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SINOPSE
a

O despedimento de cinco traballado-
res da factoría Citröen que reclama-
ban  a  xornada  laboral  de  44  horas
derivou  nunha  heroica  folga  xeral
que paralizou durante 15 días a  bis-
barra  de Vigo en 1972, poñendo en
xaque ao réxime franquista e contri-
buíndo significativamente ao desgas-
te e fin do mesmo.

NOTAS DE PRODUCIÓN

A cidade de Vigo protagonizou en se-
tembro de 1972, tres anos antes da
morte de Francisco Franco, unha fol-
ga xeral que durou máis de dúas se-
manas e convocou a miles de traba-
lladores.  As  consecuencias  máis  in-
mediatas desta folga foi  o despedi-
mento de 4.000 traballadores, aínda
que ao final quedaron en 400.

A folga de Vigo do 72 forma parte do
subconsciente colectivo da socieda-
de viguesa e galega e que constituíu,
xunto co 10 de marzo ferrolán, o fito
principal na loita do pobo galego po-
las liberdades democráticas e os de-
reitos sociais no tramo final da dita-
dura, e na mesma participaron máis
de 40.000 traballadores e traballado-
ras da bisbarra de Vigo.

A pertinencia dunha obra audiovisual
en formato documental sobre estes
feitos  vén  dada  polo  interese  his-
tórico e social dese momento. Unha
historia moi interesante que analiza
e desenvolve os datos e testemuños
do acontecido apoiándonos en entre-
vistas  de  persoeiros  que  recordan
eses acontecementos e de expertos
que analizarán os feitos, ademais de
material  audiovisual  e  fotográfico.
Hoxe en día temos a posibilidade de
contar  con  testemuñas  reais  deses
días, aproveitando a experiencia en
primeira persoa desta xente e ache-
gando os acontecementos con vera-
cidade para que esta historia a coñe-
zan as xeracións máis novas e a re-
coñezan as xeracións máis maiores.

En definitiva, o feito de contar coa
maioría  dos  protagonistas  directos
da folga constitúe unha fonte docu-
mental  de  primeira  orde.  Existe
ademais unha considerable cantida-
de de material de arquivo: xornais
nacionais  e  estranxeiros,  emisións
televisivas, documentación fotográ-
fica, propaganda, etc.. 

O obxectivo principal do proxecto é
a creación dunha longametraxe do-
cumental de corte histórico no que,
a  través  dos  testemuños  persoais
dos protagonistas e da información
documental que existe, se retrate a
cidade de Vigo e a Galicia da época
na que ocorreron os feitos, e se rei-
vindique a súa achega fundamental
á consecución das liberdades e de-
reitos sociais no tramo final da dita-
dura.

A folga do 72 en Vigo, ao contrario
que a loita guerrilleira en Galicia ou
o 10 de marzo ferrolán, non foi na-
rrada  de  forma específica  en  nin-
gunha obra documental, polo que é
previsible o interese do mundo da
cultura e da historiografía do move-
mento sindical e político por un fil-
me que vén cubrir  o  baleiro  exis-
tente actualmente en relación a un
dos principais fitos do antifranquis-
mo no noso país.  A pesar  da can-
tidade de documentais relacionados
coa  memoria  histórica  en  Galicia
producidos nos últimos anos, aínda
non hai unha revisión cinematográ-
fica que aborde especificamente a
folga do 72.

A meirande parte dos protagonistas
dos  acontecementos  seguen  vivos,
constituíndo unha fonte directa de
primeira orde e fácil acceso. Existe
ademais unha considerable cantida-
de de material de arquivo en rela-
ción á folga do 72: xornais, emisións
televisivas, documentación e propa-
ganda dos folguistas.

A película artéllase principalmente
a través do material de arquivo (pu-
blicación, imaxes televisivas e foto-

gráficas)  e as  gravacións realizadas
ex profeso para o documental.

En  relación  ás  imaxes  de  arquivo,
non se  busca exclusivamente o  ca-
rácter  narrativo  e  testemuñal  das
mesmas, senón explotar o seu valor
simbólico e evocador.  Acompañadas
de música, utilizándoas por riba da
voz en off dos intervenientes, a tra-
vés da montaxe, etc.

A gravación dos intervenientes realí-
zase cunha iluminación pouco artifi-
ciosa  pero  coidada,  atendendo  ao
clima emocional das secuencias e ao
valor  connotativo das  localizacións,
das accións gravadas dos fenómenos
meteorolóxicos e do momento do día
no que teñan lugar: a intimidade da
noite  no  fogar,  a  mañá  como  mo-
mento de incerteza e esperanza, a
fábrica en ruínas coma signo do final
dunha época, unha chuvieira tras a
disolución da manifestación por par-
te da policía...

No relativo á inspiración, temos que
destacar unha serie de obras docu-
mentais  como  referencia  tanto  no
desenvolvemento da escrita de guión
como na posta en escena e realiza-
ción  dos  contidos  do  documental.
Temos que destacar a trioloxía titu-
lada  La  batalla  de  Chile (Patricio
Guzmán,  1972-79)  e  o  documental
Harlan  County (Barbara  Kopple,
1976), que narra o desenvolvemento
dunha  folga  mineira  nesa  zona  de
Kentucky.

En menor medida, películas de fic-
ción como A batalla de Alxer (Guillo
Pontecorvo, 1966),  Z (Costa Gavras,
1969) ou a recente Infancia clandes-
tina (Benjamín Ávila,  2011)  consti-
túen tamén unha fonte  de inspira-
ción en relación ao enfoque, estru-
tura e recursos narrativos.

Roi Cagiao fixo estudos cinematográ-
ficos na EGACI, o que o levou a diri-
xir e guionizar diferentes proxectos
documentais  e curtametraxes.  Ade-
mais destaca a súa experiencia como
humorista gráfico.
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