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A Mancho Reboiras
e Xan Carlos Niño Ricoi.
Compañeiros e amigos martas no cumplimento do seu deber patriótico.

LIMIAR
Son poucos os lectores que se paran no
limiar dun libro, a· maioría pasa por riba dos poucos párrafos que o forman. A pesares desta miña .crencia aceptei o prologar esta hestoria...
Unha hestoria chea, ie verdade!, de traicións
e claudicacións por parte daqueles que soio
teñen unhaambición: un acta de diputado nun
parlamento burgués; que soio teñen un desexo
no que poñen a solución de tódolos problema.s:
un estatuto pra Galicia, esquencéndose das verbas de Castelao - continuamente utilizado vergoñosamente por todos eles - «... os pobos
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autónomos, rexidos por estatutos indefensos,
otorgados por gracia e merced do Estado unitario, vivirían, no mellar dos casos, coma as minorías de calquer orgaización democrática,
sin a menor posibilidade de convertirse en maioría...».. Pro tamén é unha hestoria chea de heroismos e loitas liberadoras que corroen os cimentas do Estado unitario e fan caer en contradicións cada vez maiores, as suas sucursais políticas alleas a Nasa Terra e ós galegos c/audicantes.
O libro que vas ler facía moita falla, pois
ponnos diante dunha realidade non aceptada
por aqueles que nacendo en Galicia teñen miolos españois. Esta realidade é a do agro. Dun
agro non folklorista da gaita e pandeiro, romaxes e festas, do queixo, polo ou lacón, dun agro
non resiñado que agrada as migallas da mesa
dos «importantes», que éstes paternalmente l/e
botan. Esta realidade preséntanos un agro inserto na loita de Liberación 'Nacional, unha loita dura feita de realidades non de abstracións que
erguen un auto muro entre a emancipación dos
labregos e liberación nacional, separación, que,
como 'esplica o autor, convirte unha xusta loita
agraria en simple reivindicación que desemboca
no oportunismo e nos «consensos» dándolle
amán ós caciques pra perpetuar a esplotación
colonial dos labregos.
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Os protagonistas do libro son os labregos
orgaizados nas Comisións Labregas, as que
levaron ó agro o facho espranzador da redención, da libertade. Dende a súa aparición unha
corrente de nacionalismo espallóuse polas parroquias, aldeas e rueiros, xuntando a emancipación labrega coa liberación de Galicia. Dende
entón o labrego escomenza a saber que soio
nunha Galicia ceibe e popular remataráse a
súa escravitude.
RAMON VALCARCEL
Crego de Sésamo
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PREFACIO
Iste libro abarca o período que vai dende a fundación das Comisións Labregas, no ano de 1973,
deica principios do 1978, época na que o autor participóu activamente na loita labrega galega.
A hestoria é fundamental pra aproximarnos ós
feitos, poder, así, analizalos e sacar unhas conclusións valedeiras pra establecer unhas guías de
acción.
As narracións sobor do agrarismo ga'lego estancáronse no 36 pro a súa hestoria continuóu deica
os nosos días e faise necesario empezar a recollela e observar os cambeos cualitativos que se deron
nela en función dos novos plantexamentos politi13

cos de liberación nacional e social esistentes, nistes
¡ntres, en Galicia.
E iste é o propósito do libro. Contar toda unha
esperiencia de loita atraveso duns datos, que hai
xá, pra enriquecer o noso movemento agrario dende
xá, pra enriquecelo o noso movemento agrario dende
unha perspectiva nacional-popular hoxe por hoxe
bregas, contra o caciquismo, os monopolios e o poder colonialista.
As reflexións finais, son un pouco as conclusións da participación directa do autor nunha acción
que outros continúan e que poden ser útiles pra
que o Movemento Agrario Galego consiga os obxetivos que se ten tracexados.
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1. 8 PARTE
AS COMISIONS LABREGAS

A SUA HESTORIA

As Comisións Labregas (CC.LL.) xurden coma
tales a fins do ano 1973 cun núcleo de labregos en
Ribadeo, ó que se lIes veu engadir un grupo de recén saidos Capataces Agrícolas da Escola de Guísamo. A súa orixe foi unha serie de xuntanzas que xa
dende os anos 70-71 viñanse tendo entre xente que,
sin ser específicamente labregos, traballaban no
medio rural. Eran cregos, mestres, membros de
Extensión Agraria e dalgúns out ros orgaismos fundamentalmente. Uns eran independentes políticamente, outros estaban vence liados, xa como simpatizantes, xa como militantes a Unión do Pobo Galego (UPG).
Destas reunións, en principio informais, estructuróuse unha orgaización denominada Comités de
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Axuda á Loita Labrega (CALL), implantándose en todas as zonas de Galicia, coa claía idea de concenciar, orgaizar e movilizar á clase labrega galega á
que espontáneamente, dadas as condicións nas que
se atopaba, éralle imposible facelo por si mesma,
e de conseguir que algún día eles foran os propios
protagonistas da súa emancipación. Os Comités de
Axuda á Loita Labrega (CALL) naceron sin ningún
ánimo paternalista, dahí a súa clara separación orgánica das Comisións Labregas (CC.LL.), pro conscentes da súa necesidade hestórica pra creación
dun orgaismo específicamente labrego de defensa
dos seus intereses de clase.
Os Comités de Axuda á Loita Galega (CALL) publican unha declaración na que adequiren os seguintes compromisos coa poboación labrega:
1. Integrarse na loita labrega pola súa liberación.
2. Loitar contra os grupos de poder rurais, así
como contra as institucións que perpetúan
a situación actual.
3. Contribuir profesional e culturalmente ó proceso de liberación labrega.
Na situación de subdesenrolo que se vive no
campo galego, con todas as consecuencias de carencia de medios, falla de instrucción ~ de coñecementos teórico-políticos mínimos, facíase imprescindible unha orgaización coma os Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL) que educara políticamente ós labregos, que os apoiara teórica e materialmente e os coordinara de estremo a estremo de
Galicia. Agora ben, a captación de Capataces Agrícolas, cunha meirande preparación, posibilitou ter
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algúns cad ros que servirían moi ben de ponte entre
os Comités de Axuda á' Loita Labrega (CALL) e as
Comisións Labregas (CC.LL.).
En principio as Comisións Labregas (CC.LL.), na
estricta c1andestinidade na que se movían, tiveron
como obxetivo o dárense a coñocer e implantarse
mediante a denuncia de problemas concretos que
afectaban ó campo creando ó redor deles unhas
Comisións que lago se coordinarían e serían o xermelo do futuro sindicato. Todos os medios clásicos
daquela época foro n empregados con este fin. Octavillas e pintadas invadiron o noso agro, xa protestando polo precio do leite ou contra o pago da Cuota Empresarial da Seguridad Social Agraria (SSA),
xa reivindicando os montes veciñais en man común
ou solidarizándose con Xove e Campobecerros, xa
boicoteando as eleccións prós cabildos das Hermandades. «FOUCE», voceiro oficial das Comisións
Labregas (CC.LL.), de tirada mensual e que apareceu a principios de 1974, cumpliu un papel fundamental no espallamento das alternativas e palabras
de orde das Comisións Labr~gas.
E, a partires do remate do 1974 cando as Comisión Labregas (CC.LL.) se plantexan darlle ós problemas concretos a súa espricación política, plantéxanse educar políticamente ó labrego pra crear nel
unha concencia na~ionalista de cara a identificarse
plenamente cos seus principios ideolóxico-políticos
de Liberación Nacional e Emancipación Social.
Aparecen entón no «FOUCE» artigos coma «Qué
quere decir: Galicia é unha colonia do Estado Español», onde, entre outras cousas, esprícase que Galicia é unha nación coma Angola, Arxelia ou Euskadi,
19
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que sofre unha dependencia política, e que este
asoballamento nas tres facetas é o que significa que
é unha colonia, e que pra deixar de selo tén que ter
institucións políticas propias. «Qué é o imperialismo»,
ande despois de sinalar as distintas etapas hestóricas do asoballamento da nosa Terra e que o imperialismo é a etapa superior e última do capitalismo,
remataba decindo que Galicia depende do gran capital español que exerce o dominio imperialista sobre nós. Por último, «Qué é a oligarquía monopolista», onde a continuacuón de defiñir etimolóxicamente a oligarquía coma dominio duns poucos, afirmaba que o capital monopolista o detentan unhas cantas persoas que manexan toda a política do Estado.
, Esta oligarquía monopolista española - decía o artigo - manexa o Estado Español pra exercer unha
política imperialista sobre Galicia, utilizando pra esto
a súa filial, a burguesía 9ale9a, e eiquí lánzase a con20

signa estratéxica: «...pra esto debemos orgaizarnos nas Comisións Labregas camiño pra crear o Sindicato, participando na loita de Liberación Nacional e Social de Galicia».
Chega Agosto do 1975 e con él a morte no Ferrol, en enfrenta-mento coas forzas da policía, do militante da Unión do Pobo Galego (UPG), Moncho Reboiras e a persecución, detención i encadeamento
de varios outros militantes deste partido e da recén
creada Asamblea Nacional-Popular Galega (AN-PG).
--- Un tempo de terror cobre Galicia. Alguns dirixentes
dos Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL) tiveron que esiliarse, algún out ro, cofundador dás Comisións Labregas (CC.LL.), autoescluiese argumentando que a identificación dás «CC.LL.» coa «UPG»
poñía en perigro a subsistencia daquelas, xa que
a represión sobor do Partido alcanzaría ó Sindicato
e polo tanto iste tiña que estar fora de toda direción política partidaria; os «CALL»., pola sua banda,
consideraban que a saída dese compañeiro debíase
a incapacidade de asumir con -todas as consecuencias o proceso revolucionario galego que adequiría,
entón, uns aspectos de dureza nunca vistos. Con
él fóronse un grupo de labregos de Ribadeo e formaron as Comisión Labregas «Terra», tomando ese
nome da cabeceira do voceiro que publicou. Mais
tarde este grupo uniríase con outros e legalizaríanse
co nome de Sindicato Agrario Galego (SAGA), de
plantexamentos esclusivamente sindicalistas, xa que
a orientación ideolóxica dependía do partido que o
controlaía en cada zona, nunhas era o Partido Socialista Galego (PSG), noutras o Partido do Traballo
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(PT) , noutras o Movimiento Comunista (MC) e incluso
nalgunha o Partido Obreiro Galego (POG), sin escluir
algunhas outras dirixidas por cregos independentes en canto a afiliación, aínda que seguiran unha
ideoloxía e política determinada. Pro o que é evidente é que polas circunstancias sinaladas a xénesis i evolución do grupo «Terra», convertido lago no
Sindicato Agrario Galego (SAGA), alonxouse dos
plantexamentos anticolonialistas e de liberación nacional que continuaron as Comisións Labregas
(CC.LL.). Os intentos de reunificación que houbera
entre as «CC.LL.» e os «Terra» frustráronse no camiño, mais por problemas políticos que ideolóxicos,
mais por posicións pechadas que por discrepancias
de fondo, esto posibilitou a aparición dese novo sindicato SAGA, que viña a confundir mais o panorama sindical agrario e cuia existencia poido ser
evitada.
Namentras as Comisións Labregas (CC.LL.), plantéxanse naquela etapa, ao remate do 75, o sobrevivir, non perdendo a cordinación i esperando tempos
millores. Estes chegaron ·uns meses despois coa
morte do dictador, que tivo lugar o 20 de Novembro. No nadal dese mesmo ano reaparecía á luz pública as Comisións Labregas (CC.LL.) espallando un
novo «FOUCE», do que o editorial levaba por tiduo
«FRANCO MORREU»:
«Franco morreu, con él vanse 40
anos de dictadura sabor do pobo, 40
anos nos que os labregos galegos somente coñecemos a probeza e a emigración, 40 anos de ruína do noso campo, ande os capitalistas pagannos o lei-
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te e o gando ó precio que queren, roubannos os montes, estafannos coa cobranza da Seguridade Social Agraria
(contribución), teñennos as aldeas na
mais triste miseria.
Esta é a herdanza que nos deixou
Franco. ¿E agora qué?
Agora póñen no poder un príncipe,
e out ras persoas que non son outra
causa ca os mesmos cans con distintos
collares; e é preciso cambear tamén os
cans se queremos unha Galicia próspera.
LABREGOS GALEGOS, neste intre
no que os capitalistas divididos loitan
por repartirse os postos do poder, que
deixou o dictador Franco, debemos
aproveitalo pra xunguirnos máis, orgaizarnos e esixi r ó novo Goberno:
l. Abolición inmediata da Cuota
Empresarial da Seguridade Social Ag raria.
2. Suba dos precios que nos pagan polo leite e polo gando
que, ademais de cubrirnos os
costes de produción, nos cheguen pra conquerir unha vida
digna.
3. Entrega dos montes en mán
común ós veciños das parroquias.
4. Cretas asequibles a baixo interés, con facilidades de pago e
sin fiador, prós pequenos la-
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bregos que somos a maioría
de Galicia.
5. Subvencións sustanciosas pra
rematar coa miseria das nosas
aldeas. Redes de comunicacións en boas condicións entre
todos os pobos do ag ro.
A nosa loita, a loita labrega, é a
mesma que levan os obreiros, mariñeiros e demais clases populares galegas
contra a colonización económica, a
opresión política e o asoballamento cultural que sofre a nosa Terra.
Xuntos agora máis ca nunca, debemos facer un frente común contra o
novo goberno do Estado Español pra
conquerir a libertade pra Galicia. Este
frente concrétase hoxe na alternativa
da «AN-PG», órgano unitario da loita
de tódas as camadas populares na consecución dunha Galicia ceibe, democrática, popular, e que pide entre outras
cousas:
-Implantación dun Goberno Provisorio Galego xurdido do noso
pobo e pra servilo.
- Recoñecemento da «AN-PG»
coma órgano de Poder do pobo
galego.
- Libertades políticas e libertade
sindical.
- Liberación dos presos políticos
e regreso dos esiliados.
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- Disolución das forzas represivas
do réxime fascista e colonizador.
- Creación de órganos políticos
i económicos galegos que saquen a nosa Terra da súa miseria, recuperen escalonadamente
os nosos emigrantes e creen un
Departamento encargado de orgaizar a Reforma Agraria Galega coa participación e baixo o
control dos mesmos labregos.
As Comisión Labregas (CC.LL.) chamamos a tódos os labregos galegos á
movilización xeral pra. conquerir estes
ouxetivos, porque sóio eisi escomenzaremos a saír do atraso que padecemos.
As «CC.LL.» chamamos a todos os
labregos galegos pra estar atentos e seguir as consignas que dará a «AN-PG»
na loita contra o novo goberno do Estado Español, na loita pola consecución do poder en Galicia polo propio poboga/ego.
Compañeiros labregos, fagamos
Comisións Labregas en todas as aldeas,
como forma orgaizada pra combatir
millor polos nosos problemas, po/a nosa liberación.
SEREMOS CE/BES NUNHA PATRIA CE/BE, GALlCIA AGARDA POR
NOS!
LABREGOS, OBREIROS, MARIÑEI-
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ROS GALEGOS: UNIDOS VENCEREMOS!
POR UNHA FORTE ORGAIZACION
DOS LABREGOS GALEGOS».
Un mes despois, en Xaneiro do 1976, entran os
derradeiros esiliados da represión franquista a viviren aínda na clandestinidade en Galicia, relanzándose, entón, as Comisións Labregas (CC.LL.) baixo
os novos presupostos que impoñía o cambeo político que se estaba operando e que intentaba presentar unha imaxe máis liberal, percurando borrar
o terrorismo fascista suavizando a represión, permitindo algunha que outra manifestación na rúa e
deixando que a prensa dixera máis cousas. A táctica das «CC.LL.» concrétase en dinamizar a loita,
como indicaba o editorial esposto, pra impedir estabilizar o naso réxime, de xeito que se vira obrigado, ou ben a tirar o seu disfraz e presentar a súa
verdadeira faciana antidemocrática, ou ben a adoptar posturas decididamente máis abertas e cedera
nalgunha das reivindicacións populares que esixía
a «AN-PG», ou labregas, que se concretaban no PROGRAMA AGRARIO lanzado por aquela época, e que
pedía unhas:

rras en arrendamento perderánas en favor
dos labregos arrendatarios sin indemnización.
- Os que tendo terras en arrendamento non
puideran vivir sin as rendas das terras, daráselle a opción de ou ben pasar a traballalas
directamente ou ben deixalas ó arrendatario recibindo unha indemnización racional.
- Todas as terr?s de capitalistas absentistas
ou de institucións de calquera orgaismo que
se teñan sin cultivar, espropiaránse pra seren traballadas de xeito colectivo polos labregos, sin pagar indemnización algunha.
- Os montes en man común que non estiveran
xa nas mans dos veciños, seránlles entregados inmediatamente ás parroquias donas deles pra ser trabaliados de xeito comunitario.

2.

Precios dos Productos:
- Garantía duns precios mínimos dos productos, asegurados ó inicio dos traballos agrícolas anuais e que cubran os costes de producción.
- Planificación da producción garatizando a
merca dos productos, incl uso dos escedentes
se houbera.

MEDIDAS ECONOMICAS

3.

1. Aceso aterra:
- Respeto ó dereito de propiedade dos pequenos e medianos agricultores.
- Terminación con todo tipo de aparcerías.
- Os capitalistas absentistas que teñan as te26

Producción:
- Ordenación de cultivos
idóneos pra cada zona
racional do clima, chan,
- Incremento de unidades

procurando os máis
despois dun estudo
etc.
mínimas de esplota-
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-

-

4.

cións, potenciando as esplotacións comunitarias das terras.
Atención especial á gandería e forestal.
Millora dos métodos de cultivo, encalado, abonado de terras, etc.
Transformación a regadíos das distintas zonas e posta en funcionamento inmediato dos
que xa hai (Padrón, Monforte).
Dotación dun parque de maquinaria adecuada ó naso chan e que poida ser alquilada
doadamente en cada parroquia.

5.

Axuda Técnico-econónica:
- Distribución por todo o agro galego de equipos de divulgación ag raria, encargados de informarnos, mediante métodos adecuados,
sobre técnicas de producción, comercialización, xestión, cretos e subvencións, manexo
de maquinaria, instalacións, política agraria, etc.
- Asistencia de veterinario, orgaización de servicios de inseminación artificial, control de
enfermedades do gando e pragas, cos recursos e medios necesarios pra elo.
- Equipos de análise de terras.
- Unha política crediticia que garantice a capitalización das nosas esplotacións sin ningunha discriminación. Bastará a honradez profesional dos labregos coma aval, xustificada
polos seus veciños atraveso dos seus orgaismos representativos.
- Préstamos du n ano para cousas cotidianas
necesarias pró cultivo (piensos, abonos, etc.)
e a devolver cando se venda a colleita.

Comercialización
- Fin dos monopolios das Centrales Leiteiras.
- A comercialización dos productos deberá facerse mediante cooperat ivas de Comercialización a nivel de comarca e pra cada producto, controladas polos mesmos labregos e eliminando calquera intermediario.
- Estas cooperativas de comercialización recollerán toda a producción a calquera labrego pequeno ou mediano, individual ou pertenecente a esplotacións comunitarias, e encargaráse da venda directa ó consumidor
ou detallista.
- As actuais mal chamadas cooperativas do
Ribeiro, Feiraco, etc., que están dirixidas por
capitalistas non labregos, pasarán ás mans
dos labregos pra que as reconvirtan en auténticas cooperativas de comercialización
ó servicio da comarca.
- As Cooperativas de Comercialización exerce-
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rán un control que garantice a calidade dos
productos e pró impedimento de falsificacións, sobre todo no caso do v·iño. Tamén
exercerán un control sobre os piensos e sementes que se vendan.

6.

Seguros:
- O pago da mutua debe equipararnos en prestacións ó obreiro industrial.
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- Abolición da Cuota Empresarial da S.S.A. basada nu nhas xornadas teóricas pra todos os
labregos autónomos carentes de asalariados.
- Imposición duns seguros que cubran as perdas de calquera cultivo ou gando por razóns
naturais, accidente, epidemia, etc.
O pago faráse tendo en conta:
a) O risco da comarca.
b) Os ingresos do asegurado, ca criterio de
que pague máis quen máis teña.

7.

MEDIDAS SOCIO - CUL.TURAIS
Equipamento mínimo:
- Dotación a todas as parroquias do medio rural de auga corrente, electricidade (con forza suficente pra instalación de motores), carreteiras, pavimentación dos núcleos de poboación, saneamento, teléfono e un servicio
eficaz de correos e telég rafos.
- Medios de transporte colectivos con horarios
axeitados ás necesidades dos veciños.
- Millora da vivenda rural.
30

3.

- Orgaización médica e farmacéutica por todo o medio rural, con ambulatorios, ambulancias, médicos suficientes, así coma atención
especial á mediciña preventiva.
Ensino:
- Campaña de alfabetización de adultos.
- Escalas rurais que cubran todo o campo, integradas nas comunidades e que o ensino
sexa a partir da nasa cultura, no naso idioma i en función das nosas necesidades.

Contribucións:
- Abolición da rústica a todo labrego cun líquido impoñible de menos de 15.000 pesetas anuais, e a partires desa cantidade,
imposto progresivo.
- Supresión de todo tipo de tasas que non teñan unha contraprestación real (o carro,
o can, etc.).

1.

2. Sanidade:

4.

Centros Sociais:
- Constitución de centros dotados de biblioteca, TV., etc., ande se celebren actividades culturais, recreativas, reunións de veciños, charlas agrarias ou de calquera outro tipo. Poderán utilizarse os locais de teleclubs e out ros
que xa haxa, acondicionándoos e levados por
unha directiva elexida entre os veciños.
MEDIDAS POLITICAS
- Libertade de reunión, espresión, asociación,
folga e manifestación.
- Libertade sindical. Abol ición das actuais «Hermandades de Labradores y Ganaderos» e imposición do verdadeiro sindicato representativo dos intereses dos labregos dirixidos e
controlado por nós mesmos: O Sindicato Labrego Galego, do que o xermolo xa son as
Comisións Labregas. O patrimonio económi31

