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Os·resultados

ESTÉ MES DE NOV.EMBRO A CE DEBERÁ APROBAR
o PLAN COMPLEMENTÁRIO DE RECONVERSIÓN ·

---·-

eleitorais
acercan
.a negociación,
.segundó Arzallus

A -CONSTRUCIÓN NAVAL ·
FLORECE... EN ANDALUCIA
. ·-

.-.-

·~· ~ ..

.._

.o 1 de.Xaneiro entra en vigor a.VII Oirectiva comuriitária. o Plan operativo do .
INI prevé déficits para Astano .e, Barreras, o que se traduce ·nunha arde real de cerre.
lsto é debido a que a .Divi_
sión de Construción Naval.do próprio INI, responsábel en
exclusiva das deci.sións neste sector público·· está a descapitalizar os estaleiros galegos.

"A negociación está máis
perto", afirmou o presidente
do PNV Xabier Arzallus,
valorando os resultados
eleitorais en rolda de prensa
do 28 de Outubro. Estas
palabras collen especial
interese logo duns comicios
nos que o PN pasaba de 17 a
22 escanos, o PSOE
descendia de 19 a 16 e tanto
CA como EE sofrian un forte
descenso, mentres HB se
mantiña nos seus 13
escanos.
(Páx. 5 e 6)

Otero Diaz:
'Galiza precisa ·
estar repreentada
directamente
na CEE'
Foi por duas veces
Conselleiro de Economia e
Facenda e non agachou a sua
incomodidade no meio dunha
Xunta que apostaba pola libre
competéncia de todos os
sectores. O catedrático de
Economia de Direito, Carlos
Gilberto Otero Diaz, eré,
como Alfredo Brañas, que
sen institucións non se pode
defender o feito diferencial
da economia galega. Crítico
da marxinación dos sectores
menos competitivos,
considera que o tratado de
adesión á CEE está a arrasar
o que quedaba da agricultura.
(Páx. 12 e 13)

A reconversión
de Correos
abre as
portas á
·privatización
No prazo dun ano deberá
aprobarse o Estatuto do novo
Orgaa,ismo Autónomo
.
Comercial de Correos e en
seis meses estabeleceranse
as disposicións sobre persoal
e contratación. A equipa
directiva impulsa desta
maneira unha verdadeira ·
reconversión empresarial
que vai supor na préciica a
· ·privatización parcial de
ámbitos de prestación dos
servícios .POStais e deixa
aberta a posibilidade de
redución ou modificación de ,
plantillas.
(Péx. 11)

··
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.·NESTA SEMANA .:

U-nha ollada ás cólecións
dos diários de hai moi
poucos anos -:--en plena
reconversión naval- ,· ilustraria un dos maióres
rídiculos argumentais qas
últimas décadas. Nen un
só dos argumentos ·
·
exibidos daquelas se . ·
amosaron como válidos . A
volta de moi poucos anos
demostrouse que son os
· · paises máis rico~ ·os que
aspiran ás carteiras de ·
construción de buques e
que o número de
tone.ladas construidas non
ia en descenso, senón
que se veria moi axiña
recuperada. Os custos
páganós os estaleiros
·pechados, os que xa . ·
ninguén pode levantar,
nomeadamente. os .
galegas, Astano, Ascón
etc. A médio deste
desmantela mento
discriminatório
-Andalucia, por exemplo,
ve aumentar a sua carga
de.trabal lo- governo
· central -a Xunta .
abstense-_e sindicatos
esta~ais seguen a asi,nar ·
unha política de baixas
anticipadas.

A cqnstrución naval ·acac;tará moi pronto o seu tope histórico,
cóntradecindo asi os argumentos que xustificaron a reconversión

A cuota dos estaleiros galegas paso_u do 30%
··· ao 7,2 mentres que a de Andalucia
incrementouse do 30 ao 50°/o
MANUEL VEIGA

Nen· un só dos argumentos que ?<UStificaron no seü dia a reconversión naval se demostraron como válidos. A
constrúción oe bárcos vai .en ·ascen~o e moi. pronto, segundo as previsjóns, acadará o seu tope histórico. O Estado
español está a _piques·de lograr a cuota de _traballo de antes da reconversión, mais a División da Construción Naval
do INI, único organismo -con capacidade de decisión, destina as cargas de traballó a estaleiros anpaluces e doutras
comunidades do Estado. A construción naval levanta cabeza, quen non a levantará nunca serán os estaleiros ·
· pechados, caso de Ascón oü de Astano -praticamente desmantelados. Governo e sindicatos continuan a aplicar
a reestruturación naval, a piques de ser aprobada pola CE, afectará
unha política de paixas incentivadas. A terceir_
·
,
·máis unha_vez á Galiza.
O 80% do transporte de mercancias ·realízase por mar. O 80%
dos buques constrúense en paises pertencentes á OCDE o'u
pajses industrializados. As prevísións para os anos vindeiros, segundo afirman governos, empresários privados e sindicatos, asi
como a própria realidade actual
consJatan. que a fabricación de .
. buques vai ser un negócio ren' dabel ainda por moitos anos.
Vóltanse a construir P!3troleiros e
.barcos de pesca, dotándoos das
máis altas tecnoloxias (sonar para a localización de bancos de
pesca, sistemas informatizados
via satélite para averiguar a posicióri en alta mar, hélices de proa·
para maniobra, telefonía inalámbrica, etc.) o que convirte os buques en· verdadeirás· plataformas automatizadas en alta mar e li- ·

beradas en gran medida de;> traballo humano.
·
Esta situación, indiscutível xa,
desminte ab'solutamente os argul'T)entos que dero.n pe á reconversión naval. Daquela governo,
médios de comunicacións e centrais sindicais asinantes dos
ac·ordos de (econversión aceitaron e difundiron os' argumentos
de que a fabricación de buques
,estaba a trasladarse cara ªº .
Terceiro Mundo, algo que se demostrou falso. Os maiore$ aspirantes a potenciar os seus estaleiros son paises d~ CE como
Alemaña e mesmo os Estados
Unidos que tentan reconvertir a
sua indústria naval militar· ao
sector civi'I.
.
O seg1:Jndo argumento, extensam·ente difundido, baseábase
na disn:iinución de· pedidos. · Dé

18 millóns de toneladas construidas en to90 o mundo, previase
unha estabilización ao redor ·dos
4 ou 5 millóns. A situación actual
desminte xa este dato. Construí-

0

PROCESO DE
PERDA DE POSTOS
DE TRABALLO
CONTINUA,
FUNDAMENTALMENTE
ATRAVÉS· DAS BAIXAS
INCENTIVADAS E AS .
XUBILACIONS .

ranse este ano entre 1O e 11 millóns de toneladas e a tendéncja · Galiza perde,
é ·a subir. Moitos expertos coinciAndalucia gaña
den· eri prever que pronto se
acadará o tope histórico de proAs vítimas neste proceso non
dución. Unha extraordinária notíson os estaleiros que se recupecia para confrontar coas hemeroran, senón os que pecharon,
tecas de 1984 e 1986.
quer dicer precisamente Astano
O Estado español producía,
-praticamente desmantelado--:
pala sua parte, ao redor de 1,5
e os da Ria de Vigo que pasaron
millóns de toneladas, o .que sude dar traballo a 6250 persoas
poñia entre o 4,5 e o 5% da cuode forma directa; en 1977, á sita de mercado mtJndial. Esta
túación actual, na cal proporciocuota baixou, co gallo da reconnan traballo a 1823 pe~soas.
versión, ao 1,5%, pero en 1990
Vulcano, Barreras, Freire e
. está a piques de acadar xa o voSanto Domingo manteñen unha
lu me -de produción anterior. En
média actualmente de 500 trabaconcreto a_carteira actval de pe- . lladores e Ascón pechou. O pro- ·
didos acacia U 06.000 tanela- ' ceso de perda de postas de tra- .
das, o que desminte as previbailo contínua, fundamentalmensións guvernamentais de 450 mil
te através das .baixas incentivaTRBC (toneladas de rexistro brudas e as xuvilacións, elemer)to$
to compensado).
' que definen a actual política do
.\

-

A División da Construción Naval prepara o Plan Operativo 1991.-1995
.
. ··
. __
que acons~lla o cerre de Astano e Barreras

O '''" descapitaliz~ o.s e~·taleiros galegas
·e destina a outros pontos do Estado
a~ crecentes carga_
s de traballo .

