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O ocaso dos
boinas negras
Aínda que fóra de hora -xa delegou
no fillo o poder que monopolizou
durante 22 anos-, José Luís Baltar
terá que darlle a Castelao a
satisfación dun soño cumprido: ver a
un cacique ante a Xustiza. Malia que
a causa se centra nas contratacións
de persoal presuntamente delictivas,
o que realmente se vai xulgar é una
das máis perversas maneiras de
practicar a política en democracia.
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O peón de Fraga, Rajoy e Feijóo, ante a Xustiza
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“

¡Qué vai ser de min sen caciques!”, laiábase Castelao
nunha autocaricatura publicada no xornal madrileño El Sol
cando Primo de Rivera instaurou unha censura que os facía
desaparecer no humor gráfico. Mal
sabía entón ou autor de Cousas da
Vida que o caciquismo ía chegar ata o
século XXI ocupando páxinas nos xornais, nos de Galicia e nos de Madrid. O
sarabullo do vello caciquismo, personalizado no expresidente do PP e da
Deputación de Ourense, José Luis
Baltar Pumar, percorreu as veas da
política galega neste chuvioso inverno
do 2013. Fíxoo a raíz dunha decisión,
longamente meditada (o que leva a
pensar máis na conveniencia política da
súa presentación que na urxencia por
clarificar o acontecido durante 22 anos
na Deputación) do fiscal xefe de
Ourense, Florentino Delgado Ayuso.
O representante do Ministerio
Público decidiu imputar o exbarón do
Partido Popular na provincia por un delito de prevaricación nas contratacións,
presuntamente irregulares, levadas a
cabo con ocasión do congreso do PP,
celebrado o 30 de xaneiro do 2010, no
que o vello político entregou a xefatura
do partido ao seu fillo, José Manuel
Baltar Blanco. Dous meses despois da
cita congresual, o PSdeG denunciara
ante o fiscal a suposta irregularidade
dun proceso de masiva contratación
laboral, que ademais coincidía coa
tamén suposta intención de mover vontades a favor do traspaso dinástico de
poderes: de Baltar pai a Baltar fillo.
A sucesión non saíra como se esperaba, un camiño de rosas e de exaltación do baltarismo. Cando ninguén o
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pensaba, entre bambolinas e con luvas
de seda para non deixar pegadas,
moveron os fíos os novos gurús da
dereita galaica, Alberto Núñez Feijoo e
Alfonso Rueda, co gallo de intentar
rabuñarlle, ou polo menos restar, protagonismo ó apelido que ocupou a política ourensán e galega durante máis de
dúas décadas. O sucesor de Fraga
encontrou no alcalde de Verín, Juan
Manuel Jiménez Morán -un baltarista
con estreitas relacións políticas e familiares coa familia Baltar-, o peón necesario para tentar estragar o espectáculo
de entronación de José Manuel Baltar,
que prepararan minuciosamente. A
inesperada irrupción do PP de Galicia
deu lugar a longos días de cambadelas,
presións e mesmo navalladas trapeiras.
Mobilizáronse todos os resortes para
asegurar a sucesión do pai polo fillo.
Mesmo se abriu unha sucursal bancaria
fóra de horario laboral, para pagar en
prazo as cotas de varios militantes para
que así puidesen votar.
Era a guinda en Ourense dun
tempo que quedará acuñado na historia da política local e galega que se
coñece por baltarismo. Foi Baltar o

fundador dun modelo de práctica política e de administración do poder que
enraiza coas prácticas caciquís dos
séculos XIX e XX. A súa xestión revestiuna dunha pátina de bonhomía e
proximidade, unha táctica que lle deu
abondosos froitos. Non só o viñeron
arroupando lexislatura tras lexislatura
unha maioría de ourensáns de a pé,
senón tamén os seus correlixionarios
do PP, os seus rivais da oposición e
unha maioría de institucións provinciais e autonómicas que voluntariamente se sometían, malia non teren
dependencia directa, ao poder omnímodo que durante 22 anos ostentou o
exalcalde de Nogueira de Ramuín,
exsenador, exconcelleiro de Ourense
e expresidente da Deputación.
Cando comeza o baltarismo? Como
se consolidou? É mérito persoal do fundador ou demérito da oposición? Canto
de resignación dun pobo ten a entronización dun exercicio do poder ao que
se lle poden aplicar todos os ismos: personalismo, caciquismo, nepotismo,
enchufismo, amiguismo...? Un día pregunteille a Baltar: “Gustaríalle pasar á
historia como o último cacique?” A súa