co e material (as casas das «Hermandades»)
pasarán a ser do novo sindicato labrego.
- As parroquias serán os órgaos representativos básicos (e non os Axuntamentos), dirixidas polo Concello Parroquial composto polos
veciños das mesmas. O Concello será quen
dirixa e controle as actividades económicas,
socias, culturais e políticas das parroquias.
Entre cada Concello dunha comarca elexiránse representantes democráticamente, que
formarán a Xunta Comarcal, responsable diante dos Concel/os, e será o órgao de poder
dos labregos a nivel comarcal.
- A auténtica democracia será o principio que
rexerá a actuación dos Concel/os e das
Xuntas».
Nesta línea dinamizadora lévase a cabo por primeira vez unha manifestación na rúa convocada polas Comisións Labregas (CC.LL.) e que tén lugar o
día 10 de Febreiro de 1976 en Carbal/o, en protesta contra o pago da Cuota Empresarial e por outros
problemas do campo galego. A Guardia Civil detivo a
varias persoas que deixóu ceibes poucas horas máis
tarde. Eran os novos tempos. Un mes despois, o 28
de Marzal, as «CC.LL.» boicotean xunto coa «AN-PG»
e outras organizacións unha manifestación orgaizada pola anterga «COSA» na Cruña, na que movilizaron uns 15.000 labregos que non sabían a ónde
iban. Os contramanifestantes, no medio da manifestación, desenmascararon a maniobra caciquil que,
baixo o disfraz dunha movilización pra reivindicar
unha serie de milloras pró agro, agochaba unha pro-
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ba de forza de apoio ás celulosas que os caciques
intentaban instalar en Ponteceso e outros lugares
da Cruña. Centos de gorxas berrando «Celulosas
Non», «Caciques Fora», «Galicia ceibe sin emigración», estropearon a sill~nciosa manifestación con
trampa. A policía cargou varias veces e detivo a numerosos contramanifestan'es. As Comisións Labregas (CC.LL.) comenzaban a estar nas rúas e a demostrar ó pobo galego a súa incipiente forza.
Na situación política na que se vivía, chea de
contradicións, entre a tolerancia e a represión, as
Comisións Labregas (CC.LL.) plantexan novas formas de loita en función da inestibilidade política.
Era preciso saír á luz se se quería impoñerse no
campo e aglutinar o meirande número de labregos, pro sempre tendo coidado dunha posible volta
atrás. Esta aparente contradicción resolveuse coa
creación dunha nova orgaización labrega, aproveitando o permisivismo esistente, que entrara no xogo da legalidade mentras que as «CC.LL.» permanecerían na clandestinidade polo que puidera ocurrir.
Deiquí nace a Asociación Agraria Galega (AGA),
e os Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL) participaron nela mediante ó chamado Equipo TécnicoProfesional. En Abril de 1976 presentou os seus
Estatutos e convoco u unha roda de prensa donde
declaraba que esta Asociación encadraría a xente
que verdadeiramente trabal/ara no campo ó mesmo
tempo que definía os seus fins coma a promoción
profesional, cultural e social dos seus asociados,
orgaizábase democráticamente e anunciaba o seu
programa mínimo que recollía o fundamental do
PROGRAMA AGRARIO das «CC.LL.».
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As Comisións Labregas enfocaron a Asociacipn
Agraria Galega (AGA) como o eixo organizativo dos
labregos pra ese intre, mentras que as «CC.LL.» pasaban a «xogar noutro campo», alá ande a «AGA»
non podía chegar por ser unha institución legal.
Os militantes das «CC.LL.», todos dentro da «AGA»,
eran quenes a potenciaban e dirixían, ó tempo que estaban artellados e preparados pra entrar en acción
se o réxime político recuara e proibira a «AGA». Así
actuábase a dous niveis. Un, o das «CC.LL.», cunha
estructura clandestina e con xente moi determinada á luz, xente máis concienciada, cunha visión máis
política da situación, preparada pra desbordar a
legalidade i entrar en funcións se a situación voltaba pra atrás, xente, en fin, cunha misión concienciadora e dinamizadora dentro da «AGA».
Outro nivel, o da Asociación Agraria Galega
(AGA), cunha estructura totalmente aberta, legal,
cunha función baseada na orgaización da clase
labrega baixo o seu Programa Mínimo e cun papel movilizador polas reivindicacións propias do sectos dentro da legalidade vixente.
Tratábase de que todos os labregos conscientemente se integraran na «AGA» «como única posibilidade de facer algo nesta situación» e que viran
as Comisións Labregas (CC.LL.) «como o necesario pró futuro». En síntese esto era o que representaban estas dúas estructuras perfectamente conectadas e adaptándose á potenciación dunha ou
outra ás distintas situacións políticas. Dous niveis
organizativos cun único obxetivo: a creación do Sindicato Labrego Galego.
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A Asociación Agraria Galega (AGA) leva adiante
presentacións por toda Galicia, participa en importantes movilizacións agrarias coma a das Encrobas,
as súas actividades teñen amplio eco na prensa
e empeza a implantarse realmente no campo galego, de tal xeito que convoca a I Asamblea Labrega
pro día 7 de Novembro do 1976 na vila de Monforte de Lemos, escollida pola súa tradición agraristao Intentábase que se aprobara nela o proxecto de
Programa mínimo e establecer uns puntos de actuación a corto plazo aprobados por todos os concurrentes. Serviría tamén esta Asamblea coma vence110 de relación entre os labregos de toda Galicia.
Por esto unha segunda parte dela sería adicada a actividades de tipo popular con cancións, danzas, teatro, etc. «Por primeira vez dende hai moitos anos
- decía un comunicado da «AGA» - reuniránse os
labregos galegos, que xa enpezan a andar soios
sin caciques ó frente, pra decidiren democráticamente o que queren».
Calculábase a asistencia duns 500 labregos
e foi pedido o correspondente permiso. Choveron
cartas de solidaridade de diversos sectores populares e organizaciós nacionalistas. Pousa Antelo, nun
xornal galego, escribía sobre este acontecemento
comparándoo coas asambleas agrarias de había
70 anos. E foi dous días antes cando o Gobernador Civil de Lugo proibiu a Asamblea baseándose
en que a Asociación Agraria Galega (AGA) aínda non
estaba legalizada. Un comunicado da Asociación
Agraria Galega contestaba ao Gobernador deciíndolle que despois de 7 meses de presentar os Estatutos aínda non se dignaran contestar e que non
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deixaba de ter a súa gracia que a razón dada pra
non autorizar a I Asamblea Labrega tora debida a un
bloqueo deliberado da propia Administración pra
obstaculizar o tuncionamento da «AGA».
Pola súa banda, as Comisións Labregas (CC.LL.)
tacían tamén pública a súa postura diante da proibición, declarando: «Unha proibición máis, unha
demostración máis da falsificación da democracia
que nos quere presentar este goberno. A I Asamblea Labrega non puido celebrarse porque a autoridade gubernativa negou o permiso. Os labregos,
dende hai moitos anos, vénsenos negando todo,
deica o dereito a poder reunirnos pra falar dos nosos problemas como fan en calquera pate do mundo. Esto non é outra cousa ca un intento de neutralizar calquer proposta orgánica ó marxe das
«Hermandades», cando na realidade este orgaismo énos totalmente inútil e, pola contra, o que necesitamos é un Sindicato Labrego Galego único
e dirixido por nós mesmos. As Comisións Labregas
(CC.LL.) queremos solidarizarnos cos compañeiros da Asociación Agraria Galega (AGA) nos seu intento cheo de sacrificios e disgustos, por culpa de
actitudes gubernamentais claramente antidemocráticas, de loitar polos intereses da clase labrega
galega. Lamentamos esta denegación do permiso,
protestamos por elo e esiximos libertade de reunión
e asociación. Pro estamos seguros que este revés,
lonxe de desmoralizar, non servirá máis que pra
acrecentar as arelas de construir a unidade e orgaización dos labregos galegos de cara a conquerir que a nosa Terra sexa realmente nosa».
O 7 de Novembro, día que se iba celebrar a
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I Asamblea Labrega, Monforte aparecía tomado
polas «Forzas de Orde Público»,
A partires de entón, «AGA» esgotaba as súas
posibilidade de acción, tendo levado compridamente o seu papel.
Eran os primeiros meses do 77, a Amnistía xeral empezaba a ser realidade, sendo liberados os
4 militantes da «UPG» que dende Agosto do 75 ficaban na cadea da Cruña. A situación política consolidábase, anunciándose eleccións xerais pra Xunio, c~ndo os medios de comunicación galegos manifestaban a fusión da «AGA» e «CC.LL.» no Sindicato Labrego Galego, mantendo o nome de Comisións Labregas pola súa tradición e prestixio. Así,
«AGA» desaparecía e xurdían de novo as Comisións
Labregas (CC.LL.) abandoando definitivamente a
clandestinidade forzada e integrándose na loita sindical. A análise política pra chegar a esta conclusión vén esposto nun comunicado da Comisión Permanente dos Comités de Axuda á Loita Labrega
.(CALL) ós seus membros que decía:
«A situación política neste intre non
é outra que a consolidación e estabilización da monarquía democrática e
constituínte, ou sexa, a consolidación
do continuismo e con esto o asentamento institucional, a nivel do Estado,
da democracia burguesa, unha democracia forte (entendendo por forte «recortada», non esquenzamos que todo
o aparello represivo sigue en pé e o
Movemento sigue sendo un forte aparello ideolóxico-caciquil). Coa instau38

ración da democracia burguesa parece
darse por acabado o retorto camiño
da burguesía española pra acadar o pleno poder político; o económico xa o tivo dende a revolución burguesa no
Estado Español entre os anos 1834 1856.
A correlación de forzas dentro
das clases dominantes remodélase e a
fracción hexemónica clásica ó longo
do desenrolo hestórico do capitalismo español, oligarquía financiera-burguesía agraria, anque a primeira 10grou controlar planamente o proceso
de transición do fascismo á democracia burguesa, cede terreo á burguesía
industrial non dependente, sobre todo á catalana. De todo este proceso
poderíamos resumir que a fracción ecocómica dentro do bloque dominante
sigue sendo a burguesía monopolista,
cunha participación considerable da
típica burguesía industrial máis coerente democrática como é a catalana.
En todo este proceso hai que suliñar que se produce ó amparo e co
apoio da nova estratexia do imperialismo hexemónico ianqui e do Mercado
Común Europeo. As viaxes do Rei e
Suárez por Europa e América, xunto
coa apertura de fronteiras a penetración da banca estranxeira son altamente significativos.
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Coa etapa que culmina nas eleccións xerais marre a ilusión da ruptura democrática, alternativa que os partidos españolistas de esquerdas con
forte base obreira, «PCE» e «PSOE», xa
abandoaron hai tempo. E por outra
banda clarifícase a traición hestórica
destes partidos ás clases traballadoras e ás nacións do Estado Español ó
cairen na máis pura social-democracia, perseguindo e pactando coa pantasma que constituía unha burguesía
«nacional» española independente,
ca suficiente poder pra ser capaz de
convertirse na fracción hexemónica
(/émbrese a Xunta Democrática), pra
máis tarde ter que pactar co capital
monopolista (Coordinación Democrática), chegando a crear ficcións de
burguesía galega pra homologar o proceso democrático en Galicia ca resto
do Estado Español.
Dentro da consumación da democracia burguesa hai tres factores fortemente desestabilizadores: a profunda crise económica, os incidentes
iIIados provocados sobre todo polo
isolamento das masas atraveso do
pacto social por parte dos partidos
con amplia base obreira (PCE-PSOE)
e sobar de todo a cuestión nacional
de Galicia, Euskadi, Países Cataláns
e Canarias. Se hai algo que non logrou
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integrar, que non logrou asimilar a democracia, é o problema das nacións
asoballadas do «E.E.». Naste senso a
estratexia do Bloque Dominante, coas
alianzas políticas que o conforman, en
torno ó centro democrático, ca apoio
dos partidos españolistas con suficiente base social pra levar adiante o pacto social e político, baséase en illar
por todos os medios as forzas consecuentemente nacionalistas, no naso
caso ó Movemento Nacional-Popular,
isolándoo política e socialmente, potenciando forzas políticas con alternativas
asimilables pala «democracia», conxugado cando faga falla coa represión
sobre nós. Daí a rigurosa actualidade
da agudización da contradición españolismo-nacionalismo, que na práctica pasa pala clara diferenciación, pala
clara demarcación teórica e práctica,
que a nivel labrego pasa pola construcción das «CC.LL. - SLG». Por todo esto, esta Comisión Permanente pide ÓS
compañeiros unha entrega total ó servicio da clase labrega galega, que
é o millar servicio que neste intre podemos facer ó pobo galego, á nasa patria, de cara a súa Liberación Nacional
e Social».
As «CC.LL. - SLG» nomean un Secretariado
Provisional e unha Comisión Permanente na que
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participaban tamén membros dos Comités de Axuda
á Loita Labrega (CALL). Presentan os Estatutos acolIéndose á nova lei de sindicación e plantésanse coma labor inmediata e urxente o lanzamento do si ndicato atraveso da afiliación masiva. Fanse presentacións do sindicato labrego por todo o campo, dáse un carnet aos afiliados, establécese unha cotización, ábrense sedes en distintas cidades e vilas, e
sai á luz pública o «FOUCE» na súa nova etapa legal. Todo esto sin deixar de promover e potenciar
distintas loitas agrarias fundamentais na elevación
da conciencia labrega: nas Encrobas e Baldaio palas terras, en Xove contra a Central Nuclear, no Ribeiro contra a falsificación do viño, en Fruime pola
recuperación do monte en man común, contra a
Cuota Empresarial, por un precio xusto do leite, pala
desaparición das «Hermandades», pola recuperación
do patrimonio sindical, etc., etc. As Comisións Labregas (CC.LL.) estiveron presentes en canta loita
había.
A mediados do mes de Maio de 1977, as «CC.LL.SLG» realizan a súa I Asamblea en Santiago coa
participación duns 500 labregos de toda Galicia.
Faise a primeira valoración do sindicato recén legalizado. Pouco a pouco as «CC.LL.» vanse impoñendo como primeiro sindicato do campo verdadeiramente representativo dos intereses de clase, chegando a ter uns 15.000 afiliados na actualidade.
Atrás quedaban non poucos membros dos Comités de Áxuda á Loita Labrega (CALL) e algúns das
Comisións Labregas (CC.LL.), uns retirados definitivamente da loita, outros integrándose noutros sindicatos do naso agro. Os intentos de reunificación
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con algúns plantexamentos similares frustráronse
no camiño.
Diante, e despois de ter xa un número importante de afiliados, estaba o darlle ó sindicato un
funcionamento e imprimirlle unha dinámica que conseguiría a súa consolidación e continuidade.
Romper con tantos anos de verticalismo si ndical, cunha función paternalista e caciquil das Hermandades, facer comprender ós labregos que o si ndicato son eles, que é un instrumento deles pra loitar polos seus intereses, rematar coa inercia da clandestinidade de moitos membros dos «CALL» e das
«CC.LL.» pra adaptalos as novas condicións de trabailo, non era tarefa doada. Pro todo eso foi abor-
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dado no mes de Xulio de 1977 nunhas xuntanzas
dos Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL),
transformados entón en colaboradores, segundo o
novo nome, das Comisións Labregas - Sindicato Labrego Galego.
A partires daquela as «CC.LL.», xa implantadas,
poideron levar con ésito campañas coma a de «Non
Pagar» a Cuota Empresarial da «SSA» e na que conseguiron sacar a rúa milleiros de tractores e ducias de milleiros de labregos. A máis grande movilización agraria coñecida na nosa Terra.
Escomenzaba o ano 1978.
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IDEOLOXIA E PRINCIPIOS
POLITICOS

As Comisións Labregas é un sindicato integrado
no Movemento Nacional-Popular Galego (MN-PG),
posto que os seus plantexamentos coinciden plenamente cos das organizacións galegas que asumen
o nacionalismo popular.
Por esto as Comisión Labregas (CC.LL.) decláranse nacionalistas por canto que consideran que
os labregos galegos parten dunha problemática
concreta dentro dun contesto específico. GallcLa
~__ y.~ha nación conformada históricamente é--sometida a unha esplotación económica, a unha dominación política e a unha opresión socio-cultural por
parte das clases dominantes do Estado Español que
condicionan toda a situación do noso campo.
A falla da nosa soberanía nacional exercida
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atraveso de institucións e orgaismos de poder propios condenaron ós galegos á miseria na que nós
atopamos, sin posibilidade de saír dela mentras a
nasa situación esteña en función de intereses económicos e políticos alleos.
Deiquí que as Comisións Labregas (CC.LL.) se
declaren coma sindicato político en contraposición ó apoliticismo que o caciquismo manifiesta
e que segundo o S.L.G. é pra seguir facendo eles
a «súa política». As «Comisións Labregas (CC.LL.) intentan politizar os labregos, facéndolles comprender
a dimensión política da esplotación que sofren e
plantésanlles coma alternativa a que sostén o Bloque Nacional-Popular Galego (BN-PG): as «Bases
Constitucionais da nación Galega», ó «Pacto Federal» que según manifestaba o seu voceiro oficial
«FOUCE» no seu númaro de Outono-Novembro de
1977: «Esta alternativa plantexa a necesidade dun
Goberno Galego e dunha Asamblea Constituínte
Galega. Plantexa, falando en prata, que señamos
nós os que gobernemos, pra eso sabemos das nasas necesidades e das nosas comenencias, e non
que señamos gobernados dende Madrid. Sóio así
podemos decidir nós a nasa economía, crear postas
de traballo pra non ter que emigrar, realizar unha
auténtica Reforma Agraria Galega. Por outra banda, a federación cos demáis pobos do Estado Español e con todos os do mundo é necesaria, pro sempre en trato de igual a igual e non de señor a escravo coma hastra agora», mentras que o «FOUCE»
do mes de Xaneiro do 78 remataba: «Nós defendemos as Bases Constitucionais. Defender as Bases
Constitucionais significa o dereito de Gobernar nós
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a nosa Terra, significa defender a posibilidade real
de facer a Reforma Agraria, de lavar unha vida digna
na nasa terra, de acabar con tanta miseria e esplotación no campo, na fábrica, no mar... significa
poder acabar con tanto imposto inxusto. Significa
loitar pala nasa liberación coma clase e coma pobo, a liberación de Galicia, a nasa patria».
Esta defensa das «Bases» é a alternativa frente
ó Estatuto de Autonomía, que a nova democracia
liberal quere impoñer en Galicia apoiada pala esquerda españolista e coa colaboración dalgúns
partidos políticos de ámbito galego o que as Comisións Labregas (CC.LL.) critican fortemente:
«O Estatuto que nos queren meter polos ollas seguirá facendo que as leis señan impostas en Madrid,
de xeito que nos farán pagar impostas tan inxustos
coma o da Cuota Empresarial, os nasos productos seguirán co precio polo chan, mentras que os
piensos seguirán subindo, os nasos aforros irán
coma sempre a parar a Madrid, seguiremos sin luz
e o Estado seguirá montando as industrias en Barcelona ou Bilbao, e así seguiremos emigrando. Todo
esto sucederá porque os que están en Madrid van
gobernar os seus negocios e nós somos pra eles
todo un negocio. Así que co Estatuto de Autonomía
seguiremos sendo a nación colonizada, a última
carta da baraxa, coma sempre», decíase nun artigo do «FOUCE».
Como reflexo da situación política xeral en Galicia, tamén no campo se dá o enfrentamento nacionalismo/españolismo que as Comisións Labregas (CC.LL.) asumen e desenmascaran, afirmando
nún dos seus comunicados: «E imprescindible demar-
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car ben o que é o sindicato nacionalista, o «SLGCC.LL.», dos sindicatos españolistas (os sindicatos
marelos xa están máis claros, son os novas cans das
antergas «Hermandades» con distintos collares:
«USAC», «CNJA». Asociación de Agricultores y Ganaderos, etc.).
O que separa os plantexamentos sindicais nacionalistas dos españolistas aparentemente de esquerdas é sobar de todo o xeito de concebir a loita
no campo en relación coa liberación nacional do naso pobo. Pró españolismo esta loita plantéxase en
abstracto, postérgase ou supeditase á de clases
falan do dereito de autodeterminación coma un con~
cepto xurídico, consideran a Galicia únicamente como m~rco xeográfico que sinala o lugar donde sedá
es~ 10lta de clases pro que na realidade en nada
mals ca nalgúns aspectos graduais se diferencia
daquelas do resto do Estado Español. En resume
~ e~pañolismo non plantexa a cuestión coma cua~
IItatlvamente diferente, deste xeito afirmacións
aparentemente progresistas non pasan de ser mer~ fraS?ol?xía que se contradí continuamente coa
sua prac,tlca allea ós intereses dos labregos galegas»., Dal que as Comisións Labregas (CC.LL.) acus~n os representantes destas posicións de oportunistas - por canto se manifestaron na loita contra
a Cuota Empresarial, somentes a última hora e dun
x~.ito formal, pra cando as «CC.LL.» tiñan xa movl.hzados a milleiros de labregos - e de colaboracionlstas; por canto boicotearon xuntos cos caciques
a !olga por un precio xusto pró leite promovida tamen polas «CC.LL.»; amáis de facer propaganda polo Estatuto de Autonomía. seguindo as consignas
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da dereita española, alternativa que perpetúa a dependencia colonial de Galicia e polo tanto a esplotación dos labregos galegos.
«Deste xeito - rematan as Comisións Labregas
«CC.LL.» - é a actitude ante o problema nacional
o que define dous tipos de sindicatos: ún nacionalista, patriota, que liga estreitamente a loita de emancipación do labrego en canto clase coa loita de liberación nacional, e outro, españolista que disocia estas loitas, supeditando a primeira a estratexias estatais aínda que se disfracen con todas as
«G» do mundo ó final das súas siglas».
Consecuentemente con esta postura, as Comisións Labregas (CC.LL.) non fan alianzas estratéxicas con este tipo de sindicatos.
Por outra banda as «CC.LL. - SLG», decláranse
ANTIMONOPOLISTAS e ANTICOLONIALISTAS: «A
clase labrega galega - di un comunicado da Comisión Permanente - está ouxetivamente interesada
na Liberación Nacional e Social da súa patria, está
interesada no autogoberno galego, na construcción
do poder popular pra conquerir a instancia política
necesaria prá transformación do agro galego atraveso da Reforma Agraria Galega. A clase labrega galega é necesaria pra levar con ésito a loita de liberación Nacional e Social, pola súa cantidade porcentual realtiva dentro das clases traballadoras galegas e polo potencial revol ucionario que acocha. As
loitas da Encrobas, Xove..., etc., son unha clara mostra delo», e conclúe o comunicado chamando a
atención de non caír na mera loita reivindicativa
e economicista, establecendo uns principios ideo-
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lóxico-políticos anticolonialistas e antimonopolistas.
As Comisións Labregas (CC.LL.) parten da función colonial que cumple Galicia no Estado Español,
cuias manifestacións se atopan, entre outras, no
subdesenrolo, minifundismo, atraso tecnolóxico,
leis discriminatorias, sobresplotacións, etc. A estructura agraria galega, con características típicamente
precapitalistas, está dominada polo modo de producción capitalista que penetra no campo destragándoo e non transformándoo, introducindose nel o
capital monopolista atraveso xa de empresas de industrialización, de transformación ou mercalización
dos productos, xa por medio de falsas cooperativas
e industrias irracionais, de enclave, típicas do colonialismo, alleas ós intereses galegos e populares. Todo
esto provoca a proletarización dunha parte importante dos labregos, emigrando,uns ou no propio país
ou noutros, e a conversión dos pequenos labregos
en «propietarios-proletarios", que ten do a propiedade xurídica dos medios de producción non a teñen
realmente na práctica poisque dependen do capital
monopolista que, en conciliábulo co aparello estatal, marca precios, decreta leis, fixa contribucións
non recoñece a parroquia coma unidade social básica, dándolle entidade xurídico-administrativa ós
Axuntamentos que nada teñen que ver coa nosa
realidade e cuias consecuencias son os problemas
dos montes veciñais en mán común e outros, estraenlles a plusvalía e enquenllan pra tora da Terra
o escedente xenerado nela.
A loita plantéxase, entón, contra o capital monopolista, os caciques e contra o mesmo Estado
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que mantén ós labregos nunha situación de sobreesplotación, identificándose a loita Antimonopolista
e Anticolonialista que as Comisións Labregas (CC.LL.)
propugnan e levan adiante.
Por último as «CC.LL.» decláranse como
sindicato:
Labrego: E decir de clase, anticaciquil. Considerando coma labregos a
todos aqueles traballadores do campo
con terras ou sin elas, propietarios,
arrendatarios, aparceiros ou caseiros,
etc., que sofren dalgún xeito a esplotación caciquil, colonialista e monopolista, entendendo que no campo a loita de clases plantéxase sobre todo entre o que xenéricamente considérase
coma labrego e o capital monopolista
e o Estado colonialista que o apoia.
Galego: Porque parte de Galicia
coma unidade nacional que ten uns
problemas propios coma pobo, producto dunha dependencia colonial que
determina a situación do noso agro
baixo unhas peculiaridades que non
se dan no resto do Estado, lexitimando, todo esto, o dereito de autoorganización dos labregos galegos, coma
o das demáis clases traballadoras da
nosa Terra, en sindicatos propios de
ámbito e di rección galegas. Rexeitando, pola contra, sindicatos estatais en
Galicia que fan entrar en continua
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contradicción a súa dirección «dende
Madrid" coa súa práctica sindical na
Terra.
Unico: A división sindical sempre
beneficia ós esplotadores, a creación
de moitos sindicatos no campo debilita a forza dos labregos que precisamente está na súa unión. Por esto defenden un sindicato único no que deben ter cabida todos os labregos respetando as súas opcións políticas,
sempre que acepten os principios ideolóxicos e estatutos das Comisións Labregas (CC.LL.). Neste sindicato único
aglutínanse todos os labregos indiferentemente das suas condicións profesionais, posta que os seus intereses
xerais son os mesmos, se ben teñen
reivindicacións específicas nuns casos ou outros que serán recollidos en
distintas plataformas dentro do sindicato.
Sindicato único por canto a súa dirección sai elexida democráticamente
dende a base independentemente da
opción política das persoas, e as decisións tómanse por maioría en oposta
contradicción co chamado «unitarismo», que con sindicatos dirixidos por
representantes de distintas formacións políticas con. acordos entre as
organizacións que o compoñen dende
arriba e que non é outra causa que o·
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pluralismo sindical dito doutra forma.
Na realidade, as Comisións Labregas (CC.LL.) estaban a impoñer de feito o sindicato único no campo.
Democrático: Por canto consideran fundamental pra ser efectivos o funcionamento da democracia interna.
Elexíndose todos os cargos pala base,
Revocándoos cando sexa preciso, someténdose a minoría ás decisións da
maioría, estimulando a participación
masiva dos membros do sindicato atraveso das asambleas parroq uiais, comarcais, etc., e instituíndo o Congreso
coma máximo órgao de decisión do
sindicato.
Independente: Evidentemente dos
caciques e do Estado, posta que se
trata dun sindicato de clase antimonopolista e anticolonialista,' estando,
polo tanto, os seus intereses encontrados, considerando marelos todos os sindicatos dependentes do capital monopolista (en Galicia son considerados
como tales: «USAC», «CNJA», Asociación de Agricultores y Ganaderos, etc.).
Pro tamén independentes dos partidos
políticos. Se ben o apartidismo das
«CC.LL.» diferénciase moi ben do antipartidismo que se intenta, como
sucede ca apoliticismo, introducir
no campo. As Comisións Labregas
(CC.LL.) defenden a necesidade da
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esistencia de partidos e orgaizacións
políticas pra potenciar a conciencia e
dinamizar a Loita de Liberación Nacional en Galicia que posibilite institucións de poder propias que nos permitan saír da nosa situación de miseria. Aínda é máis, as «CC.LL.» non ocultan que a súa orientación ideolóxicopolítica e apoio na loita provén da «UPG»
e da «AN-PG», partido e organización
que compoñen o «BN-PG», e ós que
pertenecen moitos membros do Sindicato Labrego Galego e cos que o conxunto das «CC.LL.» se sinten identificados, constituindo entre todos e
xunto cos sindicatos de asalariados
(ING) e out ras orgaizacións estudiantís (ERGA), e populares o Movimento Nacional-Popular Galego. Nembergantes, as Comisións Labregas
(CC.LL.) consideran que o sindicato
e as orgaizacións políticas teñen funcións diferentes, aínda que complementarias, e polo tanto deben manter unha total independencia orgánica
e de funcionamento.
Solidario: Coa loita de todos os
traballadores galegos e do mundo
pola súa emancipación, entendendo
que a loita das «CC.LL.» na Terra xa
é un xeito de espresar esa solidaridade poisque vai minando os intereses monopolistas. Manifestan tamén
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as «CC.LL.» a súa solidaridade con
todos os labregos do mundo e do Estado Español cos que están dispostos
a todo tipo de alianzas sempre que
sexan en pé de igualdade e respetando o dereito de autoorganización dos
labregos galegos e en función dos intereses do campo galego e da liberación nacional. As Comisións Labregas (CC.LL.) entenden que as «Coordinadoras Campesinas» esistentes hoxe no Estado non cumplen ningún destes requisitos e polo tanto non somente non se adiren a elas senón que as
condena, por ¡ren obxetivamente contra os intereses dos labregos galegos,
tal coma se manifestóu nas negociacións que esas Coordinadoras mantiveron co Goberno sobre o precio
do leite prá campaña do 78 e que
represento u unha ridícula suba dun
30/0 nun producto básico prá economía rural de Galicia.
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A REFORMA AGRARIA GALEGA
OBXETIVO ESTRATEXICO