O FEO,
O PARVO E O MALO
Galiza conta cunhas condicións naturais -mar resgardado,
lugares óptimos para instalar gradas ...- especialmente aptas
para a construción naval. En consonáncia existe unha tradición
de mar, proliferan desde hai décadas os pequenos esteleiros e
conta coa experiéncia de homes especialmente versados na
construción de barcos.
A construción naval de buques de gran tonelaxe, a partir da
industrialización dos anos sesenta, veu sumarse de forma
coerente a este sistema social, ate convertilo nun dos pilares da
economía galega.
Tras un breve periodo de crise, a construción de buques
revitalízase en todo o mundo e son os paises desenvolvidos os
que se apresuran a cubrir a demanda. Con tales evidéncias,
incontestábeis, derrúbanse os dous principais argumentos que
xustificaron a reconversión ante a opinión pública. Os sindicatos
nacionalistas tiñan completa razón nas suas análises. As folgas
xerais de 1984 marcan unha etapa na dignidade de Galiza, de
quen, pésie a todos os políticos e sindicalistas alleos, vociferados
nos telediários, demostraron que o povo galega adquire
progresiva conciéncia de quen está a tirarlle a saiva.
A construción naval repense, pero non para os estaleiros que
xa pecharon, como Ascón, nen para aqueles aos que lles segue
vedada a construción de buques, como Astano. Galiza cede na
sua cuota construtora, pero gañana outras comunidades.
Segundo as contas do INI, Astano e Barreras seguirán a ser
deficitários a fins do 92. É unha forma de dicerlle.a CE a quen hai ,
que pechar. Un argumento obxetivo para ocupar páxjnas de
xornais sumisos. Non dirán que quen decide o reparto de cargas
de traballo, quen decide que estaleiros públicos se van
capitalizar é a própria División da Construción Naval e, a fin de
cantas, o próprio governo central. Nen explicarán porque aos
estaleiros galegos xa non chegan a r_eparar os barcos cubanos e
alxerianos e se van a Cadiz ou ao Cantábrico.
Claro que tampouco d~ran razón ate agora de porque Galiza
ten estaleiros, pero só conta co 7,2% da indústria auxiliar que é
precisamente a que proporcioní:l máis beneficios e carga con
menos riscos financeiros (a razón debe ser a mesma que
impediu que xunto a Alúmina se instalase o tr:e·n de laminado e
que en Pontevedra se instalasen fábricas de papel e non só de .
pasta) Os directivos dos estaleiros públicos galega~ ven
red~cidas as suas competéncias neste concerto. Os podéres
concéntranse en man.s de Madrid. Os empresários privados de
Galiza que erguen avoz soh penalizados coa retirada ou o
retraso no pago de subvención·s. Os líderes de centrais estatais
que naceron, viven e traballan en Galiza, réxense, sen embargo,
polos envíos de telefax provintes de Madrid e acollen con
inocéncia supina os chamados á solidaridade, cando ninguén é
solidário con eles, como se- esa palabra tan preciada ·funcionara
sempre nun único sentido.
Pola su.a banda, a Xunta, que se algunha razón ten de ser é a
da própria existéncia de Galiza como país diferenciado, parece
non ter comprendido ainda que a pervivéncia da constru~ión
naval é vital no tecido ·industrial galega que xa viu per er, nosúltimos cinco anos, 50 mil traballadóres.
.
.
Que agarda o Governo galega para desprenderse de atavismos
ideolóxicos centralistas e actuar de seú, defendendo a indústria
galega e compensand~ a labor esnaquizadora do INI? .