5-enfoco:f-en foco 30/01/13 10:58 Página 13

Baltar acumulou poder político facendo
da Deputación o seu particular banco de
favores e de votos.
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resposta foi: “A fama de cacique gañeima porque algúns se empeñaron en
que a conquiste. Os que veñen falar
comigo non sacan esa conclusión. Do
meu despacho saíron moitos señores
de provincias de fóra de Ourense que
me dixeron non é xusto o que se
quere vender de ti. A min tenme sen
coidado”. Tanto lle tiña sen coidado,
que en sucesivas contestacións xa utilizou, sen rubor, o termo por el acuñado de cacique bo.

As orixes de Baltar e da rede
caciquil de poder
Para entender a persistencia ata a
segunda década do século XXI do
caciquismo bo de Baltar hai que facer
un repaso pola historia dos últimos cincuenta anos de Ourense e Galicia.
Porque Baltar non é, como ás veces se
adoita dicir sobre todo nos medios de
comunicación da capital de España, a
ovella negra dunha dereita moderna e
democrática. Baltar é consecuencia do
xene do caciquismo desenvolvido
secularmente no Finisterrae. Se Baltar
fose americano, sería un respectado

self made man, o home que da nada
soubo acumular un emporio de poder
político e económico. Pero como é
galego, o seu proceder á fronte dunha
institución pública encaixa no prototipo
do cacique que xa se daba por enterrado. Se persistiu ata o 31 de xaneiro do
2012, é porque no seu Ourense natal
encontrou o caldo de cultivo propicio
para xerar unha práctica política que
tiña como lema fundamental o de facer
favores e cobralos en votos. “Eu levántome da cama pensando a ver a quen
podo axudar, a ver quen vai necesitar
de min, a ver quen quere que lle bote
unha man, e esa filosofía ponnos a
cada un no seu sitio, e a min dáme
votos”, dixo en La Voz de Galicia a
mediados do seu mandato.
O 3 de abril de 1979, con ocasión
das primeiras eleccións municipais da
democracia -as anteriores foran 48
anos atrás-, o escritor Eduardo
Blanco-Amor expresara unha angueira
á carón das Burgas: “Desexaría que
non fosen aos concellos ningún dos
alcaldes que tivesen estado ao servizo
do réxime anterior”. Nin Blanco-Amor
viu cumprido o seu desexo, nin a histo-

ria dos seguintes anos lle deparou ao
autor de A Esmorga unha satisfacción
póstuma. Baltar, que fora alcalde con
Franco, abriuse paso á sombra do seu
mentor, Eulogio Gómez Franqueira, e
do discípulo predilecto deste último,
Victorino Núñez. Quen inicialmente
fora un mestre de escola e deseguida

Eu levántome da cama
pensando a ver a quen
podo axudar, a ver quen
vai necesitar de min. Esa
filosofía ponnos a cada
un no seu sitio, e a min
dáme votos.
un empresario innovador erixírase no
motor do desenvolvemento económico
nunha provincia pobre e desgastada
pola emigración, deparándolle esa súa
fortaleza un gran poder político.
Cando xa empezaba a esmorecer
a longa noite de pedra do franquismo,
a figura de Franqueira foi o eixe sobre
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o que xirou en Ourense o tránsito da
ditadura á democracia. A historia da
transición ourensá é a historia de personalismos sucesivos, todos eles
enraizados no antigo réxime. Dende a
primeira maioría de UCD con
Franqueira á fronte, pasando polas
sucesivas maiorías do PP, con Baltar
á fronte, Ourense mostrouse sempre
como unha provincia submisa, máis
dada a obedecer que a protestar.
Para entender o liderado de Baltar
hai que mergullarse na personalidade
de Franqueira. Así o definía Celso
Montero, xa fenecido, refundador do
PSOE en Ourense e durante anos
senador: “Franqueira foi o home máis
poderoso dos que se dedicaron á política na provincia de Ourense. Xa fora
procurador en Cortes en tempos de
Franco. Era unha personalidade fóra
do común, pero sobre todo un empresario (entón á fronte das cooperativas
de UTECO, hoxe COREN) que viu a
importancia que tiña para a súa actividade ter contactos políticos en Madrid
e estar ao lado do poder. Tiña unha
estrutura de poder importante, con
miles de persoas ao seu cargo, e de
aí, saían os seus votos”. Conta o profesor Julio Prada no libro Galegos de
Ourense, que “Franqueira movía os
fíos do poder político, económico e
social da provincia grazas aos múltiples resortes que tiña nas súas mans:
non había concello no que non funcionase unha oficina da Caixa Rural e da
Caixa de Aforros Provincial, que non
tivese constituída a súa Irmandade de
Labradores e Gandeiros, e en non
poucos había un bo número de granxeiros ou asalariados de Coren dispostos a converterse en axentes elec-
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torais no tránsito da democracia orgánica e representativa”.
Un deses granxeiros foi José Luís
Baltar Pumar. Granxeiro no seu concello natal de Esgos e axente electoral