As Comisións Labregas (CC.LL.) plantexan a Reforma Agraria dun xeito revolucionario diante da
desvirtuación que dende a dictadura deica o sistema
actual fíxose diste concepto. Todos istes sistemas
capitalistas e colonizador, o franquismo incluso sacou unha «Ley de Reforma y Desarrollo Agrario»
que non foi outra cousa que un acto demagóxico
. que se quedou neso, e o Goberno democráticoburgués posterior nomea tamén a «reforma agraria»
que non vai pasar de ser o intento de homologación da agricultura estatal o Mercado Común Europeo. Pro ningún é capaz de efectivizar unha auténtica Reforma Agraria porque ela, coma entenden as
«CC.LL.», é a negación dises mesmos rexímenes.
Oeste xeito as «CC.LL. - SLG», entanden a re-
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forma Agraria Galega non coma unha simple sucesión de cambeos técnicos ou económicos decretados dende arriba ou encamiñados a unha sinxela
millora na investigación ou a obtención dunha maiar
productividade reducindo o número de esplotacións,
ou sacando unha lei de arrendamentos ou ben orgaizado mais racionalmente a producción, repartindo ou concentrando terras, senon que coma reflexo da loita de clases significa sobre todo e fundamentalmente a transformación radical das relacións
económicas, e polo tanto, sociais de producción,
significa un cambeo total do sistema que transforme a súa vez os demáis sectores da sociedad e galega nun xeito revolucionario; significa, en fin, o paso dunha sociedad e capitalista a outra democrática
e popular.
Pro si ben a loita pola Reforma Agraria é espresión da loita de clases, tamén é verdad e que en Galicia dáse esa loita nun contesto colonial que lIe fai
adquirir un carácter non soio de clase senon tamén
anticolonialista, inscribíndose así no obxetivo estratéxico de Liberación Nacional.
Por isto, as Comisións Labregas (CC.LL.), afirman que a Reforma Agraria somente pode ser levada adiante por un Goberno Galego, consecuencia
da toma do poder polas clases traballadoras galegas, é decir, consecuencia da instauración do Poder Popular en Galicia.
As «CC.LL.» consideran a Reforma Agraria Galega coma todo un proceso que escomenza nunha
fase de Democracia Popular e que irá avanzando a
traveso da superación, dun xeito xusto, das contradicións que xurdan nese proceso. Plantexando a ne-
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cesidade de solucionar coma primeira medida todos uns problemas derivados dos efectos da colonización, transformando as estructuras de producción, abordando a ordenación do espacio rural, etc.,
de cara a conquerir a liberación social do labrego
sometido a unhas condicións de vida infrahumáns.
O Programa que defenden hoxe as Comisións
Labregas (CC.LL.) é o Programa Mínimo, pro faise
necesario empezar a debatir as Bases pra unha Reforma Agraria Galega apartires dun riguroso análisis de clase do noso agro, conscentes de que esas
bases sornen te podrán ter vixencia si o pobo galego
conquire o poder. Así pois a loita pola Reforma Agraria Galega é a loita polo Poder en función dos intereses populares galegos.
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UN SINDICATO DE LOITA

Non se pode partir de esquemas metropolitanos
na concepción dos sindicatos dos países colonizados calquera que sexa a forma en como esa colonización se presente.
;
O colonialismo sobreesplota ás clases traballadoras; polo tanto, os plantexamentos de liberación
fanse dende posicións radicais.
A autodeterminación, é decir, o dereito ó autogoberno, é a única alternativa de emancipación
pras clases populares nás colonias. E a autodeterminación é unha alternativa radical á que IIe corresponden tamén uns medios de loita radicais de cara
a contrarrestar a violencia opresora do colonialismo,
necesaria pra propia supervivencia do poder na metrópoli xa que autodeterminación significaría non só
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o fin do colonialismo que ela exerce sobre as nacións que se liberan, senon tamén, e derivado desto,
~'o comenzo da desmenbración do carácter capitalista da mesma metrópoli ó xenerarse nela unha serie
de problemas políticos, económicos e sociales peligrosos pros seus mandatarios. Dahí que utilice todos
os medios posibles pra manter esa opresión. s
Así, nunha situación colonial coma nosa o sindicato nacionalista dás «CC.LL.» cumple unha función distinta e utilizar unhas formas de acción diferentes dós sindicatos estatais.
Como sindicato anticolonialista que é, acepta o
proiecto de Liberación Nacional identificándose coa
alternativa e medios intransixentes que isto plantexa, alonxándose, por conseguinte, de todo carácter
esclusivamente reivindicativo nun senso economista,
e de toda actuación fundamentalmente electoralista,
negociadora ou burocratista pra convertirse esen-

súa alternativa de precios e condicións frente á mantida pola empresa,
.
En Baldaio conquistouse a marisma polos ve,- os que marisquean agora sin impedimentos e
cm
..
.
I
preparan, incluso, un plan de esplotaclon raciona
da marisma.
Na campaña do Non Pagar a Cuota Empresarial da Seguridade Social Agraria, chegou~e o aplazamento do seu pago e á revisión do sistema de
cobranza por un novo no que perece. ser que a forma de xornadas teóricas vai ser abolld~ pros labregos por conta propia carentes de asalariados.
Vitorias parciais, pasos que se van ?an~o e q~e
indican o incremento da toma de conciencia. nacIonal-popular do noso pobo labrego. Pro ~st~ e o ~?
miño: movilizacións continuas de cara a lIberaclon
Nacional.

cialmente nun sindicato de loita.
Esto é o que son, o que teñen que ser as Comisións Labregas - Sindicato Labrego Galego.
A continuación espoñemos tres exemplos hestóricos como millor argumento de que somente a loita
decidida dos labregos fai avanzar o proceso da súa
liberación.
Nas Encrobas, ademáis de facer sentar nunha
mesma mesa, cos labregos, a unha empresa monopolista da envergadura de FENOSA e de desenmascarar a aberración dunha lei de espropiación forzosa
'feíta en interés do gran capital e non da «utilidade
pública", conseguiuse que os labregos impuxeran a
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1.

AS ENCROSAS

Cunha poboación de non máis de 300 veciños,
As Encrobas, de ser unha parroquia ignorada do municipio de Cerceda na Cruña pasou a convertirse
en símbolo da loita dos labregos galegos pola súa
liberación.
A denuncia dunha mina de lignitos atopada nas
Encrobas cando, hai 20 anos, se esplotaba o caolín
naquela zona, fixo que no ano de 1974 FENOSA pagara uns 900 millóns de pesetas a denuncia dun
fabricante de ladrillo e cerámica de Laracha, chamado Epifanio Campos, pola súa concesión. Inmediatamente constituíu, como filial súa, a sociedade denominada «Lignitos de Meirama, S. A.», encargada de
esplotar a mina. O 24 de Agosto dese ano 74, o Consello de Ministros celebrado no pazo de Meirás bai-
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xo a presidencia de Franco aprobaba un decreto de
«utilidad pública» e declaraba de «interés preferente» o enclave da mina, o que autorizaba á Empresa
á espropiación forzosa baixo o procedemento de urxencia dos terreos necesarios.
O ritmo crecente de producción de enerxía no
Estado Español leva ó capital monopolista á necesidade de sustituir as fontes de enerxía importada
(petróleo, carbón, etc.) por outras producidas no territorio estatal. Así, créase en España a Acción Concertada pra minería do carbón entre a Administración e dez empresas deste sector.
O 26 de Nadal de 1975, acolléndose a este
concerto, firmase tamén a acta entre o Estado e
«Lignitos'de Meirama, S. A.», pola que esta empresa
comprométese a esplotar a mina de lignitos situada
nas Encrobas que alimentaría a Central Térmica
instalada ó pé da mina, iniciando a súa esplotación
nuns plazos fixados que obrigan á empresa a poñer
en funcionamento o complexo mina-central o 1.° de
Xaneiro de 1979.
Este xacemento de lignitos calcúlase que tén
100 millóns de toneladas, podendo aprovisionar durante 25 anos unha Central Térmica de 550 Mw.
A contía total da inversión na mina e na central será de 18.537 millóns de pesetas, sendo somente na mina de 5.500 millóns de pesetas. Pra
esto, FENOSA tén conseguido non só creto oficial
deica o 40% do total da inversión, senón tamén creto procedente do estranxeiro, da banca suiza, alemana e británica, o que lIe facilitará a merca nestes
países do equipo necesario prá instalación da nova
Central Térmica.
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A superficie total necesaria prá esplotación
do xacemento, central e instalacións complementarias alcanza as 850 hectáreas.
Segu ndo fontes da empresa, 4.000 persoas poderán trabaJlar durante 3 anos na esplotación e construcción. Lago os postas de trabaJlo na mina serán
de 350 e na Central de 75.
No ano 1976 empezaron os primeiros contactos entre a empresa «Lignitos de Meirama, S. A.»
e os encrobeses. Daquela, as ofertas que se baraxaban eran de 50.000 a 80.000 pesetas por ferrado
labradío, segundo a clas do terreo. Tamén empezaron os primeiros rechazos por parte dos veciños
a estas ofertas. Dirixidos polo crego e varios caciquiños que tiñan terras alí, pro que sendo absentistas o que querían era vender a un precio relativamente ventaxoso unhas terras que xa non as
querían pra nada pasto que vivían na cidade doutra causa, propoñen unha contraoferta baseada en
pagar a 150.000 pesetas ferrado de prado; 125.000
pesetas ferrado de labradío, e 50.000 pesetas ferrado de monte. As casas valoraríanse aparte. Pra apoiar
estes precios amenazaban incluso de trasladarse a
Cruña en autocares todas as familias pra manifestar
a súa disconformidade. A cousa, deica entón, estaba
plantexada esclusivamente a nivel de precios.
Enterados do problema das Encrobas, as Comisións Labregas (CC.LL.) deciden estudialo máis
a fondo. Pra isto, a tarde dun domingo de Febreiro de 1976, Marcelo - membro dos «CALL», aínda
na clandestinidade - chegaba ás Encrobas. A súa
presencia aH viña xustificada por unha carta que
días antes os encrobeses remitiran a prensa na que
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pedían «o apoio de profesionais honrados (economistas, sociólogos, abogados, etc.) ...». No adro da igrexa
celebrábase unha reunión dos veciños. Os caciques
aínda tiñan a palabra. O crego das Encrobas (o crego oficial, porque máis tarde Ramón Valcárcei, crego
de Sésemo, sería nomeado coma crego das Encrobas, de forma adoptiva) subido a unha pena decía:
«Esto é coma un exército no que eu son o vaso
capitán. E un capitán nada pode facer sin os seus
soldados, pro tampocuco os soldados poden facer
nada sin o seu capitán». O carón del dous homes
encorbatados surrían compacentes. Est8s formaban
parte da «Comisión de veciños» de entón, que tiñan por obxetivo vender sin máis. Pro neste discurso
unha voz disonante resonou, afirmando que os cartos non solucionaban nada. Un «entón qué quere71

des» lanzado por un caciquiño intentou cortar a intervención, pro a resposta do que falara foi rápida
e precisa: «Traslado de poboación», e seguiu decindo que eles eran labregos e qué iban facer logo
que os botaran das terras, que unha casa na cidade xa valía máis do que "es pagaban, que ónde
atoparían traballo e qué se faría cos vellos, etc., etc.
Argumentos tan simples coma contundentes fixe~on ase~tir á ~aioría dos labregos presentes e poner nervIosos o crego e máis á «comisión de veciños», que rápidamente deron por finalizada a reunión. O que así falara era o Manolo Rodríguez (<<Manolo das Encrobas»), convertido lago en líder dos
labregos na loita polas súas terras.
Oespois desta reunión os comentarios xa estaban divididos e a idea de traslado de poboación
cobraba carpo.

O informe do representante enviado polas comisións Labregas (CC.LL.) ás Encrobas fixo entender ó Sindicato que o meterse a fondo no problema
non era só axudar a resolver a inxusticia que se facía cun pobo, senón que tamén podía ser, polas
súas repercusións, inicio de todo un movemento labrego de longo alcance.
Oeste xeito, establécese un plan de acción
contrastado cun núcleo de veciños das Encrobas
dispostos xa a loitar decididamente polas terras.
Acórdase por unha banda facer un estudo pra
sacar uns datos que puideran servir de argumento pra espoñer ás autoridades, opinión pública e a
mesma empresa, baseado nas condicións en que se
atopaba o pobo das Encrobas, as razóns da súa oposición ó embargo das terras e a esixencia do traslado de poboación.

f·
Doutra banda, iniciaríase unha campaña de sensibilización da opinión pública polo problema a base
de cartas, comunicados, artigos, etc., que aparecían nos medios de comunicación social, ó mesmo
tempo que /les serían remitidos ás autoridades
competentes.
Por último realizaríanse nas Encrobas asambleas, reunións e mesas redondas todos os domingos, co obxeto de unir o pobo en torno á alternativa do. traslado de poboación, neutralizar ó crego
e caciques e orgaizar os veciños prá loita contra FENOSA.
O obxetivo de todo esto era chegar a unha
movilización masiva do pobo polo problema das
Encrobas.
Segundo ¡sto, e coa colaboración dun grupo
de profesionais do «BN-PG», fíxose o estudo con
datos recollidos de 141 esplotacións das Encrobas e cuios resultados mais significativos foron:
- As Encrobas non é unha parroquia deshabitada nin de poboación regresiva senón polo
contrario: trátase dunha poboación nova
con predominio de nenos e adultos novos
pois un 45% dela teñen menos de 30 anos:
Esta parroquia non se viu afectada aínda
pola emigración masiva.
- N~. caso de querer convertir a zona en algo
mals ca nun campo eléctrico, as posibilidades
de ter man de obra dispoñible, dada a súa
estructura de poboación, son evidentes.
- A media de hectáreas por esplotación supera a media galega, sendo eiquí o 400/0
maiores de 5 Has., cando en Galicia somen-

te o son 22%, e ademáis nas Encrobas somente o 9% tén menos de unha hectárea,
cando en Galicia o tén o 28%.
- A estensión do monte é no 46% maior de
3 Has. e o 44,5% das esplotacións teñen
4 vacas ou máis.
- Un 30% das esplotacións teñen capacidade
pra ter uns ingresos netos anuales de mais
de 210.000 pesetas procedentes únicamente da venta do gando e monte; un 49%
entre 95.000 e 210.000 pesetas anuales, e un
21 % menos de 95.000 pesetas anuales.
Como conclusións, o traballo dí: «Non é un caso
illado o proiecto da Central Térmica de Meirama
(<<electrificación») dependente, un exemplo máis
da utilización colonialista que fai o capitalismo español dos recursos galegos (terra, homes e recursos
financieiros). E un caso máis como poden ser nesta
mesma ponla industrial as centrais de Xove, e das
Pontes, Castrelos, Portomarín, etc.
A posta en funcionamento dunha nova central
productora de enerxía eléctrica en Galicia é totalmente superflua:
1.° As necesidades de enerxía eléctrica en
Galicia hoxe non só se cubren coa produción esistente, senón que se esporta o
57,8%
da mesma.
2.° Aínda prevendo un incremento nas necesidades de enerxía eléctrica en Galicia dun
11 % anual acumulativo, deica o ano 1985,
estarían totalmente cubertas.
3.° Esa inversión que se vai facer de 18.537
millóns de pesetas está totalmente va-
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4.° Por todo isto, o único beneficiado coa instalación da Central Térmica de Meirama
será FENOSA, que acadará unhas cotas
máis altas de beneficios e millorará a súa
posición na loita co resto das empresas
que controlan a producción e distribución
de enerxía eléctrica no Estado Español.
5.° Concretamente no Val de Barcia (Encrobas), ó seren espropiados, os labregos non
terán mais opción que emigrar. Convén ademáis deixar claro que no campo galego
espropiar é un término eufemístico: o que
se paga é o valor da terra no mercado e non
o valor relativo funcional que tén en cada
esplotación galega. Noutras palabras, o labrego non soluciona a súa vida cos cartos
que lIe van dar en cambeo da súa terra, e
ficará deste xeito emigrando. Este é o sentido económico que tén a reivindicación que
teñen feíto os veciños das Encrobas e na
que se esixe traslado de poboación, o que
leva implícito que cada ún terá o traballo
asegurado polo menos Ó mesmo nivel ca
agora.
En fin, a solución pró/cámpo galego non é acabar cos labregos, senón que a solución será unha
Reforma Agraria que en conxunción cunha industrialización racional e axeitada ás nasas necesidades, proporcione pastos de traballo e unha vida
digna a todos os galegos».
Tamén, como se acordara no mes de Marzal,
toda unha serie de cartas enchen os xornais ga-
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legos ca caso das Encrobas. Escoménzase con unha,
enviada polos mesmos veciños, na que chamaba a
atención á opinión pública sobre o seu problema:
«Somos perta de 300 familias cuios recursoproveñen da agricultura e cuia profesión é a de labregos.
O rematar con este medio de subsistencia que temas non hai diñeiro que o pague, por iso consideramos que se trata sobre todo dun· problema social
(a non ser aqueles poucos que teñen terras arrendadas e que vivan fóra do pobo, pro, claro está, os
intereses déstes non son os da parroquia) porque
as 1.000 persoas que vivimos agora da agricultura
teremos que emigrar, xa que a empresa o mais que
vai crear son 300 postas de traballo, e cualificados
na súa maioría, pró que xa estamos invalidados os
que temas unha profesión totalmente distinta; porque hoxe atopar un posta de traballo xa sabemos
todos o difícil que é; porque aínda que o atopásemas nós somos labregos e ó non conocer out ra profesión ocuparíanse sempre os peores postas; porque os vellos da nasa parroq uia sacalos do seu
medio natural de vida é levalos á morte a corto plazo; porque todo o mundo debe ter dereito a vivir
e traballar no lugar de ande é; porque os problemas de contaminación van rematar coa riqueza da
zona. Por todo esto, nós non queremos cartas: a única solución posible, dentro do malo de ter que irse,
debe ser o traslado de poboación a outras fincas
e con outras casas ande poidamos levar unha vida
digna conforme á nasa profesión agra~ia. (...) Sabemos que este problema que sofre hoxe o pobo galego, por eso recurrimos a solidaridade de todos,
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necesaria pra rematar dunha vez con estas inxusticias» .
E a solida~idade non se deixau esperar. Cartas
firmadas por 424 estudantes da Cruña, 261 veciñas
da Cruña, Agrupación Scout «Castelao» da Cruña,
cen profesionais da Cruña, 50 empregados da Ciudad Sanitaria «Juan Canaleja» da Cruña, 360 universitarios de Santiago, 5 prigos de firmas de veciños de Xove e Viveiro, de Lugo, 400 veciños de
Ourense, etc., etc., remesadas a prensa durante
os meses de Marzo, Abril e Maio, onde dunha ou
doutra forma manifestan o seu apoio ós labregos
das Encrobas.
Xunta estas cartas aparecen tamén artigos
e reportaxes. Nun deles o xornalista J. A. Gaciño
decía «...a cuestión de fondo deste problema de
tantos que se están presentando en Galicia, ó enfrentarse dous sistemas distintos de entender a actividade económica - é o da falla dunha planificación adecuada e unha ordenación territorial en base
a uns criterios de desenrolo racional dos recursos
propios, sobre todo no que serefire ó seu aproveitamento industrial e todo elo tendo moi en conta
as repercusións' sociais sobre uns sectores - neste
caso son os labregos, noutros os mariñeiros - que
sempre se viron condeados a unha vida precaria,
afogados cuns impostos e cunhas canles de comercialización o que dá realmente cartos - nas mans
doutros, duns cantos que se aproveitan do traba110 dos demáis. Posiblemente a solutión non se atope nas mans dunha clase empresarial que se limita
a apricar o implacable criterio da rentabil idade sin ir
máis alá dos estrictos límites da súa actividade
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particular, sin preocuparse de se a enerxía que produce, por exemplo, sirve o desenrolo do seu país
ou sirve pró desenrolo do veciño. Posiblemente a solución tampouco non está nunha planificación teleridixida - coma a dos nefastos plans de desenrolo
que só deixaron migallas en Galicia - senón que con
toda seguridade está nunha planificación democrática e autónoma, pola cal Galicia poida romper a súa
economía dependente e desenrolar o seu potencial
de riqueza en toda a súa profundidade. Posiblemente entón, nunha Galicia que dispoña libremente dos
seus propios recursos, chegarían a poñerse dacordo os labregos das Encrobas e os promotores industriais».
Finalmente, e como estaba previsto, domingo
a domingo íbanse celebrando asambleas con todos
os labregos onde se contrapoñían os intereses da empresa e caciquiños e os intereses da parroquia, pouco a pouco o crego e adláteres foron senda desplazados, a «comisión de veciños» deposta, xurdiron novas e auténticos líderes e aunidade dos labregas das Encrobas fragoábase.
Mentras, a empresa «Lignitos de Meirama, S. A.»
concretara xa as súas condicións, que eran: 50.000
pesetas ferrado labradío na zona do val, e 40.000
pesetas na zona alta; 70.000 pesetas ferrado de
prado na zona do val, e 50.000 pesetas na zona alta; 20.000 pesetas ferrado do monte, e 4.000 pesetas máis se está roturado; se o terreo estaba ó carón da carreteira, 20.000 pesetas máis por ferrado
e ,~e estaba á beíra dunha pista, 10.000 peseta~
mals por ferrado. A estes precios escomenzóu mercando unhas 320 hectáreas, e como vira que a cou82

