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1. PERTINENCIA
DUNHA OBRA SOBRE
OS ACONTECEMENTOS
DO 10 DE MARZO

Os tráxicos acontecementos do 10 de marzo de 1972
na cidade Ferrol constitúen a data emblemática do
movemento obreiro galego e da loita pola liberdade
e os dereitos sociais no noso país no tramo final
da ditadura. Non é casual que en recordo daqueles
feitos o 10 de marzo sexa celebrado anualmente por
todas as organizacións sindicais como Día da Clase
Obreira Galega sendo recoñecido institucionalmente
como tal polo Parlamento de Galicia. Asemade, no
eido local, son xa numerosos os concellos da xeografía galega que contan cunha praza ou rúa adicada a esa data.
Na contorna do 50 aniversario destes feitos en
2022,
a
inexistencia
dunha
longametraxe
documental sobre os mesmos xustifica nidiamente
a
pertinencia
da
realización
dunha
obra
documental sobre o 10 de marzo ferrolá.
Na convulsa coxuntura política actual, na que
agroman no conxunto do país e o continente preocupantes tendencias de corte ultraliberal, autoritario ou explicitamente fascistas, a reivindicación
da historia do movemento obreiro como forza histórica democratizadora e de progreso social non só é
un acto de xustiza senón unha necesidade cívica e
democrática.
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2. OBXECTIVO
DO PROXECTO

“Aspiramos a que que o filme 10 DE MARZO acade
unha importante repercusión mediática e social
que
asegure
a
súa
eficacia
como
elemento
concientizador e o seu éxito nas distintas modalidades de explotación da mesma”
A gran acollida obtida por VIGO 1972, estreada en
outubro de 2017, móvenos a ser optimistas ao respecto (ver informe en ANEXO I). Pola relevancia,
grao de coñecemento previo e valor simbólico dos
feitos narrados consideramos que 10 DE MARZO
debería ter unha repercusión moi superior.
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4. SINOPSE ARGUMENTAL

A vitoria nas eleccións sindicais do 71 das candidaturas promovidas polas CCOO na Bazán supoñen a
culminación do desenvolvemento do sindicalismo antifraquista na factoría na última década e preparan a agudización do conflito en relación á negociación do novo convenio, auténtico cabalo de batalla das reividicacións obreiras.
A confrotación entre traballadores e empresa focalízase na reivindicación dun convenio propio da
factoría, esquivando dese xeito nas negociacións a
maioría verticalista da represetación dos asteleiros de Cartaxena e Cádiz.
As asembleas de miles de traballadores diante da
Bazán a partir de finais de febreiro en relación
ao conflito convírtense nun auténtico contrapoder
ás autoridades franquistas. Como medida de presión
a asemblea decide a realización de paros parciais
o 2, 3 e 4 de marzo. Pese ás presións das autoridades son seguidos masivamente. Tras os mesmos, a
asemblea acorda dar tres días de prazo para negociar.
O 7 de marzo a dirección da empresa comunica ao
xurado a sinatura o día anterior do Convenio Colectivo Interprovincial en Madrid. A resposta dos
traballadores, indignados, é a convocatoria dunha
asemblea masiva o día 9.
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Ás 9:30 da mañá do día 9, ao entrar na factoría os
traballadores son informados da suspensión de emprego e soldo de 12 dos seus representantes. Tras
reunirse xurado e empresa e a intervención do director da factoría na asemblea os traballadores
acordan manterse concentrados mentres non se dé
resposta positiva aos despedimentos. Ás 17:00 a
policía entra e carga con extrema violencia disolvéndoos. As manifestacións sucédense o resto do
día pola cidade con cargas policiais, feridos e
disparos ao aire da policía.
O 10 de marzo ás 7:30 da mañá os traballadores reúnense diante da Bazán, que permanece pechada e
saen en manifestación cara a Caranza e Astano. Ao
chegar á Ponte das Pías unha compañía da Policía
Armada tenta deter a marcha. Prodúcese un terrible
enfrontamento. Os traballadores responden ó ataque
da forza policial, que dispara primeiro ao aire e
despois sobre os traballadores e finalmente retírase deixando máis de corenta feridos de bala e
dous mortos, Amador Rey e Daniel Niebla. Algúns
traballadores trasladan aos feridos ao hospital,
outros únense aos dirixentes para trasladarse ás
restantes empresas de Ferrol con fin de explicar o
sucedido e chamar á solidariedade. A vida da
cidade detense por completo.
Os dez días seguintes son dunha intensa tensión.
Ferrol queda tomado pola policía que detén a
moitos dos traballdores implicados e busca aos dirixentes fuxidos. As mobilizacións en solidariedade e a repercusión mediática dos feitos alcanza ao
conxunto do estado e exténse a nivel internacional. O día 21, con máis de 160 traballadores despedidos, as portas dunha Bazán militarizada ábrense.
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Os traballadores reicorpóranse baixo a vixiancia
da policía. A sorte dos dirixentes fuxidos é diversa, algúns deles logran exiliarse en Francia,
outros serán detidos nas seguintes datas e noutros
casos entréganse seguindo as directrices da dirección do partido iniciando así o seu periplo por
distintos centros penitenciarios.
Tras o Consello de Guerra de outubro do 72 que lle
serve de antsala, o “Proceso do 23” polo que se
xulga aos dirixenes ferroláns polos feitos do 10
de marzo convírtese ata a súa celebración, nun potente elemento de mobilización solidaria a prol
dos encausados, nun contexto de descomposición do
franquismo en boa medida froito das grandes mobilizacións sociolaborais no que os propios feitos
de Ferrol se inscriben.
O xuízo iníciase o 1 de xullo en Madrid quedando
para sentenza o día 3, ditaminando finalmente
unhas penas de prisión para os encausados que oscilan entre os 7 e 1 aos de cárcere.
Os últimos encausados en saír do cárcere farano en
febreiro de 1976. A súa chegada multitudiaria a
Ferrol convírtese nunha demostración de forza a
prol do cambio democrático.Os traballadores reicorpóranse baixo a vixiancia da policía. A sorte
dos dirixentes fuxidos é diversa, algúns deles
logran exiliarse en Francia, outros serán detidos
nas seguintes datas e noutros casos entréganse seguindo as directrices da dirección do partido iniciando así o seu periplo por distintos centros penitenciarios.
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5. IDEA TEMÁTICA