Lonxe de ser o home de
de palla que Vitorino
Núñez quixo que fora,
Baltar axiña decidiu
converterse no epicentro
do poder ourensán.
en Nogueira de Ramuín, onde exercía
de mestre. Coa democracia empezaron os días de viño e rosas para
Franqueira e os seus discípulos de
Uteco. Dándolle cabazas a Fraga,
embarcáronse na UCD de Suárez e
foron apuntalando a rede na provincia,
o que nas eleccións xerais de 1977
lles rendeu un total de 100.828 votos.
Porén, a caída en desgraza da UCD
tamén lles pasaría factura, e mesmo
estivo a piques o propio Franqueira de
quedar sen escano na desfeita do 28
de outubro de 1982 -63.997 votos
para AP; 52.837 para UCD e 50.129
para o PSOE). Nesa mesma e negra

noite electoral dixo o que quería que
escoitasen todos: “Os partidos nacionalistas vascos e cataláns aumentaron... Iso pode que fose unha liña que
debería de tomar Galicia!”.
E así naceu Coalición Galega, co
apoio doutros colectivos e personalidades do resto de Galicia, que durou o
que dura un curto inverno, pois a embolia cerebral de Franqueira, por unha
banda, e as loitas intestinas que terían
lugar máis tarde, remataron cun partido
que cos seus 11 deputados fora chave
nas autonómicas do 85. Ourense
tomou a dianteira fundando Centristas
de Ourense, que despois serían de
Galicia. Foi un invento de Vitorino
Núñez para apuntalar a Manuel Fraga
no seu intento de desembarcar en
Galicia. Tralo desembarco, os homes
de Franqueira asinaron co fundador de
AP unha alianza, reservándose sempre
a autonomía provincial que precisaban
para seguiren tendo o control. Vitorino
Núñez detectouno durante a década
dos oitenta, pero acabou aceptando a
presidencia do Parlamento, en
Santiago, equivocándose ao pensar
que seguiría tendo ese poder de control
poñendo na Deputación, da que ata ese
momento era presidente, a Baltar.
Lonxe de ser o home de palla que
Vitorino Núñez quixo que fora, Baltar
axiña decidiu converterse no epicentro
do poder ourensán. Comprobouno de
inmediato o xa presidente do
Parlamento: seguira tendo un xogo de
chaves da Deputación durante as primeiras semanas do tránsito, ata que un
día se atopou coa pechadura cambiada. Os 22 anos de baltarismo tiveron
nese tempo e nese xesto simbólico o
seu verdadeiro arranque.
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O populista que vendeu fume
por votos durante 22 anos
Non sempre é real que o alumno
supere o profesor. Se o lema de
Franqueira era obter o poder político
para dende el potenciar o desenvolvemento económico da provincia, o
de Baltar trocouse tan só en gañar
eleccións para obter poder político e
favorecer os seus. Para el os ingredientes fundamentais dun político
deben ser “populismo e xestión; se
tes os dous entón es un crac, un fóra
de serie”. O crac Franqueira deixou
paso ao populista Baltar que gañou

