Franco; habia sectores do
Galeguismo que ao non poder seguir
exercendo o galeguismo político, pasaron-se ao culturalista, e incluso ao etnográfico, como fixo Risco, Xaqufn
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A previsión das salpresas

A lóxica dos resultados
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Ramiro Sanchez Garcia

ANTECEDENTES
Para poder entande-lo proceso
electoral no naso Concello e incluso o
seu resultado final como é a formación
dun goberno a "tres bandas", é necesario remontarse, aínda que sexa un pouquiño, ó acontecido ca elaboración das
candidaturas, sobre todo polo que respecta ó Partido Popular.
A verdade é que a "movida"
principal montouse neste grupo político
ca elección do cabeza de lista. As loitas
na cúpula popular entre Cuíña e Raxoi
por domina-los territorios, trasladouse ó
naso Concello. Aquel quería colocar a
Mario López e o outro a Elvira Fernández, quén curiosamente entrara no P.P.
de mans de Cuíña e en contra da vontade de Raxoi.
Elvira Fernández e, polo tanto
Raxoi, gaña o primeiro asalto, descoñecéndose quen será o gañador do
combate. Tamén se descoñece o tratado naque! xantar en Santiago, pero
algún día xa se saberá.

2. O:~ PSG-EG
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.)01:1 l"•

DP
l
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BNG

o

PSOE 31.0%
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As elelclóns decldlron-se no rural, quedando na
Vlla as causas mol Igualadas co PP de prlmelro
e a curta dlstáncle o BNG, no rural o voto segue
outros derrotelros: Compran-se vontades con
camlóns de grava, e transporta-se en taxis o dla
das alalclóns.

~RURAL

oL-~""""~--'"'"""'"'"'"".:_____..~~¡;¡¡___¡,¡~o,¡¡,¡,¡,¡."""-__¡ t'&ZJURBANO
RIDRE

O certo é que algúns dos "vallas glorias" populares abandoan o Partido e faise añicos aquela "unidade" acadada no
1 Congreso Comarcal. Os
"resentidos" montan a súa candidatura
negociando con Mario López xusto ata
o día anterior no que éste aparece
como segundo na candidatura do Partido Popular.

A CAMPAÑA ELECTORAL
Dadas estas premisas, pode
entenderse que a campaña feita polos
chamados independentes estivera dirixida a derrumbar a Elvira Fernández e a
defensa dun goberno estradense sen
interferencias nen "foráneos", como
eles mesmos dicían.
Por outra banda, os outros grupos que interviñan na loita electoral,
sobre todo PSOE e BNG, tiñan no seu
punto de mira a Elvira Fernández, quen
durante catro anos aproveitara o goberno municipal para practica-lo amiguismo e o caciquismo e despreciara de
maneira continuada e prepotente a
unha oposición que nada tiña que facer
contra o "rodillo" do goberno.

BNG

Aínda así, foi unha campaña
bastante limpa, na que os grupos litigantes usaron tódolos medios ó seu alcance para intentar gañar o máximo de
votos. Foi a campaña na que houbo
máis "pinchos" e ceas.
Nesta campaña houbo un dato,
que pasou desapercibido e moi ben
poderla se-lo adianto dos resultados do
26 de Maio: no mitin do PP, Manuel
Fraga non encheu o Teatro Principal.

OS RESULTADOS
A xornada electoral resultou
bastante tranquila, a non ser polas denuncias presentadas, sobre todo polo
BNG e PSOE, xa que a xente non lle
fixo caso aquel consello que decía "non
te deixes carretar".
Dentro dos resultados obtidos
polos grupos políticos, hai que destacar
a subida en vertical do PSOE, que
aínda que se esperaba certo incremento non era tanto como ocurreu na realidade, pois pasou de tres a seta concellais.
Pode considerarse que o Partido Popular foi o gran derrotado ó pasar

a oito concellais de trece que tiña e iso
que
dispuxo da estructura do propio partido e da de Elvira Fernández, a parte
do poder municipal e autonómico nas
mans do Partido Popular.
Si o PP foi o gran perdedor, non
deixa de selo menos o BNG, aínda que
por matizacións distintas. O Bloque
subeu un concellal e caseque doblou
os propios votos, pero na mente da
xente, sobre todo do casco urbán, existía a premonición de que subiría moito
máis, debido a boa labor do grupo na
oposición.
Tanto lndependentes como EG
acadaron o esperado. Uns conqueriron
os concellais precisos para se-la chave
do goberno e botar a Elvira Fernández
e os outros cairon polo seu propio peso
na fosa dos enterramentos.