O conflito sociolaboral relativo ao convenio na
factoría que desembocará nosfeitos do 10 de marzo,
a repercusión dos mesmos a nivel galego e estatal,
así coma o posterior proceso xudicial relativo aos
feitos constituiran o groso temático do documental.
Entre os temas que pola propia natureza dos feitos
serán tratados están os seguintes:
• Contexto social e político na Galicia dos 70.
• O Ferrol do 72: idiosincracia e morfoloxía da
cidade, valores e estilo de vida dos ferroláns e
ferrolás.
• Grao de organización do movemento sindical e político antifranquista en Galicia, Ferrol e nomeadamente na Bazán e Astano.
• Sistemas organizativos e tácticas clandestinas
das forzas antifranquistas. PCE, PCG, CCOO e a estratexia da Folga Nacional Pacífica.
• A solidariedade entre os traballadores.
• Carácter interclasista do antifranquismo.
• Os intelectuais e o movemento obreiro.
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• A aportación da muller nos acontecementos do 10
de marzo e na oposición á ditadura.
• A conciliación do activismo político e sindical
coa vida familiar.
• Estratexia, sistemas organizativos e de traballo
das forzas represivas franquistas.
• As modalidades de represión: o cárcere, os despidos, as listas negras, a tortura.
• O sistema xudicial franquista e a aportación á
loita polas liberdades dos avogados antifranquistas.
• Impacto e significado estatal
acontecementos do 10 de marzo.

e

europeo

dos

• A aportación do movemento obreiro, os conflitos
sociolaborais e a mobilización á descomposición e
fin do franquismo.
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6. IDEA E ESTILO NARRATIVO

O filme 10 DE MARZO non está concebido como un
documental meramente didáctico, senón que busca
crear a partir do tratamento rigoroso dos feitos,
un relato vibrante capaz de emocionar e
suxestionar ao espectador.
A narración desenvolverase a través dun punto de
vista múltiple, concatenando a interpretación dos
feitos dos distintos axentes implicados nos
acontecementos, contrapoñendo e enfrentado uns
aos outros e presentando os feitos como resultado
da loita dialéctica entre as partes.
A trama avanzará a través, cando menos, de cinco
fíos narrativos:
• Un fío narrativo de carácter “obxectivo” a
través da voz en off dun narrador.
• A versión das autoridades franquistas sobre os
feitos a través de locucións radiofónicas ou
doutra índole.
• A visión das forzas políticas e sindicais que
fomentaban a folga a través dos documentos e
octavillas redactadas polas mesmas dos feitos.
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• Secuencias dramatizadas de distinto momentos dos
feitos.
• Testemuños dos protagonistas (10 a 12
testemuños). Cada un dos intervintes contaranos a
súa “historia persoal” en relación aos feitos,
constituíndo así subtramas dentro da trama
principal do desen-volvemento da folga.Os
traballadores reicorpóranse baixo a vixiancia da
policía. A sorte dos dirixen-tes fuxidos é
diversa, algúns deles logran exi-liarse en
Francia, outros serán detidos nas se-guintes
datas e noutros casos entréganse seguindo as
directrices da dirección do partido iniciando así
o seu periplo por distintos centros penitenciarios.
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OS RECURSOS NARRATIVOS