eleccións, pero non freou a deterioración da provincia.
No seu longo mandato, Ourense
perdeu bastións da importancia estratéxica de Caixa Ourense, entregada por
un prato de lentellas distribuído entre
escasos comensais, pero sen ningún
retorno para o benestar colectivo.
Empresas importantes como Citröen,
Valeo e outras deslocalizáronse, e os
eixes principais do seu actual poder
económico -a lousa, o téxtil e a viticultura- desenvolvéronse á marxe da acción
de Baltar. Polo camiño quedou un Plan
Estratéxico de Ourense, que redactou o
grupo vasco LKS e que pagou con 100

millóns de pesetas a Deputación. As
recomendacións dos técnicos vascos
quedaron inéditas.
Non foi a de Baltar unha política
de análises e estudos previos ás
tomas de decisións. A súa foi unha
política de ocorrencias e de escaparate para encher de promesas os oídos
dos seus votantes que vían como
unha e outra vez prometía pero non
facía. Ocupou a maior parte dunha
campaña electoral prometendo a
construción dunha Cidade do Motor
en Verín, con circuíto de Fórmula 1
incluído,
para
competir
con
Barcelona, Madrid e Xerez. Noutras
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prometeu que a empresa catalá
Samalús S.L. investiría dous mil
millóns de pesetas nun complexo termal en Ourense, creando catrocentos
postos de traballo. Co apadriñamento
de Fraga, que lle deixaba facer, explicou o proxecto Ourense cara ao novo
milenio, que ía revolucionar a cidade
e que dorme o soño dos xustos.
Noutra cita coas urnas anunciou a
instalación en Melón dunha fábrica de
coches eléctricos -Xero- que produciría milleiros de vehículos e daría centos de postos de traballo, chegando a
cubrir na Deputación a reserva de
postos laborais.
Entre lexislatura e lexislatura, un
sen fin de astracanadas. Por caso, o
contrato feito cunha empresa de
Madrid para que planificase e lanzase
o desenvolvemento económico da pro-
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vincia. A empresa -Suindor S.L.-, dirixida por Gonzalo Espinosa de los
Monteros, encargaríase de xestionar e
desenvolver tódolos parques empresariais de Ourense. Foi a estafa dos selos
descuberto cando o diario La Voz de
Galicia informou de que a empresa que
chegaba á cidade das Burgas como
míster Marshall a España, se constituíra cun capital de 500.000 pesetas catro
días antes de asinar o convenio, e que
sería a Deputación a que poría á súa
disposición oficinas e traballadores propios, adiantándolle 800.000 pesetas
polos meses que tardasen en realizar
ese traballo. Todo estaba asinado e
rubricado. Porén, todo quedou en auga
de borrallas.
Foi a súa forma de gañar eleccións en Ourense. Mesturando promesas incumpridas e buscando res-

ponsabilidades alleas. “Se as empresas que quixesen instalarse en Vigo
ou A Coruña non tiveran axudas, e as
que o fixesen en Ourense ou Lugo
foran estimuladas con subvencións
do 60 por cento ou o 80 por cento,
cambiariamos o escenario”, dixo
Baltar en La Región en 2005. Tamén
tivo críticas para os empresarios
ourensáns que non se implicaban:
“En Vigo, os empresarios están dispostos a arriscar, mentres que os de
aquí din que queren moito a terra
pero non arriscan. Así que as nosas
propostas acaban indo para alí, porque Vigo resístese a que haxa algo
en Ourense”.
Precisamente foi este concepto de
ourensanismo o que o levou a meterse a empresario futbolístico. En maio
de 1998, nunha decisión que vendeu
como a recuperación dunha institución ourensá en mans alleas, Baltar
mercou accións de C.D. Ourense por
un importe de 125 millóns de pesetas
que engadía aos 43 millóns dos que
xa era propietario. As accións vendéraas unha sociedade do entón editor
do Grupo Zeta, Antonio Asensio. Gran
fiasco. En pouco máis dun ano, o club
tiña unhas débedas de mil millóns,
que aínda hoxe colean nos despachos da Facenda. Baltar viuse obrigado a abrir unha “colecta popular”, con
centro de recadación na Deputación,
para evitar o embargo do seu soldo
que xa instara o editor Asensio. Unha
das persoas de confianza de Baltar
durante anos -exdelegado de Medio
Ambiente- aínda hoxe tenta xustificar
ante Facenda de onde saíron os
800.000 euros que utilizou para pagar
as accións das que é propietario.
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O número 0 do fracasado Orense Diario, co que
Baltar quixera desafiar ao centenario La Región,
con cuxos propietarios acabaría selando
finalmente un pacto de lealdades e intereses.
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Non foi esta a única incursión de
Baltar no mundo da empresa. Atrás
quedaron os seus tempos de cooperativista de Coren, o que lle valeu distincións de mellor granxeiro do ano en
máis dunha ocasión. Tamén se
embarcara na posta en marcha dun
xornal, Ourense Diario, que nacía co
propósito de ser contrapeso local ao
diario La Región. A operación na que
embarcara varios compañeiros de
partido fracasou estrepitosamente.
Tralo peche prematuro do xornal,
Baltar esqueceu os contrapesos
mediáticos e estableceu unha perenne maridaxe, de amizade e de intereses, cos propietarios do centenario
xornal ourensán La Región.