PACTOS E GOBERNO
Dada a composición da nova
Corporación, o abano de posibilidades
ofrecía multitude de alternativas, aínda
que a máis lóxica, desde o punto de
vista ideolóxico pero non desde a coherencia do anunciado na campaña,

Mesón "O FORNO"

Pena do Foxo
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sería a unión da dereita e a formación
dun goberno entre os indpendentes e
os populares.
Esta '1usión" non foi posible
porque os dous grupos non cederon
nas súas esixencias. Por unha banda
os independentes non querían tratar
con Elvira Fernández e reclamaban a
súa testa e por outra banda a ex-Alcaldesa aferrouse ós seus votos e non se
deixou mangonear, sobre todo cando
gromou a posibilidade de pactar co
BNG e desa maneira non perde-la Alcaldía.
Moitas conversas e demasiadas presións para os independentes, incluso ameazas, pero todas infrutuosas
a pesar dun "intermediario"afincado no
Daza, que fixo todo o posible para unir
o que caseque é incompatible.
Sen embargo os que primeiro
conversaron foron os socialistas co
BNG e cos independentes, comenzando a artellarse o que despois sería o
"Pacto de San Antón", por aquelo do 13
de Xuño. As conversas foron cautelosas e serias, non resultando así as do
PP e os independentes que case pode
decirse que se "entenderon" por medio
da prensa escrita.
Nesta representación de
"títeres" entra en escea como protagonista o BNG, ca estratexia premeditada
para que Elvira Fernández se sentira
forte e preferira pactar con eles e non
cos independentes, pero a asamblea do
BNG decidiu entrar no goberno, pero
non a calquera precio, ou dita doutra
maneira, que se pactase co PSOE,
grupo que, case sempre no silencio, dá
a campanada final asinando o 13 de
Xuño un pacto de goberno tripartito e
por catro anos.
Esta derradeira cuestión ponse
en dúbida e a maioría da xente opina
que non vai durar moito esta mistura
gubernamental, pero, polo de pronto,
haberá que darlle unha marxe de confianza e deixalos gobernar, que boa falla
fai. En principio, ganas parece que lles
sobran.
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A evolución política de A Estrada nestes últimos 10 anos explica perfectamente os
resultados destas últimas munlclpals do que son consecuéncla lóxica. SI ben se solprendeu alguén polas oscilación do PSOE (de 3 a 7 Concelleiros), a excasa subida do
BNG (de 2 a 3 concelleiros) e a Irrupción de AIDAE. O certo é que o PSOE ten oscilado
nos últimos anos nunha tendéncla permanente a ocupar o espáclo da direita no rural, o
BNG se ben dupllcou os votos con respeito as últimas munlclpais, non é unha forza que
medre a saltos, senon que é de crecimento lento. E os notables - que non se pode dicer
propiamente direlta • tanto xuntos como separados veñen experimentando unha baixada que a fusión PP-ELVIRA tan só mitlgou.
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Comisión de Governo

Xesús Tallón (PSOE)
Alcalde

Ramón Campos (AIDAE)
Felras e Mercados

Manuel Rendo (BNG)
Economla, Facenda e Rural

Antónlo Dono (PSOE)
S. Soclals, Sanldade e M.A.

Alfonso Uzal (AIDAE)
Urbanismo e Deportes

Xosefina Perelras (BNG)
Muller

Manuel Sanmartin (PSOE)
Servícios e S. Cidadán

M.Otero Espiflo (PSOE)
Cultura e Ensino

TEXTO INTEGRO DO "ACORDO DE PROGRESO POR A ESTRADA PARA RENOVAR O CONCELLO
ECONOMIA:
Reeatruturación dos orzamentos d lamlnulndo os gastos correntes cunha
mellar xestlón dosservlzoae Incremento dos In vestimentos.
Adlcar os lnvestlmentos a acclóns que
Incidan positivamente no relanzamento
dos sectores económicos estradenaes.
Creación dun viveiro municipal, orientado á repoboaclón cara a producción de
madeiras nobles.
Posta en marcha do Matadelro Comarcal.
INDUSTRIA E COMERCIO~
Potenciar o Salón do Moble e Pollgono
Industrial de Toedo.
Promoción da artesania.
URBANISMO, VIVENDA E VIAS DE COMUNICACION:
Apertura e urbanización de novas ruas.

Axlllzaclón e posta en marcha urxente
doPXOU.
Axilizar a tramitación das licéncias municipals de obras.
Promoción da construcción de vivendas de Protección Oficial.
Adquisición de solo público para a cc.nstrucclón de vlvendas de promoción
pública.
Afrontar o acondicionamento da totalidade da rede viaria local.
SERVIZOS SOCIAIS: Respaldo ao actual equipo de servizos sociais e descentralización do servizo.
SANIDADE:
Xestionar a construcción de Centros de
Saude periféricos en Vea e Foxo.
MEDIO AMBIENTE:
Extensión da recollida do llxo a todo o
rural.