sa non iba adiante ante a resistencia dos veciños,
no mes de Abril acolluese ó procedemento de
urxencia.
As condicións da empresa os labregos, cada
vez rnáis firmes, contrapropoñían «unhas vivendas
que reúnan condicións de habitabilidade e resulten
axeitadas pró desertvolvemento da actividade agraria; debemos recibir un equivalente en cantidade
e calidade ás terras que renunciamos; unha cantidade de gando das características do que hoxe
ternos; que o novo lugar de residencia dos veciños
das Encrobas señan das características similares
ó actual (Clima, cultura, lingua, costumes, etc.) e que
a empresa beneficiaria nos indemnice por gastos de
traslado». Rematando: «Somente a partires destes
presupostos estamos dispostos a entablar negociacións coa empresa beneficiaria do proiecto. No caso
contrario non seremos os culpables dos posibles
conflictos que poidan xurdir na defensa dos nasos
lexítimos intereses».
Diante desta actitude por parte dos encrobeses
no mes de Xulio do 76 a «Hermandad de Labradores» convoca a unha reunión ós veciños e ofrece
uns novas precios palas terras: 150.000 pesetas ferrado de prado; 125.000 pesetas ferrado de lrabradía; 80.000 pesetas pasteiro; 50.000 pesetas o monte. Se o ferrado se atopara a 100 metros da carreteira, o seu valor aumentaría en 30.000 pesetas. A
resposta a esta oferta foi un enorme aboiamento,
o tempo que preguntaban ó Sr. Saavedra, secretario
da' «Hermandad» por canta de quén facía a proposta,
e que se era pala de «Lignitos», por qué non viñan
eles a facela. O tal Sr. Saavedra saíu a arrepuxóns
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da reunión, e menos mal que saíu. O que estaba
claro pra todos é que se trataba du n «globo sonda»
lanzado pola empresa pra saber cómo estaban os
ánimos dos labregos.
A principios do mes de Agosto celébrase nas
Encrobas unha mesa redonda na que interveñen os
economistas María do Carme García Negro e Manuel
Pousada Covelo, así coma o xornalista J. A. Gaciño.
Os primeiros referíronse nela ós aspectos socio-económicos das Encrobas, necesidade de industrialización eléctrica, causas e consecuencias deste tipo
de industrialización pra Galicia, mentras que Gaciño
falaba do que vira en Alemania a ande fora invitado
pola empresa de «Lignitos» co obxeto, cecais, de
que logo a apoiara, aínda que o que aH contou non
favoreceu en nada a Empresa, e que viña ser o que
pouco antes publicara xa na prensa: «Cecais a impresión máis importante que pode sacar ún destas
minas alemanas - sobre todo de cara a ese futuro de Galicia que algúns queren fabricar ó seu aireé a gran preocupción pola ecoloxía. (...) Estas enormes minas a ceo aberto que deixan patas arriba
unha gran estensión de terreo, ca labor implacable
das xigantescas escavadoras, son sistemáticamente
reconvertidos en terreas recultivados. Albres, pastos, cultivos de calquera clase. Aterra arrincada volta ó seu lugar e a producir. (...) Nas minas que visitamos en Alemania, o problema das espropiacións
fora resalto satisfactoriamente pros labregos. Nalgúns casos a compañía mineira puidera atopar previamente os terreas de latifundismo que lago puido
trocar ós pequenos propietarios polas terras que
Ites ocupaban. Noutros casos con maior tradición
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mineira puideron utilizar os terreos recultivados pra
intercambealos cos novas propietarios que espropiaban» .
Oespois de todas estas actividades, o caso Encrobas era xa suficientemente coñecido a niv~les
xerais en Galicia, os labregos estaban firmes, o crego perdera a súa autoridade e os caciquiños puideran ser desplazados.
As Comisións Labregas (CC.LL.) - que naquel
intre actuaban á luz por medio da Asociación Agraria Galega (AGA) - deciden dar o salto adiante e
convocar unha manifestación popular de protesta
e solidaridade coas Encrobas, pedindo o traslado da
poboación frente á oferta da empresa. Oito veciños
firman a solicitude dela senda concedido permiso
pra realizala. A manifestación teria lugar o 29 de
Agosto de 1976 na Cruña e calculábase a asistencia
dunhas 3.000 persoas.
Días antes da movilización centos de adesións
chegan ás redacións dos xornais. Dende todas as
forzas do «MN-PG» deica os partidos da esquerda
española, dende asociacións feministas deica todo
tipo de organizacións populares e sindicais.
As Comisións Labregas (CC.LL.) xunto cos veciños das Encrobas publicaban unha octavilla que se
espallou profusamente chamando a manifestación
o domingo 29, ás 12 da mañán, na Plaza de Portugal.
- Polo traslado de Poboación.
- Por unha Reforma Agraria Galega.
- Por unha industrialización racional do campo.
- Por ün Sindicato Labrego Galego.
- Contra as industrias contaminantes.
- Contra a emigración.
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«Todos cas Encrobas por un problema que é de
todos. Nós non forzamos coma os caciques, nós
invitamos».
Diante do significado que podería adequerir esta
manifestación no futuro das espropiacións das terras, «Lignitos de Meirama» o día antes dela lanza
unha nova oferta: 150.000 pesetas ferrado de prado,
40.000 pesetas ferrado de monte, 125.000 pesetas
ferrado labradío. Nembergantes os veciños non caíron
na trampa e unhas 400 persoas vindas en autocares
dende as Encrobas, o 29 de Agosto do 76 estaban
na Plaza de Portugal esperando a orde de saída. Esta tivo lugar ás 12 da mañá No camiño foise sumando cada vez máis xente deica alcanzar as 8.000 persoas que non pararon de berrar: «Cartos non, trasI~~o de poboación», «Sí Ó traslado, non á emigraClon», «Labregos unidos xamáis seremos vencidos» ,
«Industrialización Ó servicio do pobo», «Galicia ceibe, poder popular», etc. O pasar diante do edificio
de FENOSA parou a manifestación e aumentaron os
berros de «Esta Terra é nosa non é de FENOSA».
O pasar polo Banco Pastor berrouse tamén «Caciques fóra da nosa Terra». Numerosas pancartas facendo alusión ó problema das Encrobas e out ros do
campo eran portadas por organizacións do «MN-PG»,
Comisión de Parados da Cruña, Asociación da Muller
Galega, etc., mentras que as «CC.LL.» e «AGA» de
moitos pobos estaban aH tamén representadas polas súas pancartas. As bandeiras do «MN-PG» tamén ,se vían de estremo a estremo da manifestación.
A xente aplaudía nas aceiras unha movilización sin
precedentes na Cruña.
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O chegar o final do recorrido diante do Goberno Civil, un membro das Comisións Labregas (CC.LL.)
dirixiuxe á multitude pra decirlle que «as «CC.LL.»
de Galicia, voceiro hoxe e eiquí de moitos labregos
vindos das distintas ,zona~ da nosa Terra pra solidarizarse coaloita das Encrobas, porque sabemos
que é a loita. 'de todos nós, queremos manifestar
que o camiño 'que marcan os das Encrobas é o
exemplo a seguir. Esta manifestación feita por uns
labregos que sofren directamente o problema, sin caciquismo de ningunha especie, abre un vieira de esperanza e borra os vellos contos de que os labregos estamos mortos e os vellos ditos de que non hai
nada que facer. Agora, despois desta acción masiva,
todos os labregos que eiquí estamos sabemos que
hai moito, moitísimo que facer, e témolo que facer
nós coas nosas propias forzas. Esto de hoxe é a
primeira pedra. Unámonos cada vez máis, organicémonos firmemente e a victoria será nasa. Viva a loita das Encrobas. Por un Sindicato Labrego Galego».
Berros de «Comisións Labregas en tódalas aldeas» acompañaron o final desta intervención.
A continuación, un veciño das Encrobas, Manolo, leu unha carta ó Rei que os labregos enviaban
por medio do Gobernador Civil - nese momento
casualmente ausente da Cruña - e na que despois
de esplicarlle a situación na que se atopaban pedianlle: «1. - Que FENOSA faga público, oficialmente, o número estable de traballadores que vai empregar eiquí; 2. ~ Que FENOSA faga pública a delimitacióri precisa dos terreos que vai adicar a «lignitos» e servicios, así coma á Térmica e servicios,
independentemente unha doutra; 3. - Que FENOSA
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nos dea o traslado de poboación dentro de Galicia
en igualdade de condiciós e antes de que sexan ocupadas as nosas terras, indemnizándonos dos perxuicios que esto nos cause... ».
Non rematara de ler a carta cando o oficial que
mandaba as forzas da Policía Armada que rodeaban
o Goberno Civil comunicoulle ó que falaba que ter~inara. Iniciándose entón o Himno Galego neste
Intre cargou a policía sin maís aviso, cando faltaban
aínda uns 20 minutos pra rematar a manifestación
autorizada. Carreiras, arrepuxóns, solpresa en moitos rostros que ignoraban o que pasaba. Rápidamente a zona quedou despexada mentras varios
vellos xa~ían no chan feridos, unha nena tiña que
ser atendida na casa de socorro e cinco persoas
eran detidas.
FENOSA, en connivencia coa «autoridad e competente», non podía ademitir o ésito da manifestación e ese era o resultado.
A incomprensible acción policial, evidentemente executando ardes superiores, foi acollida
con gran indignación e tivo inmediata resposta.
Nunha roda de prensa os veciños das Encrobas
c.~ndenaron o feito que parecía premeditado e que
vlna demostrar a falsa Iibertade esistente. Posteriormente, e avalada por· 200 firmas, enviaron unha
carta na que se decía entre outras cosas: «Sin motivo pra esixir a dispersión da manifestación e sin
tempo suficiente pra que dita dispersión se puidera
le~ar a cabo, as forzas públicas cargaron sin previo
aVIso contra a xente aH congregada. Consideramos
que esta actitude, tendo en conta que se atopaban
congregadas gran cantidad de xente maior e de
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nenas pequenos, non tén xustificación ningunha. Esiximos, coma organizadores e afectados directamente, que se dea coñecemento público de quén e por
qué deu esa orde».
Pro non só foron os veciños das Encrobas os
que protestaron. O Presidente da Xunta Xestora da
Asociación de Veciños de Culleredo dirixía un escrito ó Gobernador Civil no que pedía aclaración pública ante un feito tan irresponsable por parte de
quen fora ou fosen os causantes. A Comisión de Parados da Cruña pedía nun duro escrito a destitución do Gobernador Civil. Pala súa banda as Comisións Labregas (CC.LL.) mostraban tamén a súa
protesta: «Unha manifestación debidamente auto·
rizada, unha manifestación que discurría en perfeuto
arde, unha manifestación que gañou as simpatías
e o aplauso de gran parte do público que cubría o
seu percorrido, foi desfeita incomprensiblemente
e sen dar tempo a nada por unha carga
Policía
Armada. Pedimos que se esixan responsabilidades
a quen deu a orde de cargar sobre os manifestantes,
a resultas do cal varios vellos e nenos foron botados o chan e feridos con pisadas e golpes». Deica
o Movemento Libertario da Cruña espresaba a súa
repulsa pola dura disolución da manifestación.
Diante dun estado de opinión xeral condenatorio da actuación das autoridades, o Gobernador Civil
remite un escrito ós veciños das Encrobas intentando xustificar a actuación da forza pública, declarando que se produciran berros coma «disolución dos
carpos represivos» e se esibiran bandeiras galegas
coa estrela roxa de cinco puntas, «símbolo do Partido Comunista», e tamén pancartas alusivas a solida-
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ridade con Comisións Labregas de inspiración marxista; que se insultara á policía chamándolles «criminales, asesinos, muertos de hambre»; que xa pasara o tempo permitido prá manifestación e que non
era certo que foran golpeados vellos e nenos, poisque nin as porras sacaran os guardias.
A resposta a esta carta por parte dos veciños
non se fixo esperar. Nela negaban que houbera pancartas alusivas as Comisións Obreiras (CC.OO.), senón ás Comisións Labregas (CC.LL.) e que éstas non
eran de inspiración marxista senón nacionalista de
tipo sindical; tamén lIe espricaban que a bandeira
esibida non era a do Partido Comunista senón da
«AN-PG», orgaización nacionalista, consideraban
sin pés nin cabeza acusar ós manifestantes de insultar á policía coas frases espresadas no escrito
do Gobernador, e decían que non era certo que
transcurrira o plazo pra rematar a manifestación
senon que aínda faltaban 20 minutos e que a mesma prensa así o espresara nos reportaxes sobre
ela. Por último, enviaba un certificado médico de
ser asistida na Casa de Socorro a nena M. a Xesús
Lozano de golpes na r~xión glútea como aval de que
sí se golpeara a nenos, así como remitían as fotografías feitas pra demostrar que si se sacaran as
porras.
A carta enviada polo Gobernador Civil da Cruña
ós veciños das Encrobas causou estupor na opinión
pública palas inesactitudes espresadas nela de tal
forma que fixo que o xornalista Luis Pita escribira
que mal podía gobernarnos unha persoa tan despistada políticamente que confundía as «CC.LL.» coas
«ce.oo.», a bandeira do «MN-PG» coa do Partido
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Comunista, etc., etc., o que lIe valeu unha querella
por parte do Gobernador. Sin embargo meses despois éste era destituido do seu cargo e os rumores
apuntan que a causa foi sin dúbida o caso Encrobas.
Namentras «Lignitos de Meirama, S. A.», preocupada polo ésito da manifestación e aposterior
reacción da xente, decide concluir co asunto antes
de que sexa tarde demáis e envía unha notificación
de espropiación forzosa pró día 16 de Setembro do
1976, xa que o pasado 12 de Maio, primeiro intento
da ocupación, tivo que ser aplazada. A toma de posesión agora, amenazaban, faríase ca «ausilio da
forza pública prestada polo Excmo. Gobernador
Civil da Cruña».
O mesmo día de recibir a notificación nas Enerabas, unha Comisión de Veciños formada por
Manolo Rodríguez, Cesáreo Pena, Antonio Bestilleiro e Xesús Vilamisar chegaba á es1ación da Cruña
procedente de Madrid a onde acudieran, ademáis
de a pedir unha audiencia co Rei e de intentar visitar ó Ministro de Agricultura, a entregar un escrito
na presidencia do Goberno dirixido ó Consello de
Ministros onde se pedía formalmente o traslado
de poboación.
O enterarase do intento de ocupación das fincas pró prósimo día 16, esta comisión, en representación de todos os labregos das Encrobas, manifestou que «todos os veciños das Encrobas, coma todo o pobo traballador, damos probas de levar a defensa dos nosos intereses populares con arde e sin
alterar en ningún intre o arde público. Agora a empresa, ca permiso do Goberno Civil, como se fai
constar na cédula de ocupación, amenázanos coa
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presencia da Guardia Civil pra levar adiante a ocupación das nosas terras sin falar nin dialogar con
nós. A empresa acude a un golpe de forza pra intentar someternos ós seus intereses, que como todos nós sabemos son alleos ós intereses dos labregos, non só das Encrobas senón tamén de Xove,
Cartelle... Non estamos dispostos a que pasen por
riba de nós e queremos deixar claro que se o orde
público se altera non será nosa a culpa. Culpable
será a empresa que tén que utilizar as forzas do
orde público pró seu proveito e prá defensa dos
seus intereses contrarios ós do pobo. Pra rematar
aclaramos que todo o diálogo que a Empresa mantivo foi sempre de espaldas ó pobo, xa que non o fixo con nós nin con persoa que se poida considerar
representativa. Polo dito a empresa non pode decir
que tivo contacto co pobo das Encrobas, xa que ningunha persoa illada pode representar a parroquia
ó seu antoxo dando precios sin contar ou consultar cos propietarios afectados». Esta afirmación
iba claramente polo crego, que era a quen utilizaba
deica entón a Empresa pra «convencer» ós labregos.
As Comisións Labregas (CC.LL.) tamén saían
ó paso desta pretendida ocupación das terras e comunicaban: «Cando se pechan os ollas ás arelas
dun pobo, espresadas atraveso de innumerables
accións que culminaron o pasado 29 de Agosto cunha manifestación protagonizada por 8.000 persoas
na Cruña, onde se deixou claro que o que queren
os veciños das Encrobas é o traslado de poboación,
ademáis de significar unha actitude antidemocrática
e antipopular, é un grave erro que só pode compli92

car aínda máis as cousas. Os labregos das Encrobas sempre manifestaron os seus desexos de sol ución pacífica e o que piden é xusto. Agora os intentos de espropiación forzosa pró xoves 16 coa forza
pública ó lado, sin resolver aínda o problema, é unha
clara provocación de FENOSA, de cuias consecuencias imprevisibles somente ela e as autoridades que
a apoian serán os culpables. As «CC.LL.» solidarizámonos totalmente cos compañeiros das Encrobas
e chamamos a todo o pobo galego ó seu apoio nestes intres, porque o problema das Encrobas é de
todos».
Días antes do intento de espropiación, numerosas pintadas firmadas polas Comisións Labregas
(CC.LL.) víronse polos arredores das Encr~bas.
«Non á espropiación», «Fora_Fenosa, esta terra e nosa», eran algúns dos seus testos.
~ ,
-. -'--0 día 16 de Setembro ás 10 da mana uns 150
veciños concentráronse no monte Pau Rañóu, ,lu~ar da espropiación. O alcalde de C~rceda ~ un sarxento da Guardia Civil acercáronse os reunidos. Es.
tes comunicáronlles que non iban permitir de ningún xeito a ocupación das terras. O alcalde dixo que
entón fixeran unha comisión pra falar con repres,entantes da empresa, ó que contestaron que a fanan
pero pra entrevistarse aH mesmo no monte. As once e media chega ó monte de novo o alcalde co~
Guardia Civil e representantes de «Lignitos de Melrama, S. A.». Escomenza unha discusión entre os
veciños e a empresa, non esenta de tensió~ ~nalgúns
intres. Os veciños decían que pra ocupar tlnan que
pasar por riba deles, mentras que a em~~esa declaraba que tiña que cumplir a lei, ó que os vecinos resposl
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taron «pro quén fixo a lei, quén fixo esa le; á medida dos intereses da empresa e tan lonxe dos nosos dereitos?». Ante esta actitude firme por parte
dos labregos, a Empresa dixo, entón, que non ocuparía e que citarían posteriormente a unha comisión
de veciños elexidos por eles mesmos pra negociar
a adquisición das terras cos representantes de «Lignitos». Despois desto, Empresa, Alcalde e Guardia
Civil abandoaban o monte e máis tarde facían o
mesmo os veciños.
O segundo intento de ocupación das terras da
Encrobas tamén fracasara. As Encrobas seguían
en pé.
O 21 de Outono recibiuse unha carta da Secretaría da Casa Real anunciando que a petición de
audiencia por parte dunha comisión de labregos
das Encrobas fora trasladada ó Ministerio da Gobernación pra que o «organismo correspondente estudara a solución que en xusticia proceda». Un día
antes, reunido o Concello de Cerceda, acordan por
unanimidade interesar ó Consello de Ministros
acorde o traslado de poboación nas Encrobas, espresando tamén o seu «másimo apoio ós veciños».
Non oustante a empresa, pesia o compromiso adquirido no monte de negociar, non volveu a chamar
ós labregos. Pola contra o 26 de Novembro anuncia de novo a ocupación das terras.
Os veciños, pola sua banda declaran que volverán a estar no monte «pra defender o que é noso».
Unha vez máis temos que decir que non seremos
responsables do que poida ocurrir en caso dunha
ocupación pola forza. Os labregos xa dixemos
moitas veces que non somos violentos, a violencia
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fáisenos a nós ó tratarnos de forma tal que menosprecian os nosos intereses».
_,
Unha vez máis, ás 9 da mana do 26 de Novembro, 200 labregos situabanse no Pau Rañóu a espera
do terceiro intento de espropiación. Os labregos levaban paus, varas do gando e fouces, frente a eles
a Guardia Civil de ardes e Carral coas metralletas.
As 10 da mañá prodúcese o primeiro intento de
entrar nas terras. Os señores Rosado, director de
«Lignitos», e Salorio, abogado da Empresa, acompañados polo inxenieiro Herranz e polo Delegado de
Industria e Xefe da Sección de Minas, D. Jesús Hervada, que representaba á Administración, iniciaban
o recorrido acompañados de dez números da Guardia Civil, cando varias mulleres lIes cortan o paso.
Empezan unha serie de esforceos, Herva~a berraba
que cumplía a leí mentras que a xente o Increpaba.
Durante unha hora mantívose unha situación de semiviolencia, deica que os representantes da Empresa e da Administración deciden retirarse momentáneamente.
Os labregos seguían vixilando todos os puntos
de acceso ó monte pra que non poideran entrar
por ningún.
Pouco antes da unha do mediodía chegan reforzos da Cruña da Guardia Civil e volve a intentarse ocupar. O nerviosismo, os conatos de violencia e as increpancias ós señores Hervada e Ro~a
do sucédense por parte dos veciños, que declan
que a empresa non cumplira a súa promesa. do 16
de Setembro de negociar, mentras. que o director
da Empresa decía que primeiro ocupar e logo negociar.
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As 2 da tarde talan os representantes da empresa co Comandante da Guardia Civil e minutos
despois éste da orden de ocupar. Os labregos non
se moven do sitio. Son momentos de gran tensión,
din que hai que matalos a todos antes de entrar
nas fincas. De prontq, un persoaxe da empresa
aparece na escena «providencial mente» e fala cos
labregos, mentras a Guardia Civil se aparta, e pídelIes que deixen ocupar e logo que non se preocupen que a empresa indemnizará suficientemente.
Ante a reiterada negativa dos labregos, este home
retirase a falar cos seus xefes e volve coa noticia,
non haberá ocupación tampouco por esta vez, e a
empresa comprométese a negociar o próximo
domingo.
Eran as tres da tarde. Sudorosos apesares do
frío, baixaban outra vez do monte sin poder ser
ocupado, e eso que se di que á terceira vai a vencida.
Esta vez sí houbo diálogo. As 4 da tarde do domingo na sala «A Xuventude» das Encrobas comenzóu a reunión entre os veciños das Encrobas
e a empresa, filial de FENOSA, '«Lignitos de Meirama, S. A.».
Era a primeira vez que a empresa se decidía
a dialogar e aceptar unha comisión representativa
dos veciños que sustituía aquela primeira comisión
de caciques. Ibase avanzando.
Nesta reunión os veciños fixeron a súa contraoferta os precios que daba «Lignitos» consistente
en que «a indemnización sería global: teríanse que
incluir as terras, as casas, os abeños de labranza,
etc., é decir que a espropiación non se limite ás terras concretas senón á esplotación, pois en resumi-
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dé~ J:;on"ias G que se espropia non son as terras se-

nón o medio de vida de cada ún de nós; os caseiros e os que leven as terras en arrend~ señan indemnizados pois eles tamén son perxudlcados; determinación do precio das vivendas sobre a base
dunha valoración feita por un arquitecto superior
designado pala empresa e outro designado polos
afectados e por unha comisión formada por representantes da empresa e outra dos afectados, senda preceptivo escoitar en cada cas,o o do.no ~a
vivenda espropiada. Neste precio teran que InclUIrse todos os bens que valen ó fin da esplotación; en
canto o precio das terras deberá ser: 275.000 pesetas ferrado de prado, 250.000 pesetas ferrado
de labradío, 75.000 pesetas terrado de monte. Ditos precios servirán coma base pra cheg~~ a determinación da indemnización coma esplotaclon». Todo
esto sin renunciar o traslado de poboación, que consideraban coma o mais indicado.
O representante da empresa considerou escesivos os precios, se ben dixo que tiña que consultalo. Así quedou aplazada a xuntanza deica a resposte
da empresa, que tivo lugar poucos días despois nun
estenso comunicado remitido a prensa o 5 do Nadal do 1976, no que entre outras causas afirma que
sempre estivo aberta o diálogo, aínda que cun~a
irrenunciable condición coma a de contar con Interlocutores válidos, verdaderamente representativos, que acrediten poderes legais dos afectados pra
abrigarlos en posibles acordos que puideran alcanzarse, así coma manifestaba que en Setembro pasado xa chegara a un acordo cunha comisión en
canto ós precios, considerando desorbitada esta
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nova contraoferta de precios das terras por parte
dos veciños, polo que non podía aceptala pesia
o seu desexo de chegar a un acordo que de non
habelo conduciría á fixación do xustiprecio por un
Xurado Provincial de Espropiación.
Dous días despois replicaba a Comisión de
Veciños das Encrobas, que en resumen decía:
«1.° - A parroquia das Encrobas non tiña, en
principio, unha comisión representativa, pois esa
comisión da que fala a nota da empresa facía todo
de costas a parroquia. Esa comisión non podía ser
representativa pois só representaba os seus intereses, xa que a formaban señores que só tiñan afectadas unhas terras que levaban outros en arrendo e venderon cecais pra entrar na empresa. A parroquia ante esta situación quixo que houbera
xente auténtica que representase os labregos pra
que ninguén os poidera levar polo camiño da traición e por eso famas nomeados polos veciños.
2.° - A empresa nunca estivo aberta o diálogo, Demóstrao:
-12 de Maio, primeiro intento de ocupación.
- 16 de Setembro, segundo intento de ocupación coa advertencia da presencia da Guªrdia Civil.
/ //
- 26 de Novembro, terceiro intento de! ocupación coa presencia novamente da Guardia Civil ó mando dun Comandante. ¿A empresa entende
esto como diálogo?
3. ° - Con respecto ós precios que se sinalan
e que di a empresa que taran aprobados pala «comisión» a mediados de Setembro, ternos que decir que a tales precios chegaron en privado o Sr. Ro99

sado e unha persoa da parroquia, que respetamos..
(refírense ao crego), pro que non nos representa, ~.
e esto non foi en Setembro senon antes do 29 de
Agosto, data da nasa manifestación da Cruña, feito
que o Sr. Rosado recoñeceu no segundo intento
de ocupación diante dos aH presentes.
4.° - Unha vez máis ternos que decir que nós
sí que estivemos sempre abertos ó diálogo. Por
outra banda, aclaramos que dialogar non é aceptar
o que dí a Empresa, senón que é chegar as partes
a un acordo escoitando as nosas propostas e non
tirándoas ó cesto dos papeles. Pretender agora empararse nunha ~egalidade (necesidade dun poder
notarial que acredite a representatividade) é unha
sutiliza xurídica frente á cal están os feitos. De todos os xeitos, como agardamos a boa vontade da
Empresa, parece lóxico q.ue nós tamén esixamos
eses requisitos formais. Así, s.upoñemos que o Sr. Rosado presentaráse con poderes suficientes acreditativos do seu cargo e da representatividade que
ostenta e que en todo momento serán só os verdadeiros representantes e non empregados subalternos os que negocien con nós. Queremos sinalar
unha vez máis a nasa vontade de diálogo coa empresa. Nós tamén damos por terminada esta resposta, aínda que nos quedan moitas máis razóns
que estaremos dispostos a espoñer á opinión púbHca. Queremos re~ordar que ternos pedido o traslado de poboación, petición apoiada polo Concello de
Cerceda. Dende o primeiro díxose: cartos non,
traslado depoboación...».
Despois deste intercambio de notas, a em100

presa, vendo que non tiña posibilidade ningunha
de chegar a un acordo coas condicións que unilateralmente quería impoñer, anuncia un novo intento de espropiación pró día 15 de Febreiro de 1977.
Días antes desto, unha comisión de veciños das
Encrobas visitaba ó arcebispo de Santiago, quen
nes prometeu «axuda moral», mentras que seis cregas rurales, os de Sésamo, Visatoña, Mesía, Gafoi, Cerceda e Lanza, manifestábanse polo traslado
de poboación, así coma as «CC.LL.» e «AGA» en
sendos comunicados enviados á prensa.

D día anterior á ocupación, 50 mulleres das
Encrobas visitaban ó Gobernador Civil da Cruña e
entregábanlle unha nota na que manifestaban:
«Primeiro: que nós non estamos dispostas baixo ningún concepto a deixar ocupar as terras mentras tanto a empresa non cumpla o prometido, xa que a nasa postura está clara. Espricámonos: nós ternos pedido, como todo o mundo sabe, traslado de poboación, pro coma proba da nosa boa vontade aviñémonos a discutir uns precios coma mal máis pequeno, pro esto non quere decir que renunciemos ó
traslado. Seguimos abertos ó diálogo. Segundo: coma nais, esposas, irmás e fillas chamamos a atención de V.E. pra que trate de impedir o que
ser
unha vergoña pra todos, do que nós non' nos sentiríamos orgullosas, pro sí sentímonos orgullosas de
defender o naso con unllas e dentes e como o defenderon os nasos homes hastra agora, evitando
que os das Encrobas estivéramos sin trabalto e comenda daquelas catTa perras que nos daban. Terceiro: nós iremos todos,mulleres, nenas, vellos e mo-
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zos, ó monte, xa que é a nasa vida, o naso pan
o que defendemos».
O 15 de Febreiro aparece frío e chuvioso no
Pau Rañóu cando uns lOO labregos das Encrobas,
as 8,30 da mañá, lánzanse ó monte con paus, fouces, sachos, paraugas e todo tipo de utensilios, moitos deles requisados pola Guardia Civil que mantiña
controles nas carreteiras, corredoiras e fincas, impedindo o paso a toda persoa allea as terras. Había
uns 80 números da Guardia Civil ó mando do Comandante Manuel Campos da 641 Comandancia, e
máis un número considerable de membros da brigadilla de paisano.
10,30 da mañá. Doce Guardias Civís sitúanse
nos terreas obxeto de espropiación. Os labregos des-,
bordan os controles e póñense diante deles. Escomenzan os primeiros berros «Fóra caciques», «Esto
é naso», «Antes morrer ca perder as terras». Tres
labregos van en busca dun notario, que non vén.
11 da mañá. A Guardia Civil empeza a moverse,
os labregos bérranlles «non vos atrevades a tripar
o noso chan». Os guardias sitúanse en abano coas
armas por diante. Moitos deles quitaríanlles o cargador polo que puidera suceder, e dáse a orden
de avanzar. Os labregos quedos. Escomenza o carpo a carpo, empúxanse uns ÓS outros. Os primeiros bastonazos, paraugazos e culatazos. Caen os
primeiros feridos. Siguen os empuxóns, tricornios,
capotes e xente rodando polo chan. Insultos e berros «non pasarán». O mesmo Comandante recibe
un pau na cabeza e un labrego tén que ser retirado sangando e sin acordo por un golpe de fusil.
Por fin vaise calmando a situación e catro metros
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que avanzara a Guardia Civil sobre os terreas son
recuperados polos veciños. Cada ún volve ás súas
posicións e o representante da Administración, señor
Hervada observaba a escea dende lonxe.
12 da mañá Novo intento, o cordón da Guardia
Civil ca. Comandante ó frente avanzan decididos.
Os labregos voltan a enfrentarse coas armas de que
dispoñían. Novos' golpes e paraugazos, berros, xente
ferida que cai, algúns choran con ataques de' histeria mentras ún recibe atencións por un ataque epiléptico. Novas labregos feridos, tamén algún Guardia Civil sai contusionado e escomenzan as primeiras detencións. Volve a calma despois deste batalla
campal.
3,30 da tarde. A Guardia Civil vendo, ante a resistencia dos labregos, que pala forza non se conseguiría nada, plantexa unha nova táctica e escomenza
a detención masiva de todos os labregos. Un por
ún son baixados do monte e metidos nun microbús.
4,15 da tarde. O microbús con 40 labregos dentro emprende viaxe a Cerceda escoltado po,"", un
«Jeep», iniciándose entón a espropiación forzosa
por parte de representantes da Administraci6n
acompañado por membros de «Lignitos» e escoltado pola Guardia Civil. No monte xa non quedaba
ningún veciño.
5,10 da tarde. Conclúe a ocupación das terras
despois de deixar atrás máis de 40 detidos e 20 labregos feridos, algún, coma Antón Lousa, de relativa gravedade.
A noite, os 40 veciños levados a Cerceda eran
deixados en libertade mentras que once pasaban
ó cuartel da Cruña. Tres deles, Manuel Rodríguez,
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Ricardo Mosquera e Moncho Valcárcel, o crego de
'Sésamo, pasaban á xurisdicción militar coma presuntos autores de agresión e resistencia ás forzas arma..
das, i· eran ingresados na cadea da Cruña.
A partires de entón orgaizase en Gallcta a
meirande movilización solidaria que se recorda cun
pobo. Pintadas e octavillas enchen. muros e ~úas
galegas pedindo a libertade dos dettdos e manIfestando un «non» rotundo á ocupación pala forza
das terras das Encrobas.
As forzas integrantes do «BN-PG» e as «CC.LL.»
foron as primeiras en reaccionar, seguíndolles de
inmediato Asociacións Culturais, coma «Alexandre
Bóveda» da Cruña, que se pregu ntaba «é acaso un
crime defender o que durante tantos anos foi un
medio de vida do home?», O Facha, que declaraba
que «o asoballamento secular das ~Iases populare~
galegas maniféstase unha vez mals no que esta
acontecendo nas Encrobas», Auriense de Ourense,
Amigos da Cultura de Pontevedra, «O Eixo» de ~an
tiago, Asociacións de Veciños coma as de Cantdo,
Inferniño, Ensanche, Santa Cecilia e Perlío, do Ferrol,
«o
problema
xurd~_ na
meque
decían
dida en que non son escoitados os vecinos atraveso
das súas organizacións autónomas». Sindicatos coma as «CC.MM.», Sindicato Unitario de Astano,
«CC.OO.» da Cruña, «SOG» e «UTSG» (ING). Organizacións estudiantís e xuvenís coma «ERGA», «XGR»,
«MGR», Orgaización Universitaria do «PC». Partidos e organizacións políticas coma «LCR»: ~<PSG»,
«UPG», «AN-PG», de todos os pobos de Gallcla. Profesores e alumnos das distintas facultades de Santiago. Traballadores de distintas fábricas galegas, co-
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ma os da «José María Arrojo», que manifestaban
«estamos cansas de ver como lIes quitan as terras
ós nasos labregos e son lanzados á emigración en
beneficio non do pobo senón das grandes empresas». Deica 35 sacerdotes de Santiago que pedían
solidaridade activa á xerarquía eclesiástica galega, etc., etc.
Por outra banda convócanse paros na Universidade de Santiago e o «SOG» e «UTSG» (ING) de
Santiago chaman a facer todo tipo de accións en
solidaridade coas Encrobas.
Na Cruña unhas 2.000 persoas concéntranse ó
chamamento da «AN-PG» e as «CC.LL.» co consenso de todos os partidos políticos de esquerda
escepto «PCE» e «PSOE», diante do edificio de FENOSA berrando «Esta terra é nasa e non de Fenosa», «Libertade detidos», «Solidaridade coas Encrobas», etc. As lunas de varias ventanas do edificio
son rotas e a policía disolve contundentemente a
manifestación. O Banco Pastor aparece rodeado
por un cordón de «grises». As nove da noite ~has
500 persoas saltan na rúa de San Andrés, fan ba ricadas e chegan hasta a Plaza de María Pita on e
son disoltas pola policía.
'
En Ourense unhas 200 persoas concéntranse
despois de varios intentos diante do Goberno Civil
mentras en Vigo tamén se realizan movilización~
masivas diante de FENOSA.
A escala do profesorado de «EXB» da Cruña
realiza unha sentada e os alumnos do Instituto Misto de Monelos un paro, mentras que 350 alumnos
da Universidade Laboral da Cruña péchanse na Igrexa do centro en apoio das Encrobas. E eiquí vén
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a traxedia, é a primeira víctima da loita das Encrobaso Un alumno dista Universidad Laboral, Emilio
Suárez Valdés, natural do Bierzo - chamada a quinta provincia galega - », caía fulminado por unha descarga eléctrica dun cable de alta tensión deficientemente colocado, ironías da vida, por FENOSA, cando subido nun tellado intentaba colocar unha pancarta de solidaridade coas Encrobas. Emilio tiña
18 anos.
Pala súa banda, «Lignitos de Meirama, S. A.»,
impasible, afirmaba que o día 21 de Febreiro habería unha nova ocupación de terras nas Encrobas,
e nun comunicado emitido seguía laiándose da imposibilidade de diálogo definitivo cos afectados, xa
que as sucesivas comisións de labregos - segundo
empresa - volvíanse atrás unha e outra vez, e calificaban o traslado de poboación pretendido polos
encrobeses coma imposible, poisque se trasvasaría o problema das Encrobas a outra parroquia.
Os innumerables comunicados e accións de masas feitos eses días en Galicia, imposibles de transcribir todos eiquí, aínda non fixeran efecto na empresa, pro sí no Goberno, que deixaba en libertade ós
8 detidos no cuartel da Guardia Civil e un día despois ós tres da cadea da Cruña. Moncho Valcárcel
ese mesmo día oficiaba unha misa na capela do Barrio das Flores, chea de xente, en memoria de Emilio Suárez «marta pra que as Encrobas vivan», cantándose ó final o Himno Galego e realizándose unha
marcha silenciosa dos asistentes deica Monelos.
Co decidido propósito de impedir que o lúns,
día 21, se levara adiante unha nova espropiación,
anunciada por «Lignitos», nas Encrobas, o domin107