A provincia de Ourense,
despoboada e pobre
Nin como empresario nin como xestor
público foi José Luis Baltar un crac.
Os datos demográficos da provincia
son clarificadores. Ourense pasou dos
435.579 cidadáns que tiña cando
Baltar tomou o poder aos 330.257 que
ten na actualidade, o que supón unha
mingua dun 25 por cento da poboación. Destes, tan só 106.000 son activos, dos que 30.407 están no paro. O
proceso de envellecemento foi especialmente intenso en Ourense, onde
os maiores de 65 anos representan o
30 por cento da poboación.
Tódalas estatísticas levan á provincia ao último lugar da escala en benestar. Non é do que se responsabiliza
Baltar, quen recoñecía esa realidade
pero botando balóns fóra: “A provincia
de Ourense era a última comigo, era a
última antes de que estivese eu, e oga-

A provincia de Ourense
era a última antes de
que estivese eu, e ogallá
teña sorte o que veña
detrás de min e a saque
de onde está.
llá teña sorte o que veña detrás de min
e a saque de onde está. Eu non deixo
de facer esforzos para que isto non
sexa así, pero a tarefa é de todos, non
de un”. Non di que eses todos cifraban
o renacer de Ourense na acción do que
estaba no vértice superior da maioría
das decisións que se tomaban na provincia. “Imos falar co Baltar”, era a
expresión máis ao uso cando en cal-

quera sector xurdía unha dificultade.
Baltar non tiña unha vara máxica, pero
si que tiña un clásico “¡Feito!”, co que
repartía boas palabras e subvencións a
destra e sinistra, sen concursos públicos nin baremos previos.
Tivo a habilidade de que a maioría
social da provincia entendesen como
un favor persoal do político o que era
un dereito do cidadán e que, por riba,
llo pagasen con votos. Uns votos que
enchían o cabaceiro do PP, pero que
eran pagados con fondos públicos. O
endebedamento da Deputación que
deixou Baltar é dos máis elevados de
Galicia. Segundo estimacións técnicas, os 53 millóns de euros de déficit
supoñen un lastre ata o 2030 para a
institución, que ten que abonar neste
ano 4,4 millóns de euros de préstamos e intereses.
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Rajoy: “Non teño a máis
mínima diferenza con Baltar”
Que co tempo acumulase tanto poder e
con tan cativos resultados económicos
e sociais para a provincia de Ourense
non tería sido posible sen a conivencia
non só do pobo que o consentiu, senón
dos sucesivos líderes do Partido
Popular que o ampararon. E iso a pesar
de que en moitas ocasións os puxera
colorados por sentiren vergoña allea ou
por verse entre a espada e a parede.
Por caso cando dixo en sesión plenaria:
“nestes catro anos de Aznar no poder,
Ourense non levantou cabeza”. Ou
cando pechou o seu fillo e catro deputados máis nun piso de Santiago presentándolle a Fraga un ultimato contra
Jesús Palmou, secretario xeral, e a
favor do seu antecesor, Xosé Cuíña. Ou
cando vetou a Feijóo, entón vicepresidente de Fraga e hoxe presidente da
Xunta, nas listas do PP de Ourense,
obrigándoo a buscar acomodo en
Pontevedra. Ou cando en plena rolda
de prensa na Deputación chamou ao
conselleiro de Industria, Juan Yuste,
para en expresión literal “cantarlle as
corenta” pola falta de apoio aos proxectos locais. Ou cando saldou as críticas
do Consello de Contas á xestión da
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Deputación cun sonoro “se lle facemos
caso ao Consello de Contas, amolamos
aos paisanos”. Ou cando prescindiu
dos 76 alcaldes do PP na preparación
do congreso galego do 2002, no que
Ourense defendía o relatorio “Un novo
compromiso cos concellos galegos”.
Ou, en fin, cando dende Faro de Vigo,
meses antes de retirarse, lanzou un
aviso para navegantes: “O pulso que se
lle botou a Fraga tamén se lle pode
botar a Feijóo no seu momento”.
Estes desaires, que só son parte
dunha longa colección, nunca tiveron
resposta nos sucesivos líderes do PP,
que valoraron por riba de todo o cabaceiro de votos de Ourense. Un cabaceiro que administraba Baltar con
éxito. Xa demostrara telo cando era
alcalde en Nogueira de Ramuín, conseguindo un estratosférico 78,97 por
cento nas municipais de 1995. Pero
sempre acabou acadando porcentaxes moi altas en calquera das seguintes eleccións ás que se presentou.
Amosou, efectivamente, poderío electoral. Cabe subliñar o 83,89 por cento
de apoio para o PP acadado nas municipais do 2011 no seu Esgos natal, co
seu fillo ocupando o número dous da
candidatura; ou os 125.439 votos que
unha descoñecida candidata do PP