AROSA 'QBllA-

laba a carga de traballo previsos· artigas 92 e 93 do Tratado /e~tregado en Bru~elas o pasata e os resultados de cada esdo mes d_
e Xullo e supón unha
de Roma, carta fundacional da
taleiro, só Astano e Barreras
Comunidade Europea: proiben
nova red1,.1ción de plantillas no
tállantemente as subvencións a
sector naval. En concreto· supo-· continuaban con perdas á final
de 1992. ·tsto é· tanto como siempresas públicas. As denomi:
ria a perda -de 3228 postas de
nalar ante a CE os estaleíros
nadas Directivas da Conunidatraballo, dos cales 2324 serian
qu~ deben ser pechados. A
de supoñerr un caneo a esa ·directos e os· restantes corresnorma fundacional, de rríodo
canta de resultados é presentaponderian a· empresas auxiliada asi como unha xustificaCión
- que é posibel establecerl deterres.
minadas axudas, en periodos
Este novo programa está a · pública da reconversión.
concretos e sempre que exista
ser consensuado dentro do , · No tocante aos demais estapróprio Estado español entre · leiros ·O resultado das contas
algun motivo que o ·xustitrque.
oférece uns benefícios para
A primeira Directiva data do · goverho éentral e os sindicatos
1992 de 771 millóns de peseano 69 . O 1 de Xaneiro de
CCQO.e·UGT. O periodo actual
tas en total. Estas gañáncias
1987 entrou en vigor a VI, que · de eleicións sindicais non ' péraumen~arian progresivamente
perde vixéncia )QUStamente
mite ell~r con toda claridade a
nos anqs seguintes.
neste ano que remata. A VI
posición destas duas centrais,
Dentro dun mes será coñeci-.
Directiva supoñia, ·en termos
se ben ó pasado recente indica
do o Plan Operativo realizado
que b~n poderian acéitar esta
práticos, que a CE apoiaba a
pola DCN para o periodo 1991construción de buques cunha
nova redución.
O pasado 15 de Outubro a . 1995. Non é moito supoñer que
subvención de ate o 26%. En
nel Asfano e Barr~ras seguirán
1990 esta axuda fói do 20%.
Comisión (Ministério) de lndúsapare·cendo con nú·meros. neOs requisitos polos que se .. tria da CE debería ter tratado
gativos.
establecía a VI Directiva indicaeste tema, pero resultou pospesto para. o actual mes de
ban que os estaleiros súbvencionados non deberían acumuNovembro. Estamos polo tanto . Madrid reparte sorte
lar pardas no .balance final de
á piques de saber-se. a ComuPésie áo visto, estas resúltados
1990. o · ~stado .español comnidade aproba ou non o Pronon son neutros, nen son debiprometiase a apresentar un.. grama Complementário espa~
dos a unha especial ineficácia
Plan de Reconversión que deñol de reconversión.
e obsolescéncia dos estaleiros
be.ria ser aceitado pola ComüNa irit~nción do E~tado. espagal~os, nen á ineficiéncia dos
nidade.
ñol parece estar o convertir os
seus directivos. As razóns esConvén lembrar a circunstándous primeiros anos de vixéntán noufra parte. Barreras, por
cia da VII .Directiva, é dicer o
cia de que este Plan non foi
exemplo, viu reducir recenteapresentado até Novembro de
91 e 92, nunha espécie de pe1988 -en gran parte debido á
riodo transitório de modo que a ·mente o seu capital social de 3
mil a 1002 millóns de pesetas.
dura loita levada a cabo por
esixéncia europea de finalizar o
Moi o contrário, Estal.eiros
Astano. Pero a Comunidade
ano con beneficios en cada esEspañois que agrupa ás intalanegariase posteriormente a retaleiro· non comece a tuncionar
c i ó ns · de Sevilla, ·Sestao,
frendalo. Por este motivo as
ate fin de 1992.
1
Puertq ·Real, Cadiz (reparación)
axudas correspondentes aes .
e Manises (reparación), asi coanos 87, 88, 89 e 90 non foron
O plan. delator
mo outros pequenos estaleiros
libradas pola CE. Est~ partida
espallados palas cpstas· espaA División . para a Construción
acada os 106 mil mjllóns de peñolas,· viu incrementar o: seu
setas para o conxunto dos es- · Nával (DCN) do INI adoita a recapital social de mil a 36 mil mializar plans. operativos anuais,
taleiros do Estado. Estaleiros
llóns de pesetas.
galegos como os de Freira ou ·r nos que se establecen as previsións para un periodo. · ,
Por outra parte, a média de
Santo Domingo atravesan sicarga de traballo dos estaleiros
Segundo o Plan Operativo
tuacións difíceis por mor deste
públicos non galegas cubre os
que abranguia o intervalo
bloqueo de primas ou axudas á
pró'ximos tres ,anos. Non- é este .
1990-1994, .dado a coñecer o
produción. De non ser entregaano pasado, e no que se.caleµo caso dos esteleiros galegas.
das pela Comunidade nun praTanto as ampliacións de cazo máis ou menos breve estas
pital como o reparto das cargas
cantidades a situaciófl seria, en
de traballo son decisións que
moitos casos, de quebra.
corresponden a División da
DIRECTORES DE
Construción Naval. Tal é asi .
novo plan
ASTANO .E
que en 1984 foi centralizada tade reconversión
mén. a decisión de. reparto de
BARRERAS
traballos
de reparación que ate
Cara a evitar esta circunstáncia CARECEN CASEQUE
daquela era tomada de forma
o Estado español ten elaboracoordinada polos distintos dido un Programa de Actuación COMPLETAMENTE DE
rectores
de estaleiros. Hoxe é
Complementário da Constru- CAPACIDADE DE
o dia que os Directores de .
ción Naval que serva de engaAstano e Barreras c~recen cadido ao apresentado e rexeita- DECISION E
seque completamente de capado en. Novembro de 1988. Este
AUJONOMIA
- - - - - - cid ade de decisión e autonoprograma complementário foi
m i¡:¡. Oeste modo as reparacións de buques da flota cubana ou alxeriana que nutrían ate.
hai moi pouco tempo os estq- _
leiros galegas, realízanse actualmente en Andalucía. Un negócio altamente rendábel na
actualidad e como ·é o de reacood icion amento de buques
vellos está praticamente vedado para Astano, levándose a
cabo estas tarefas en Cadiz e
,
Santander: A maior desgrácia dos estaleiros galegas, o Comisário (mir:iistro) de· lndústria da CE,
Brittain, ten dado a coñecer a
proibición ~e compensar per-.
das e gañáncig.S entre· uns estaleiros e outros, prática que vi•
ña senQo habitual.

·o

Os

· INI. O caso de Barreras é sinto- - Estado espatlol.

r'es autónomos,

oque trouxo ·

consigo unha inseguridade e demático: cunha pródución aproba- - . Dos ~incq estalefros cos qu~
A G.RAN o·E
gradación clara das condicións
da no plan de reconversión .de
conta1:!9 AESA {Estaleiros
de traballo en relación con époIMPLANTACIÓN DO
28 mu tonelada~. os seus postos
Es_pañois) antes da reconvercas anteriores . .
. P'ARO AFEC'A A
de traballo foron reducíhdose ate ~Slon, só fQi desmantel.a do un:
M
1•
. pa~ar de 1872 ate os 500 acAstan<;> e a suª plantilla reducida·
BONS
tuais, de modo que a duras pea 1800 traballadores, encarrega- · A necesidad& de fusións
nas é capaz de producir o que
dos de' construir hoxe· unha plaESPEGIALISTAS DA
teri encar_regado.
taforma e afastados absolutaCaseque todas as fontes coinci. CONSTRUCIÓN
Galiza poseia; ate a chegada
mente da construción de buques - den, pero riingén dá o paso que ·
· da re.conversión, o 30o/o da cuota
por decisión do governo central.. . hoxe solicitan os sindicatos na_NAVAL. ESTA MAN
de produción estatal. A cuota
Dos pequenos e. median.os. es~- cionalistas: unha' das medidas
- DE OBRA É ·
permitida actualmente é do
taleiros fcron pechados dous. Un
favorábeis aos estaleiros da Riá
. RECOLLIDA' EN7,2%, imposibel de cumplir co - deles, Cantábrico e Riera, de cade Vigo seria unha acertadá polívolu_me actual de pedidos . .O go- · rácter privado, acolleuse a unha
tica de fusións. Asi o recoñeceCONTRATAS QUE verno non é quen para dicerlle · 'tusión .. O outro foiAscón, estaleiron as divelsas partes nas
aos .estaléiros galegas que rexei- - ro moderno, de catro gradas· e- Xornadas sobre a Construción
_T_H_. _A_E_N_C_O_N_S~__IG~O
___ · . ten pedidos, pero este límíte é · que chegara a dar tra_b allo a Naval, celebradas recentemente
UNHA CLARA
un bon indicativo da~sua actitu2550 traballadores
.
en Vigo, co\ patrocínio do Banco
.
de, En contraposicón a cuota de
O paro que se extende por to:
Pastor e nas anteriormente realiDEGRAD AC lÓ_N_D-_A_S_ Andalucia que superaba escasa- da a· Ria afecta a bons especia- zadas en Santiago, convocadas
CONDICIÓNS DE
mente o 30% da produción, estalistas da constri.Jción naval. Esta
pola Conselleria de lndústria a
tal, antes da reconversión, -consman de obra cualificada é recolli- · iniciativa do sindicato C?<TGTRABALLO.
·truia actualmente máis do 50% . da agora en contratas pontoais,
CIG.
d~ to11elaxe que corresponde ªº
baiX~)' a categoria oe traballado. As fusións, desde esta óptica,

suporian un forte abaratamento
de custos. Garantiría a realización dos dous obxetivos funda'..
mentais na construción naval:
. cúmplimento de prazos e oferecemento dun précio asequibel.
Unha correcta política de fusións permitiría a realización de
poblicidade conxt:mta -inasequibel pQr separado- presentando
as condicións dos estaleiros da
Ria e permitiri.a, por outra parte,
unha procura constante e estabel de novas con~ratos nos tres
.únicos centros do mundo onde
se realizan, fundamentalmente
en ·Londres. A fusión permitiria,
asemade, a instalación dunha
oficina técnicá conxunta e a realización de proxectos de investigación (estudo de novas modelos, mellaras en proxectos xa feitos, etc.). Tales medidas abaratarian custos e fornecerian unha
-rnaior autonomia á zona.
•

