COMISIÓN DE CULTURA DO 3 DE MAlO DE 1999

Na Sala de Xuntas da Casa Consistorial do Excmo Concello da Estrada sendo as
dezanove horas trinta minutos, do día tres de maio de mil novecentos noventa e nove,
deu comezo a sesión da Comisión de Cultura convocada para o día de hoxe, presidida
polo Presidente da mesma D. José Manuel Reboredo Baños e coa asistencia dos
Concelleiros, D. José Luis Barcala Rodríguez, D. José Antonio Maceira Besteiro, D.
José A. Constenla Ramos, D. Manuel Otero Espiño, D. Jesús M. Tallón Maceira, e D.
Gonzalo A. Constenla Bergueiro
Asiste como Secretario o funcionario Jorge Armesto Rodríguez .
Declarada aberta a sesión polo Presidente dáse comezo á mesma con arranxo á
seguinte
ORDEDODÍA

1) Aprobación da acta de 19 de abril de 1999
2) Solicitude de colocación de monumento Mariscal Pardo de Cela e Mártires da
Estrada.
ó

1) Aprobación da acta de 19 de abril de 1999.- É aprobada por unanimidade.
2) Solicitude de colocación de monumento ó Mariscal Pardo de Cela e Mártires da
Estrada.

Constituída a Comisión para este punto en Especial de Honras e Distincións, toma a
palabra o Sr. Reboredo quen explica que recibida a solicitude seguiuse o procedemento
establecido no Regulamento de Honras e Distincións, nomeándose por Decreto da
Alcaldía Pte. da Comisión como Instructor e como Secretario a D. Jorge Armesto
R.guez. Di que valorou a solicitude presentada, que se lle encargou un informe sobre a
figura de Pardo de Cela ó normalizador lingüístico e que as súas conclusións están
noutro informe, del mesmo, que presenta.
Toma a palabra seguidamente o Sr. Constenla quen reflexiona en primera instancia
sobre a idoneidade de que sexa o normalizador lingüístico a quen se lle encargue ese
estudio sobre a figura de Pardo de Cela. Explica que non o considera competente para
elo, pero que en calquera caso, o informe redactado demostra ben as claras á súa
incapacidade intelectual para facer ese traballo, pois non se trata de ningún técnico en
historia, nin en historia local, e esos serían o tipo de coñecementos a exixir, e do que
non se trataba era de facer algo con pretensións literarias, ou poemas, etc. Di que no
mellar dos casos non entendeu en absoluto o dossier e a solicitude presentada pola
Asociación Cultural A Estrada, na que a figura de Pardo de Cela puramente simbólica,
representando ós represaliados tanto polos Carlistas como polo franquismo tras o golpe
do 36. Estima, ademais, que o informe está plagado de contradiccións, e cita como .
exemplo que se poña como motivo para non "remover" as mortes dos liberais a mans
dos carlistas porque estas xa "forman parte da nosa historia e non procede nos nosos
días erixir un monumento a estes feitos", para añadir no párrafo seguinte e referíndose
ós fusilados na Guerra Civil que un capítulo "que non se debe remover por haber
aínda testemuñas de aqueles feitos" . Pregunta entón cal o tempo para falar da historia
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pois cando convén xa está demasiado lonxana e cando non aínda demasiado preto.
Continua a súa intervención decindo que por todo elo ese informe, que califica como
"churro", non ten a mínima credibilidade nin sirve para sustentar nengún argumento
contra a instalación desa estatua homenaxe. Di que o que ahí se lee se trata dunha
auténtica "barbaridade histórica" e explica que aquí non se pide o xuizo nin o Consello
de Guerra dos asasiños senón unha reparación histórica ás víctimas. Por último
reflexiona sobre seu modo de ver as dúas forzas que se enfrontan dende a historia da