logrou para o Senado, cun total de
239.867 votantes, no 2004. Foi a
marca para a Cámara alta non superado nin por Baltar cando foi o candidato
(103.843 votos no 1993, e 107.682 no
1996; ou o 57,19 por cento conquistado no 2000 nas eleccións ao Congreso
dos deputados). Non lle foi peor nas
autonómicas, nas que o teito quedou
nun 57,20 por cento no 97, coa fronteira sempre no 50 por cento (o 49,05,
nas derradeiras de outubro).
Os moitos réditos electorais que lle
daba ao PP deixáballe as mans libres
para colocar no goberno da Xunta -xa
fosen conselleiros, delegados ou xefes
de servizos- aos seus recomendados.
Tamén tiña barra libre para impoñer nas
listas electorais non aos máis capaces,
senón aos máis amigos. E todo iso
regado de piropos como o que lle dedicou Mariano Rajoy nunha das súas visitas a Ourense despois do intento de
desestabilizar a Fraga: “Non teño a
máis mínima diferenza co señor Baltar.
Pero xa dende tempo inmemorial. Non
a tiven nunca. Creo que Baltar é un
extraordinario presidente do partido, un
gran presidente da Deputación, e veño
a dicirlle que me axude a gañar as eleccións xerais coa maior diferenza posible
aquí en Ourense”. E Baltar gañábaas.

5-enfoco:f-en foco 30/01/13 10:58 Página 19

Unha feble oposición, con Pachi
Vázquez en interdito
A estes éxitos electorais non foi allea
a oposición coa que tivo que lidar
Baltar. Mentres el consolidou un liderado forte, a oposición, nucleada en
torno ao PSOE e ao BNG, non foi
quen de atopar o líder que servise de
forte contrapunto, capaz de convencer
a cidadanía de que había outra forma
de gobernar radicalmente distinta á de
Baltar. No PSOE sucedéronse os
voceiros que lle facían fronte, sen que
ningún, agás o hoxe secretario xeral
do PSdeG-PSOE, Pachi Vázquez, se
consolidase no tempo. Os do PSOE, e
tamén os do BNG, primaron máis a
Deputación como un trampolín persoal para facer carreira política que
como factoría na que mudar as políticas clientelares.
Do seu máis directo rival, Pachi
Vázquez, díxose deseguida que era “o
Baltar do PSOE”, non só polos casos

de contratación de persoal denunciados polas centrais sindicais no concello
do Carballiño, no que foi alcalde, senón
pola súa afirmación pública de que o
PSOE para gañar en Ourense tiña que
facer como Baltar: colocar amigos, ir
aos enterros, prodigarse socialmente...
Pachi Vázquez mostrouse máis activo
nas descualificacións dialécticas en roldas de prensa que na articulación dun
sistema alternativo ao clientelar.
Desautorizaban os chiringuitos que foi
ideando Baltar para ampliar os postos
de traballo ao seu servizo, pero acababan colaborando neles. A proba podémola concretar coa creación do hipódromo de Antela. Mentres denunciaban
a dilapidación do investimento, Pachi
Vázquez non tivo reparo en acompañar
a Baltar a París para fichar os primeiros
sementais que a Deputación contratou
para o recinto ecuestre, hoxe en vías
de desmantelamento polo fillo de
Baltar, co que busca aforrarlle un millón
de euros á institución.