·A-Xunta ten a posibHidade
de compensar
· as decisi óns do ·INI.
1

/

, Unha das c.o nclusións das- ponto de vista ideolóxico ou co-: _
Xornadas -da Construción -mo correspondéñcia ·de intereNaval, recentemente .celebrases particulares, senón como
interés obxetivo do sector.
das en Santiago, a iniciativa da
CXTG-CIG e co patroGl ni9 da
Conselleria de lndústria, sinala
Unha participación da Xunta
_a intención de constituir,' de
permitiria a sua preséncia nos
contado,· unha Mesa do Sector
Consellos de Administración e
compensaria a política discrimiNaval da q.ue formarian parte
natória para con Galiza levada ·,.
as duas administracións, sindicatos e empresários.
a cabo de forma ostentosa nos
últimos anos polo Governo cenPode ser unha boa idea,
tral , atrnvés do INI e da sua
mais o que se bota de menos é
Divisióñ da Construción Naval. ·
.unha iniciativa prática da Xunta,
nun sector que. é. columna verDe pouco serven ás chama-·
tebral da indústria en Galiza.
das á -ptivatización - do
Conselleiro de Jndústria. Xan A Xunta poderia p~rtiCipar
Fernández coñece o sector,
. con capital nos asteleiros galenon en baldeé proprietário dun
_gos, a cámbio dunha participa- ·. asteleiro ferrolán. Astafersa, .
ción en accións. Esta iniciativa
pero resulta lnútii chamará parfoi prevista polo BNG nunha reticipación cando non existen
empresários interesados. MáiS'cente proposta parléimentária e
ven .senda repetida polos sindiben, semella que. a de Xan
catos nacionalistas, pei'b non
Fernández constitue unha dis·debe ser interpretada desde o -culpa para non mollarse.
•

Na Galiza só radican o 7 ,2°/o.9as émpresas auxiliares que ·son as que proporcionan rl)aiores benefício~

A-const_r~ción: naya1, · in_dústria de·.encláve : ..
O iné'umplimento, por parte da
que require un barco antes de · · gación, etc., son polo xeral im- - cio e oferecen menores riscos ficréditos solicitados para a con~
· administra_ción, da-entrega de
tru ci ón do buque, dan lugar a ser botado. O 60% restante é
portados ao Pais Vasco, Madrid
nanceiros. Esta situación define
primas óu axudas á constr.ución
graves problemas financeir.os.
ta:refa dos suministradores.
e Cataluña que concentran o
o papel da cónstrución naval na
aos asteleiros, e-stá a ·colocar
70% deste tipo de fabricación.
· Galiza como o dunha indústria
aos mesmps nunha difícil situaCompre ter en corita ademais
-Na Galiza adoitan a se · realide enclave, desprovista dos eleción . .
que os créditos concedidos son
zaren os fraballos de casco e . _Na Gal iza só radican o 7 ,2% . mentas industriais e do _aparato
O retraso no cobro das pripara todo o buque, per'ó o cons-. . chapa, pero exi~te moi pouca indas empresas auxiliares que
de decisión que lle proporcionen
mas, xunto coa .necesidade de . trutor galega só realiza, en reali- . dústria auxiliar. Tornilleiria, tuautonomia e que a insira~ no ·
son precisamente as que procubrir o pago de intereses dos · dáde, o 40% do traballo total . bos." pintura,, aparatos de naveporcionan un meirande. benefí ~
conxunto do tecido·industrial. •
1
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Barreiro: 'As sentencias máis aplauditlas, to tempo resultan ser-as _
máis
ridículas·' (Páx. 6) .• Aberta en Vigo unha Casa de Acollida mulleres maltratadas
(Páx. 9) • Prezos para asinar o acorde do leite .(Páx. 1O) ·• E.nt.revista ca -secretário
· xer_
al da FS~ (Páx. · 15) ·
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ELEICIÓNS EN EUSKADI

O PSOE perdeu un 20°/o do seu eleitorado_

Os resultados eleitorais
acercan a negociación, · segundo Arzallus
"A negociación está máis
perta" afirmou o
Presidente do PNV,
Xabier Arzallus, valorando
os resultados eleitorais na
rolda de prensa do 28 d·e
Outubro. Estas palabras
callen un especial
significado lago duns
• A.EIRÉ

Hai catre anos cando uns militantes de HB se acercaron ollar
o que pasaba no lugar escollido
polo PNV para seguir a xornada
eleitoral foron expulsados considerado a v;sita como unha provocación. O pasado 28 de Outubro, cando vários abertzales se
acercaron ao "Hotel Villa de_Bilbao", no que os seguidores de
Ardanza celebraban a sua festa,
foron recebidos coa maior coordialidade. Este feíto , que por si
só non seria significativo, si ilustra por donde pode camiñar a
política de Euskadi nos próximos
catre anos. Hai acenos políticos
que mostran unha entente PNVHB, ainda sen pacto de Governo, como a saída á actual situación de impasse no que se encentra o conflito ETA-Estado español.
Xabier Arzallus surprendia aes
asistente a rolda de prensa na
que valoraba os resultados eleitorais , tanto que a maioria nen
se deu conta~ ao afirmar que "a
negociación está máis perto".
Ademais, valoraba positivamente
a proposta dun pacto PNV-EAHB realizado pota forza abertzale, por máis que o descartase
implícitamente.
Comezaba asi o PNV a mover
as fichas políticas, algo imprescindibel para que mude o taboleiro basca e se poda conseguir
unhas táboas, que seria o final
feliz da negoc!ación.
, Tamén Herri Batasuna, pota
sua banda, avanzaba ces seus
pións nunha atitude dialogante.
O chamamento ás bases do Partido Nacionalista Basca para que
censurasen a política da sua dirección realizadas durante . a
campaña eleitoral, deixaron paso, ao final, á proposta dun· acorde de governo tripartito, ao
anúncio de que ~ concorrerian á
sesión de investidura e que, polo
menos, farán un seguimento per.~
menorizadq do parlamento vasconga~C?- lsto é interpretado polo
PNV como un recoñecimento, de
feito, pqr parte de HB, das insti. tucións autonómicas, algo que .

comícios nos que o PNV
pasaba de 17 a 22
deputados, o PSOE ·
descendia de 19 a
16 escanos e tanto EA
como EE sufrian un forte ·
descenso pasando a ·
primeira de 13 a 9
deputados e p partido

senón que ·se necesita un
escanos e dos votos: o
pacto de ·Aj'uria' Enea no_n
paso adiante tanto
logrou mar a HB, os
por parte do PNV como
partidos bisagras
por aqueles que apostanencontráronse co princípio
pola autodeterminación:
do seu fin e o chamado
o pacto, fenecido
de marte eleitoral,
problema basco
-.., vai deixar paso
non se suluciona nen
a negociacjón
eleitoral nen.policialmente

liderado por Kepa Aulestia
de 9 a 6, mentres HB se
mantiña nas suas trece,
repetía 13.escaños: ·
'
Pero a variación do mapa
polítíco de Euskadi está ·
ainda máis no fondo que
amasa ese panel representat_
ivo dos