Llmpezadoa vertedeiros Incontrolados.
Recolildadlferenclada de papel e vid ro.
Estudar a declaración de zonas de interés natural e protección do médlo ambiente.
ENSINO:
Posta en fu nclonamento do Con sello
Escolar Municipal.
CULTURA:
Apoio ao asociacionismo cultural de
base.
Descentralización da actlvldade cultural.
Potenciación das festas tradicionaia
populares (Entroido, Malos, Rapa das
Beatas...)
DEPORTES:
Promoción do deporte de base.
Mellara das Infraestructuras deportivas.

Xestlonar a utilización das lnstalaclóns
deportivas escolares fóra do horárlo lectivo.
MULLER:
Promoción e fomento do emprego.
Servlzos á familia.
Estimular a participación.
MOCIDADE:
Creación do Conaello Municipal da Mocidade.
PARTICIPACION CIDADA:
Impulsar a regulación de normas de participación cidadá no Concelio.
Elelción democrática e posta en funclonamento daa Xuntas Parroquiaia.
NORMAUZACION LINGÜISTICA:
Normalización lingülstlca do ruelro e toponimia. Slnallzación dos núcleos de
poboaclón.

Boletín de suscripción
Desexo suscribirme a CONTRARRETRANCA ao prezo de 1.200 ptas.
cada 6 números que reciblrel no meu
domicílio
Autorizo a CONTRARRETRANCA a presentar
raclbos por este Importe, ao meu nome,
na conta Indicada
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Eleicións e Analise do Caciquismo

Antón Losada Dieguez
Reflexións sobre o caciquismo na Estrada feítas en 1.907 e todavía vixentes. Analise deste fenómeno
polo precursor do nacionalismo Galega Antón Losada Dieguez no xornal EL ESTRADENSE.
De abstrato e vago demáis
peca seguramente o programa
de EL ESTRADENSE presenta
ao país, pero veremos a forma
de concretá-lo e determiná-lo
con claridade meridiana nestes
sucesivos artigos.
Consta o Gonce/lo de A Estrada de 51 parróquias cunha
poboación que pasa de 25.000
almas, parróquias que na sua
maioria non poden chamar-se
pobres, atendendo á producción
e ao xénero de vida dos seus
habitantes.
Pertence o Gonce/lo da Estrada cos de Si/leda, Cerdedo e
Forcarei, ao distrito e/eitoral Estrada, distrito no que, como en
outros da província, goza de
grande influéncia e simpatias o
Excmo. Sr. Marqués de Riestra
polos benefícios e protección
que lle dispensou e dispensa;
como é natural, este señor ten
organizadas neste Gonce/lo as
suas forzas políticas, ao frente
das cais está agora un triunvirato formado por D. Gumersindo
Otero, D. Faustino U/loa e D.
Miguel Nine, señores que teñen
a influéncia e a protección que o
Sr. Marqués de Riestra /les dispensa, na crenza de que son as
tres persoas máis influintes e de
maiores prestíxios no país.
Neste Gonce/lo, cando o
período e/eitoral chega, ninguén
vota nas eleicións de deputados
e senadores e moi raras veces
nas de concellais. EL ESTRADENSE non quere inmiscuir-se no relacionado coas e/eicións de deputados e senadores, matéria que por si
mesmo dirixe o Sr. Marqués de

Riestra, a quen o noso periódico
en diversas ocasións ten testemuñado e testemuña de novo a
sua adesión, pero EL ESTRADENSE debe inmiscuir-se,
debe de esclarecer todo o que
-se relaciona coa organización e
modo de funcionar do noso
Gonce/lo, e coa xestión dos
nosos deputados provinciais.
Como se dixo, o Sr. Marqués de Riestra ten por xefes da
sua política actualmente a tres
señores, na crenza de que son
os que gozan de máis lexítima
influéncia e de máis xerais simpatias no país. E certo isto último?.
D. Miguel Nine, non ten inf/uéncias nen simpatias, e se
algo é políticamente, debe-1/o á
sua amizade antiga con D.
Justo Martínez, pola cal lle otorga a sua influéncia e as suas
simpatias, reducidas á máis
pequena extensión, pero máis
firmes e arraigadas, algún labrador rico de Vea: D. Juan Garcia
e D. Serafín Pazo coa sua popularidade fixeron-no home. As
xentes non deben favores a
Nine, non recoñecen ne/ personalidade suficiente para o seu
director, para o seu protector;
Nine na Estrada non é máis que
un procurador.
D. Faustino U/loa é unha
personalidade máis complexa.
Amigo antigo do Marqués de
Riestra, polo cal librou disputadas batallas, a sua amizade co
xefe, as suas simpatias persoais, por que negá-/o? a sua
influéncia indirecta en determinadas parróquias, todo iso que
poderia servir para laborar con