humanidade, os demócratas, representados pala súa forza política e os que califica como
"herdeiros políticos da barbarie", representados polo grupo de goberno.
Toma a palabra seguidamente o Sr. Espiño quen di que a figura de Pardo de Cela
un símbolo da oposición ó poder e á represión, que, tal vez, non fora a mellor para elexir
e que, ó seu modo de ver, non representa valores galeguistas pero si esa oposición a un
sistema centralizado da que falaba principio. Di, en calquera caso, que un símbolo
consolidado pola historia e que, dende logo, outros con moitísimos menos méritos teñen
espacios públicos adicados.
Seguidamente toma a palabra o Sr. Reboredo quen manifesta non estar sorprendido
palas verbas do representante do BNG quen califica de incompetente a todo aquel que
expón argumentos que non lle convén. Di que el sempre foi un demócrata convencido e
que nin nel ni na súa familia recaen manchas de sangue, algo que debería mirar o Sr.
Constenla. Explica que Pardo de Cela, sinxelamente so pola súa condición de nobre
nesa época, unha figura chea de pasaxes tristes e que non se corresponde coa defensa
do galeguismo. Con respecto ás martes da Guerra Civil di que son momentos tamén moi
tristes da nasa historia e que non convén remover cando aínda viven tantas persoas dun
e outro bando. Como exemplo pon que no 93 o grupo de goberno votou negativamente
a unha iniciativa para erixir unha estatua a José Antonio e que polos mesmos motivos
oponse a esta nova iniciativa. Di que un homenaxe de este tipo debe sumar á maioría do
pobo estradense e representar a gran parte da sociedade o que considera que non o
caso, e finaliza decindo que, de aceptar nesta ocasión, calquera grupo teria lexitimación
para colocar calquera monumento creándose un precedente moi perigoso. Por tales
motivos, o seu grupo vaise opoñer a esta solicitude.
O Sr. Constenla di que o que ocurre que grupo de goberno lle molesta esta
solicitude, debido a que no seu partido, por exemplo, o seu Presidente foi ministro dun
gobemo franquista e o seu Alcalde, concelleiro dunha corporación antidemocrática. Di
que non se pode poñer mesmo nivel a José Antonio, ideólogo das forzas represivas,
cos que sufriron esa represión; ós verdugos cos mártires. Insiste en que foron feitos que
atentan contra a democracia e que eses mártires merecen un recoñecemento, que non ten
por qué atentar contra ninguén vivo pois as feridas xa están curadas. Acusa ó Grupo de
Gobemo de apropiarse da memoria de persoaxes como García Barros, ou Castelao pero
non do seu testemuño. Por último, no referente, á representación social da Asociación
que solicita a colocación do monumento, pon o exemplo dos Salmóns de Ouro
entregados polo CIT, asociación que seu xuizo é aínda menos representativa e sen
embargo, son asumidos polo Concello en sesión plenaria.
O Sr. Reboredo explica que non son cousas comparabeis a imposición dun Salmón
de Ouro coa denominación dun espacio público. Pregunta asemade ó Sr. Consterna si el
é doctorado en historia para xulga-Ia capacidade dos demais. Por último di que nos anos
da Guerra Civil houbo represaliados por ambos bandos e que soncousas nas que non se
debe hurgar.
Toma a palabra entón o Sr. Tallón quen reflexiona sobre a labor da Comisión de
Cultura e o ambiente habitualmente de consenso que nestes anos presidía as reunións.
Di que unha magoa que finalizando a lexislatura se perda ese clima distendido. Con
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respecto ó tema que se trata, contestando á unha previa manifestación do Sr. Reboredo