JO, día 20 de Febreiro, convócase por distintas orgaizacións políticas unha movilización na que participarían unhas 3.000 persoas na Cruña, cidade
prácticamente tomada ese día palas forzas da Policía Armada.
A primeira manifestación xurdiu na rúa de Juana
de Vega e aH foron detidas xa unhas doce persoas.
Posteriormente logróuse orgaizar outra manifestación na rúa de San Andrés, que chegou a agrupar
a máis de 1.000 participantes con pancartas referidas ás Encrobas e outras que aludían á morte do
alumno da Universidade Laboral.
Outros intentos de manifestarse producíronse
na rúa Real e nos Cantóns e na Praza de Pontevedra. En todos os casos a policía actuou de forma
contundente e nalgún axudada por un incontrolado que esgrimía unha pistola coa que amenazaba
ós manifestantes.
Pola tarde dese día nas Encrobas celebró use
un funeral que organizaron as «CC.LL.» por Emilio
Suárez e ó final da misa realizóuse unha asamblea
no adro oa igrexa na que Manuel Silveira, «Costiñán», veciño das Encrobas e ún dos líderes da loita
polas terras, dirixiuse ós labregos congregados pra
decirlles: «Compañeiros, mañá todos ó monte».
Pro esa mesma tarde do domingo e ante a
impresionante contestación do pobo galego durante aqueles días ó problema das Encrobas, a empresa decide negociar por fin actuando coma mediador pra elo o Gobernador Civil da Cruña. Así,
o domingo, día 20, representantes da empresa e
dos veciños son chamados a reunirse ó Goberno
Civil. A Comisión de Labregos das Encrobas levaba
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un papel coa firma de todos os veciños que recoñecían neles os seus verdadeiros representantes.
Nesta reunión únicamente se fai a firma dun documento polo que ambas partes se recoñecían repesentativas. Tamén se esixe por parte dos veciños
que se anule a espropiación do luns, día 21, cousa
que a empresa acepta coma proba da boa vontade
de negociar.
Sin embargo, o luns ás dez da mañá uns cen labregos volven ó monte, esta vez acompañados de
numerosos xornalistas non só galegos senón tamén
do resto do Estado, así coma a TV.E. e unha cadea
de TV. alemana. Pro, como se acordara na xuntanza
do domingo, ese día non houbo ocupación.
As 4 da tarde do luns, día 21 de Febreiro, tivo
lugar unha segunda xuntanza ente a Comisión de
Labregos das Encrobas, formada por Cesáreo Pena,
Manuel Rodríguez (<<Manolo das Encrobas»), Manuel
Silveira «Costiñán», Xesús Vilamisar e Antón BastiIIeiro, e «Lignitos de Meirama, S. A.», representada
polo seu director Sr. Rosado e abogad~r. Salorio
entre outros. A proposta do Gobernador Ci~il elexiuse ó Sr. García Agudín, abogado do Estado e líder
do «PPG», coma moderador das xuntanzas, cousa
que foi aceptada por ambas as partes. Nesta reunión únicamente se presentaron as posicións de cada ún. Pola súa banda, o asesor xurídico da Comisión de Labregos e dos veciños das Encrobas,
o abogado Andrés Salgueiro, declaraba que chegará
o momento de que se pense en cambear a lei de
espropiacións, e senón o baseamento no que se
asenta a devandita lei, porque é a lei a que se fai
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pró home e non o home prá leL Máis tarde moitas
voces levantarianse contra a aberración desta lei
de espropiación forzosa.
Entramentras, sucédensé protestas pola actuaación da policía nas manifestacións do domingo pasado e pola detención de varias persoas así como
tamén chegan novas testimuñas de solidaridade cos
encrobeses ás redaccións dos xornais. A TV. entrevista a varios membros das Encrobas e ó xa chamado «crego das Encrobas», Moncho Valcárcel, e as
radios locales falan sobre o tema e diarios e r~vistas
españolas adican amplios espacios ó caso Encrobas.
O luns os detidos son post os en Iibertade e ún
deles, Francisco Rodríguez, profesor de Lingua e Literatura e dirixente da «UPG», denuncia malos tratos
por parte dun Capitán da Policía Armada «por faI~r"e en galego».
O xoves, día 25 de Febreiro de 1977, empezaban xa seriamente as negociacións entre os veciños das Encrobas e «Lignitos de Meirama, S. A.».
Era a primeira gran victoria dos labregos das
Encrobas, dos labregos galegos en xeral. Por primeira vez facíase sentar nunha mesa a unha gran
empresa capitalista coma FENOSA a negociar cuns
«simples» labregos. Pra esto de.xábase atrás toda
unha loita nada doada que pasaba xa á hestoria das
grandes movilizacións agrarias galegas.
As Encrobas convertíranse nun símbolo.
Nesta nova reunión chégase a un acordo sobre
os caseiros que en número de dez viven nas Encrobas, comprometéndose a empresa a darlles unha
casa e unha horta, e a establecer unha cláusula so111

bre as indemnizacións a que houbera lugar. O caso
dos colonos era o máis prioritario de sol ucionar,
poisque era xente que coa espropiación quedábase
sin nada. Por outra banda escomenzóu a tocarse
o do traslado de poboación nunha reunión posterior,
quedándose en ir visitar varias zonas da provincia
pra atopar os terreas idóneos ande puideran asentarse os encrobeses.
Os primeiros lugares en ser visitados con este
fin foron A Barqueira e Santa Marina do Ferrol, que
mereceron o comentario negativo por parte dos veciñas das Encrobas: «Eses terreas non valían pra nada - decían -, únicamente pra cabras e ovellas,
é un monte malo, ademáis de estar o fondo cheo
de pedras, é absurdo traguernos a visitar estes sitios que non se poden comparar coas Encrobas)).
O mesmo moderador reconocía que non eran aptos
dabondo, aínda que nun xornal declaraba que os labregas, ó non querer estes terreas que lIes ofrecía
a Empresa, indicaban que non tiñan moita vontade
en solucionar o problema, o que deu lugar a unha
enérxica protesta por parte das ComiSións Labregas
(CC.LL.) na que denunciaba «a utilizaclón irresponsable do problema das Encrobas polo Sr. García
Agudín pra fins electorales dun partido, o «PPG)), que
pra nada tén en canta os intereses do pobo galego.
Con esta actitude mal favor lIe está facendo o señor
Agudín ó seu partido, ós labregos das Encrobas e
é campo galego en xeral)), e máis adiante as «CC.LL.))
pedían a súa dimisión coma moderador.
Despois de esta primeira oferta sucedeu outra
na que a Empresa ofrecía tres vales, situado perta
das Encrobas algún deles, e que reunían unhas con-

dicións similares a ela, e que foi aceptado polos veciñas. Así, o 8 de Marzal de 1977, despois da reunión no Goberno Civil, decíase nunha nota: «A Comisión de Labregos das Encrobas aceptou a fórmula de
traslado de poboación ós vales ofrecidos pala Empresa e que foron visitados por un membro de «Lignitos» e dous de dita Comisión, quedando suspendidas provisoriamente as deliberacións na espera de
que a Empresa poida ofrecer a propiedade dalgún
dos terreas ofrecidos».
Nunha posterior asamblea de todos os veciños
das Encrobas, convocada pala Comisión de Labregas pra espricar as xestións feitas, respaldóuse por
unanimidade a aceptación dun destes vales pró traslado de poboación.
Pro tres días despois desto, sana a alarma novamente nas Encrobas. Unhas catro máquinas escavadoras e varios camións propiedad e de «Lignitos
de Meirama, S. A.» entran nunhas terras ocupadas
había pouco pra realizar obras nelas. Uns setenta
labregos armados de paus, sachos e fauces lánzanse Ó monte e paralizan as obras sin resistencia
por parte dos traballadores da empresa, ás que botan dalí coas máquinas. Este incidente provoca senHas notas, por unha parte da Empresa que inxenuamente manifestaba «que realizaban estes traballos
dende hai uns días coa conciencia de non incumplir
en ningún sentido os acordos tomados», e por outra
dos veciños que condenaban «tallantemente estes
feitos» e se reafirmaban na súa postura de chegar
a unha prósima solución ó mesmo tempo que espresaban a súa estrañeza de que estes traballos non Hes
foran comunicados e se iniciaran a escasas datas
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de reanudarse as conversacións».
A partires de entón a Empresa empeza a demorar o traslado con argumentos tales coma que os
veciños presentaran un documento-poder firmado
ante notario dos que querían o traslado de poboación, maniobando unha vez máis coa representatividade da Comisión de Labregos mil veces avalada
xa polos veciños das Encrobas.
O redor de cen veciños firman dito documento
respaldando así ós seus representantes.
Doutra banda empezan, tamén, as manipulacións
dos medios de comunicación social con respecto ás
Encrobas. Así a TV., no Panorama de Galicia, falaba
de que o tema das Encrobas «comenzaba a facerse
aburrido, e tras o problema humano, se o hai, empeza a verse algunha manipulación. Os labregos están
sendo víctimas de intentos alleos ó problema». A
réplica da Comisión de Labregos das Encrobas non
se fixo esperar e despois de refutar a nota da TV.,
advertía da posible interpretaciqn de querella criminal contra dela.
"\
De todos os xeitos, siguen chepando, tamén, comunicados de solidaridade coa loita dos encrobeses,
entre eles do Departamento da Asociación de Amigos das Nacións Unidas, das Asociacións de Veciños
de Vilaxoán, lila de Arousa, Samio, Trabanca, Sardiñeira; da Asociación de Amas de Casa de Vilagarcía, do mesmo Monseñor Suquía, Arcebispo de Santiago, dende Roma, afirmando que fixera seu o problema das Encrobas e que estapa ó dispoñer dos veciñas aínda que «quixera que se decataran de que
as súas posibilidades de axuda eran poucas».
Pasan os días e a Empresa sigue sin dar respos114

ta, agora aducindo que estaba estudando as firmas
entregadas polos veciños ante notario e as fichas cos
datos de cada ún, que entregaron con elas. Os veciños, pola súa banda, manifestan que se non hai
traslado e se fala de precios, éstes terán que ser en
base ós que eles impoñan, sobre todo se seguían
demorándose as conversas deliberadamente por
parte de «Lignitos».
Por fin, o 3 de Maio de 1977 reinícianse éstas
e a Empresa presenta os tres lugares, que serían
Celas de Peiro, Santa Marta de Babío e Cecebre,
ónde a poboación das Encrobas tería que ser trasladada en tres grupos diferentes. Os representantes das Encrobas sin rexeitar de principio esta proposición, consideran os problemas sociales que pode
causar a división dunhas persoas que sempre viviron xuntas.
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día 1e de Ma!o; sin embarQo, a Empresa anuoferta do: tres vales e propón o traslado de

do val de Moeche, no Ferrol, dicindo que se trata
de terras de primeira calidade e da mesma estensión que teñen agora nas Encrobas, facendo un
a!aíde propagandístico delo nos xornales galegos.
De non aceptar esto, que sería a última proposta, presentarían a alternativa de precios baseada en:
«A) ;!\dquisición dos terreas por 180.000 pesetas ferrado de prado regad ío = 2.816.901 Ha.;
-150.000 pesetas ferrado labradío = 2.:347.418 Ha.;
40.000 pesetas ferrado de monte = 625.978 Ha.
Estes precios re"fírense á zona do val e «Lignitos de ~/le¡rama, s. I~.» acepta, en todo caso, somet i3!os a un 3rb¡traxe de equidade sempre e cando
arnbas partes o acepten previarnente e por ascrito
COíT¡O absolutamente vinculantes.
f\queles que desexen que !les seña adquirida
toda a propiedade, ou seña, tamén a n~n 2fé~ctada
(en razón ós que opten trasiadarse a Gutras zonas
elexídas por eles), «Lignitos de Meirama, S. ,A,.» satisfacerálles as súas aielas e mercarálles a totalidade das fincas.
3) Estab!ecementc de pensións \/;:3l:cias 6s
que vendan as terras, señan veciños do val e afectados, teñan máis de 60 anos de edade e o ¡rnporte
percibido non Iles proporcione recursos suficientes
pra vivir, na seguinte forma: recursos obtidos na venda inferiores a 3 millóns de pesetas, 10.000 pesetas
ó mes; recursos obtidos na venta comprendidos entre 3 e 5 millóns de pesetas, 6.000 pesetas ó mes.
C) Creación e asignación preferente ós veci117

ños afectados que queden sin terras, de 350 postos
de traballo co conseguinte calendario de admisión:
primeiro ano de traballo, 80 persoas; segundo, 110;
terceiro, 100; carta, 50, e quinto, 20 persoas.
Estes postas serán prós veciños que viven no
val e prá ocupación dos mesmos precisaráse a asistencia a cursos de formación profesional industrial
que organizará «Lignitos de Meirama, S. A.» en colaboración cos organismos oficiales e conforme os
asistentes vaian aprobando os programas iránse
incorporando á empresa, someténdose a partir dese
momento á lexislación laboral vixente.
O) Entrega ós arrendatarios que carezan de
propiedade, pro que vivan do producto das terreas
afectadas, dunha finca de 10 ferrados de terra de
labor, así coma unha vivenda con dependencias
axeitadas á actividade agrícola nun circundo de dous
ferrados. Se o arrendatario posee algunha terra propia, manteráse a concesión anterior sempre que non

supere a superficie de tres ferrados, segu ndo as condicións concretas aprobadas por ambas partes nas
reunións habidas.
E) «Lignitos de Meirama, S. A.» - remata decindo na súa última oferta - se ben é consciente
de que a esistencia do xacemento é a causa incial
do problema plantexado e, por conseginte, allea
á vontade dos propietarios, dada a evidente utilidade
pública da posta en marcha da esplotación e o abano
de opcións que ofrece ós damnificados, consisera que a non solución da custión somente pode
apoñerse a unha ostensible inflesibilidade da actitude, a que é allea e que desdí o propósito de negociación esposto no seu día pola comisión de propietarios».
A Comisión de Labregos das Encrobas manifesta a súa sorpresa por esta última oferta da Empresa e resposta rexeitándoa ó tempo que presenta
a súa contraoferta nun estenso comunicado que

polo seu interés reproducimos.
«Análise da proposta de «Lignitos de Meirama, S. A.» e proposta da Comisión de Labregos
das Encrobas:
Primeiro: A Empresa «Lignitos de Meirama,
S. A.», filial de FENOSA, propón o traslado de poboación a Moeche-Santa Cruz.
Comentario: Inaceptable. Independentemente da calidade da terra que xa nin siquera pasamos
a analisar, ténse de mirar máis factores, tales coma
o entorno, comunicacións, facilidades de comercialización, etc. Comparando algúns datos clarifícase
o «negocio» que se nos está a ofrecer:
a) Indice de crecemento de poboación: poboación en 1900 Moeche: 100; Cerceda (Encrobas):
100; en 1970, Moeche: 76,83; Cerceda: 156,19. (Datos tirados da Síntese Estadística de Galicia. Instituto Nacional de Estadística). Así pois, mentras Cerceda medra ostensiblemente, Moeche decrece alarmantemente e así de 4.083 habitantes que tiña
Cerceda, no 1970 para a 7.502, dos que 1.217 viven
nas Encrobas (en Cerceda parroquia viven 1.515, é
decir, case os mesmos). Namentras en Moche, de
4.083 habitantes que tiña en 1900, pasa a 2.434
no 1970.
Outro índice significativo é o da tasa de mortalidade: en 1900, Moeche, 11,18; Cerceda, 7,63; en
1970, en Moeche, 13,59; en Cerceda, 7,25. Destes
dous datos (ós que dende logo poderíamos engadir
mais) tíranse fácilmente dúas consecuencias:
- O crecemento de poboación en Cerceda (e
nas Encrobas) fai supoñer a permanencia dunha poboación nova na comarca, permanencia que sóio
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se xustifica pola rentabilidade e posibilidade de gañar a vida dignamente pola xente, así coma dunha
esistencia de maiores condicións de comunicacións,
de ocio ou espallamento, e esistencia de servicios.
- O decrecemento da poboación de Moeche
e o aumento da mortalidade supón un continuo envellecemento da poboación que manifesta un aumento da emigración da zona pola xuventude, restando nela somete os vellos. Tal emigración sóio
se comprende por unha falla de rentabilidade na terra
e do xeito de vida.
b) Os datos que tiramos das estadísticas complétanse ou son a espresión das millores condicións
nas que se atopa As Encrobas. Pola súa grande
importancia destacamos a facilidade de comunicación e, o que é máis importante, de comercialización con que canta As Encrobas:
Número de mercados e feiras nas cercanías:
Cerceda, 2 teiras, 5 kms.; Paiosaco, 2,13 kms.; Carral,
3,14 kms.; A Silva, 3, 16 kms.; Mesón do Bento, 2,16
kms.; As Travesas, 2,19 kms.; Abegondo, 2,17 kms.;
Cambre, 2,21 kms.; Ordes, 2,26 kms.; Betanzos, 2,26
kms.; Carballo, 2,24 kms.
Mercados: Carballo, catro días ó mes; Ordes,
catro días ó mes.
Calisquer comentario renunciamos facelo.
c) Ofrécesenos traslado a Moeche sin contrapestación ningunha. E dicir, cambéasenos de lugar coma quen calle unha lata dunha mesa e a pón
noutra; ónde vai a indemnización polo trauma, polos
inconvintes causados, por deixar unha terra que
é a que nós queremos?
Proposta: Acéptase o traslado a calisquera dos
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puntos de Celas de Peiro, Santa Marta de Sabía ou
Cecebre, xa seña a ún sóio dos citados puntos, ou
por grupos nos tres (segundo aceptación dos veciños e proposta da empresa que obra nas actas de
7 de Marzal e 3 de Maio). As indemnizacións - amais
o traslado - polos conceptos de perxuicios ou traumas, perdas de colleita ou na esplotación, serán
determinadas por un técnico nomeado pala empresa
«Lignitos de Meirama, S. A.» e outro pola Comisión
de Labregos. En caso de discrepancia dirimirá a discusión un terceiro nomeado por sorteo.
Segundo: Precios. Alternativamente pía quen
non quixera o traslado, a empresa ofíeceu os seguintes precios: 180.000 pesetas ferrado piado; 150.000
pesetas terrado de labradío; 40.000 pesetas ferrado
de monte.
Comentario: Partindo do feito incontrovertible
de que a empresa no 1976 ofrecía os precios de
150.000, 125.000 e 40.000 pesetas, respectivamente, resulta que a mesma non ofrece agora (xa as
ofrecera antes en Marzo e foran refugadas) nin unha
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peseta máis dos precios que xa ofrecera en 1976,
se non que pala contra baixounos se se tén en canta o incremento do costo de vida que houbo dende
o 1976 até agora. Así, ó índice do costo no 1976
foi de 19,77 (o real foi moito máis, baste recordar
que o propio persoal do Instituto Nacional de Estadística denunciou o espresado índice como incorrecto, aumentándoo en sete puntos máis) e no que
vai de ano 77 supón un 100/0 máis. Pais ben apricados tales índices, os precios ofrecidos pala empresa
resultarían os seguintes (pra manter o mesmo poder):
Prado, 150.000 pesetas máis 29,77 0/0 de 150.000
pesetas (44.665 pesetas) = 194.655 pesetas; labradío, 125.000 pesetas más 29,77q/o de 125.000 pesetas (37.212 pesetas) = 162."212 pesetas; monte,
40.000 pesetas máis 29,77q/o de 40.000 pesetas
(11.908 pesetas) = 51.908 pesetas.
A simple comparanza demostra que se intenta
pagar menos que no 1976. Na nasa aldea hai un
refrán bastante clarificador: «tontos sí pro a galiña
polos cincuenta reás». Valla pra eiquí e pra nós o mesmo refrán. Despóis desto, ¿ónde está o sacrificio adicional que a empresa está disposta a facer segundo
a acta do 3 de Maio? ¿Onde está, pois, o precio
sabor do trauma?
Proposta: Pra aquelas persoas que non opten
polo traslado a calisqueira dos tres puntos anteditos, propóñense alternativamente os seguintes
precios:
Prado: 275.000 pesetas terrado máis índice do
coste de vida dende Xaneiro do 1977; labradío:
250.000 pesetas ferrado máis índice do coste de
vida dende Xaneiro do 77; monte: 75.000 pesetas
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cio que aterra tén de seu máis o trauma, perda das
coHeitas e labores pendentes, as: coma da desfeita
da esplotación que supón a espropiación de gran
número das nasas terras.
Terceiro~ Pastos de traballo. Ofrécesenos pala
empresa post os de traballo na mesma pra toda persoa menor de 55 anos. A incorporación ós mesmos
levaráse a cabo en tandas durante cinco anos.
Comentario: 10... oferta de por si é boa, e a cenc/a ce(ta este estremo nada desdí da empresa
se~npre que se adopten unha serie de garantías,
pOIS doutro xeito todo se quedaría en auga de castañas. ASl, cómpre ter en conta:
- ~·jon hai garantías de que se leve a cabo. Se
no ~stado 0 despido é libre, pénsase cómo se pode
abngar a cumpHr unha promesa de traballo teita así
xenéricamente.