!citasen con verdadeira decisión
e atrevimento ante os poderes
de Madrid, o problema oa Jaita
arm~da solucionaríase pronto".
Non é que ao PNV ·lle vaia ser·
doado o propiciar a negociación
ETA-Estado, depois de participar
no pacto de Ajuria Enea (sabiamente foi o partido menos belixerante), ·sobretodo, se como se
pres u me, vai ter que pactar un
Go~erno de coalición co PSOE.
A atracción- dos socialistas govemando en Madrid -é demasiado intensa para poder substraerse a ela. Un pólo de enganche
no próprio Governo, que podía
- ser EA, é bastante improbábel
dado as vellas liortas fratricidas
<(
~ e a política de anteposición do
~ interese partidário ao xeral que
privou até de _agora no ...nacion~~ lismo basco de direitas.
·
As
esixéncias
dun
PSOE,
que
U\akl Anasagastl, portavoz do PNV no Congreso, optimista na nolte eleitoral basca.
viu
reducido
os
seus·
votos
nun1
proceso de · negociación", ao
consideran positivo e ponto de
non menciona para nada a pala.ha cuarta parte dos oótidos (de
tempo que afirma que "se os lípartida para calquer entendimenbra independéncia , manif~sta
252.233 pasou a 201.608) por
deres do PNV, EA e EE, en vez
to.
que "os partidos políticos debemor precisamente da entrada' no
de discriminar a loita abértzale, · governo, ao perder o cariz de
Por se. far pouco , o líder de
rán xogar UIT papel importante no
HB, Jan ldígoras, afirma nestas
partido netamente 'español por
mesmas páxinas que o PNV1erá
aliarse ca nacionalismo, pode fao protagonismo que lle correscerlle o camiño máis viábel ao
Araba
ponde como partido maioritário
PNV.
nunha negociación · con ETA.
Quedan asi salvados moitos
Abst<neión
A desaparición
PSOE
atrancos para comezar unha caHB
dos partidos bisagra
rreira de enteAdimento. Entendi-· PNV
EA
mento nada imposíbel se ternos
pp
7.205
6.oi<J
27.974
19.147
1.921
l.154
9.658
10.llKl
Ás 11,45 no salón principaf do
en canta que a proposta realiza2.621
5.442
uii
EE
"f.604º
•
l'l.625
282
1
5
20.i
1
6
l.163
33333
CDS
Hotel Carlton de Bilbao, sede en
da por HB, proposta que apoia
14.41)
4.142
14.l84
8.698
1.759
Otros
21583
1936 do Governo basca, unhaETA, é facilmente- asumíbel 'polo
174.
1~
17'.144
1&3.119
llJU7'
IM
.~
l!l.'2A
!111.341
•
1'7.131
1
'7.131
lt!i.,7S
•
.174
151.253
174.145
orquestra trataba de amenizar a
PNV e EA e de,tendida xa pola
Bizkaia
noite eleitoral de 1O militantes de
maioria das suas bases.
,_m_. Jl.X-32 l-V-13 i.11-14 ll-Vl..
l..Vl.,,
11-Vl-'7 " IS-11-11
IS-\'J.17
l.fil-1'
.l-IV-1'
1'-X-11
Eusko Alkartas.una. Mentres soaOprióo l..piotino upilliYM Jm.Gnli. Pan.... lqjllaliTll Jm,G~. l'lrl.noc. upilliYM l'lrt.-. JlaGnli. l ' l l t - 1'111.- upilliYM
Abs1coción 185.200
J00.244 336.213 133.173 .. 174 . ~ J00.268 279.916 289.438 m .747 296.492
m .i61 381944 J()l.824
ba
o " .. .caminito que el tiempó
A concordáncia entre
116J:it-Íl5JOO -96Jil -iíi.144
Sll.200
14379 .196.914 156.963 lis.093 -162.JiJ - 14J.31i7
PSOE
140 643 105.481
"9f.19¡
~
--92~49)
ha
borrado ... ",· Karlos Garaiko~.wi8().21K)
IOJ.507
8l.IOO
71.582
ñ.461 91.2sl "iil1.73J l óü3iHB
14 .27~
os partidos bascos·
171 991 161.411() 206.212 206.0SI
22 1.801 "ii.i.5ii 261.911- 1i9.1ió Tffii.6 161A56 146.353
140.083
171 .582
PNV
etxea,
trataba -de pórlle ao mal
- - -11.Jss -12-:-286 ·¡g"Jlf
14:921 16.w
EA
tempo
boa
cara, e, rodeado por
pp
2)414
29.747
79.866
55.962
56.lo?
65.lll 32164 ~147 - -¡¡-729 40.i ll - l9.6il
36 934
--44.500
- - · l llm- - - O recoñecicnento da autodeter54,919
52.974
l8.66l
30 209
32.363
4-0.085
41591
mÑ
65.116
48.926
48.l59
EE
tres
dos
seu~
fieis seguidores,
91 262
34.781
CDS
Bs.431
l8.217
9.815
- 311:Í86 iil.JSJ 22.291 ll.610 14.215 21.144
minación esta no programa de
dicíanos que tiña_qué replantear- ·
24
ii864 2 61ils- 39:9-11 .52 .600 ll.259
101511" 74 422
53. 111
51 878
4-0.151
23.809
38.p3
Oun<
todos os partidos nacionalistas,
r....,
75'7 .7SO
116.IAS
116.1&5
&50'7
~-* 171.lllll Ml.84.J 912."4 '11.6&5 IM.911 "4.911 m.m m.sn
se moitas causas e, querando
como o .está a unidade de Euspór unha migalla de optimismo,
Gipuzkoa
kadi Sul. O Estatuto Nacional de
afirmaba
que, polo menos, logra-1'-X-11
· Autonomía. proposto por HB non
,_m.., ll-X-32 lrV-13 1'-0-14 ll-1141 JO.Xl4
1;.111.n
ll-Vl-87
IS-11-11
l·ill-1!
.l-IV-1'
ran
parar
o descenso vertixinoso
Opcióo l.tgilblio• !ApllliJll Jt».Gr1k. hth•. upblitl< J1.11<C..U. PuhMC. upiali... Part.tliC. )IB.Gnk. Pu!.""""" l'lrl."""'"' upi.;..
ven ser máis que a . autonomia
- de votos. D~cl araba que o 50
1926 1)
AM1cnc""IÓn 100.m
151488 , 18502.1 1670lo 165 183
164975 l2159l
l121R2
194.4l0 118:~8
ltl958J
180.867
levada aos seus extremos. Ta- - ·-- 10 r8J
PSOF.
9J OIO l9.86J 46.82() 41.148 99.QJl 7q 8J 13 ios -!0.336 ' 74.040 61.411 613Í7 52.414
dos seus militantes xa non provi-:
HB
mén o PNV está a pedir arreo o
-- 578 11 66.146 52.559 74.217 60027 66.443 80.032 80255 84.ll} SJ.J8l ~ 74. 8i.f 18:138
5ii90ñan do PNV, partido co que tiñan
115.)89
49.842
45
310
44.148
.
102-494
RJJl'lO
108.271
111.411
126.656
144 684
99 .lll
l9JJ9
PN:V
aumento do teito competencia!.
F.A
--- -- -- 85.QOS 85.608 "80..\48 !i0.681 63.m"
-- -- -moi pouco a ver xa, e botáballe a
pp
27.048
l.4 19
-- 7.975 Jl.){J.'I 11.971 13 994 28. lll irn8 1srn 19.602 17.390 24~is
Eses son· os tres pontos básicos
)1 20!!
35114
)2 Jl8
39694
42 l91
4-0 l lO .\8.156
JU38
11237
44.0JO
4-0.389
34.044
36.8.17
9u!pa dos seus ·resultados aes
EF.
que propón H'B. _
Jj!K)
8.86.l
7!141
9.070
11.m
1>401
1._012
5.fü
Hl5
rns
-- 12.4!7
-- 50.rn
meios de comunicación que insis lj)llll
16.774
13.518
11.558
4711 1
11.m
fxm<
82.475
JJ.9D
11 876
12.820
8.JIJJ
10.8i6
1i .m .
Por outra parte · ETA, que na
c...,.,
537.041
SJS.6117
SlU!I
SlU !I
5!5.Gll
436.610
!07.142
!07.142 Sl0.31'
SClll.OJ
519.'M'l
SIU.ll
541.llD
(pasa á páx. segulnte)
entrevista concedida a "Egin",
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.ELEICIÓNS EN EUSKADI .
{ven da páx. anterior)