sobre que "a oposición actúa según os seus intereses" di que, evidentemente, e o Grupo
de Goberno según os seus, pero que ambas posturas son lexítimas e todos están alí para
defende-Ias, con maior ou menor acerto. Di que aínda que a Asociación Cultural non
teña una gran representatividade para iso están os Concelleiros, elexidos polo pobo para
dotar esa decisión de representatividade.
O Sr. Reboredo di que retira as palabras que poideran ter causado malestar, que
sempre buscou o consenso pero que xa tamén nestes anos tivo ocasión de escoitar ó Sr.
Constenla calificativos como os de "herdeiros da barbarie",etc. En calquer caso, reitera
as súas disculpas no que se considerase ofensivo. Por outra banda sigue considerando
moverse nun terreo perigoso que non beneficia á
que a colocación desa estatua
convivencia harmónica do pobo da Estrada.
O Sr. Constenla resume a súa intervención en que aquel feito, o fusilamento da
corporación legalmente constituida, foi un crime contra a democracia e considera ó seu
grupo o continuador do traballo daqueles mártires, que, máis que Pardo de Cela, seguen
clamando ó ceo.
Por último o Sr. Espiño di que sen entrar a descalificar a capacidade de ninguén,
efectivamente o informe non sustenta ningún argumento. Di que aínda que e que o seu
grupo votará a favor da proposta.
Posta entón a solicitude presentada a votación, é rexeitada por catro votos a tres,
enviándose á Alcaldía o dictame da Comisión de Honras para que tome a decisión que
considere oportuna.
Fora da Orde do Día e previa declaración de urxencia o Sr. Reboredo presenta ós
membros da Comisión o proxecto de Convenio de Equipamento do Teatro Principal
entre o Concello e a Consellería de Cultura e Comunicación Social, convenio que
despois de ser estudiado polos membros da Comisión e sometido a votación é aprobado
por 6 votos a favor e unha abstención correspondente ó representante do BNG quen fai
constar que non se opón a el senón que prefire agardar a ve-lo proxecto técnico. Por
tanto a Comisión de Cultura aproba informar favorablemente Pleno para a aceptación
do Convenio presentado por la Consellería de Cultura.
Tamén fora da Orde do Día, en Rogos e Preguntas, o Sr. Constenla faille saber ó
Presidente da Comisión determinadas deficiencias da Escola Unitaria de S. Xiao de
Vea, relativas a unha canaleta de desagüe en mal estado, a herba demasiado que necesita
ser cortada, un pozo descuberto que pode resultar perigoso, así como unha árbore que
sae demasiado cara a estrada e fallos tamén na cloración da auga.
O Sr. Reboredo di que xa se lle trasladaron ós técnicos e que se están tomando as
medidas oportunas para subsanalos, pero volveu a solicitar unha vez máis a
colaboración da mestra da Escala no referente clorimetro pois fisicamente imposible
un control diario deste aparato por un funcionario municipal.
E sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 20:05 minutos do que eu
Secretario, certifico.
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D. XOSÉ MANUEL REBOREDO BAÑOS, instructor do expediente iniciado abeiro
da Resolución da Alcaldía 491/99, en relación coa solicitude presentada neste Concello pola
Asociación Cultural A Estrada, pola que se solicitaba espacio público para a colocación dun
"Monumento a Pardo de Cela - na honra dos Mártires da Estrada", e visto o informe elaborado
con data 30 de abril de 1999 polo encargado do Servicio de Normalización Lingüística do
Concello D. Valentín García Gómez emítense as seguintes
ó