Eu son un peón, de
Fraga, de Aznar e un
peón do PP. E cando
cheguen outros, serei
tamén o seu peón.
O home que no seu Esgos natal
soñaba con ser bispo (“de non me ter
dedicado á política, ao mellor tería
sido bispo. A morte do meu pai, obrigoume a deixar o seminario para
empezar a miña vida laboral. Catro
anos despois de abandonar o seminario, seguían pensando que eu reingresaría. Non foron profetas, porque
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Nunca faltaba, iso si, á comparecencia pública do líder do PSdeG
para difundir entre a prensa nas
semanas previas a cada consulta
electoral a lista dos 300 enchufados
de Baltar, un relatorio familiar do
nepotismo baltariano. Tampouco o
BNG puxo contra as cordas a Baltar
cos seus sucesivos voceiros, que non
duraban máis dunha lexislatura. Do
espírito de confrontación que se
encontrou Baltar na esquerda dá fe
esta frase, dita por el no diario La
Región: “A fusión das caixas foi unha
decisión política. Ao PSOE e ao BNG
informóuselles entón de toda a situación, e non abriron a boca”.
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eu non fora ao seminario por vocación, senón por necesidade, pois era
o único lugar onde estudar”) converteuse nun colleiteiro de votos para
Fraga, Aznar, Rajoy e Núñez Feijóo:
“eu son un peón, de Fraga, de Aznar
e un peón do PP. E cando cheguen
outros, serei tamén o seu peón”).
E agora, cando rematou a súa vida
política, terase que ver coa xustiza pola
contratación eventual de 104 traballadores durante tres meses. Non é a primeira vez que Baltar pasa por un xulgado por motivos semellantes. Xa o
fixo na última década do século pasado. Foi cando os catro aprobados
nunha oposición resultaron ser os fillos
de coñecidos políticos conservadores
moi relacionados con Baltar: do presidente da Deputación de Lugo Cacharro Pardo-, dos alcaldes de
Monterrei e San Cibrán dás Viñas e un
exalcalde de Ourense. Naquela oca-
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sión quitáralle ferro a esa circunstancia:
“Son amigos meus porque nesta provincia teño máis amigos que ninguén”.
Tamén o quixo xustificar Fraga Iribarne

Baltar xustificaba a
contratación de xente do
PP dicindo: Son amigos
meus porque nesta
provincia teño máis
amigos que ninguén.
cando dixo aquela boutade de que “os
fillos de familias prominentes teñen
máis posibilidades”. A sentenza xudicial naquela ocasión fora benigna con
Baltar ao obrigarlles tan só a repetir un
exercicio aos opositores, pero sen
entrar no fondo do asunto.