A' inesperada

·Jon l_digoras

tiran durante toda a campaña en
Unión Alavesa
que ian descender. .
,
: Aos poucos minutos abandoMáis-optimismo rezumaban os
naba canda nós o Hotel mentres
do PP. A sua suba de 2 a 6 esmilitante~ . do PNV enarboraban
canos, ainda que· significativa e ·
as bandeiras partidari_as desde
dade entre as distintas na- cións
considerada
por eles como o
os· coches e berraban un provo•A.E.
do Estado pois os pactos que se
signo
da
"r~cuperación'' ' que se
ca ti va "Ardanza Lendakari" .. O
vaian dar en Euskadi van afectar
-colega Juan Manuel ldagoya ex- · dá_ en todo o estado, non é tan
tamén a Catalunya, Galiza, etc.
espectacular
no
número
de
voJan
ldígoras,
un
dos
pli- ·cábame que era "a devoluPolo tanto, desde outras nacio-'
tos, . pasando d.e 55 ,606 a
portavoces ·da Mesa
ción da visita de hai catre anos".
nalldades
.tañen que esixirlle ao
83.482, sobretodo se ternos en
Nacional de HB e líder
Tamén os de Euskadiko
Estado español que cámbie a
conta
o
descenso
do
PSOE,
é
a
Ezk,erra tentaban adornarse co
sua postura arrogante e que ...
caídá en . pieado, seguindo a ' carismático dos.
mellar dos seus forzados sorriaquí non se cai o mundo porque
inércia,
do
CDS,
que
pasou
.
de
·
abertzales,
anahsa
os
sos embutidos rias· seus traxes
se r~forme a consti- tución; xa se
40.445 en 1986 ·a tan SÓ 6.652. , resultados dos-cOmÍCiOS
de costura moderna. Un. ex polireformaron
outras e non pasou ·
nas Vascongadas e a
mili, militante destac&do do partiabsolutamente nada. Ademais a
Pero unha espiña molestaba
situación. política a .que
do, definia asi a situa- ción: "son
configuración de Europa non paaos populares: o surprendente
·poden conducir estes. Está
tan inconscientes que non ·se
sa porque os estados se mante- ,
éxito
de
Unidad
Alavesa
que
deron canta de que este é o
ñan tal cal ~stán agora.
acadou
3
actas
debido
á
paridaconvencido
que
nestes
princípio do fin", dirixíndose a
de
existente
no
número
de
escacatro
próximos
anos
se
Kepa Aulestia e ao seu. $ntorho.
Neste sentido pensan que as
nos entre os tres herrialdes do.
encontrará unha saída
Na discoteca Bocaccio cihco
palabras de Felipe González
sul
(25
deputados
cada
un).Dos
negociada
ao
chamado
das persoas que seguiron o"s rede
que Euskadi ten que pasar
14._373 votos canse- guidos en
plí_
e blema basco e afirma
sultados, . afirmabai:r ao sair, en~
por
Madrid para relacionarse
toda
as
Vascorigadas,
máis
de
tre bromas que "o que pasou é
con
Europa poden influir no
12.000
foron
obtidos
na
capital
.
que,
se
nun
primeiro
·
que Kepa $ tan grande que, sepacto
entre. PNV e socialistas,
alavesa,
Vitoria.
UA
funciona
camomento
o
protagonismo
gundo entrou na pista, desalosobretodo cando tanto Ar- zamo un localismo capitalino, seterá que ser de ETA e o
xounos". No transfondo sempre
llus como Ardanza tan moito
mellante ao "coruñesismo", baEstado, lago 0$ partidos
·se· encontraoa un ha .velada crítifincapé na incorporación ao
sado na di~criminación que sÓfre·
ca á figura de Aulestia :que, en
Araba, a respeito 'de Bizkaia e
presentes no parlamento
concerto europeu?
plan autocrít~co, · recdñecia· que
Gipuzkoa. Sentimento que sebasca terán un
"é preciso reflexionar sobre o
Non benefícia en nada a arroguiron alentando os nos- tálxi- . . protagonismo conforme á
papel que lle corresponde ao
gáncia de Felipe González, algo
ces-franquistas capitalinos pésie
su~ _
representación.
partido" ao -~empo que se lamenespañol. Cales van ser os paJ ao que, por outra banda, xa nos
a concederlles a capi- talidade,
taba dos resulta.dos acada,dos
teñen afeitas. De calquer maneisos que vai dar HB neste senO "aggiornamemo" do PP, fíxoos . Como valora Herri Batasuna
por HB e se xustificaba afirmanra o PNV vai sopesar moito o
tido?
abandonar estas fileiras. Foron
os resultados eleitorais?
do "que o partido nunca tanto
pacto co PSOE pois mentres estrabállou".
· parte.destes empresárlos os que
texa en Madrid é un caramelo
financiaron hai catre anos as
EstqS eleicións clarificaron o pa- · O primeiro paso é acudir á reuAs _caras dos militantes de EE,
moi grande, porque está no poni9n
con
Ardanza
e
expoñerlle
a
·campañas
eleitorais
de
La
n
o
rama
polític.o:
qued~n
tres
como as dos de EA, reflexaban
der.
nasa oferta: esta lexislatura ten
o medo a que estas baixas se-· Coruña Unida e seguen aportan- . grandes forzas políticas e duas
que ser definitiva para abordar
do diñeiro a algunha publicación
correntes. O PNV como rexioxan o comezo dun tobogán que
HB xa anunciou que vai ir á
dous temas do autogoverno, coa
coruñesa.
nalismo basca, o PSOE como
os leve, seguindo a atracción fasesión de investidura, pero cal
incluído,
e
a
autodeterminación
representante do voto español e
tal que está a condenar en todo
vai
ser a actividade parlanormalización
política
e
a
paz.
máis
alá
deste
chiste
HB
que
re~lama
o
direito
á
auto.Pero
estadó
aos
partidos
o
mentária se o PNV non aceita
Polo tanto, neste sentido, hai
eleitoral, como ca.lificaba··un dirideterminación e a unidade terriindefinidos, os chamados bisaa proposta de HB?
que ir cara un compromiso claro,
xente do PNV a irrupción.. de -LJA
torial. Os partidos bisagras, a:s
gra, a · chocar contra o chan- da
De calquer maneira a actividade
fundamentalmente do PNV, EA e
(en.referéncia ao seu progra- ma
opcións intermédias, están en
nadá eleitoral e a desfacerse.
no
parlamento basca e moi resHB,
que
te111os,
entre
os
tres
44
cheo de ctíistes contra gipuzkoatrance de desaparición. Os resulPara salvarse da caída hai mitrinxida, desgraciadamente é undeputados e rnáis do 60 por centados de EA e EE non son nenlitantes de EE que miran cara o nos e bizkainos), .aparece un hoha pequena caricatura do que
to dos votos, polo_que seria ungunha casualidade.
PSOE con intención de saltar , rizonte de catro anos nos que os
debe ser un parlamento . Nós
ha maioria absoluta natural impartidos nacionalistas afirman _ . Noutro plano lamén determi· como xa fixeron compañeiros
apostamos por cambiar as relaportahtísima. Estariamos en disque se vai pór fin á violéncia. Os
naron a fortaleza de Herri Bataanteriormente; outros cara
cións co estado e dotar ás instiposición, cun carácter flexíbel e
comícios do 28 de Outubro deisuna que, despois dunha camEsquerda Unida e os máis refutucións bascas dun instru- mento
dialogante, de abordar estas
xaron unha mensax:e de .conciliapaña de acoso e derribo por parxiaranse na prácida vida
político como pode ser outro
grandes
temas.
ción.
·
•
·te
de
todos
os
partidos
e
dos
profislonal, tarde ou cedo.
Estatuto Nacional de Autonomía.
meios de comunicación, quedou
Se a reforma cons- titucional vai
Arzallus comentaba na noite
demostrado que é imposíbel illavir, terá que am- pliarse a máis
eleitoral que lle gostaria que
la da sociedade basca: consercampos
ademais de recoller o diHB
se
reafirmase
na
proposta
vou o seu eleitorado e foi a prireito de auto - determinación :
dun Governo de coalición basmei ra forza en Gipuzkoa e en
proceso de unidade territorial e
ca no que eles estivesen preSan Sebastián e nas povoaEstatuto Nacional de Autonomia.
sentes, ao tempo que os
cións máis importantes. Estes
Baixo estes eixos podemos cheexcluia a vostedes tacitamente
resultados foron unha clara degar a un compromiso.
pero afirmaba que a negociarrota do pacto de Ajuria Enea.
ción está cada dia máis perto.
. Sé este tiña como obxectivo illar
Como interpreta as suas palaO Parlamento basco poderla
política e socialmente a HB, non
bras?
xogar tamén algun papel na
cumpriu os s·eus obxectivos seO
Señor
Arzallus
interpreta
basnegociacións?
nón que sofreu graves fisuras .
tante ben e sabe ler as claves
Os partidos que máis se signifibaixo as que se desenvolveror:i
O tema da negociación non o
.caron no seu ataque a HB, os
estas eleicións e tamén sabe ler
entanden ben moitos. Dá a im que fixeron o traballo suxo, .como
presión de que a negociación
a clave dos resultados. El sabe
EE e EA, foron os partjdos que
vaise levar exclusivamente entre
maior desgaste · político tiveron. -que este cuatriénio vai ser definiETA e o Estado. A negociación
Hai un ha reflexión clara a teor · tivo para a ~olución do problem~
do enfrentamento en Euskadi . ten duas fases . A primeira dirimir
destes resultados:.. o chamado
a normalización política e o enEvidentemente Arzallus reclama
problema basca non se vai solufrentamento entre o Estado espara o seu partido un protagoniscionar con pactos deste tipo ou
pañol e ETA (eles son os que escon solucións policiais: Hai que . mo dentro deste proceso.
·186.242
Protagonismo que Ílós non lle
tán enfrentados dunha ma- neira
abordar a recondución cara un
irnos negar. É cuestión de diáloviolenta) levarian a unhas connovo diálogo e unha negociación
181.175
go, cuestión de facer unhas aferclusións de aco.rdos sobre tres
política. ·
115.732
tas claras. O PNV vai ter que
témas, quer dicer, para que se
dé esa situación de normalizaelexir entre perpetuarse nun imo· Pódese afirmar 1990 que estas
124.423
ción e de deixar as armas seria
bilismo cun pacto unilateral co
eleicións dan os pactos por fe78.855
PSOE ou buscar outro tipo .de
necesário abordar o tema da aunecidos?
solución·s· e outro tipo de com- · todeterminación, da uni-·dade te55.606
promisos. Nós irnos seguir afer- . rr'itorial e do Estatuto Nacional
Os obxectivo.s do pacto era de~
83.4-82
tándolle un Governo de Cbalición
de Autonomía. lsto anunciaríano
rrotar a HB e os resultados foron
40.445
nunha primeira instáncia ETA e o
distintos, deberián facelos refle- · PNV-HB-EA. español. Despois hai
Governo
.
xionar
e
mudar
en
consecuéncia.
6.652
Vostedes reclaman, á vez, nesunha ·segunda fase, o desenvolPero, no"Jondo, tampouco o · ta etapa neg<?ciad_ora, o apoio · vimento destes acordos que, xa
das ton~as nacionalistas ctou- _ que competería aos partidos popanorama cambiou tanto.
5.000
fros p~íses do estado pois
líticos .c"or:i ·representación en
SemeUan necesaria.s novas
Euskadi. Aí cada partido teria o
iniciativas para sair do _impas- ·consideran que é necesário
seu protagonismo en base á sua
se no que se encontra instala- mudar a Constitución...
14.313
Hai unha cuestión de solida- rierepresentación.
•
do o conflito Euskad_i-Estado