bon resultado polo ben-estar do
país, case todo desapareceu ao
correr os anos. D. Faustino
U/loa absorveu o Gonce/lo, compenetrou-se coa má administración e no seu cargo de recaudador captou-se a inimizade dos
/abregos e con e/a desapareceu
a influéncia do cariño para ser
substituida po/a do terror e as
suas simpatias persoais foron
obscurecidas po/as antipatias
de que disfrutaron e disfrutan os
seus parentes e comparentes.
Hoxe D. Faustino U/loa só é un
obstáculo colocado entre o Sr.
Marqués de Riestra e o país.
Os concel/ais que forman a
maioria do Gonce/lo, foron e/exidos segundo a proposta e grácias ao influxo dos ditos
señores. ¿Como saíron triunfantes na contenda eleitoral Nine e
U/loa, que teñen a antipatia e a
inimizade do país? ¿Como eses
caciques dominan contra toda
razón, contra toda xustícia? Porque aquí o sufráxio é unha mentira e o voto sae das mans só
ante as ameazas, porque até
agora os /abregos iso/ados e
entregados ás suas sos forzas,
eran faci/mente vencíbeis e por
iso aturaban, sofrian calando e
a sua escravitude fixera-os ser
hipócritas e substituir a mirada
de ódio e a ánsia de loita, co
sorriso plácido, coa resignación
do que infalibelmente debe
padecer.

-//En tres clases podemos
dividir, no referente á cuestión
política, aos habitantes do país:
caciques, homes subxugados e

persoas independentes: destas
últimas, que son pouco numerosas e ente as que nos contamos
os do ESTRADENSE (como
nos chaman as estúpidas lfnguas),
das persoas independentes prescindimos polo de
agora.
Un lazo une aos caciques e
aos subxugados e este lazo é a
influéncia. lnfluéncia ven ser o
mesmo que o valimento ou
poder que un ha persoa ten para
con outra, e este valimento ou
poder pode ser de moitas
clases.
Hai unha influéncia que
provén da superioridade intelectual pero esta podemo-la descartar desde /ogo: os nosos
caciques nen concel/ais serian
se todos os seus méritos se reducisen ás condicións de intelixéncia. Hai outra clase de influéncia que dan as condicións
morais, a bondade que nos
atrae cara un indíviduo e que
non nos permite negar-lle a
máis mínima cousa, pero pondo
a man sobre o corazón, fa/ando
con sinceridade, /abrego ¿atopas estas condicións de atracción, de bondade, de simpatia
irresistibel nos nosos mandarins? ... Non, non e non.
Tampouco se pode confundir a influénia de U/loa e Nine
con aque/a que ten por orixe o
arraigo antigo dunha família no
país, o respeito aos vellos
muros dunha casa que serviu
de amparo e de escudo protector a unha bisbarra, a influéncia
do abolengo nunha palabra.
U/loa e Nine son aquí forasteiros; na Estrada, pobo formado
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por xentes de outras terras, non
hai esa clase de influéncia.
Cando un individuo ten propiedades máis ou menos extensas, cando ten dominios nos
que traballan /abregos, nos que
existen caseiros, nace a influéncia do propietário para cos colonos, é esta clase de influéncia
neste pafs moi reducida, non
pode por si só, nen moito
menos, dar o poder omnfmodo,
o direito á explotación en todo o
Gonce/lo.
E aquf terminamos este trabal/o deixando para o próximo
número o estudo das causas da
influéncia que poden aplicar-se
aos nosos caciques e a outras
cousas máis, todas moi interesantes.
( .. .)

benefícios naturalmente derivado desas causas; pero hai outras clases de beneficios que os
homes subxugados receben en
condicións moidistintas e mercé
a outras circunstáncias.
Cando se desempeña un
cargo, o de recaudador ou de
deputado provincial, por exemplo, ou se exerce unha profesión como a de procurador ou

ao cliente o segundo. Os abogados teñen unha misión sagrada ao defender a xustfcia dos
seus patrocinados.
O desempeño dos cargos
antes enumerados, en xustfcia
estrita non poden determinar favores, e sen embargo ne/es
venden-se favores; o cumprir co
seu deber un recaudador, fai-se
pasar por un beneficio outorga-