Aínda que saíra de rosas, viuse
obrigado pola presión mediática a cambiar os criterios de formación dos tribunais de oposicións que ata esa data de
1998 presidía el. Cambiouse o método,
pero non cesaron as acusacións de
favoritismo partidario e nepotismo en
cada unha das probas que se foron
sucedendo na Deputación. A habilidade
de Baltar mostrábase tamén na composición dos tribunais. O secretario de
todas as probas era José Eugenio
Galindo (exconcelleiro do PSOE en
Nogueira de Ramuín, exmembro do
comité galego dos socialistas e hoxe
baltarista confeso). Non faltaba igualmente nos tribunais o viceinterventor da
Deputación, Xosé Mosquera, veterano
dirixente do BNG). Tampouco tivo
nunca problemas co Comité de
Empresa da Deputación, que na actualidade preside CC.OO. Nunca chegou
dende dentro unha denuncia, nin nunca
se cuestionou unha decisión.
Foi o poder o que o levou a converter a Deputación nun templo do favor.
Na súa segunda lexislatura á fronte do
organismo declaraba no xornal La
Región o seu paradoxal fervor pola
igualdade de oportunidades no acceso
á función pública: “Véxome obrigado a
defender a xustiza e a igualdade porque procedo das capas máis humildes,
e cando opositei non tiña a posibilidade
de conseguir recomendacións porque
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as miñas relacións de tipo humano e
social non ían máis alá da xente que me
rodeaba. Aprobei a base de estudo, traballo e esforzo”. Pura retórica. Foi
desde que deixou a alcaldía de
Nogueira, e decidiu abrirse paso na
capital da provincia como concelleiro,
cando optou sen complexos por aproveitar para urdir unha fábrica de facer
favores. Había que consolidar novas
relacións e esas, como ben sabía
Baltar, non podían saír máis que do
poder conseguido e das prebendas.
Castelao debuxara un soño que
non era outro que ver os caciques de
entón diante da xustiza. Parece que á
fin lle chegou a Ourense ese momento. Esta vez da man da fiscalía. Un día
escribín de Baltar que “ninguén saúda
coma el; ninguén ri coma el; ninguén
engaiola coma el; ninguén dá o pésame coma el; ninguén promete coma el;
ninguén recomenda coma el; ninguén
mitinea coma el, ninguén lle dedica 24
horas ao día á política coma el; ninguén utiliza o populismo coma el; ninguén manexa a mediocridade coma el,
ninguén...”. O cacique bo deixou a
política (e vén de deixar, apertado, a
militancia no partido que controlou con
man de ferro durante máis de dúas
décadas) cando a el, e aos seus intereses persoais e familiares, lle interesou. Durante 22 anos ninguén foi
capaz de apartalo do poder.

De nada servirá agora a decisión
da Xustiza, sexa a que sexa. Chegará
tarde, porque o baltarismo morreu
cando se retirou Baltar. O molde
paterno non ten recambio. O fillo
(“espero que aprenda dos erros que
eu cometín para facelo millor”)
comenzou a desmantelar a rede artesanalmente tecida polo seu pai, introducindo no partido e na Deputación
aires novos, cando menos algúns dos
que eran impensables o 6 de febreiro
do 2012, cando tomou o bastón de
mando. Seguirán na política outros
comportamentos criticables. Pero en
Ourense xa non volverá a soar o
trombón do caciquismo que engaiolaba a propios (“si no eres del PP, jódete, jódete”) e estraños.
Baltar fillo mudou nun ano formas
de facer política que tan exitosas foran
para o seu pai e para o PP durante 20.
Está por ver en que dá todo. E tamén
en que dá o proceso xudicial aberto
contra o seu proxenitor, e de quen o
fixo herdeiro natural do seu poderío
provincial. Porén, hai indicios de ruptura. Non renovou un cento de contratos,
anunciou un ERE na Deputación, delegou competencias que o seu pai mantiña con man de ferro, o coche oficial
xa non aparece en tódolos enterros da
provincia, e os corredores da
Deputación deixaron de estar ateigados de paisanos preguntando “que hai

do meu?”. No PP xa non se dan golpes
de man para confeccionar as listas
electorais en solitario, pasando por
riba de Santiago e Madrid. Xa non se
levan aos xornais a discriminación de
Ourense na composición dos gobernos, e xa non se mantén unha permanente fronte aberta, de enfrontamento
dialéctico e presión institucional, cos
dirixentes do partido. Que diferente o
congreso do PP de Lugo, no que
Baltar fillo se abrazou a Feijoo, con
aqueloutro de Santiago no que Cuíña
e Baltar colocaran no poleiro a Romay
e a Rajoy!

O final dun ciclo anacrónico
É o final dun ciclo, no que primou un
caciquismo anacrónico que chegou ata
a segunda década do século XXI.
Agora falarase doutros ismos, principalmente de localismos, que tamén require dun seguimento e dunha vixilancia.
O fillo de Baltar, presidente do PP e da
Deputación de Ourense, vén de traducilo como ourensanía. Unha bandeira,
dixo, “para manter vivos as raizames de
Ourense no concerto de convivencia
das catro provincias galegas, no ámbito
do goberno da comunicade autónoma,
coa certeza de ser unha nacionalidade
histórica na España das autonomías,
apoiando a realidade dunha Galicia
galeguista”. Está por ver.
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