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Toma de contacto

Pois todo comezou a raíz do Proceso de Burgos, das manifestacións que houbo en Barcelona. 

Coñecémonos alí. Logo montamos unha folga do ensino, pois os dous eramos mestres, leva-

bamos traballando dende comezos de outubro e o 30 de xaneiro do ano seguinte aínda non 

nos tiñan pagado, co que ao convocar a folga todo o mundo se apuntou automaticamente. 

Foi necesario tan só un día de folga para que cobrásemos o que se nos endebedaba, parece 

ser que os apoderados, que eran os que realizaban os pagamentos en man naquela época, 

retiveran o diñeiro para obter intereses do mesmo.

Posteriormente, en agosto sae o convenio colectivo da construción, naquel momento 

Barcelona era unha cidade industrial e no mes de agosto non había nin dios, pois as empre-

sas daban vacacións e aínda non había demasiado turismo. Por tanto, aprobar un convenio 
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colectivo nese mes era como o que fan agora cos autocarros, que che soben en verán as ta-

rifas cando hai pouca xente para protestar. Nese intre chamáronnos a nós dentro da propia 

célula de ensino de Comisións Obreiras, a ver se podiamos acudir porque necesitaban xente 

para facer un piquete na construción para reclamar máis do que ofrecía o convenio. Daquela 

fomos a Badalona, onde está agora o Forum e estas chemineas [sinala cara a un punto no 

horizonte] que por aquel entón non existían, pasamos dende as 6 da mañá até as 2 da tarde a 

camiñar por todas as obras e Helena, que era a única muller do grupo, dicíalles, «compañei-

ros, estades aí a traballar cando tedes unha reivindicación que defender...» e ao ver a unha 

muller botarlles a bronca, eles pensarían, «esta tía está chalada», pero baixaban todos a 

cabeza. A consigna dende Comisións era que había que ir ao sindicato da construción e ocu-

palo, porque era dos obreiros. Mais nós que non eramos do sector, non faciamos nada alí, e 

menos Helena que era muller e non había ningunha na construción. Por tanto detivéronnos 

á saída do sindicato, a Helena e a min, estivéronnos a bater durante oito horas. Helena man-

tíñaos a raia: «Eu a vostede non o coñezo así que tráteme de vostede, igual que eu hei facer 

con vostede...». Era unha persoa moi enteira.

Muller e cineasta

Ser muller era un estigma, ela non podía facer cinema como autora, podería ser actriz pero 

non directora, e iso funcionaba así tamén no cinema máis alternativo, o Grup de Produ-

ció, do PSUC... Pere Portabella, por exemplo, montou un colectivo de cineastas alternativos 

como Llorenç Soler, Joaquim Jordà, Carles Durán... Cando Soler propón a inclusión de He-

lena no grupo, Portabella négase argumentando que ela era carne de canón. Eu estou con-

vencido que era misoxinia pura e dura, como muller podía estar na cama ou na cociña mais 

non podía estar no cinema, podía ser filmada mais non podía filmar. Ouvías comentarios, 

«claro, se vai cos obreiros é porque os pon e a ver se a chimpan, por iso quere facer cinema». 

Ouvín iso dicirmo a min, eu dicíalles, «de que ides! sabedes con quen estades a falar?, son 

o seu compañeiro». E estouche a falar de xente de esquerdas, hai un prexuízo misóxino que 

non era só do sistema senón que se estendía a outros grupos supostamente alternativos. 
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Por exemplo, se ti ves El sopar, de Portabella, unha película sobre presos políticos, verás 

que filma a dous presos e á muller dun deles reunidos nunha casa. Pois a muller o único que 

fai é servilos, está na cociña (sopar significa cea en catalán) e sírveos mentres eles son os que 

falan xa que estiveron na cadea e a outra non ten nada que dicir nin que facer alí.

O campo para o home

A nosa idea inicial era facer unha triloxía: o campo, a cidade e o bairro. O campesiñado, 

o obreiro industrial e os bairros populares. Dentro dese proxecto O campo para o home 

pretendía ser un ensaio xeral da situación agrícola en España, baseándose en libros amplos 

como os de Ramón Tamames. Queriamos filmar todos os niveis do campesiñado, dende o 

máis explotado de Galiza ou Andalucía, até o campesiño medio que podía vivir ben, como 

ocorría en zonas de Catalunya. Porén, as nosas limitacións económicas, provocaron que nos 

limitásemos ás zonas nas que estaba peor o campesiñado, é dicir o minifundio galego e o 

latifundio andaluz. Por aquel entón nin Helena nin eu podiamos traballar no ensino público 

pois non volveron contratar a aqueles que participaran nas folgas do sector e só contabamos 

co meu traballo como mestre en centros privados e co diñeiro que sacabamos de traducir 

textos de todo tipo.