CONCLUISÓNS:

1°. Faise evidente a total falta de relación do principal homenaxeado no monumento, o
Mariscal D. Pedro Pardo de Cela coa vila da Estrada.

2°. Tal e como se desprende do referido informe, tampouco procede erixir un monumento
ás víctimas da guerra carlista de fai 164 anos.

3°. Tal e como reflicte literalmente o informe:
HOS membros da Corporación do 1936,foronfusilados en medio dun confrontamento
bélico de triste causa e máis tristes consecuencias. A Guerra Civil, é o episodio máis negro da
nosa historia contemporánea que ó noso xuízo, non se debe remover, por haber aínda
testemuñas daqueles feitos no seu día implicados no conflicto, e mesmo descendentes directos
de persoas que tiveron un papel activo nun e noutro bando, polo que ;se poderían feri-los
sentimentos duns estradenses que non viviron o desenvolvemento do conflicto nin as causas que
o ocasionaron ".

En relación débese ter como principio que as liñas de actuación cultural na Estrada,
veñen sendo de participación constructiva dos nosos cidadáns, dende o .entendemento e a
concordia que caracterizan ó noso tempo, nunca baixo a sombra de enfrontamentos pasados que
tanta dor ocasionaron ós nosos devanceiros.

4°. O Concello daEstrada, no ano 1993 recibiu unha solictude semellante do Secretario
Territorial de "Falange Española de las JüNS en Galicia", por medio da que tamén se pretendía
dispoñer dun espacio público para colocar un busto ou estátua de José Antonio Primo de Rivera.
Esta solicitude foi denegada por unanimidade polo Concello Pleno de data 20 de decembro do
mesmo ano, tal e como o certifica odocumento que obra neste expediente. Así pois acceder á
solicitude da "Asociación Cultural A Estrada", entendemos que sería infrinxi-lo dereito de
igualdade, así como expoñer Concello da Estrada a novas peticións de colocación de
monumentos a persoeiros, feitos ou entidades que poueo ou nada tivesen de meritorio para a súa
realización.
ó
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Finalmente, resaltar que a calquera acto público de instalación dun monumento de honra
na nosa vila, debe contar coa iniciativa popular e veciñal encauzada por varias Asociacións de
Veciños, Culturais ou calquera outro tipo de colectivos. SÓ o apoio da diversidade e pluralidade
dos colectivos garante a boa elección dos nosos símbolos e referentes. A iniciativa aquí tratada,
preséntase ó abeiro dunha proposta puntual dunha única asociación, polo que non hai nada que
demostre o respaldo popular que normalmente se debe manifestar nestes casos para levar a cabo
a instalación de monumentos.

A Estrada, 3 .pe maio de 1999
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Valentín García Gómez, Técnico de Normalización Lingüística do Concello da Estrada,
tendo sido requirido para informar por D. Manuel Reboredo Baños instructor de expediente en
virtude da Resolución da Alcaldía 488/99 iniciado a partires da solicitude realizada pola _
"Asociación Cultural A Estrada" solicitando un espacio público para a. colocación dun
monumento Mariscal Pardo de Cela na .honra dos mártires da Estrada,
ó

INFORMA:

o Mariscal Pedro Pardo de Cela,

é

ante todo unha figura discutida. A. súa vida e os seus

feitos ·foron obxecto de numerosos estudios, nos que se verteron as interpretacións máis
encontradas: mentres que para uns Pardo de Cela debe ser considerado un "mártir d.a
nacionalidade galega oprimida, para outros, polo contrario, non. pasa de se-lo cabecilla dunha
..simple.'cuadrilla;de . bandoleiros e asalteadores. Tanto nun como noutro caso resulta evidente que
os': autores se. viran..inglu ídos por esa aureola mítica capaz de inspirar todo unpoema épico',
. xurdida a-comezosdo S XVI, e que, dende entón, veu exercendo unha. gran fascinaci ón na
·literatura .galega.umhasveces fructificando en' célebres cantigas populares e outras servindo.. · .
GOIIIo .:fQn.te de ' inspiración para .a uto res,tan cualificados corrlO ·Ca.b anillas e Vícetto. _. . .