- O periodo de ingreso na empresa leva até cinco anos. ¿E namentras de qué viven?
Proposta: Acéptanse, pala Comisión de Labregas das Encrobas, os períodos de ingreso propostos
pala empresa toda vez que se supón que causas
técnicas abrigan a facelo así. No tocante ás garantías
deberá haber estas:
a) Aqueles afectados que teñan que agardar
máis dun ano recibirán en tanto unha pensión equivalente ó salario mínimo que esteña en vigor cada
ano. A empresa poderá nembargantes destinalo a
~utros traballos na agarda de incorporarse definitivamente ó seu posta. Neste caso pasaráse a cobrar
o salario que legalmente lIe corresponda. Naturalmente, en caso de que o afectado traballara pra
outros noutro labor deixaría automáticamente de
percibir a pensión.
b) A Empresa, de todos os xeitos, suscribirá
un documento suficiente con cada ún dos afectados
comprometéndose a contratalos laboralmente, sinalando, caso de non facelo así, a cantidade dun millón de pesetas como indemnización. Lóxicamente,
se a incorporación ó traballofora imposible por causa do afectado non terá lugar dita indemnización
(p. ex., caso de que non supere o curso de capacitación).
Cuarto: Pensións. A Empresa propón 10.000
pesetas de pensión prós que perciban unha indemnización de menos de 3 millóns de pesetas e de
6.000 pesetas pra aqueles que perciban menos de
6 millóns. Por outra banda terán que ter máis de
60 anos.
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Comentario: O primeiro que cómpre destacar
é que non se sinala cláusula ningunha de revisión,
polo que dada a tasa de inflación brutal que se padece, logo quedarían esas pensións reducidas a mera anécdota.
Por outra banda é ilóxico que se se sinala como
edade prós postos de traballo a de menos de 55
anos, a mesma empresa está recoñocendo que de
máis de 55 anos son persoas que non interesan
pra traballar. Así pois, o natural será recoñocer o dereito á pensión a todas aquelas persoas que teñan
máis de 55 anos.
Por último sinalar cifras dacordo coa indemnización que se reciba porque lIes sacan as terras,
propiedad de cada quen, as perdas causadas ó trabailo, etc., ás pensións supoñen unha indemnización
pra persoas que pola súa edade non son recuperables pra outro traballo, mais que se non se Iles tirasen as terras poderían seguir ca seu medio de vida.
Proposta: Pensión pra toda persoa maiar de 55
anos. Cantidade de 10.000 pesetas revisables cada
ano segundo o crecemento do costo de vida máis
dous puntos.
Pró caso dos matrimonios a cantidade a percibir será conxunta sobar da base de dazasete mil
pesetas pra ámbolos dous. Caso de morte, separación, etc., a pensión pasará a ser a que lIe corresponderá naquel momento a unha persoa non casada.
Conclusións: Inda que lóxicamente non nos corresponde a nós tirar conclusións das nasas protestas é natural que nós as consideremos as máis
exeitadas sí as imos tirar nós das propostas da Em128

presa. A proposta da empresa supón pra nós un retroceso, rebaixando de feito as indemnizacións que
nos tiñan ofrecidas en 1976».
A partires deste intercambio de proposta e contrapoposta, sucédense as reunións falando xa únicamente de cartas ante a imposibilidad de atopar
un acordo sobre o traslado da poboación.
O día 12 de Xulio de 1977 chegáse, por fin,
ó acordo definitivo que é firmado por ambas partes
en presencia do Gobernador Civil da Cruña. Con
este acordo os labregos das Encrobas conseguiran
impoñer a súa reivindicación, que defenderan dende
un principio, alternativa ó traslado de poboación, e
concretada en:
Precios: Prado, 275.000 pesetas por ferrado; labradío, 250.000 pesetas fer~ado; monte, 75.000 pesetas por ferrado. Se pasaba moito tempo no pago, sería revisado segundo o incremento do costo
de vida.
Pensións: Vitalicias ós maiores de 55 anos , de
10.000 pesetas se vivían soios, e 17.000 se eran matrimonios, avaladas por unha entidade bancaria.
Postos de traballo: Pra todos os afectados
en edade laboral que superen 'os cursos de formación profesional do «PPO», controlados pala Comisión de Labregos pra evitar favoritismos por parte
da empresa.
Caseiros: Daráselles casas de mais de 128 metros cadrados adaptadas ás necesidades das familias e 10 terrados de labradío.
As vivendas e negocios: Valoraránse, e pagaránse aparte, por técnicos da empresa e da Comisión de Labregos.
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Horas mais tarde, no bar Rococó da Praza de
María Pita da Cruña, a Comisión de Labregos das
Encrobas, xunto ca asesor xurídico e membros dos
Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL), que durante moitas noites se viñan reunindo alí despois de
cada sesión no Goberno Civil, pra analizar o sucedido nela i elaborar a estratexia da próxima reunión,
comentaban satisfeitos a firma do acordo e a conclusión de toda a hestoria das Encrobas, hestoria
que deixaba atrás máis dun ano de intensa loita
e máis de cinco meses de tensas negociacións.
Sería tan interesante coma imposible narrar toda unha serie de anécdotas que pasaron todo este
tempo e que demostran a audacia (coma cando
uns 40 encrobeses, sin reparo nin talexo ningún,
interrumpiron, en Carral, unha roda de prensa que
lIe facían ó entón Ministro de Agricultura, Oñate Gil,
en visita por Galicia, pra espoñerlle o problema das
Encrobas, ante a rnirada atónita dos xornalistas
e o sonroxo do dirixente da anterga «COSA», Corzo Diéguez, cando foi aludido pola súa inutilidade
neste problema); a intelixencia (coma cando a Comisión de Labregos plantexou ós representantes de
«Lignitos» facer unha empresa mista, en igualdade
de condicións e non de simples accionistas minoritarios, formada polos veciños e a empresa de «Lignitos», prá esplotación da mina, deixando totalmente
desconcertado ó Sr. Rosado, director da empresa,
deica o punto que non sabendo qué respostar dixo
que o comunicaría ó Conse!lo de Administración;
a ironía (coma cando Bastilleiro, ún dos representantes das Encrobas, con toda a parsimonia que o caracteriza, decíalle a Sarcia Agudín, despois de que
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éste ceibara unha parrafada grandilocuente dun
cuarto de hora de duración intentando, cecais, acomplexar coa súa retórica á Comisión de Labregos:
«Sr. Agudín, ¿podería repetir o que dixo, que non
lIe entendín?»); e incluso o inxenio, por canto que
mediante un dispositivo especial, os membros dos
«CALL», que cubrían a asesoría xurídica e técnica
da Comisión de Labregos, non poidendo estar presentes nas negociacións coa empresa, enterábanse,
sin embargo, palabra por palabra, o que aH se
falaba, pra analizado logo cos labregos e asesoralos correctamente.
Todo esto anula calquer mistificación de incapacidade que algúns intentan atribuirlle ó' labrego galego.
Dende o 12 de Xulio de 1977, os labregos das
Encrobas, esperan que «Lignitos de Meirama, S. A.»,
filial de FENOSA, cumpla os acordos estipulados
e mentras eso non sucede e apesares dos moitos
intentos que faga a empresa de dividir, engañar, caciquear, forzar, asustar ou intentar meter ás máquinas, que esteña segura de que non pasará, pese ó
medo dalgúns e ás desercións dalgúns outros.

2.

BALDAIO

A marisma de Baldaio perteneceu dende sempre ás parroquias que a rodean, a ela iban mariscar
e dela sacaban toda a súa riqueza a base de abondantes especies de mariscos e peixes que penetraban coas marés vivas. Incluso había unha parte
de pradería donde o gando iba pacer.
No ano 1948 unha serie de persoas, entre as
que se atopaban Xosé Canedo e Manuel Gesto,
alleas ó pobo, conseguiron unha concesión de 6 hectáreas pra instalar criade'iros de ameixas e adicarse
á súa comercialización. A concesión era por cinco
anos prorrogables pOf ún máis, comprometéndose
a faceren obras de millora e utulizandoo só coma
parque de marisco e piscicultura. Sete anos antes no
1941, Franco promulgaba un decreto por el que se
135

declaraba de interés nacional a colonización da dita marisma.
Os veciños, ante esta concesión, protestaron
por escrito á Comandancia de Mariña, pro non obtiveron ningunha resposta, hastra que no ano 196667 rematou a primeira etapa de estracción por
orde da mesma Comandancia de Mariña. Neste intre
xa estaba na empresa Adolfo Ferreiro García, pri ncipal cabeza visible da empresa na actualidade.
No ano 1971, as 6 Has. da concesión convertíranse en máis de 200 e a empresa concesionaria denominada «Baldaio, S. L.» comenza a facer pistas e a «industrializar» en serio aquelo, aparecendo
no lugar calicatas prá estración masiva de area e amións areeiros que a sacaban e transportaban da
marisma, porque éste iba ser o principal negocio de
«Baldaio, S. L.», Xa no ano 65 escomenzaron as estraccións de area, pro era agora cando se incrementaban. Así pois, a concesión marisqueira non era
outra causa que unha tapadeira pra levar adiante
o verdadeiro e lucrativo negocio que era o da saca
de area. De tal xeito que se calcula que en dous
anos a empresa empetou uns 112 millóns de pesetas por este concepto.
A empresa levanta postes e carteles de «Prohibido el paso» e «Prohibido mariscar», pón guardias
vixilando o areal e constrúe unhas comportas que
abrían durante a maré viva pra que entrara a area
e que lago sacaban durante os 15 días que iban
deica a seguinte maré. Así, a auga inundaba os miliares pastos que rodean a lagoa e aquel o do que
vivían os labregos de Lema, Vilela, Rebordelo e Noicela. Infinidade de mosquitos e cheiros produci136

dos polo estancamento da auga invaden a ría creando un foco infeccioso. A empresa instala tamén
potentes focos para localizar pala noite ós mariscadores furtivos, e os conflictos cos veciños, dispostas a impedir este atropello, recrúan.
Os labregos recurren primeiramente á Guardia Civil. Paran, uns 200 veciños, a maquinaria de
estracción durante 8 días. Lago van falar ca alcalde
de Carballo que se presenta coma mediador e ofrece 10 pesetas por metro lineal de estracción si os
veciños permiten que siga a empresa traballando.
Dirixen escritos ó Rei e a Fraga Iribarne cando éste
era Ministro do Interior, quen os reenvía ó Ministerio
do Comercio; escriben tamén ó Presidente Suárez,
o ministro de Mariña, etc. Fruto de todo esto foi
o desplazamento a Baldaio por dúas veces do xuez
da Auditoría do Ferro!. pro en realidade, quen para
no ano 1976 a saca de area foi un abogado doutra
empresa en competencia con «Baldaio, S. L.» á que
non se Ile deixaba compartir o pastel.
A partir de entón, «Baldaio, S. L.» adícase a estraer cría de ameixa pra vendela a viveiros e parques de cultivo das rías de cerca ó tempo que escomenza toda unha campaña represiva sobre os veciñas da zona. Multas, detencións, interrogatorios,
ameazas, malos tratos, sucédense continuamente
contra os labregos que baixan a mariscar por ser
ese o seu pan de cada día.
A principios do 1977 todos os veciños de Lema trasladáronse en autobuses a Corme con motivo da citación a dous compañeiros por mariscar
sin permiso (os carnets de mariscadores quitáranllos
ós de Lema hacia moito tempo). AH entregaron un
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escrito ó Axudante de Mariña no que reivindicaban
o areal coma de disfrute comunal e decían entre outras causas: «Toda a parroquia de Lema, unida veciñanza, rogámoslle que non vol va mandar outra
citación pois non sería atendida. Con este motivo
presentámonos hoxe eiquí acompañando ós citados e acusados de roubo de ameixas na marisma
de Lema (Praia de Baldaio). Atentamente». Os veciñas congregáronse en silencio frente a Axudantía
de Mariña mentras declaraban os citados.
E a partir de entón cando «CC.LL. - SLG» toman
a dirección efectiva da loita prá recuperación da marisma de 8aldaio polos labregos a quen lIes pertenece.
Por unha banda a asesoría xurídica das Comisións Labregas (CC.LL.) fixo unha serie de escritos
baseados en documentos que demostran as irregularidades da concesión, que incluso na súa memoria figuran máis de dous millóns de metros cuadrados cedidos polo Ministerio de Comercio cando según a lei a estensión mási ma a otorgar é de sesenta
mil. Doutra banda, a lei concede un plazo de 5 anos
e posibilidade de prorrogalos ún máis, pro en 8aldaio levaban xa 17 años; ademáis, as obras están
feitas sin licencia municipal e sin permiso de Obras
Públicas e Mariña. pro nada desto obtén resposta,
polo que as «CC.LL.» deciden pasar á acción, única
forma que se ve entón de conseguir algo.
Así, o 3 de Marzal os veciños de Lema ocupan
simbólicamente a praia e o día 10 dese mesmo mes
volven a ocupala, cando fai acto de presencia a
Guardia Civil que os desaloxa.
Posteriormente, as «CC.LL.» organizan unha
celebración
manifestación que tivo lugar despois

a

da
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dunha misa que oficiaron os cregos membros dos
Comités de Axuda á Loita Labrega (CALL), Moncho
Valcárcel, Domingo Martínez e Leopoldo López.
O remate entonouse o Himno Galego e logo no
adro da igrexa celebróuse unha Asamblea onde se
discutiu o problema do area!. A continuación todos
os asistentes, uns 500, trasladáronse en manifestación deica a praia. Encabezábaa un grupo de gaiteiros e unha pancarta firmada polas «CC.LL.» que decía «Non Ó roubo da praia, o areal é do pobo». A
xente durante o recorrido gritaba: «A praia é nosa,
fóra caciques», e ó chegar á marisma romperon
todos os símbolos de propiedade privada, valados,
carteles e prohibicións, ocupando unha vez máis
a praia pra esixir a súa devolución a quen sempre
disfrutaron dela.
Despois desta acción, o 24 de Abril, a Guardia
Civil, en número de cen, e con material especial antidisturbios, prevendo unha nova ocupación, mon. tou controles por todos os accesos que daban á
praia. Dita ocupación non se prodeciu e a forza pública, que chegou ás 11 da mañá, retirábase ás
8 da tarde.
Este mesmo día as «CC.LL.» organizaban un
acto autorizado, seguindo a campaña prá recuperación da marisma, no salón Bergantiños do lugar
de Rebordelos, que encheuse de xente. Actuóu o
ventrílocuo Antón co seu persoaxe Facundo; e logo
membros das «CC.LL.» dirixíronse ó público pra espricarlles as xestións que se estaban a facer sobre
o problema do areal. Recolléronse firmas entre os
asistentes pra pedir unha manifestación ó Gober139

nador Civil da Cruña, e ó saír, o crego de Sésamo
foi abordado por varios membros do Servicio de Información da Guardia Civil que estaban na sala facéndolle unha serie de preguntas sobre unha posible ocupación da praia polos labregos.
Días despois celebróuse unha roda de prensa en
Lema á que asistieron varios xornales galegos,
e unha vez espricado o problema e as accións que
se están a levar a cabo, anunciaron unha manifestación pró día 8 de Maio en Carballo, á que invitaban a todo o pobo galego e que esperaban sería
decisiva prá solución do conflicto.
Durante a roda de prensa denunciaron os labregos a actitude da Guardia Civil, de total apoio a empresa, que atribuían a que o pai do Capitán Antelo,
que comandaba as forzas, traballaba nas oficiñas da
empresa concesionaria. Estas declaracións provocaron a resposta do mesmo Capitán Antelo, que
negaba que o seu pai traballase en ditas oficiñas
e afirmaba que a actuación da Guardia Civil ó seu
mando «axústabase en todo momento ós preceptos legales a reglamentarios» e que sí actuarían
aínda no caso de que o seu pai traballara nas oficiñas da concesionaria.
O finalizar a entrevista e diante da mesma
prensa os veciños firmaron un escrito ó Ministerio
de Comercio pedindo o cancelamento da concesión
e outro solicitando a declaración coma monte veciñal en man común do denominado Saíños, que
usurpa tamén a empresa.
Inmediatamente despois desta roda de prensa
a resposta da empresa «Baldaio, S. L.» non se fai
asperar. Nela reafírmase nos seus dereitos sobre
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a concesión, nega que haxa deterioro ningún da
paixase e medio ambiente nin daños á natureza,
e anuncia que creará moitos postas de traballo, un
laboratorio en colaboración coa Universidade de Santiago e que desenrolará unha importante actividade
no fomento das riquezas piscícolas e marisqueiras
da zona, sendo, cando esteñan terminadas as obras,
as instalacións millares de Europa no seu xénero. Remata a empresa decindo que ela sempre estivo
«aberta Ó diálogo» e que ofrece u grandes ventaxas
ós veciños, que éstes sempre rexeitaron, «todo en
aras do millor desenrolo de Galicia».
O día 8 de Maio de 1977 e despois de ser denegado o permiso pra manifestarse, celebrábase de
todas formas a movilización convocada polas Comisións Labregas (CC.LL.) e co apoio do Bloque Nacional - Popular Galego (BN-PG).
A manifestación convócábase pra facer pública
a protesta pola usurpación da praia ós veciños por
parte da empresa «Baldaio, S. L.», e decíase no chamamento espaliado que estes feitos non ocurrían
se os galegos tivéramos unhas institucións propias
que defenderan os nosos intereses.
O redor de 5.000 persoas, chegadas de toda
Galicia, concentráronse ás doce da mañá en Carba110. Abría a manifestación unha pancarta que decía
«Non Ó roubo da praia, caciques fóra» e firmada
polas «CC.LL.», xunto cunha enorme bandeira do
«MN-PG». Durante o percorrido, no que non fixo acto
de presencia a Guardia Civil, berrouse «Non, non,
non á colonización», «Ferreiro escoita, o pobo esté
en loita», «A praia é de Baldaio, caciques pró carallo»
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e outras cousignas. Todo decorreu en perfeuto arde
e ca aplauso das persoas que a vían dende as aceras e ventás, deica chegar a praza do Axuntamento,
final do percorrido. AIí concentráronse todos os manifestantes e faloulles en primeiro lugar Esmorís,
iabrego de Lema, presidente das «CC.LL.» desa parroquia, varias veces multado e detido polo problema da praia. Deu as gracias ós asistentes pola súa
solidaridade e pediu que o labor das «CC.LL.» seguira estendéndose por toda Galicia. Despóis falao
Moncho Valcárcel, o crego de Sésamo, quen manifestóu que esto era unha loita contra o caciquismo e pola construcción dunha Galicia ceibe e popular e concluíu referíndose á loita do «BN-PG» pra
consquistar de novo Galicia c.ontra a colonización.
O remate, un militante da «UPG» fixo uso da palabra
en apoio da manifestación. Finalizaba o acto ca canto
do Himno Galego cando apareceron as forzas da
Guardia Civil mosquetón en man cargando sobre os
congregados. Carreiras, golpes, berros, a xente disolvese rápidamente e pouco tempo despois todo volvía
á normalidade, imposta polo patrulleo da Guardia Civil que impediu que a xente se concentrara.
Pola tarde, perta de dous mil persoas dirixíronse
ó cementerio de Lema pra render homaxe á memoria do veciño Manuel Rodríguez, primeira víctima do
conflicto coa empresa «Baldaio, S. L.» e que sucedeu
cando foi solPrendido mariscando polos vixi lantes da
empresa e abrigado a camiñar cun saco cheo
de berberechos ó lombo e sin descansar deica
o cuartelillo da Guardia Civil. Este home, que padecía dunha enfermedade que lIe impedía facer
esforzos, morría días despois. Cun impresionante si142

lencío foi colocada sobre a súa tumba unha bandeira do «MN-PG» coa inscripción «Marcelo, o pobo galego non te esquence» e uns ramos de frores. Lago
fíxose unha lembranza do morto, gardouse un minuto de silencio e rematouse cantando o Himno Galego.
A continuación estaba previsto baixar á praia e
facer unha nova ocupación simbólica dela, pro
anúnciase que estaba tomada pola Guardia Civil.
A pesares de todo, os veciños de Lema acordan
ir. E cunha bandeira branca baixaron pra indicar
ós guardias que estarían uns momentos e en perfeuto orde no areal e que logo se marcharían. Numerosos «Jeeps» e guardias civiles vixilaban o paso dos
manifestantes que portaban bandeiras e pancartas. Cando estes estaban somente a uns pasos
das forzas da Guardia Civil, éstas escomenzan a
lanzar, sin previo aviso, bolas de goma e botes de
fume. Moitos manifestantes deciden facerlles frente
con pedras, paus ou cantas causas atopan no monte.
Caen os primeiros feridos, labregos sangrando
pola cara. Algunhas pedradas alcanzan a membros
da Guardia Civil e tíranos ó chán. Mosquetóns rotos
ó golpear contra as cabezas das súas víctimas. Carreiras, golpes, berros, prantos, ataques de histeria,
disparos de bala, lóitase corpo a carpo. Un xornal
describía a situación: «Sin ningunha intención melodramática debe decirse que a escea é de total pavor».
Por fin os manifestantes retíranse ante combate tan desigual. Eran as 6 da farde, unha bandeira
da «UPG» ondeaba no alto do 'monte, un berro de
«Galicia ceibe, poder popular» resoaba na ría. Os
manifestantes, aínda alasando, observaban con
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carraxe e indignación a Guardia Civil que ocupaba
a marisma. O que se deu en chamar a batalla de
Baldaio concluía ca seguinte balance: 30 manifestantes feridos de diversa consideración; ún deles, o
Farruco, membro das «CC.LL.» de Lema, tén que
ser intervido quirúrxicamente por ter as costelas
cravadas no pulmón, a súa muller, Oliva, tamén é internada coa cabeza cocada. Pala súa banda, tamén
10 guardias civiles son feridos e 4 deles teñen que
ser internados na Residencia «Juan Canalejo» da
Cruña, onde se lIes dan varios puntos de sutura.
Mentras, Mancho Varcárcel, Francisco Felípez e Xosé Esmorís eran detidos acusados de manifestación
ilegal e agresión á forza armada, pasando á xurisdicción militar.
O día seguinte, i en protesta pola dura actuación da forza pública e as deleucións, 200 persoas
fan unha sentada diante do Axuntamento de Carballo ,
erguendo unha pancarta na que se lía: «Libertade
prós presos das «CC.LL.», Ó tempo que se berraba «Mancho, Esmorís, Paco, libertade». Unha comisión entrevistóuse ca alcalde. En Lema os veciños
convocaban una roda de prensa na que amosaron
pelotas de goma e casquillos de bala. Numerosos
comunicados de diversas forzas políticas e populares
e actos de protesta esixindo a libertade dos detidos,
sucedéronse por toda Galicia. En Santiago, convocadas polo «BN-PG», manifestáronse 500 persoas,
detendo o tráfico en diversas rúas e pedindo «solidaridade con Baldaio» e «Iibertade prós detidos».
Dous días despois, foron postos en Iibertade logo
de declarar ante o xuez militar. Moncho Valcárcel
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denunciou que fora golpeado durante a súa detención, mentras que Esmorís, enfermo do pulmón,
afirmaba que non lIe pasaran unhas mediciñas que
necesitaba, levadas ó cuartel pola súa muller.
Días máis tarde, por fin, a empresa «Baldaio,
S. L.» pedía negociar coas «CC.LL.» o conflicto da
praia. As «CC.LL.», tras unha asamblea cos veciños
de Lema, aceptaron negociar se previamente a empresa abonaba os gastos das multas, hospital e días
de traballo perdidos polos labregos.
A empresa contestou a esto, pouco despois,
cunha nota sin firma nin membrete na que se decía
que se nombrase entre os veciños unha comisión
oficial de 4 ou 5 representantes e que non tiñan
inconvinte en que os veciños utilizaran as pistas
da concesión durante o día, pro que pola noite ficarían pechadas, ademáis de que había dous anos fixeran unha oferta de axuda económica a Lema con
postos de traballo e cesións en participacións sociales pra integralos na marcha do establecemento marisqueiro, engadindo que a oferta fora feita a persoas con representación oficial na parroquia e ó alcaide de Carballo pra que o comunicaran ós veciños,
sin que decia a data obtiveran resposta.
Os veciños consideraron esta nota como unha
tomadura de pelo e acordaron devolvela sin dala
por recibida e sin que eso quixera decir que se
~echaban as posibles negociacións. Nembergantes,
a empresa non volveu dar noticias.
O 23 de Setembro de 1977, seguindo a loita
pola praia, 15 veciños de Lema péchanse na igrexa
de Carballo. Todos son membros das «CC.LL.» e al145

gúns do «BN-PG». As razóns do seu peche son:
Conquerir a devolución da praia de Baldaio ós veciños e que o Ministerio de Comercio retire a concesión de esplotación da mesma a «Baldaio, S. L.», logrando a libre circulación das augas. O día seguinte
xa eran 30 os pechados e o pobo de Carballo manif~staba a s.úa solidaridade atraveso de cartos prá
calxa de resistencia, levando comida, ou visitando
ós pechados. A Agrupación Cultural «Lumieira» e a
Asociación de Veciños de Carballo espresaban tamén a súa adesión ó peche. Miles de octavillas foron lanzadas polas rúas de Carballo chamando ó
apoio da poboación ós labregos de Baldaio.
O día 25 remata o peche cunha concentración
de xente diante da Igrexa, onde un membro das
«CC.LL.» agradeceu as mostras de solidaridade do
pobo de Bergantiños, mentras que outro membro
afirmaba que a loita continuaría «mentras sigan
os caciques a asoballarnos».
Acordouse nesa Asamblea que unha comisión
fora visitas ó Gobernador Civil da Cruña pra conquerir abrir as comportas e o marisqueo libre, dado
que se seguían pechadas ocasionaban a subida da
marea que xa cubría e destragaba as leiras ademáis
das infeccións que provocaba o estancamento
da auga.
O Gobernador Civil, pola súa banda, nunha actitude de distensión, aprica o real decreto-Iei de amnistía a Carlos O Xestal, tamén veciño de Lema e
membro das «CC.LL.», e a Xosé Esmorís, condoándolles as multas de 50 e 25 mil pesetas que tiñan
impostas acusados de «incitar Ó desorde» polos pro-

blemas de Baldaio. Sin embargo, un grupo de veciños de Lema eran chamados á Comandancia de Mariña da Cruña pra increpalos sobre a estracción de
marisco. A esto os veciños respostaron contundentemente esixindo abrir as comportas e advertindo que seguirían mariscando furtivamente en protesta polos abusos que se estaban a cometer con
este pobo.
A primeiros do mes do Nadal do 77, novamente son detidas 17 mulleres e Xosé Esmorís por
estaren mariscando na marisma de Baldaio. Estas,
afirmaron, nas súas declaracións á Guardia Civil,
que estaban simplemente ocupando as fincas da
súa propiedade. Numerosos veciños, xente de Carbailo e representantes das «CC.LL.» concentráronse
diante do cuartel pra interesarse polos detidos que
pouco tempo despois foron postas en libertade.
A partir daquela, os veciños afirmaron que seguirían mariscando, que a praia era deles e que non
consentirían que a empresa sacara un só camión
máis de area. O mesmo tempo os labregos de
Lema plantexáronse unha alternativa da esplotación racional da marisma de xeito colectivo facendo
uns estudos que permitan aproveitar ó másimo as riquezas do mar, coidando o medio ambiente e os
xuncales que un tempo foron fértiles pasteiros. Todo pró disfrute de toda a colectividade.
Meses despois, era xa o ano 1978, as máquinas da empresa aparecían queimadas, as comportas
eran tiradas abaixo e a auga retirábase deixando paso
ó marisco que era recollido polos veciños de Lema,
esta vez sin interrupcións nin coaccións de ningunha
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caste. De momento, a marisma de 8aldaio estaba
salvada.