-111Nunha información aberta
hai dous anos no Ateneo de
Madrid sobre o caciquismo,
houbo opinións moi diversas. O
Reitor da Universidade de Salamanca dixo: "Non son o mau
os caciques, senón os maus caciques• e Azcárate, con máis
profundidade, opinou que o cacique era sempre mau, e que é
moi distinto o influxo do cacique,
daque/ outro influxo que exercen as persoas que polas suas
condicións de honradez e intelixéncia están chamadas a protexer unha bisbarra, protección
sempre necesária e beneficiosa.
lndudabelmente Azcárate
tiña razón; a influencia, o poder
xerados polas causas que estudamos, serán sempre beneficiosos dentro das condicións de
moralidade cristiá, e esa influéncia e ese poder non os teñen
nen Nine nen U/loa. ¿A que
obedece entón o seu poder, o
seu dominio actual na polftica e
na administración da Estrada,
dominio que os pon a unha altura falsa ante o Sr. Marqués de
Riestra? Vexamos.
As condicións intelectuais,
as morais, a influéncia do
abolengo, o colonato, producen

"Aspiramos a que sexa unha verdade o
sufráxio, a que todo mundo vote a quen queira
con plena llberdade"
abogado, pode nacer unha inf/uéncia; pero esa influéncia
nesas condicións e especialmente na Estrada, nace case
sempre i/exítimamente.
O recaudador de contribucións está obrigado a proceder
sempre con xustíci, a ter montado o servicio de xeito que a
xente, ao vir ao pobo, non teña
que voltar á sua casa sen poder
paga~
e en nengún caso
chegue a incurrir en multa, a sofrer recargo por esa causa. O
Deputado provincial e procurador teñen o deber de velar exclusivamente polos intereses da
província con rectitude o primeiro, e de servir con sinceridade

do, o proceder como é a sua
obriga un deputado provincia/
reputa-se favor, e eses favores
outorgados en nome da libre
vontade, cando só son actos
obrigatórios, xera unha influencia ilexftima e o labrego ten que
servir a eses señores cando
chega o caso, forzado, porque
el para conseguir o que é de lei
ou para cumprir coa lei, viu-se
obrigado a pedi-/o de favor.
Na actual organización dos
nosos /abregos e obreiros nace
un valimento que os mandarins
(homes enriquecidos) teñen
para con eles. Un obreiro, un /abrego, necesitan diñeiro e aos
mandarins acoden, e eles outor-

gán-1/e-lo (cobrando intereses)
como un grande favor sen se
fixaren en que os deberes de cidadán, os deberes de cristián,
os deberes de home, que por si
non é nada, asi o piden, e
deses favores esmagantes nace
outra clase de influéncia á que
os subxugados non responden
co corazón.
Engrandecidos os caciques,
servfndo-1/es de degraus os lombos dos /abregos, dobregados
por favores que non o son e
sostidos po/as suas mañas e
astúcias, sosténen-se ali e robustecen o seu mangoneo cos
novos hipócritas favores que
dispensan, abrindo as portas
que só eles poden abrir e teñen
a obriga de abrir, e de al nace
unha nova clase de rastreira inf/uéncia, que aproveitan para
servir, como eles din, nesa posición social na que teñen a obriga de servir, e á que foron levados polos mesmos que /ogo
se postran ante eles para pedir/les como favor o que é un
deber.
Robusteádo o poder i/exítimo dos caciques, que presentan como influéncia de boa lei
ante o xefe político do distrito,
xa no dispensan protección,
senón que cando precisan
dunha
prestación
persoa/,
cando /les é indispensábel un
voto, esixen-no, ameazando xa
con recargos de consumo, xa
con denúncias ou demandas, xa
protexendo á parte contrária
nun pleito, e de al nace unha
clase odiosa de influéncia, que
é o resumo das diversas clases
de influéncia que os caciques
exercen sobre os labregos,
sobre todo os subxugados, e
que chamaremos a influéncia
polo terror.
Como todos sabemos, non
son somente U/loa e Nine caciques na Estrada senón que á
sua sombra viven unha porción
de caciquiños pequenos, xa en
forma de curiais, xa come "abogados das si/veiras", xa como
ilusos concel/ais, verdadeira
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praga da vi/a e do agro. E neses
cadquiños recae toda a protección, recaen todos os verdadeiros favores e beneffcios que
custan máis dun suor aos mandarins.
Hai unha diferéncia inmensa entre conquistar-se un pafs
con cariño, con amor, polo corazón, e conquistá-/o con abrigados favores; entre protexer con
vontade recta á masa do pobo e
aos necesitados, e protexer aos
segundos
caciquiños,
aos
"vivos" vivedores; son sistemas
opostos de conquistar influxo e
de entender a conciéncia, e o
sistema da explotación e do
falso favor é o que domina hoxe
na Estrada, e o sistema de cariño, o sistema de trabal/o por e
para o pobo, é o que fai aos
pobos felices e consegue unha
administración honrada e benefactora. ¿Entendedes, subxugados?.