."Non lle irnos· negar ,o protagónismo ao PNV na negociación" ·
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Q EX-VICEPRESIDENTE ENTRA NO INVERNADEIRO

P.ARTICIPACIÓN POtÍTICA

Xosé Luis Bcirreiro
as

"Prefir.o acejtar
partes negativas de quen
aprenderon a facer xustícia no' franquismo que facer
·
franquismo ~u"

·MAIS PRESÉNCIA
DA SOCIEDADE,
MENOS ESPÁCIO
.DE PODER
FRANtlSCO CARBALLO

•MANUEL VEIGA'

As eleicións sindicais marcan ·a ritmo da sociedade galega estes dias,
pero o poeder e as institucións políticas tamén se moven nuff intento
de protagonizi:ir as cabecefras dos meios de comunicación.

O último Congreso de
Coalición Galega serviu
para dar a despedida a
Xosé Luis Barreiro dos
organismos de dir·eción do
partido. Todos os
dirixentes políticos, mesmo
os de aqueles partidos que
máis fixeron para provocar
a sua condea, lamentan
. agora a auséncia "dun
político da sua talla da
escea política galega".
Moitos cidadáns, con todo,
gostarian de saber porque
finalmente foi Barreiro o
que pagou todas as
"culpas" pelas corruptelas.
do governo e do partido
dos que daquela formaba
parte. Nesta entrevista, o
ex-vivepresidente afirma
que voltará dentro de seis
anos e que, para esas,
moitos dos que o
vilipendiaron xa non
estarán na política.

Os dadós de alta participación eleitora~ (v.g.-na: Citroén de Vigo ata
o 97%) e os resultados, non moi ·a1onxados entre UGT, cepo e CIG,
non poden ocultar as mediacións extra-sindicais que se están a utilizar. Os sindicatos de empresa como o SITC, conseguen pouca represéntatividade global, mais moita local. Son un signo das ·graves interferéncia na libre opción dos asalariados. A central sindical CIG é semente un proxecto en marcha. A oportunidade eleitoral. que forza a
INTG, CXTG e aos outros pequenos sindicatos i_ntegrados na CIG, a
coaligarse, ten ·que servir igualmeme para un diálogo no mútuo res~
peito que logre unha fusión sindical pluralista ideoloxicamente e fiel á
inspiración comun de responder ás necesidades nacionais da Galiza
tanto como ás de clase.
Unhas eleicións sindicais, dentro-dunhas leis condicionantes e dunha 5ervidume ás subvenc1óns, revelan a desigualdade que o sistema
capitalista imprime a todas as institucións e mais cando o poder actua arbitrariamente mesmo desigualando mais o que o sistema xa realiza, Asi, observando as subvencións de 1990 aos sindicatos do
campo, constat~mos ·a arbitrariedade máis caprichosa: "Jóvenes agricultores", 18 millóns de ptas., CC. Labregas, 12, Unión Agrarias, 7 e
cantidades ·menores a outros. O ano anterior, as cantidades eran tan
desiguiais, pero diferentes. Que critério actua nestas distribucións?
Non _aparece outro que a arbitrariedade. O mesmo se observau na
conselleria de Cultura coas AA. Culturais, meses pasados ..
A publicació11 de todas as subvencións deixa estupefacto. O poder
non quer deixar á socitldade o libre xogo da suas opcións: o poder
compra e vende favores para manexar a sociedade.