3.

A CAMPAÑA DO «NON PAGAR»

A loita contra a Cuota Empresarial da Seguridade Social Agraria é xa ten vella coma a hestoria das
Comisións Labregas (CC.LL.), pro foi no 1977 cando
se viron os frutos de anos de traballo nunha auténtica esplosión de protesta no campo ante tan grande
inxusticia, baseada en considerar ós labregos, por
ser propietarios das suas terras, coma emprsarios
e facerlles pagar unha cuota por tal concepto.
Nun libriño editado por Xistral co tiduo «Non á
Cuota Empresarial da Seguridade Social Agraria»,
un grupo de profesionais dos Comités de Axuda
á Lóita Labrega (CALL), naquil baixo o nome de
Equipo Técnico-Profesional da Asociación Agraria
Galega (AGA), esplicaban detalladamente este pro149
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blema afirmando que a C.E. da SSA non axustase

VOCEIRO DAS COMISIOS LABREGAS DO SINDICATO LABREGO GALEGO
Ano IV P
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en absoluto á real!dade galega, ademáis de ser claramente discriminatoria respecto do noso agro.
Efectivamente, ós labregos, que traballan por
conta propia (autónomos) sin asalariados e de cuias
terras o único que sacan son uns ingresos que xunto
ca autoconsumo apenas IIes permite manter a forza de traballo familiar, consideraselles coma empresarios polo mero feito de ser propietarios du nhas
cativas esplotacións agrarias e impónselles unha
cotización según unhas xornadas teóricas necesarias pra facer producir as súas terras. Diste xeito
o pago polos labregos galegos da C.E. da SSA non
está en función dunhas prestacións senon da utilización duns asalariados que de feito non teñen. Pagan ademáis da Cuota coma empresarios a Mutua
como traballadores.
Por outra banda, as características do agro
galego; minifundismo, parcelación, policultivo, agricultura mista, baixa mecanización, etc., necesitan
máis número de homes-hora de traballo que as do
resto do Estado basadas preponderantemente nunha agricultura estensiva, de monocultivo, mecanizada, de superficies maiores e mais concentradas, si n
ver a rentabilidade nin o traballo familiar dunhas
e out ras; e coma esto repercute na fixación das
xornadas teóricas, temos, entón, que istas difiren
sensiblemente e dun xeito negativo pra Galicia con
relación ó Estado.
Así, un traballo do xefe do IRYDA en Galicia,
Odón Abad, reflexaba ¡sta discriminación:
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CULTIVOS

GALlCIA

CASTILLA

Xornadas
Teóricas

Ptas.
Ptas.

Xornadas
Teóricas

Ptas.
Ptas.

Ha. Prado Secano

100

5.100

42

2.142

Ha. Labr. Secano

65

4.335

5,96

303,96

60

3.060

60

3.060

7,65

360,15

Ha. Prado Secano

(Multiplicamos as xornadas teóricas polo módulo de hoxe Que

é máis ou menos 51 pesetas).

Xá en Xaneiro do 75, 2.500 labregos envían ó
Goberno e ao pobo galego, a traveso da prensa, unha carta pasada a firmar polas «CC.LL.» onde denuncian a inxusticia da cobranza da C.E. da SSA que
se viña a sumar ós abusos sobre os precios dos
abonos e dos piensos, a imposibilidade de conseguir crétos, os costes das tarifas eléutricas a cambeo dos apagóns continuos, á ~-cia de servicios
mínimos de sanidade, auga, ett., e todo tipo de trabucos. Así mesmo, afirmaban que quenes tiñan que
pagar a Cuota Empresarial eran os verdadeiros empresarios .con obreiros ó seu servicio e remataban
deixando constancia que os problemas que vive
o campo galego «non serán solucionados mentras
os labregos non teñamos o control, a xestión e adeministración dos nosos propios recursos; mentras sigan en mans alleas seguiremos a pagar os pesos
as seis pesetas. En boas mans está o pandeiro»...
Ista carta causou sensación entre certos sec152

tores da oplnlon pública por canto que era a primeira vez na época do Dictador que unha cantidade tan considerable de labregos de distintas parroquias de Galicia atrevíanse a condear públicamente e dun xeito firme e duro toda unha política do
Goberno pra o noso agro e reflexar as súas arelas
de ser ceibes.
Apartires dista carta sucédense numerosos artigos e notas tocando o tema da SSA pra condear
o sis"tema de cobranza con respecto o labrego. O
pobo comenzaba a sensibilizarse por iste problema.
No vran de 1977 as Comisións Labregas (CC.LL.)
deciden volcarse na loita contra a Cuota Empresarial. Escomenza recolléndose firmas entre os labregos avalando unha carta que sería envjada ó Ministro de Agricultura en protesta por esta cobranza. Por
outra banda fanse reunións cos labregos de distintas
parroquias e mitins en feiras e mercados, edítanse
posters e pegantinas co obxeto de sensibilizar cara
o prósimo cobro, que estaba fixado pra Setembro
e rematar en Novembro o período voluntario.
Todas as publicacións das «CC.LL. - SLG», tocan
o tema da Cuota e o falacio sobre que o Sindicato
Labrego Galego vai plantexar unha guerra sin cuartel á cobranza da C.E., esténdese por gran parte do
agro galego.
As «CC.LL.» decían «Nós sabemos que os caciques poden quitarnos a Cuota cando queiran. Estamos convencidos de que esa pode ser unha das
súas bazas a xugar de cara ás elecións. E entón o
naso deber, coma traballadores galegos, quitarlle
a careta a semellantes caciques e, ó mesmo tempo,
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demostrar que, no intre que a Cuota desapareza non
será pola benevolencia dos caciques que hastra
agora defenderon este roubo, senón pola loita que
os labregos levamos contra ela». En Lugo represenrantes das «CC.LL.» entrevistábanse con diversos
delegados e co Gobernador Civil, ó que lIe presentaban un escrito falando da inxusticia da C.E. O Gobernador contéstalles que ese caso «estaba senda
revisado convenientemente».
Coma final desta primeira fase de loita, o 4 de
Setembro do 77, días antes de empezar a cobranza,
as «CC.LL.» orgaizan unha manifestación en Lugo
na que participaron ó redor de 4.000 labregos de
toda Galicia. Nunha publicación das «CC.LL.» liase
sobre esta movilización: «Pese ás adversidades do
tempo - que retrasara as faenas do vran - e ó medo e a indecisión dalgúns compañeiros, así como ás
presións que os caciques someteron a moita xente
dende numerosos puntos da nosa nación escomen~
zaron a chegar autobuses á praza da Milagrosa. Sobre. as once e media xa se empezaban a ver as primelras p~ncartas e bandeiras patrióticas que logo
percorren~n a manifestación». Esta púxose en marcha ás 12 da mañá encabezada por unha pancarta
que portaban varios membros do Secretariado Nacional do S.L.G. e que decía: «Nós non somos empresarios, fóra a Cuota Empresarial». Detrás, numerosas pancartas, xa das «CC.LL.», xa doutras orgaizacións nacional-populares que apoiaban a manifestación. Durante o camiño berro use «Precios xustos
prós nosos productos», «Caciques fóra da terra nosa», «Non ás espropiacións», «Non á emigración»,
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«Abaixo as Cámaras Agrarias, libertade sindical»,
«Fora a contribución», «Non á colonización», etc. Finalizou na Praza do Ferrol (o Gobernador Civil de
Lugo non deixou que fora polo centro da cidade),
onde varios membros das «CC.LL.» dir'ixíronse ós
manifestantes pra denunciar o roubo que representaba a C.E. e pedir a suspensión da súa cobranza. Remataron este acto representantes do «BN-PG»
que espresaron o seu total apoio na loita das Comisións Labregas (CC.LL.) contra a Cuota Empresarial.
Se a alternativa de non pagar a Cuota non estaba aínda definida e deica entón non fora dada claramente polas «CC.LL.», a manifestación do 4 de
Setembro non deixou lugar a dú bida de que os labregos a asimilaban perfeutamente. Por esto, días
máis tarde, na xunta do Secretariado de Zona de
Lugo dás «CC.LL.», decídese tallantemente negarse a pagar a Cuota na cobranza que se aveciñaba.
Despois foron os secretariados das outras zonas
e as Asambleas parroquiales que se fixeron, que
tamén deciden o «non pagar».
Por outra banda, as «CC.LL.» envían cartas ós
alcaldes dos Axuntamentos chamándoos a que nos
seus plenos se pronuncien contra a C.E. da SSA,
«se non queren perder a cativa credibilidade democrática que aínda poden gozar entre os labregos».
Varios Axuntamentos de Galicia atenderon o chamamento e fixeron pública a súa oposición á Cuota,
algún incluso, con verdadeiro ímpetu, chamándoa
«Cuota antipopular», aderíndose deste xeito á campaña das «CC.LL.».
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Un intento de talar co Ministro de Agricultura,
atraveso dun contacto por medio do seu Gabinete
Técnico, por parte das «CC.LL.», non toi posible, alegando o portavoz de dito gabinete que a culpa tíñana os obreiros industriales, nun claro intento de
enfrentar estes dous grupos de traballadores, engadindo que este era un problema do Ministerio
de Traballo e de Sanidade e Seguridade Social e non
do seu Departamento. En Madrid, aínda menospreciaban a capacidade de resposta do labrego galego.
Despois de todo esto, a cobranza retrásase deica o 2 de Outono. Ese día comenzaba en Triacastela (Lugo). A importancia de que no primeiro sitio
que empezaba non se pagara polo exemplo que
podía darse non escapou ós homes das «CC.LL.»,
que volcaronse en asambleas nas súas parroquias.
O día 2 de Outono, xuntada a Comisión Permanente das «CC.LL.», en Santiago, recibiu a noticia en chamada desde Lugo: nin un soio labrego
pagaca a Cuota en Triacastela. Un posterior comunicado GJecía: «No lugar de cobro de Triacastela, unha
comisVón de labregos de todas as parroquias, formada por 15 ou 20 veciños, informaron ós labregos
que iban pagar da situación e acordos tC?mados
nas Asambleas, ó tempo que vixi lou pra que só cobraran os recibos da Contribución Rústica, etc... pro
non o da C.E. da SSA. O día decorreu sin incidentes
e só hai que contar un intento de provocación do
alcalde, que a comisión de labregos non tivo en
conta, evitando deste xeito caír na trampa. Así pois,
no primeiro día do cobro a consigna de «non pagar»
cumplíuse totalmente e é de esperar que se siga
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cumplindo da mesma maneira...». E así toi que, coma
un regueiro de pólvora, estendeudose o «non pagar».
As «CC.LL.» lanzan a orde de orgaizar piquetes
que o día da cobranza espriquen ÓS labregos o recibO que non deben pagar e eviten problemas cos
recaudadores así coma que manifesten dalgún xeito
a súa protesta, xa acudindo todos en masa o sitio
do pago, xa sacando os tractores a rúa.
Cervantes, Guitiriz e Palas de Rei en Lugo, siguen o exemplo de Triacastela e non pagan tampouco a Cuota. No Gltimo Axuntamento sacaron 200
tractores con pancartas. Tamén na Cruña empeza
a cobranza, no Val do Dubra néganse a pagar e as
«CC.LL.» dalí chegan a un acordo co recaudador
de que lIes retire os recibos referentes a C.E., e emiten un comunicado no que esixen unha urxente toma de postura pola banda do Ministro de Agricultura sobre este problema. Síguenlle non pagando A
Baña, Bergantiños, Oroso, Frades, Ordes, Trazo, etc.
En Ourense estendese o «non pagar» por Xinzo, baños de Molgas, Ribadavia, etc., e en Pontevedra
pola Estrada e algúns out ros axuntamentos.
O remate do mes de Outono o «non pagar» é
xa un feito, de tal maneira que o Jefe da División
Agraria de Galicia, xunto cos catro Delegados de
Agricultura galegos, convocan a unha reunión ás
«CC.LL.», ande se abordou, entre out ros problemas, o da C.E. Os representantes de Agricultura
informaron sobre as xestións realizadas ante o seu
Ministerio en relación con este problema e dixeron que o Ministro de Agricultura iba tratar o tema
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cos demáis membros do Goberno competentes
no asunto tales como a de Traballo e Sanidade e Seguridad Social. O Xefe da División Agraria, despois
de recoñocer, a nivel persoal, o inxusto deste cobro,
comprometeuse a facer todo o posible pra que
o Ministro recibira ás «CC.LL.».
Finalizada esta reunión, o S.L.G. nunha roda
de prensa comunicaba que «o retraso de ser recibidos polo Ministro de Agricultura significa o desprecio hacia os labregos galegos por parte du n goberno que sigue actuando de xeito colonial deixando
a Galicia pró último, «engadindo» sobre a responsabilidade das autoridades que forzan situacións límites en lugar de resolver os problemas en diálogo
democrático «pra rematar afirmando» seguiremos
sin pagar a cuota deica que nola retiren e pedimos o apoio de todo o pobo galego, dos alcaldes
e parlamentarios deica agora silenciosos diante dun
problema que afecta a máis da mitade da poboació~activa galega».
Escomenza o mes de Novembro. As «CC.LL.»
declaran que o non pagar a cuota como se está
a facer en toda Galicia, «constitui o feito políticosocial máis importante dos últimos tempos na nasa
Terra. Por primeira vez no campo galego dende
hai 40 anos iniciase unha folga na que participan
miles de labregos e na que incluso algunha corporación municipal toma postura ó seu favor comprendendo a trascendencia do feito».
En Mesia (A Cruña) flétanse tres autobuses
o día do cobro e 200 labregos diríxense nun acto
de forza ao recaudador pra indicarlle que non paga158

rían o recibo da Cuota. Logo convocarían unha roda
de prensa onde sinalarían que a C.E. representaba
unha suba dun 25% e este porcentaxe non subira
nos precios dos productos que venden.
Tamén en Cesuras, Sésamo, Celas, Arzúa, néganse a pagar a C.E.
En Chantada (Lugo) uns 300 tractores percorren en manifestación esa vila o día da cobranza.
Moitos levaban pancartas onde se lía «Fóra a Cuota
Empresarial», «Non máis inxusticias», «Non máis
roubos».
Tampouco Sarria pagou a cuota. Piquetes informativos das «CC.LL.» espricaban ós labregos a campaña do non pagar.
A mediados de Novembro e finalizando xa o periodo do pago voluntario, calculábase que un 90%
de labregos de Lugo non paraga a C.E., un 70% na
Cruña e un porcentaxe inferior pro relativamente importante en Ourense e Pontevedra.
Pro non todo fora fácil. En moitos lugares, representantes das «CC.LL.» que exercian o seu traballo
sindical foron detidos pola Guardia Civil a requerimento dos recaudadores da contribución. Así en Noia,
un membro das «CC.LL.» foi levado ao cuartelillo seguido de todos os labregos de diante dél deica que
foi liberado o compañeiro. Tamén en Rois outros
membros das «CC.LL.» foron botados do pobo pola
G.C., mentras que en Padrón outros dous membros
eran detidos tamén. O mesmo ocurriu en Muros,
Incio, etc. Os recaudadores, salvo algu nhas escepcións, en moitos casos fixeron tamén un labor represivo sobre as «CC.LL.». En Cesu ras amenazaron
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con recargos e embargos o que non pagara a Cuota ó tempo que confundían ós vellos decíndolles que
se non pagaban non terian o subsidio de vellez, e
histéricos botaban fóra do local, ÓS representantes
das «CC.LL.».
En Lugo, un recaudador amenazou cunha pistola a Emilio López Pérez, do Secretariado Nacional
das «CC.LL. - SLG».
Cando xa o non pagar era un ésito, os sindicatos
que estiveran deica entón ó marxe, esperando sin
dúbida o fracaso das «CC.LL.», comenzaron a facer
algunha que outra declaración formal sobre o «non
pagar», mentras que o «CNJA», de clara inspiración
centrista, nunha actitude marelista e boicotedora
aconsellaba ós seus afiliados pagar a Cuota no período voluntario, é decir, deica o 30 de Novembro do 77.
Por fin, e sin dúbida por este non pagar masivo,
as «C~.LL.» son chamadas a Madrid. Un equipo desplázase~alí e acompañado polo Delegado de Agricultura de 10urense, visita un cargo do Instituto de Relacións Agrarias, novo orgaismo de enlace dos sindicatos agrarios cos ministerios, que escoita o que os
das «CC.LL.» lIe plantexan, toma nota e despídeos
cunha surrisa afirmando que estiveran seguros de
que todo aquelo sería comunicado ó Ministerio. Despois desta forma «democrátca» de darlle a ún coa
porta nos fuciños, os das «CC.LL.» entrevístanse
ca Director Xeral de Prestacións da S.S., que máis
esplícito decláralles que este ano non hai máis remedio ca pagar e que o ano que vén sería revisado
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o sistema de pago segu ndo os acordos da Moncloa ,
pro que algo teríase que pagar.
Os membros das «CC.LL.» regresan sin poder
falar con ningún ministro. Madrid seguía cos ouvidos xordos.
O 26 de Novembro, xa cando concl uía o pago
voluntario da C.E., as «CC.LL.» convocaron unha
Asamblea de labregos no Pabellón dos Deportes de
Lugo pra, entre todos, tomar uns acordos sobre o
qué facer despois de que unha gran parte do campo
galego non pegara dita Cuota.
O acto, que escomenzou as 12 da mañá, concentro de 15 a 20.000 labregos na maior manifestación agraria da hestoria de Galicia. Nin o mesmo
Basilio Alvarez nos famosos tempos dos agrarios
logrou xuntar tanta xente en ningún dos seus masivos mitins. O Pabellón dos Deportes, cheo de pancartas decindo entre outras causas «Caciques fóra
da terra nasa», «Agora despertamos», «Pala Reforma
Agraria Galega», etc., quedou pequeno pra conter
a tanta xente e a mitade tivo que seguir a Asamblea
polo equipo de megafonía instalado no seo esterior.
Centos de autobuses alineándose nas rúas de ó carón do Pabellón.
A mesa da Asamblea, composta por membros
do Secretariado Nacional das «CC.LL.», lucía unha
pancarta na que se lía «Nós non somos empresarios, fóra a cuota empresarial». Comenzou falando
Arturo Bodelón da Permanente das «CC.LL.», que
narrou cómo fora levada a campaña do non pagar, critico u ós parlamentarios e ÓS out ros sindicatos que nada fixeran neste problema, e concl uíu de161

cindo que en realidade a campaña contra a cuota
non fixera máis ca empezar. Berros de «fóra a cuota
empresarial» corearon a súa intervención.
A continuación tomou a palabra Leopoldo López
Rego, da asesoría xurídica das «CC.LL.», que deu
conta da visita a Madrid do Sindicato e do seu escaso resultado, denunciou unha circular enviada polo
Instituto Nacional de Previsión de Lugo, na que se
decía que se negarían as prestacións a quen non
presentara o recibo do pago da cuota, como ilegal, por canto aínda non rematara o plazo establecido de tal pago. Citou que legalmente podía pedirse o aplazamento do pago da Cuota e sinalou que
as «CC.LL.» tiñan cinco tipos de recursos legales
á disposición de todos os labregos que quixeran facer uso deles.
D~ois, Bernardo Fernández Requeixo tomou
a palabré\ e fixo cinco propostas pra ser acordadas entre todos os asistentes, votándoas aman
alzada:
- Seguir sin pagar a cuota empresarial da SSA.
- Esixir ó Goberno o aplazamento indefinido
do cobro da Cuota de forma global.
- Suspensión da Cuota Empresarial da SSA.
- Aprobar ás «CC.LL.» coma representante
dos labregos galegos nas negociacións sobre a C.E.
- Manifestación de tractores en todas as vilas
galegas os días 3, 4 e 5 do Nadal en protesta pola C.E.
Todas as propostas foron aprobadas por unanimidade.
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o remate, out ros membros das «CC.LL.» espricaron os fins do sindicato e a situación actual do
campo galego, rematando o acto cun saúdo de
apoio da «AN-PG» e da «U PG» á loita da Cuota.
A petición do Secretariado Nacional das «CC.LL.», a
Asamblea pronuncióuse pola legalización destas
formacións políticas, únicas que apoiaban decididar:nente a loita das «CC.LL.», aínda ilícitas naquel intre.
G
Posteriormente actuou o persoaxe Facundo,
moneco-Iabrego que presenta o ventrílocuo Antón,
e que contou as súas vicisitudes por non querer
pagar tampocuo a cuota empresarial. O Hi mno Galego pechou a gran concentración, que pasará a
hestoria do agrarismo galego.
Como fora acordado na Asamblea de Lugo,
o 3 de Nadal milleiros de tractores ocupaban as beiras das estradas nas principales vilas de Lugo e Cruña, e carros en Ribadavia, e en Pontevedra na Estrada intentábase presionar pra conquerir:
- A suspensión da C.E. da SSA.
- Aplazamento do pago.
- Que non se tomara ningunha represalia.
- Que o prósimo sistema de cobro adaptaráse
a realidade do campo galego.
Pola tarde dese día fanse asambleas en todos
os lugares das concentracións e decídese pedir apoio
ó pobo das vilas. Orgaízanse piquetes que van por
bares e comercios pedindo unha hora de peche en
solidaridade coa loita que están a levar os labregos.
Nunha gran parte das vil as, o peche é total. O pobo
sigue as consignas das «CC.LL.»
O día seguinte, domingo, 4 de Nadal, incre163

f
méntase o número de tractores nas vilas, calculándose que habería en tolga uns 20.000 tractores en
toda Galicia. En Lugo case a práctica totalidade do
parque de tractores estaba na rúa. En Santa Comba
(A Cruña) nin un soio tractor quedóu na casa. Ese
día coincidía coa «Xornada pola Autonomía» que os
partidos dende Alianza Popular e «UCO» deica
«PSOE» e «PCE», pasando polo «PSG», «POG», «PT»,
«ORT», etc., apoiaban, e sobre a que as «CC.LL.»
comentaba nunha nota na que denunciaba o silencio dás autoridades no problema da cuota: «Será o goberno o responsable máilos partidos da chamada esquerda que neste intre o apoian en contra dos intereses do pobo e que non dubidan en movilizar todo o movilizable por unha chamada autonomía que nos traen os caciques de sempre e que
vai servir pra consolidar a súa esplotación sobre nós,
adaptandoa ós novos tempos, namentras non moveron un só dedo en apoiar a campaña do non pagar a SSA que estamos a levar os labregos galegos
e que ás «CC.LL.» xa nos leva costado detencións,
multas e pauso Mentras eles se divirten no carnaval
folklórico-político do domingo, nós estamos nas
rúas de Galicia xogándonos o pelexo, o pan e o futuro dunha Galicia ceibe onde os labregos poi damos
ser dunha vez persoas coma as demáis».
En Or~es o paso dos «autonomistas» era recibido con alouleos por parte dos labregos concentrados e por unha pancarta" que decía: Autonomía alí
(sinalando a Cruña onde se realizaba unha das manifestacións autonomistas), Autogoberno eiquí (sinalando o lugar onde centos de tractores estaban
concentrados). En Lugo, unha pancarta que decía
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«A autonomía non nos quita a cuota, queremos as
Bases Constitucionais» encabezaba un desfile de
perto de 3.000 tractores que entraron pola tarde daquel domingo na cidade, mentras que 2.000 tractores precedidos por unha bandeira do «MN-PG», percorrían esa mesma tarde as rúas de Santiago en manifestación insólita naquela vila.
Se os autonomistas xuntaron 50.000 persoas
na Cruña e 100.000 en Vigo (300.000 segundo fontes autonomistas) axudados por todo o aparato oficial, as «CC.LL.» declaraban que na folga dos tractores se movilizaran por uns conceptos e outros
perto de 200.000 persoas a pesares de todo o boicot oficial e dos partidos españolistas da denominada esquerda.
A loita contra a Cuota Empresar~ql convertírase tamén, entón, nunha proba de forza entre os
que se contentaban cunha Galicia autónoma, descentralizada, e os que loitaban pola súa autodeterminación, e decir, pola súa soberanía real.
O último día, sinalado "pró remate da folga, fixéronse asambleas en distintos lugares, e logo, cun
desfile de tractores facendo soar as bocinas polo medio das vilas, retirábanse ás súas casas. Pro en Sarria os labregos enfrentáronse coa Guardia Civil
que intentaba impedirlles o paso. Esta dispara sobre
as rodas dos tractores e un labrego, Elías Vázquez,
recibe un impacto de bala e ferido é levado inmediatamente polos seus compañeiros ó hospital. A indignación faise patente e esténdese por todo o campo lugués, producíndose inmediatas manifestacións
en Meira, Corgo, Begonte, Outeiro de Rei, etc., che165

gando a ser cortado o tráfico neses pobos. O con:e~
cio bares e todo tipo de establecementos publlco~ pechan en solidaridade cos labregos de Sarria.
Seiscentos labregos péchanse na catedral de Lugo
e as «CC.LL.» teñen que empregarse a fondo pra
impedir unha marcha sobre Lugo que inco~trolada
mente se quería facer e cuias consecuencias eran
imprevisibles. Pola súa banda, en Santiago, o Sindi.cato Labrego Galego chama a movil izarse e uns mil
labregos xúntanse ó día seguinte na Praza do Obradoiro de Santiago, manifestando a súa protesta despois de que varios membros das «CC.LL.» dirixíran
a palabra.
Mentras, en Madrid, representantes das Comisións Labregas (CC.LL.) seguían intentando falar
coas autoridades competentes pra solucionar o problema da Cuota. Un breve aplazamento na súa cobranza, deica o 16 de Xaneiro con só un 50/0 de recargo, é o mais que cedera por entón o Goberno.
Despois desta gran movil ización de tractores
e labregos, parlamentarios de «UCD» e doutras
formacións políticas españolas que operan en Galicia, así coma sindicatos deica daquela silenciosos, comenzan a moverse, a visitar ministros e facer
rodas de prensa nun intento de apuntarse o ésito
dunha campaña que ignoraron e cuio protagonismo somente correspondía ás «CC.LL.». Esto sabíao
ben o Goberno e por eso se nega a recibir ó S.L.G.
enviando ós seus representantes de oficina en oficina mentras Corzo Diéguez, secretario xeral de
«USAC», non tén ningún problema pra entrevistarse co Ministro de Agricultura~ namentras a prensa
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«galega» desprega unha gran campaña de desprestixio das «CC.LL.» e menosprecio ás súas accións, potenciando declaracións formales que facían neles tanto os sindicatos gobernamentales coma outros calquera con tal de anular o ésito das
. «CC.LL.». Se se quitaba a Cuota, o Goberno nunca
podería consentir que fora debido a loita dos labregos dirixidos polo seu sindicato. Había que darlIe, pois, esta baza ós caciques pra unhas futuras
eleccións...
A prensa á que aludimos ensaño use cando as
«CC.LL.» volveron a lanzar unha orde de folga pró
día 15 do Nadal e que duraría deica o 24, consistindo en non vender nada nas feiras e mercar somente o imprescindible. Foi a campaña denominada «nin vender nin mercar», «La Región" de Ourense, por exemplo, publicaba «la feria se celebró con
normalidad», referíndose a de Xinzo de Limia, mentras cen guardias civiles custodiaban esa feira que
apenas contou con facenda ningunha. Todos os demáis xornales, co aplauso dos sindicatos chamados
de esquerdas e seguindo esta linea, falaban do
fracaso da campaña mentras as feiras e mercados
se paralizaban, chegando incluso a alcanzar ó mercado de Santiago, que aínda sendo de gandeiros
acomodados disminuíu notablemente as súas vendas.
O día 23, último día da folga, as «CC.LL.» realizan asambleas en todas as comarcas e decídese
manterse sin pagar a Cuota Empresarial en espera
da nova lei da SSA.
Namentras e pra presionar o pago chegan a
algúns labregos ordes de embargo ilegales.
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Por fin, o día 1.° de Marzal de 1978, o Goberno saca un Real Decreto polo que aplaza o pago
voluntario da C.E. do ano 77, deica rematar o período de recaudación voluntaria do ano 78, é decir,
conseguiuse un ano de plazo aínda pra pagar a C.E.,
mentras o Goberno presenta unha nova lexislación
na que se calcula que quedarán esentos do pago
un 70% dos labregos galegos segundo declaracións
do <\Director General de Prestaciones», amais de subir os subsidios de vellez nun 64% mentras que as
cuotas pola mutua (<<Censo») non superarán un
aumento do 18%.
Diante destes resultados, as «CC.LL.» manifestan que a Campaña do non pagar: «Verdadeiramente foi unha gran victoria, a primeira victoria dos labregos galegos, que se non foi total é debido a que
os caciques e o Goberno souperon facer que moitos pagaran a Cuota. De manternos hoxe todos unidos coma o primeiro, non sería un 70% senón todos os labregos os que non teríamos que pagar a
Cuota pró ano que ven. Este novo decreto vén demostrar que ó único que querían era meter medo
e romper a unión. E preciso deixar de facerlles caso (que xa é tempo) se queremos loitar por unha
vida digna».
O mesmo tempo as «CC.LL.» recomendan acolIerse ó decreto de aplazamento ó traveso dunha
instancia que o sindicato pón á disposición dos labregos coa clara intención de seguir firmes no «Non
Pagar».
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2. 8 PARTE
ALGUNHAS REFLEXIONS