pedir favor a tal cacique e ante
el vai aparecendo toda a tea de
araña que tecen esas arañas
politiqueiras.
Se os mozos son emprendedores, ao ver pechadas na
aldea e na rexión todas as portas da vida, emigran para buscar
en terras estrañas a independéncia económica e volver
/ogo a libertar ás suas famílias
da opresión.
Se os mozos son de ánimo
apoucado ou teñen lazos irrompfbeis que os ligan ás suas

Vemos, pois, que a falla de
instrucción intelectual e agrícola,
a desconfianza e a apatia, a
preguiza para rebelar-se son as
condicións que acompañan aos
subxugados. ¿Pode ser de
outro xeito?. Estando os /abregos iso/ados sen apoiar-se mutuamente, receando uns dos
outros, non; e por iso hoxe non
son nada, son unha cantidade
negativa que se converte en
positiva nos petos e na influéncia falsa e ilexftima dos mandarins.

EL ESTRADENSE
SE PVBLIC A ·LOS SÁBA DOS
-PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.--En Estrada, trimestre, 0'75 P.esetas.-Fuera. tr1mes
mestre, una. peseta.-Né1méro suelto, CINCO céntimos.
Anuncios y re clamos, á precio.s
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-IV¿Que son hoxe os labregos,
os que traballan e pagan?
Nada. ¿Que deben ser? Moito.
Hoxe os /abregos, os obreiros, toda esa masa de xente
sen a cal a sociedade non
poderia existir, non son máis
que o pedestal de toda esa cáfila de políticos e caciques vivedores.
Nace un labrego e xa neno
topa con esa muralla de caciques; atopa-se sen escotas e
sen se poder instruir, porque
eses homes que todo o dominan, ignorantes como eles sos,
non coñecen os beneficios da
instrucción,
e
cando
os
coñecen, non dubidan en
aproveitar-se do diñeiro destinado ás escotas ou empregá-lo
netas, senón que escollen sempre o primeiro.
Sen educación na inte/ixéncia, sen ensino agrícola, o neno
vai-se facendo home e da vida
coñece só a parte negra; escoita na sua casa fa/ar constantemente de miséria, escoita que
é preciso acodir ao usureiro, ou

casas, entón encorvan os seus
lombos e aguantan todo o que
enriba vén. Ven-se perseguidos
potas lisonxas dos caciques,
polos vampiros da cúria, criados
semre estes daque/es, e tan-se
desconfiados e receosos.
Forma o /abrego a sua familia e ao casar surxen novas necesidades e iso/ado, só ten que
acudir ao depositário das riquezas, ao cacique ou ao usureiro
que xa non o so/tan das garras.
Na aldea ou na vita nacen disputas duns con outros que
teñen bens contiguos ou neg6cios encontrados, e os políticos,
en lugar de aconsellaren o máis
razoábel, en lugar de iren cara a
paz, enredan-nos máis e máis,
para protexeren ao final a aquel
que máis incondicionalmente se
rinda.
Os caciques, da man sempre dos curiais que os serven,
cos curiais que non son xustos
nen independentes, forman a
rede que pesca aos incautos, e
incautos son todos eses subxugados.

E eses mandarins son os
máis decididos partidários de
que as cousas continuen como
están, son os que teñen interés
en que os subxugados non se
instruan, en mante-los cegos.
¿Por que? porque asi eles o
son todo e os que deben ser
moito, non son nada. E asi son
U/loa e Nine, como todos os
mandarins.