• Documentos, fotografías, publicacións e
gravacións cinematográficas e radiofónicas da
época.
• Entrevistas con protagonistas.
• Voces en off: narrador, documentos, cortes
radiofónicos, participantes...
• Secuencias dramatizadas.
• Animacións que ilustren determinados aspectos
teóricos.
• Efectos sonoros.
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7. TRATAMENTO ESTÉTICO

O conxunto de documentos e imaxes de arquivo así
como as recreacións de época gravaranse en branco
e negro, en contraste coas entrevistas actuais dos
protagonistas que irán en cor.
A gravación dos intervintes realizarase cunha
iluminación pouco artificiosa pero coidada,
atendendo ao clima emocional das secuencias e á
valor connotativo das localizacións e do momento
do día no que teñan lugar.
En relación ás das imaxes de arquivo, non se
buscará exclusivamente o carácter narrativo e
testimonial das mesmas senón explotar o seu valor
simbólico e evocador.
As dramatizacións funcionarán en ocasións
alternándose coas declaracións dos entrevistados e
noutros momentos constituídas con carácter de
secuencias autónomas; terán un carácter
intencionalmente contrastado en función do número
de figurantes, localización e tono das mesmas.
No apartado musical, empregaremos cancións
propias do movemento obreiro da época, así como
música orixinal en ocasións desenvolta a partir
deses temas; máis aló da función de ambientación,
ou de reforzar o carácter de determinadas
secuencias concederemos a determinados temas
valor simbólico e estrutural dentro do filme.
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8. REFERENCIAS

As principais referencias do filme proceden tanto
do cinema documental como do de ficción. A trioloxía documental “La batalla de Chile” (1972-79)
de Patricio Guzmán, a serie de obras de Santiago
Álvarez adicadas á revolución cubana, e filmes de
ficción como “O acorazado Potemkin” (1925) de Eissentein, “Cronicas del subdesarrollo” de Tomás Gutierrez Alea, ou “A batalla de Arxel“ (1965) e
“Operación Ogro” (1979) de Guillo Pontecorvo,
constitúen unha clara fonte de inspiración en relación ao enfoque, estrutra e recursos narrativos
empregados en 10 DE MARZO.
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9. PERCORRIDO,
PROMOCIÓN E ÁMBITOS
DE EXPLOTACIÓN

• Presenza mediática en todo o proceso de preprodución e produción.
• Participación en festivais e mostras galegas de
cine, de fala hispana e non hispana, a través da
edición da versión en castelán e con subtítulos
en inglés.
Preestrea e Exhibición en salas de cinematográficas (a finais de outubro de 2022):
• Preestrea.
• Proxección en salas de cine galegas e, a través
da versión en castelán, no resto do estado. Posible distribución en mercados de fala inglesa. Posteriores á exhibición en salas de cine.
Posteriores
•
cine:

a

súa

exhibición

en

salas

de

• Proxeccións públicas a través de asociacións,
centros educativos, institucións públicas, centros
educativos, etc...
• Edición do DVD do filme.
• Emisión do filme en TV e dentro de plataformas
dixitiais de ámbito galego, estatal e de fala inglesa.
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10. EQUIPO TÉCNICO
E ARTÍSTICO. INTERVINTES.

Produción executiva: Emilio J. Fernández Guión e
dirección: Roi Cagiao
Coguión: Iñaki Varela
Asesoramento histórico: José Gómez Alén e Víctor
Santidrián
Dirección de fotografía: Damián Varela Dirección de
Arte: Isabel Fernández
Música: Iván Salgado
Son: Jorge Colado
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11. CURRICULUM E
BIOFILMOGRAFÍA.
DIRECTOR E PRODUTOR

DIRECTOR E GUIONISTA
Roi Cagiao (Vigo, 1978)
Director e guionista da longametraxe documental
"Vigo 1972" (2017) sobre a folga histórica acontecida en setembro dese ano na cidade, finalista nos
Premios Mestre Mateo 2017 en categoría Mellor Documental e seleccionada no festival Cineuropa e
Festival Internacional Primavera do Cine 2018.
Tras realizar estudos de cine no Escola Galega de
Cine dirixiu as curtametraxes de ficción "Erich &
Sebastian" (2007) e "Gran Curva" (2008).
Xunto con Fernando Llor, co-dirixe o documental "O
meu nome é Luís 'Ferreiro" (2010), que aborda a
loita antifranquista en Galicia.
Formou parte do equipo impulsor do Festival Primavera do Cine en Vigo (actualmente na súa VII Edición), coordinando a programación do mesmo nas
súas primeiras edicións.
Na súa faceta de humorista gráfico Roi Cagiao
creou a serie de tiras satíricas "Cousas de Galicia e do mundo" ("A Nosa Terra", 2004-2006); publicou debuxos e tiras humorísticas en publicacións como "O viejo topo" ou "Mundo Obrero" e foi
premiado en varias ocasións na Bienal da Caricatura de Ourense.
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12. CURRICULUM
ASESOR HISTÓRICO