A POLITIZACION DOS LABREGOS

Os labregos galegos elles relativamente fácil
recoñecer ó enemigo de clase e pasar da loita por
problemas específicos á loita política xeral. Os mecanismos de opresión sobre eles son tan claros e están tan interrelacionados que calquera das súas manifestacións deixaos ó descuberto. A politización
dos labregos dase, aínda que sexa a niveis prácticos
e intuitivos mais que teóricos ou ideolóxicos.
En todas as loitas habidas no campo, a identificación da clase dominante e antagónica e do Estado como o seu mais firme apoio foi evidente. Dende As Encrobas deica a campaña por un precio xusto do leite; os labregos enfrentáronse directamente
contra todo o poder monopolista e colonialista representado nas empresas, ben de produción de ener171

xía eléctrica, ben de comercialización dos productos
agrarios, axudas por todo o caciquismo, Administración, forza pública, medios de comunicación social,
sindicatos marelos ou reformistas, e tamén por leis
e decisións emanadas dende Madrid alleas totalmente ós intereses dos labregos galegos.
Efectivamente, en calquera loita labrega, por
uns precios xustos ou contra industrias irracionais
e espropiacións forzosas, por uns crétos asequibles
ou contra impostos abusivos, por unhas vivendas
dignas ou contra un equipamento sin luz, sanidade,
escola, etc., o enfrentamento co poder colonialista
formado polo capital monopolista, aparato administrativo e caciquil (Axuntamentos, antergas, «Hermandades», orgaismos estatais, notables, cregos),
aparato policial, aparato xurídico (Ieis, decretos), xurde sempre dun xeito global e maniféstase en toda
a súa dimensión política, económica, social, cultural...
Isto ocurre polas condicións nas que se desenvolve o labrego galego como pequeno productor
dunha esplotación familiar donde combina a venda
do que produce co autoconsumo e polo tanto,
a contradición fundamental non está frente a un
capitalismo ou burguesía agraria, é decir frente a un
patrón que o esplota directamente na produción,
senon contra uns monopolios ou burguesía financeira, industrial e comercial que o esplota na transformación deles. Pro ademáis, no campo, a intervención do Estado é directa de xeito que os labregos estanse a enfrentar continuamente a él, xa que
é quen controla as importacións e os crétos, regula os precios dos productos, impón os trabucos e a
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Cuota da SSA, posee os cartas pra invertir na mi'·
llora do equipamento rural, etc., etc.
Así, en calqueira loita agraria, os campos aparecen moi ben delimitados e o recoñecemento do Estado como determinante de toda unha loita antimonopolista e anticolonialista faise moi claro.
O apoliticismo que algúns pretenden espontáneo nos labregos é falso e débese a confusión cá
«política» de' asoballamento que dende o poder
se exerceu sobar deles, confusión alimentada dende
o mesmo poder e transmitida ó campo atraveso do
caciquismo e agora dos sindicatos marelos cuio
interés en despolitizar ó agro (é decir, que soio se
acepte a política na que se está) é lóxico, aínda que
o intento sexa vano.
A mesma opción sindical, anticaciquil, antimonopolista e anticolonialista, que non poucos labregos están a tomar alineándose nás «CC.LL.», é unha
opción política tamén e ven avalar cómo, efectivamente, os labregos chegan a tomar conciencia política da súa situación.
Pro si ben a politización dos labregos non é difícil, tamén é verdade que os moitos anos de opresión que veñen sofrindo, crearon neles un estado de
temor e dependencia que lIes fai caer nas actitudes
conformistas e fatalistas que os caracterizan.
Así, os labregos recoñocen perfectamente ós
seus enemigos, saben moi ben como son esplotados, pro o medo fainos vacilar e actuar moitas veces contra os seus propios intereses, incluso sabendo que eso é así. Por esto o labrego vota ó cacique, ou todo o máis absténse nas eleccións, aínda
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que se o cacique desaparecera celebraríao; o labrego paga a Cuota Empresarial a pesares de que
seipa que as Comisións Labregas «CC.LL.» teñen
razón cando dín que ninguén debería pagala. Non
é a despolitización ou ignorancia o que fai que esto suceda así, senon o medo.
O problema está, entón, máis na correlación de
forzas esistentes hoxe no campo que no da súa poIitización, que como dixemos esiste e é doada de
descobrir aínda que sexa a niveis primarios, pro mentras os labregos vexan mais fortes ós caciq~es e ó
poder, as dificultades pra que se alineen na loita de
liberación nacional serán maiores.
Non obstante, os labregos perderán o medo na
medida que vaian obtendo confianza nas súas propias forzas, na súa orgaización, na medida que vexan
recuar ó caciquismo ou que vexan que é posible
facelo recuar, polo menos nalgúns casos concretos,
atraveso da loita, na medida que vaian conquistando
reivindicacións a traveso das súas movilizacións, na
medida, en fin, que vexan que ó longo é posible
vencer.
Daí a importancia dos enfrentamentos nas loitas
habidas e que fixeron vir en masa ós labregos ó Sindicato Labrego Galego.
Polo tanto, nistes intres, no campo, orgaizarse
significa perder o medo.
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A IMPORTANCIA CUANTITATIVA
DA POBOACION LABREGA

O colonialismo produce, no campo, uns efectos moi
concretos que os diferencian claramente do sector industrial. Neste sector, dase unha disociación entre o
obreiro coma productor e o obreiro coma consumidor,
entre o eiso das relacións económicas e de producción: a fábrica e as relacións sociais e de convivencia: o barrio, de tal xeito que incluso os leva a orgaizarse en institucións diferentes como son o sindicato e as asociacións de veciños, con reivindicacións específicas e conflictos separados; de modo
que a movilización na fábrica non ten porque implicar a movilización no barrio e viceversa. E esto é,
porque esiste unha esplotación moi directa na producción poidendo ser localizados e atomizados os
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problemas, en cantos talleres e fábricas poidera
haber, senda cuantitativamente limitados.
Nembergante, no campo non ocurre esto. As
parroquias constitúen unha unidade báseca económico-social na que se integran as familias labregas formando un todo coas súas casas e leiras,
non hai separación entre relacións de traballo e relación de convivencia, entre o lugar de producción e o de consumo. Todo é un conxunto integrado por todos os veciños, sin que, polo tanto, haxa
separación de conflictos nin tampouco de orgaismas reivindicativos, posto que eles teñen que recoller nos seos programas tanto cuestións de producción coma da vivenda, da sanidade ou da escala.
Oeste xeito calquer conflicto que se plantexe
no campo afecta ás familias coma tales e por conseguinte ás parroquias no seu conxunto. Esto ocurre, tamén, porque no caso do labrego galego, como
xa dixemos, a esplotación dase du n xeito mais global e sobre todo na comercialización ou na intervención estatal, non poidendo ser atomizado ou limitado o conflicto coma no caso de ser esplotados
directamente na producción e donde o Estado xoga
un papel mais indirecto e morno.
Por isto, os proble~as xurdidos no campo afectan a unha gran masa labrega. Efectivamente, os
precios dos productos, a Cuota da SSA, a recuperación dos montes en mán común, a consecución
duns crétos asequibles, as milloras nos servicios
rurais, repercuten en cantos viven nese sector, por
eso a sensibilización diante deles é xeral e non só
a nivel de solidaridade, senon seren os propios pro176·

tagonistas desta situación; polo tanto a sua resposta
será mais masiva.
E se cuantitativamente a loita é importante, tanto coma que se trata da clase mais numerosa do
país, as posibilidades du n cambe.o cualitativo apartires deste sector fanse mais probables.
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A LOITA LABREGA IMPLICA
A OUTRAS CLASES POPULARES

o peso do sector agrario na economía galega
é evidente, de tal maneira que mais de un millón
setecentas mil persoas viven en entidades de poboación de menos de dous mil habitantes, e podemos
decir que a maiaría das vilas de Galicia, esceptuando os eixos industriais de Vigo e Ferrol, son sustentadas fundamentalmente polo campo.
Daí que calquer conflicto que afecte ós labregos
repercuta directa e inmediatamente nos que sin selo,
viven deles.
O desenrolo e atraso destas vilas depende do
campo e o enemigo delas é o mesmo que o dil, converxendo os seus intereses cós dos labregos posta
que a capacidade adquisitiva deste é necesaria pra
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que o comercio e industrias, das que viven aquelas,
prosperen.
Por esto calquer problema que xurda no agro
inflúe na economía das vilas que viven dese sector.
Si os mercados non son abastecidos e os labregos
non mercan, milleiros de pequenos e medianos comerciantes veríanse seriamente afectados.
Pro ademáis, os labregos vense o~rigados a venda dos seus productos a unhas empresas que 1I0s
pagan ó precio que queren e pola súa banda os pequenos comerciantes teñen que mercalles a istas
mesmas empresas eses productos do campo, tamén ós precios que elas lIes impoñen. A clase antagónica destes dous sectores é a mesma.
Por esto calquera taiga labrega ten importantes
recpercusións nesta poboación non labrega de pequenos comerciantes e industrias ou de servicios,
tacendo que os seus intereses converxan nunha
mesma loita antimonopolista e anticolonialista e non
é rebaixando os xeitos de loita ou moderando as
alternativas como ista poboación integrarase no movimento nacionalista galego senon que, pola contra, son as movilizacións as que lIes tan entender
a situación colonial e a necesidade de alinearse no
nacionalismo popular.
A práctica confirmáo. A loita contra a Cuota
Empresarial da SSA, por exemplo, tixo que moitos
establecementos públicos de varios vil as galegas
pecharan ante a consigna dada por las «CC.LL.».
E non só, o autor destas líneas foi convocado, en
plena folga de tractores, polo presidente e varios
compañeiros mais da Asociación de Taxistas dun
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municipio da cruña pra poñerse a disposición d~.s
Comisións Labregas pro que fixera falla. Ista movIlización conseguiu atraerse a un sector da pequena
burguesía vilega que difícilmente tomaría postura
con discursos teóricos cheos de boas razóns pro valeiros de práctica que é a que en definitiva obriga
a tomar posturas e a establecer correlacións de
forzas que permitan valorar a esa clase, sempre vacilante o lado de quen deben estar. Non é por solidaridad~ simplemente - cando os niveis de despolitización e incluso as características ideolóxicas pequeno-burguesás propias desa clase farían moi cuestionable que pecharan os seus comercios e deixaran
os seus traballos só por eso - senon que manifestaron o seu apoio ÓS labregos, sobre todo, porque
no fondo ven na supervivencia do campo a súa propia, e esto é o importante. Porque a loita de liberación non é unha loita de solidaridades senon de
intereses comúns dunhas clases ante a esplotación común.
A comprensión desto e a estensión dos conflictos do campo a toda esa inmensa poboación que vive del é necesario pro avance nacionalista e popular.
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A VIOLENCIA

Negar a violencia no proceso de liberación nacional galego, sería tanto coma negar ese mesmo
proceso. A violencia é consustancial ó poder colonialista, unha violencia que no caso dos labregos
manifestáse con toda a súa crudeza, sin tapuxos
nin sutilezas.
Unhas leis feitas pra asoballalo, que nin a nivel
formal, respetan a sua situación socio-cultural, ignorando a parroquia coma entidade básica coas consecuencias que esto trai na transgresión de todos
uns dereitos que Ites corresponden ós labregos. Un
código civil español que esquence toda a realidade
galega e actúa, polo tanto, na súa contra. Unha situación de sobreesplotación, de represión, de
sumisión.
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labrego, con todo en contra, aldraxado, indefenso, atemorizado, fundido na súa frustración,
dependendo do cacique-intermediario pra conquerir algo polo que suplica a veces, e élle concedido
outras, de forma paternalista e cuns costes que se
pagan en tempo de eleccións ou cando o cacique
precise, é quen sobre mais directamente a colonización do naso pobo.
O caciquismo é unha institución pró control do
labrego por parte das clases dominantes e do Estado nun ámbito cualitativamente distinto do ciudadán. O labrego vive pra quitar a pucha e baixar
a testa diante do cacique de turno. Este é o estado de violencia no que vive o labrego e cu ios resultados son a miseria a todos os niveis e a emigración da maioría da poboación agraria nova.
Ante esta situación estremadamente hostil,
de profundo desprecio e sin saída aparente, a resposta dos labregos é sempre en térmos de violencia.
Non hai eiquí etapas intermedfas, negociacións ou
folgas convencionais. A total marxinación que vive
o campo non permite esto, senQn accións desesperadas, enfrentamentos desiguales, pro nos cales, os
labregos, empezan a ser alguén.
Oeste xeito a movilización labrega diante dun
conflicto, calqueira que sexa a sua magnitude, é
unha auténtica declaración de guerra cuias imprevisibles consecuencias están dispostos a asumifas sin
recuar.

do por Mazaricos, As Encrobas, Baldaio, campaña
do Non Pagar a Cuota Empresarial da SSA, Autopista do Atlántico, etc., os labregos enfrentáronse coas
mans Iimpas contra as metralletas da Guardia Civil
en duelo de corpo a corpo, os labregos queimaron
instalacións, material e maquinarias das empresas,
os labregos sofriron multas, detencións, feridas e
martes de bala, nunha loita heroica cuio resultado
foi, ó menos, recobrar a súa identidade coma persoas ante a postergación inhumán a que lIes somete.
A violencia dos labregos é unha consecuencia
lóxica da actuación do colonialismo no campo. Castrala por unha línea negociadora, legalista, institucional, sería tanto como castrar a loita de liberación nacional e social. Faise pois, preciso, controlala,
enquenllala, dirixila; convertila en movilización conscente e continua, transformala en resistencia orgaizada firme e decidida.

Nefeuto, a longa hestoria do movemento agrario galego demostrou que esto é así. Nos últimos
anos, dende Castrelos de Miño deica Balea, pasan184

185

A FORZA PRINCIPAL
NA LIBERACION NACIONAL

A dep~ndencia colonial determina unha estructura económica facendo que o sector agrario teña un carácter relevante e fundamental na economía do país. Calquera plantexamento revol ucionario en Galicia tén que partir deste presuposto.
Na nosa Terra, ó redor dun 500/0 da poboación
activa traballa neste sector e pódese decir que moitos obreiros da construcción e de pequenas empresas vi legas é xente que alterna estas tarefas coas
do campo, no que teñen as súas familias, constituíndo un grupo moi sensibilizado diante dos seus
problemas e das súas loitas.
Así pois, a forza cuantitativa agraria é enorme.
Este sector representa o eixo da economía do país
e polo tanto del dependen a maioría das vil as e ci187

dades galegas, incidindo a súa situación na de miIIeiros de familias de pequenos e medios comerciantes e industriais. Trátase, ademáis, dun sector
sobreesplotado que sofre con toda a súa crudeza
as consecuencias do colonialismo cunha vida de miseria que empeza a cobrar senso na medida que se
rebela contra del, con toda a súa carga de violencia.
De esta maneira, podemos decir que o problema labrego en Galicia é o punto clave da liberación nacional do noso pobo.
A realidade galega hoxe non permite levar
a cabo a revolución proletaria xá, senon que é necesario facer previamente a revol ución nacional-popular, é decir, conquerir a autodeterminación baixo
o mandato das clases populares galegas, e pra
eso é necesario instaurar na nosa Terra o poder
popular, sendo polo tanto preciso que os protagonistas desa revolución sexan a «inmensa maioría»
do pobo galego, porque ela obedece a intereses interclasistas e non só do proletariado. Serán, pois, os
labregos, obreiros, mariñeiros, capas de pequena
burquesía, profesionais, intelectuais, etc., en estreita alianza, os que obxetivamente están interesados
nesta revolución e deberán facela. Os labregos
son a clase mais numeroda dentro deste maioría
e os que sofren os piores efectos da colonización.
Según isto, pódese afirmar que o labrego é hoxe
en Galicia a forza principal na loita de liberación
nacional e social, senda, o seu papel, decisivo nela.
E esto non é unha concepción agrarista da revolución senón a constatación do feito colonial na nasa
Patria, ande o labrego, pola situación de marxina188

ción, esplotación, e alleamento que padece, convírtese nunha clase totalmente revolucionaria.
Hai exemplos históricos noutros países de
que esto é así. A movilización labrega pódese decir
que foi a estratexia na que se basearon as loitas
de liberación dos países colonizados. Así en China,
Mao Tsé-Tung considerou ó labrego coma «base
única» prá súa victoria e incluso un 70 0/0 dos membros do P.C. Chino durante a guerra de liberación
pertenecían ó campesinado. En Vietnam o apoio do
campo foi fundamental, e en Angola e Mozambique
os labregos foron decisivos en ambas revolucións.
Na mesma Galicia, na pequena práctica que aínda
hai, vese esto tamén. As maiares movilizacións habidas nos derradeiros tempos faron por cuestións agrarias, e foi no campo onde os enfrentamentos toron
máis violentos e os actos de solidaridade e apoio
máis masivos.
Estamos con Fanon en considerar que os vellos
esquemas do proletariado como forza principal e case única e absoluta da revolución deixando ó labrego o papel de mero comparsa cando non ignorándoo,
responden a unha idea importada da metrópoli, porque efectivamente nos países industrializados o labrego constitue moitas veces unha clase reaccionaria na que incluso se apoia o poder.
Pro esto non é así nas situacións coloniais calqueira que sexa a forma que adopten.
Podemos rematar, entón, que a movemento representa en Galicia, o centro principal da loita de liberación nacional do pobo 9ale90 e que a clase
obreira debe apoiarse fundamentalmente nel guián189

doo de cara a enquenllar a forza que representa prós
fins da revolución proletaria.

o

AGRO GALEGO DIANTE
DO .NOVO MARCO POLITICO

Nembergantes todo o que dixemos, ¿será válido
nesta nova situación política?; agora que irnos entrar no mercado Común Europeo, ¿non vai haber un
cambeo radical das nosas estructuras agrarias de
caré. Lanha agricultura capitalista, moderna e dinámica?; entón, o campo, ¿non vai perder o seu papel
principal na revolución nacional-popular?
Estamos seguros de que son. E basámonos nun
principio: a agricultura está supeditada ós intereses
do capital monopolista industrial-comercial-financeiro e nunha situación colonial coma nosa, cunha economía eminentemente agrícola, esta, está subordinada o capital monopolista da metrópoli que faille cumplir a Galicia a función de suministradora de mán
de obra, materias, etc.
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Según esto, temas que ese capital monopolista establece un Programa Ag rario pro Estado Español a medio e longo plazo cunhas directrices que,
non é difícil de adiviñar, estarán en función da política agraria da CEE, da que unhas das súas características mais destacables son:
- A promoción dunhas esplotacións modernas, racionais, de unidades mínimas rentables.
- A especialización nas produccións.
- Unha boa estructura comercial.
- A eliminación do subempleo reducindo a poboación agraria activa (na CEE e PAA é dun
9 por cento).
- O retiro da poboación activa vella pra dar
paso ós xóvenes agricultores.
Pro resulta que en Galicia atopámonos:
- Cunhas cativas esplotacións minifundistas,
multiparceladas e irrentables.
- Cunha gran diversificación de cultivos.
- Cunha deficiente rede comercial.
- Cunha poboación activa agraria que representa o 50% do total da poboación activa
galega.
- Cun enorme envellecemento dista PAA.
Por conseguinte ó capital monopolista que se
move pola obtención do máximo beneficio ó mínimo
coste, interesaralle máis invertir, promover edinamizar unha agricultura rentable, competitiva e adaptada ás directrices do Mercado Común, como son as
zoas laranxeiras de Valencia ou olivareiras de Jaén
ou vinícolas da Rioja e Jerez, que nunha agricultura
atrasada coma nasa no que tense que facer todo.
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Nin aínda o caso da gandeiría de vacuno, a maior
riqueza do naso agro, veríase promocionada coma
as zonas da montaña de toda a cordillera cantábrica e pirenaica; ou da cuenca do Douro, ou incluso
das cuencas do Sur, por canto que estas teñen xa
unha base territorial amplia que lIes permite transformar unha gandería estensiva moito mais rentable
que o minifundismo galego ande caben «catro vacas». A nasa única espranza, os montes veciñais
en mán común, resulta que están degradados polo
toxo, polos piñeiros, polos alcolitos amais dos problemas esistentes pala sua titularidade, polo que a
súa reconversión en pastizales útiles levaría moitos
cartas e tempo que a lóxica capitalista non está
disposta a invertir ó menos dun xeito masivo e
inmediato.
Desta maneira podemos especular que a «reforma agrícola» que estáse a ultimar no Ministerio
de Agricultura repercutirá en Galicia do xeito seguinte:
1) Axudaráse e promocionaráse un tipo de esplotacións familiares ou cooperativas denominadas
«viables», é decir que teñan capacidade pra modernizarse e conquerir uns ingresos por persoa activa
que lIes permita unhas condicións de vida e traballo
equiparable ós out ros sectores. Pra isto, e no caso
da gandería vacuna que é ó que se dedican a maioría dos labregos galegos (amáis o M.C. é deficitario
en carne de vacuno polo que ista dedicación sería
hipotéticamente a mais rentable), necesítase unha
base territorial mínima. Calculando teóricamente que
unha hectárea pode manter a 2,5 vacas e que unha
esplotación de 25 vacas pode dar uns ingresos que
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xustifiquen esa viabilidade, consideramos, entón que
unha esplotación de 10 Has. de superficie, como
mínimo, pode ser «viable». En Galicia, polo tanto, hai
un 100/0 de estas esplotacións consideradas «viables», posta que esisten 38.795 de 10 e mais Has.
dun total de 385.553 esplotacións. Istas esplotacións
«viables» repartense (Censo Agrario 1972): 13.386
na Cruña; 17,483 en Lugo; 4.929 en Ourense; 2.997
en Pontevedra.
Polo tanto algo mais de 38.000 esplotacións son
susceptibles de recibir todo tipo de axudas, crétos,
pensións pro retiro dos vellos e que accedan á esplotación os xóvenes, primas pra deixar as terras
a quen as cultive millar, fomento da cooperación,
etc., etc.
Estas esplotacións entrarían de cheo nunha ecónomía de mercado de tipo capitalista e constituirán
a clase labrega típicamente pequeno-burguesa.
2) Manterase ó resto das esplotacións emprobecidas coma deica agora, donde os labregos cumplirán o papel de ser a mán de obra de reserva supeditada ós intereses industriais. O seu nivel de subsistencia será mantido por unha política de precios,
polo autoconsumo e palas remesas. dos familiares
emigrados. Istes labregos seguirán a ser a «causa
de emigración».
3) Incrementaráse un sector semiproletarizado, formado por un tipo de labregos que pasarán
a depender dunhas industrias agrícolas cuns contratos polos que se comprometen a producir o que
estas lIes dín, a venderlles a produción ó precio que
elas lIe marcan e correndo, os labregos, con todos
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os riscos das inversións, das pardas por razóns naturais e cos pagos das SSA. E por riba os cartas que
a empresa lIes paga por un lado, quítallo por outro
ó verse abrigados a mercarlle a ela os piensos necesarios pra producir. Este semi proletariado dase,
sobre todo, nos sectores de avicultura e de porcino, as súas esplotacións convirtense nun eslabón
mais das cadeas industrias eles pasan a ocupar
a función duns «proletarios a damicilio».
En consecuencia con todo o dito, podemos
contestar ás preguntas formuladas ó principio afirmando que na nova situación política, democráticoburguesa de integración en Europa, nada vai cambiar sustancialmente porque sempre necesitaráse
unha Galicia colonizada de base agraria pra manter un Estado imperialista de base industrial.
Santiago, Marzal de 1978
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