-VPara que os subxugados se
rediman, para que os que non
son nada cheguen a ser o que
deben ser, necesitan comprender o camiño da actividade e da
enerxia.
Cada home debe realizar no
seu interior o redentor labor de
fortalecer a sua vontade, de
manter-se sereno ante os
ataques e ante as lisonxas dos
mandarins e os seus lacaios.
Esta educación da vontade, sen
a cal a /oita pota vida é imposfbe/, debe-se realizar mirando ao
porvir, mirando os resultados
que ha de dar, os beneficios
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que resultarán para os nosos
sucesores.
Ademais dese labor que se
poderia chamar interno, outro
externo lle corresponde, non
menos importante:
o voto, o
direito de sufráxio.
As agrupacións de familias
forman os municipios, que na
sua organización oficial se chaman concel/os, e nestas corporacións formadas cara a administración dos intereses comúns
das familias da bisbarra, é onde
fermenta e se desenvo/ve esa
pezoña de caciquismo.
Se os homes subxugados
que teñen direito á libre emisión
do seu voto e/exesen a aquetas
persoas que honradamente
considerasen con virtude, ilustración e enerxia suficiente para
administrar correctamente, non
teriamos que lamentar os males
que lamentamos. Non se fai asi
e os homes subxugados van
pouco a pouco apertando máis
o seu própio xugo.
Claro está que non é tan
doado • como parece, discernir
entre os diversos indfviduos que
aspiran a administrar o municipio, a ser concellais. Son eses
individuos de moi distintas
clases; hai-nos charlatáns,
acometedores, que a todas
horas enrugan o entrecel/o, que
todo o levan a sangue e Jume, e
eses soen ser os máis sumisos
lacaios dos mandarins, estes
son individuos que van ao cancel/o para lucir as suas dotes
oratórias, revolver e meter ruido,
pero servindo a pesar de todo,
aos seus amos sen protestar.
Estes individuos son moi coñecidos...
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A Estrada e o Reintegracionismo
As ideias e propostas defendidas na Galiza de hoje polos anti-reintegracionistas significan umha manifesta ruptura com a
mais séria e ilustre tradü;om do galeguismo. O reintegracionismo, polo contrário, revela-se como o legitimo herdeiro dessa
tradi90m.
O dito anteriormente é válido tanto do ponto de vista nacional como, mais restritamente, desde umha perspectiva
estradense.

Texto· : José-André Porto
Taboada
Marcial Valladares (1821-1903),
natural de Vilancaosta- Berres. é merecidamente considerado como un dos
pais do reintegracionismo. Falando
acerca da ortografia galega deixou escrito, por exemplo, ser partidário de
usar "la g y la j como hacen los portugueses ... ¿Por qué si el latín escribe
justltla; el francés justlce; el castellano
justicia y el portugués justlc;a. pronunciando esta palabra según su lengua,
hemos de escribirla nosostros xustlcla,
con x?".
En 1872 refugiou-se na freguesia de
Oca, seguramente por motivos políticos, o compostelano Afredo Vlcentl
(1850- 1916). Fruto dessa estadia é a
sua obra: A orillas del Ulla (Perfiles
Gallegos), páginas que dedicou a Manuel Murguia. Segundo o autor, "somos
(... ) dos millones de hombres con lenguaje, costumbres, alimentación y gustos próprios. Más tenemos de portugueses, y eso es bien poco, que de
españoles".
A rela9om de Castelao (1886-1950)
com o nosso concelho é bem conhecida, pois aqui casou con Virgínia Pereira. A sua clara atitude favorável ao reintegracionismo - quer nas suas vertentes
lingüística ou cultural, quer no seu aspecto político - , pode verificar-se ao
longo da sua obra. Numha carta dirigida
ao historiador Claudia Sánchez Albornoz manifestou-se assim: "Deseo, además, que el gallego se acerque y confunda con el portugués".

Marcial Valadares, pal do
relntegraclonlsmo. E un dos autores
estradenses mals preocupados polos
problemas léxicos e ortográficos da
língua galega.

José Manuel Cabada Vázquez
(1901-1936), poeta natural de Codesseda, escrebeu nunha composi9om que
intitulou "Na fala meiga":
"Falarvos hoxe quera na léngoa dos
Chariños,
dos Pontes, Airas Nunes e Afonso,
o sábio rei;
Feixóo, Sarmiento, Andrade, Cernadas e os Camiños,
Macias, Martín Códax, Rodriguez e
Camoens".
A inclusom, na lista anterior, do
máis ilustre dos poetas portugueses,
mostra-nos que Cabada considerava