José Gómez Alén
Catedrático de Historia de Ensino Medio, orienta
as súas investigacións no campo da historia social
cara o mundo do traballo industrial, os conflitos
sociais e as relacións laborais durante o franquismo. É autor de numerosos libros e traballos en
obras colectivas, entre os que se atopan As Comisións Obreiras de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo (1995); Galicia 1962.;
Manuel Amor Deus. Unha biografía da resistencia
obreira ao franquismo (2008); Elvira y Fernando,
xustiza, trabalho e liberdade (2015); Conflicto
obrero y protesta política en Galicia. Las ciudades de Vigo y Ferrol, 1960-1980, (2011). É coautor
de Historia de CCOO nos seus documentos (1996); O
dez de marzo. Unha data na historia (1997); Abogados contra la dictadura. Memoria de un compromiso
político (2013); Cruz 16: Un despacho histórico de
la abogacía democrática; Cristina, Manuela y Paca.
Tres vidas cruzadas entre la justicia y el compromiso (2017), Shipbuilding and Ship Repair Workers
Around the World (2017).
Participou como asesor histórico no filme El lápiz
del carpintero (2003) e nos documentais. O 10 de
Marzo (1997); O sal da terra. Unha historia do sindicalismo galego (2000); Vigo 1972 (2017), A Lucenza dos Quesada (2017).
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Codirixiu
o
proxecto
de
investigación
'La
abogacía antifranquista y la lucha por una
justicia democrática' e participa no proxecto In
the same boat. Shipbuilding and ship repair
workers: a global labour history (1950-2010),
International Institute of Social History de
Amsterdam.
Foi director do Arquivo Histórico de CCOO de Galicia- Fundación 10 de Marzo (1991-2005) e da revista de Historia e Ciencias Sociales, DEZ.EME.
(2000-2006). Actualmente é vicepresidente da Fundación Xaime Quesada Blanco e membro da coordinación da Sección de Historia da Fundación de Investigaciones Marxistas e da súa revista “NUESTRA
HISTORIA”.
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ANEXO
PERCORRIDO DA LONGAMETRAXE
DOCUMENTAL VIGO 1972
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Preestreada o 27 de setembro de 2017 en Vigo e estreada nos cines o 27
de outubro dese ano, a película VIGO 1972 conseguiu un inusual éxito comercial
nas salas de cine para unha obra de corte documental, permanecendo sete
semanas consecutivas na carteleira e situándose no ranking elaborado polo
ICAA dentro das cen películas españolas con maior recadación en cines de todo
o ano 2017 (pese a que ese ano únicamente se proxectou en salas galegas).
VIGO 1972 estivo nos festivais Cineuropa e no Festival Primavera do Cine
nas edicións de 2017. Foi finalista nos Premios Mestre Mateo de 2017 do cine
galego na categoría de ‘Mellor Documental’ e participou no ‘II Ciclo de Cine
Documental Gallego’ en decembro de 2018 na cidade de Buenos Aires.
A película formou parte do programa ‘Cinemas de Galicia’ de AGADIC e
do catálogo de actividades didácticas da sala NUMAX. A día de hoxe se
proxectou en diferentes espacios como Institutos de Educación Secundaria,
cine clubes, concellos e asociacións a petición das mesmas e en diferentes
auditorios tanto galegos como notras cidades a nivel nacional, sumando
máis de 200 proxeccións ata a actualidade.
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Foi, e continúa sendo moi destacable, a amplia repercusión e cobertura
mediática e de interés social que despertou a película desde o inicio da
produción ata a actualidade, aparecendo na totalidade de medios de ámbito
galego e estatal tanto televisivos, radiofónicos como impresos e dixitais, xerando
multitude de noticias relacionadas con ‘Vigo 1972’.
En outubro de 2018 estrenouse o DVD oficial do proxecto cunha
distribución por distintas librerías e centros especializados, cun grande éxito de
público, sendo un produto moi solicitado, tendo que facer varias reedicións do
dvd pola alta demanda do mesmo.
Na ACTUALIDADE segue con proxeccións en diferentes lugares
de ámbito nacional e autonómico, e restrenarase en salas en setembro de
2022 coincidindo co 50 aniversario da folga de Vigo.
En setembro de 2019 estrenouse na plataforma de cine online Filmin
(filmin.es) e en Marzo de 2021 tivo a súa estrea en Televisión de
Galicia, cun amplo seguimento polo público, sendo o máis visto da semana
na web da TVG e do máis buscado nas redes, sendo trending na xornada da
súa estrea en televisión.
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