Se iniciamos un achegamento persoeiro, segundo a "Enciclopedia Gallega",
o
altivo .e orgulloso señor da Frouxeira, segundo se deduce de documentación aportada, nonfoi
nin o un nin o outro. Compre ter en conta que, se ben poderiamos cualificalo como un nobre,
astuto e feroz, amigo do propio e do alleo, ambicioso e cruel, non por esto deixaria de estar
encadradro no esquema mental do seu temp °, de forma que habería que xulgalo e consideralo
como un nobre máis do seu lempo ",
ó
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Pardo de Cela, foi un opositor á coroa de Castela'por intereses persoais, pois como fiel
vasallo de Enrique IV, foi nomeado alcalde de Viveiro, e antes de entrar en conflicto [oí
recoñecido pola propia Isabel a Católica, tal e como reflicte a acta pola que o Mariscal obtivo
a confirmación do seu cargo de alcalde de Viveiro
por cuanto era leal servidor e vasalo e
para que usase da xustiza segundo que a tiña e usaba polo rei don Enrique", segundo nos fan
saber Villamil e Castro. Pero ademais, gracias a Donapetry Iribamegaray, sabemos que no
arquivo de Viveiro se garda un testemuño de terse proclamado raíña a Isabel, prestando
U.

U

xuramento de fidelidade o Mariscal Pardo de Cela, entre outros cabaleiros.
Por outra banda, cómpre lernbrar que o carácter "galegueador" da obra do Mariscal,
queda totalmente en cuestión, se seguimos a "Historia Xeral de Galicia" (Edicions A Nosa Terra)
dos autores Francisco Calo Lourido, A. López Carreira, Feo. Carballo, Luís Obelleiro e Bieito
Alonso Fernández, podemos ver como se asevera con respecto á represión exercida polos nobres
galegos ós Innandiños que "Cando o Mariscal Pardo de Cela recomenda severidade extrema
ó Conde de Lemas, este responde co convincente argumento de que son precisamente
vasalos

os

quen o deben manter e por iso ¡10 n pode prescindir de/eso" .
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o misterio mariscaliano: Tendo en conta todo o anterior, cómpre analizar brevemente
como se chegou á decapitación o 17 de decembro de 1483, do mariscal, xunto co seu filIo en
Mondoñedo.
Por moito que se difundise a errónea teoría de que unhas malas relacións co
bispado de Mondoñedo - o prelado residiu en Sevilla dende 1466 - foron a causa orixinal e final
que o levaron patíbulo, ternos constancia escrita de que esas relacións eran non só nonnais,
senón incluso cordiais.
ó

Sendo a loita co bispo de Mondoñedo por un lado, ou a defensa dos dereitos de La
Beltraneja, por 0U:Ífo, os pilares básicos sobre os que se asenta toda a lenda.negra que conducirá
.ó Mariscal a tan tráxicofin esvaece esta lenda negraperante o xuízo histórico.. ' ¡ . . '
' º.::. M~t~~pª~

.adquiriu o carácter . devhéroe.:. popular xa entre iosi seus propios "
.contemporáneos; e.provocou que xurdise toda '\lIlh~; Iiteratura en tomo á:súa figura 'e álenda .que .
empeza a gastarse. Neste sentido convén recorda-los estudios feitos respecto por Álvarez
- ----Blázquez:-- - - - --. ----- --------ó
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1°. Un romance "Romance de Pardo de Cela". Composto inmediatamente despois da
morte do Mariscal, que deben constar de 450 a 500 versos, dos que se conservan na actualidade
54.
2°. Un cantar, que se supón tamén moi preto cronoloxicamente da morte do persoeiro,
ou en todo caso, do riesmo S XV, e do que se conservan catro estrofas, denominado Cantar do .
Mariscal.
3°. Unha relación. en prosa de carácter popular, que este autor data cara 1515, e que se
denomina Versión A.
4°. Unha segunda relación, derivada da anterior, pero que na súa última parte coñecida
prosifica 44 versos do romance, e que se denomina Versión B. ,
5°. A relación. publicada por Filgueira Valverde, sacada da Notic-ia discreta de lo
memorable que se encuentra en la provincia de Mondoñedo, redactada por Domingo Vidal, en
1752, segundo se deduce do seu propio texto. Esta Noticia discreta ... aparece copiada dun tomo
Varia da colección San Pedro, corrixida por Manuel Antonio Verín y Seijas, cara o ano 181 1.
Sen embargo, este carácter heroico e popular do Mariscal veuse acentuado e incluso
, . desvirtuado cando..no S XIX os historiadores .galegos, perfectamente encaixados no ·espírito···
. romántico, escnbiron baixo o dictado 'da fantasía e aimaxinación, Referíndonos a esta literatura
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verdadeira causante da deformación a que aludimos, debemos citar, en primeiro l-ugar,
a novela de Vicetto Los Hidalgos de Monforte. Tamén destaca a Ienda-tráxica en verso publicada- ---- - - -por Antón Vilar Ponte e Ramón Cabanillas, escrita en lingua galega, na que se presenta
.mariscal como o caudillo da liberdade e mártir da redención de Galicia, Por último, ternos que
cita-la lenda tráxica en verso de Trapero Pardo que, dentro desta liña poética, considérase o rnáis
logrado doata agora publicado, aínda que o rigor histórico, igual que en tódalas anteriores,
brilla pola súa ausencia"
ó