evidente ser o galega e o portugues
umha mesma língua.
E devemos lembrar tambén, quando
se fala do reintegracionismo estradense, o insigne polígrafo Fermfn
Bouza-Brel (1901-1973). Nascido en
Ponte-Areas, ingressou no carpo judicial e estivo destinado na Estrada, legando- nos umha série de importantes
trabalhos de investiga9om acerca da
cultura popular em diferentess freguesias do nosso concelho. Para ele a
Galiza nom podia dircunscrever- se as
quatro provfncias espanholas e mesmo
alguns títulos de trabalhos seus son
bem significativos: "El lagarto en el folklore gallego-portugués", "Referencias a
una eutanasia familiar primitiva en el
folklore gallego-portugués". "El traje
popular de Portugal y Galicia", "Analogias gallego- portuguesas en el cancionero popular" ... Bouza-Brei costumava utilizar a ortografia galega histórica e
até um poemário seu - Seitura - editado
em Braga, apareceu na ortografia
vigente em Portugal.
As anteriores notas só pretendem
ilustrar a ideia enunciada num princípio:
que o antl-relntegraclonlsmo (ILG,
etc ... ) - até o "reintegracionismo" evergonhado ("mínimos")- é um torpe rebaixamento das propostas históricas do
galeguismo, umha ruptura com o programa galeguista enquanto o relntegraclonlsmo é o desenvolvimento mais
consequente daquelas propostas e
daquele programa. tanto de um ponto
de vista geral galega como de um ponto
de vista particular estradense.
José-André Porto é Presidente da
Sociedade Cultural "Marcial Valadares" de A Estrada.
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Asociación de Mulleres Progresistas

Socaliña
Logo dalgúns intentos, hai anos, de constituir unha asociación de mulleres en A Estrada, intentos que
nunca chegaron a callar, a Asociación de Mulleres Progresistas "Socaliña" vén suplir este vacío no
panorama cultural estradense. O seu obxetivo, afirman, é "informar e formarás mulleres para poder
ocupar, en igualdade cos homes, o posto que /les corresponde nesta sociedade".

Texto: Dores Chedas
Constituida no verán do ano 89, as
actividades que tañen realizado nestes
dous anos son moitas e diversas, destacando, por ser a primeira experiéncia deste tipo en A Estrada e polo nível
das participantes, a Semana da Muller
organizada con motivo do Dia da Muller
Traballadora, con várias charlas sobre
o papel da muller na política, na literatura e no traballo, das que xa informabamos no número anterior. Estas charlas
viron-se complementadas con outra
sobre a muller nos sindicatos, moderada pola actual concelleira da muller, Xosefina Pereira, e na que participaron
Lídia Senra, secretária-portavoz do Sindicato Labrego Galego; Arrate Varela
da Federación de Traballadores do Ensino de UGT e Xacobe Calviño de
Unións Agrárias. Unha exposición de
pintoras estradenses e charlas sobre
enfermedades específicas da muller
son outras das actividades que levaron
a cabo.
A sua directiva forma-na Carmen
Vieites, presidenta; Maika Sanmartín,
vicepresidenta; Margarita Míguez, secretária; Dolores Durán, Vicesecretária;
Fina Neira, tesoureira e Pilar Ramos,
Consuelo Rivadulla, Elvira Fernández,
Elvira Rivadulla e Fernanda Beceiro
como vocais.

As integrantes de "Socaliña", mais
de sesenta nestes momentos, non se
consideran feministas xa que, para
alas, este é un concepto "paralelo ao
machismo e nós defendemos a via da
igualdade"; afirman tamén que o seu
traballo non responde a intereses partidistas de nengún tipo e rexeitan calqueira vinculación política, "aqui cabe
dende Bias Piñar a Santiago Carrillo".
O seu ámbito de actuación abrangue todo o concello, o que engade
maiores problemas a unha tarea xa de
por si bastante dificil, debido á enorme
extensión do mesmo e á dispersión da
sua povoación. Neste sentido parecen
ter moi clara "a necesidade de chegar

co noso traballo ás mulleres do rural",
mulleres moito mais asoballadas polas
suas condicións de vida e pola sua falta
de información sobre os seus dereitos
que as da vila, afnda que isto non
queira dicir, segundo Carmen Vieites,
que as presións ás que se ven sometidas "se deban únicamente á sua condición de mulleres ou que as da vila non
as sufran tamén".
Entre os proxectos que tañen pensado realizar destaca a posta en funcionamento dunha asesoria xurídica, que
solucione os problemas deste tipo que
se lle plantexe a calqueira muller.
Tamén reivindican a construcción
dunha garderia municipal, afirmando
que van presionar "para que sexa asumido por quen governe no concello os
próximos anos". Outro tema co que se
amosan especialmente sensibilizadas é
o da anticoncepción, tema, segundo
alas, "moi manipulado polos homes".
No momento en que tivo lugar esta
conversa afnda era alcaldesa Elvira
Fernández, e as integrantes de Socaliña son claras ao valorar a sua xestión
no tema da muller, xestión para alas
"sen iniciativa, aínda que a sua resposta aos nosos proxectos sempre foi satisfactória, ao mellor pensando nas eleicións". Queda agora por ver o labor do
novo governo co socialista Xesús Tallón na alcaldia e a criación da Concellalia da Muller que leva Xosefina Pereira
do BNG.
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