Terra de minifundio

Empezamos o rodaxe por Galiza a través dos contactos facilitados pola galería Sargadelos de 

Barcelona, especialmente grazas a Inés Canosa, unha galega de familia pobre e campesiña, 

que estivera emigrada en Arxentina e á que Luis Seoane dera unha bolsa para que puidera 

estudar en Barcelona. Tamén entramos en contacto con Basilio Losada, que era profesor de 

galego en Barcelona, e cun profesor interino da facultade de Económicas. Entre todos ache-

gáronnos bibliografía, documentación e contactos. Nese momento poñémonos en contacto 

con Luis Seoane, que por aquel entón estaba en Galiza, e por medio del chegamos a Xosé 

Manuel Beiras, gran coñecedor da estrutura agraria galega que tiña escrito recentemente 

unha tese de doutoramento sobre o tema.
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Na universidade puxéronnos en contacto cun cura da zona de Arzúa, Primitivo Gar-

cía paréceme que se chamaba, que era un santo. Por aquel entón en Barcelona había curas 

obreiros que sabían máis de marxismo que algúns comunistas, lían O Capital e estudábano... 

Este non, era un cura de aldea, un home que vivía co seu pobo, ao que lle doía a súa situación 

e estaba disposto a contribuír no filme. A maioría das tomas e as entrevistas son, por tanto, 

de zonas próximas a Arzúa, onde a xente era moi acolledora e hospitalaria. Lembro unha 

señora que nos quería agasallar unha manta de liño e dicíanos «Non, isto non dá traballo, 

fágoo cando chove...»1; era unha muller practicamente cega, vellísima, que fixera unha man-

ta para a que plantara o liño, recollérao, tecérao... todo o proceso fixérao no seu tempo libre, 

cando chovía, e non había xeito de marchar de alí sen aceptar o que che ofrecían. 

O latifundio andaluz

A gravación da parte andaluza foi moito máis improvisada que a galega. Aínda que é certo 

que en Catalunya hai moita inmigración andaluza, a maioría era practicamente analfabeta, 

traballaban no campo, sobre todo na vendima, a onde tiñan que levar a toda a familia a tra-

ballar, co que a escolarización era moi baixa. Tamén había centros andaluces e xente con 

cartos pero eran algo fachas, bastante relacionados con exaltacións da festa nacional e coa 

España fascista. Por tanto desprazámonos a Andalucía co noso Dous Cabalos sen apenas re-

ferencias e unha vez alí, de novo grazas á colaboración de curas progresistas, fomos facendo 

contactos. Empezamos por Córdoba, e logo fomos a Los Corrales, na serra sur de Sevilla, 

entre esta provincia e Málaga, preto dun pobo que se chama Alameda, nas proximidades de 

Osuna. O nome de Los Corrales vén de Los Corrales del Duque de Osuna, un nome significa-

tivo que di moito da propiedade da terra nesa zona. As comunicacións entre estas localida-

des eran penosas, pois os camiños eran de pedra e nós viaxabamos nun Dous Cabalos a 5 por 

hora para que non escachara o carro. 

Tradición republicana

Toda esta rexión fora na época republicana unha zona anarquista e, por exemplo, no filme 

intervén o que fora secretario da CNT do campo andaluz. Tamén contamos coa colaboración 

1 En galego no orixinal (N do T.)
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do cura que nos acolleu na súa casa, Diamantino García Acosta, fundador do SOC (Sindica-

to de Obreiros do Campo), situado á esquerda de Comisións, sindicato marxista pero máis 

anarquizante, moi radicais nas súas propostas pero non tan de partido como outros. Este 

sindicato colleu bastante forza na época sendo a localidade máis emblemática Marinaleda. 

Se ti miras a prensa daqueles anos, era o único pobo de España que puido realizar unha es-

pecie de colectividade na que todo era do pobo, existía un traballo colectivo para entre todos 

construír a escola, por exemplo. Era comunista no sentido primitivo da palabra, cun concello 

que funciona de forma asemblearia.

Ademais dos campesiños tamén buscamos voces expertas sobre a propiedade da terra, 

neste caso acudimos a Pascual Carrión, enxeñeiro agrícola de profesión e mentor intelectual 

da reforma agraria durante a Segunda República.

Fotograma de O campo para o home (Helena Lumbreras e Mariano Lisa, 1973)
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Esta entrevista viu a luz na publicaçom O campo hoxe, repartida em ocasiom da jornada do  mesmo nome orga-

nizada polo Cineclube de Compostela e a Asociación Ánxel Casal em Arçua o 9 de Outubro de 2010. O presente 

texto está regido sob liceça Creative Commons 3.o BY-NC-SA e foi liberado no blogue Quantas letras para um 

rio  em Outubro de 2010