ó

Tódolos traballos feítos ó respecto, metade poéticos, metade históricos, fixeron que o
Mariscal Pardo de Cela se convertise en figura lendaria, digna de figurar en recompilacións de
lendas, como a .composta por García de Diego, de forma que atopamos unha dicotomía
fundamental no noso personaxe; por un lado o Pardo de Cela histórico, e por outro o Mariscal
· l~p.dario~ · . q~e · nos anos, 33~ 34 e 35 queunha comisión constitu ídana Estrada, tratou de erixir
'. .unmonumento, froito da súa inxusta e á vez poé tica execución, apoiá ndose en fundamentos
máis.que dubidoso '. aparecidos 11a prens a escrita da ép oca e que un mínimo rigor hist órico non
permite manter:
ó
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s ím bolo de unzon de todo-los galegos n-un ideal de suprelna libertade, loubada e
vilipendiada a un lemp o, como todo o que estánio e grandioso...... ,.,
é

"Porque PARDO DE CELA O último astro que brilou ceibe no ceo das nosas liberdades Í-é
poI-o que honrándoo hónrase aquelo que fai reconocer diante da Historia "magistravitae ", que
Galicia luceu no mundo con luz propia e que os galegos eran no concerto dos pobos da Europa,
inxente realidade creadora de unha cultura rica, construída n-unha lingua armoñosa i espallada
n-un pensamento orixinal. .. "
é

A Nosa Terra 07.09.1933

'lA Estrada ... tómalle novamente a dianteira ás cidades galegas teimando de perpetuar a
lembranza do baril defensor e mártir da nosa liberdade: do Mariscal Pardo de Cela.
H

A Nasa Terra, agosto do 1932

Por último, resulta moi salientable a nula relación deste persoeiro da nosa historia
medieval coa Estrada, é polo que non procede a dedicatoria dun monumento a Pardo de Cela
na nosa vila.
Polo que respecta á co-titulari dade na dedicatoria (lo monumento ós fusil ados polos
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Carlistas o 7 de abril de 1836, Fernando Lorenzo, Eduardo Otero e Gonzalo Arén, hai que
considerar que eran parte militante nun conflicto que fai 164 anos afectou a todo o Estado
Español e que se ben forman parte da nosa historia, non. procede nos nosos días o erixir un
monumento a estes feitos.
Algúns membros da Corporación do 1936, forc n fusilados en medio dun confrontamento
bélico de triste causa e máis tristes consecuencias. A Guerra Civil, o episodio máis negro da
nosa historia contemporánea qu.e noso xuízo, non se debe remover, por haber aínda
testemuñas daqueles feitos no seu .día implicados noconflicto, e mesmo descendentes directos
de persoas que tiveron un papel activo mm enoutro bando, polo que se poderían feri-los
sentimentos duns estradenses que non viviron o desenvolvemento .do conflicto nin as causasque
o ocasionaron.
é
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