Após da senténcia do "Fribunal
Supremo que, dito sexa de paso, veu a cuestionar un pouco
ao Tribunal Superior de Gali-

As. AA. Viciñai~ son outra realidade móbil da sociedade galega.
Son a·ponta de lanza dos movimentos sociais que penetran no tecido
social. Pero aí vai o poder para impedir o seu andar e a SL!a dinámi- .
ca. Todo aponta na Galiza ás eleicións municipais, e isto e~tando metidos nas sindicais. Interesante como nada a observación dos métodos dos partidos políticos e do ·poder guvernamentaf para utilizar os
movimentos organizados da
sociedad e.. civil:

za ...
Un pouco non, totalmente.

Oespois da inabilitación vostede quedou como único pagano das acusacións que cairon
sobre aquel governo. Mentres
que o presidente e demais
conselleiros resultaron totalmente libres de acusacións
políticas e xudíciaís e hoxe seguen, moitos deles, dirixindo o
PP e o próprio governo actual
coma se nada. O que se perg un ta moita xente é porque
vostede nunca deu a coñecer
datos ou temas que poideran
acusar a esas persoas que o
acusaron a vostede e que quedaron libres. Porque é de supoñer que vostede conta con
probas e datos suficientes para comprometer a Fraga e a
médio PP.

TINO VIZ/ARQUIVO

Os resultados das eleicións
autonómicas de Euskadi botan
PUBLICACIÓN
leña ao lume das inquedanzas
dos partidos na. Galiza. O PP
· DE TODAS AS
vive un formiguexar latente:
SUBVENCIÓ-NS. "As senténcias xudiciais - -nun grupo de clientelismos e
máis aplaudidas sempre de baronias toda eleición ac-- _
DEIXA
tua as rivalidades. Como Fraforon as máis ridículas"
ESTUPEFACTO.
ga impónlle un discurso político de siléncios· 8' de ficcións, o.
Pero vostede mesmo ten arguO PODER
PP ten que dotarse doutro"pamentado que unha cousa é coNON.QUER DEIXAR
mo se define un e outra como - ra andar por casa" que lexitime os repartos e garanta as
o define a sociedade e que . o
SOCIEDADE AO
que pesa é a definición social.
esperas. As subvencións, a
participación en algüeiradas á
LfBRE XOGO DA
Case todas as senténcias xudibeira de adversários ideolóxi"'
SUAS OPCIÓNS
ciais, que foron moi aplaudidas
cos ten o apoio- nese discurso
no seu dia, hoxe son auténticas
"doméstico": todo serve cando
burradas. A senténcia de Galileo
se saca proveito.
estaba dada por uns tribunais
tari legais e tan probos e estuda· O PSOE, quen en sequer é capaz de facer o ~eu congreso aqui anran en Bolónia, o mesmo que os
tes do estatal, sucursalízase ata extremos in1;1sitados. As poderosas
señores que fixeron a miña, -só
alcaldias de A Coruña de Vigo dominan sobre a organización. Na
que hoxe el") día é ridícula. O
Coruña a sociedade dvil mediante as asociacións de viciños, está a ·
mesmo a de Sabino Arana, etc.
vixiar o~ procedimentos do Alcalde. En Vigo, a ampla participación no
Pois a miña tamén será ridícula
negoc\ado municipal e no cúmulo de mútuas co.ncesió~s agac~~ a
déntro de vinte anos.
responsabilidade individual11~ compravenda de res pubflca..Non e inferior a responsabilidaae do PSOE que a do -PP na manipu~ación e ·
Pero como político en activo
corupción. da cidadania.
non pode esperar polo vere-

-A

unha causa son eles e outra son
eu. Prefiro ser culpabel é ser Xosé Luis Barreiro.

"QuE
FIABILIDADE
PODE TER
A TESTEMUNA
DO SEÑOR
-----CARREÑO
CONTRA MIN?"

Eu rexeito absolutamente a mes- ·
turanza entre as fórmulas xudiCiais e as fórmulas políticas para
señor Carreña contra min? lso
a loita política, porque non fondo
ten que ser prantexado por un
tribunal. Mais eu prefiro aceitar
son unha manifestación contrária
radicalmente ao sistema demoas partes negativas de-quen
ap'renderon a facer xustícia no
crático. A política só se pode facer na liberdade e na indepenfranquismo e non facer o frand énc i a dela mesma. Desde o . quismo neste momento. Afinal
meu ponto de vista, cando unha
estes señores aprobaron unha
denúncia esta viciada, non se
dicto da história.
oposición tendo como tema as
debia de admitir'e iso di a mellar
Leis Fundamentais do Estado e
técnica procesal. É evidente que
algo se lles apegaria. Pois que
Podo, podo agardar. Os políticos
a miña denúncia estaba viciada
somos os que podemos agardar. .
fagan franquism.o eles, pero eu
en orixe, diga .o que diga o Tribunon. Eu fago democrácia e isa
C~ndo pasen os seis anos. e un
dia, ·a. meirande parte ·da xen.te
nal Supremo, e un tribunal deimplica dirimir en política o que é
. mocrático non podia admitir que
polítiqo e cando non estou de
que ih.terviu contra min estará
acorde cunha senténcia, coma é
xuvilada e non servirá para nase utilice a xustícia para dirimir
da. Eu dentro de seis anos quero
o caso desta, penso o que penso
uriha canta. Quen testificou conservir para to.do e, polo tanto, es- do Supremo -e no que, por certra min foi ·a Partido Popular e el
to, coinc::ido coa maioria dos es- .. fou intentando dar, neste intre, a
. próprio instromentou a decisión,
dimensión dun home que non
paf)ois- pero non e digo. ·No
polo tanto non estaba capacitado
resto non me m~to, ·porque seria
utiliza nen Galiza, nen intereses,
· para entrar. lso é o mesmo que
nen o emporcamento das situa- \
convertirme no mesmo que Fraunha conversa espiada ou unha
cións, nen nada, para facer políga, · _que Carreña e que Mananproba falseada ou conseguida
cho. Que quede claro para os ' tica. A loita política miña é
por ·médios non legais. Que fiabiabsolutarl)ente política.
•
meus tillos e para a história que
lidade pode ter a testemuña do
/

A

e

O momento é a propósito para os partidos galegas. Un '-'discreto
encanto"· rola os partidos nacionalistas; o triunfo do PNV -e.n Euskadi
favoréceo: Hai movimentos de converxéncia no centre galega, qesde
CG a PNG sen· esquecer a CdG, apesar do ro~tro de "quintacolunis-·
tas" que estes apresentan. O BNG e o PSG-EG apreséntanse ás municipais con ambición. A conveniéncia educativa q1,Je cada programa
facifüa para a concienciación do país, non pode esquecer que a eficácia é un valor moi importante. Tanto mais futuro ten un partido canto
máis recolle P. dinamiza ·a sentir dos movimentos sociais. E recoller
ese sentir impón introducir alto pluralismo nas candidaturas e nos
métodos de acción.
En -resumo, a -sociedade galega postula máis intervención na xestión pública. Os .sindicatos e os partidos. teñen que abrirse máis e
máis estruturalmente a.o diálogo social·e ao control da sociedade.
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Q_CARBALLIÑO

.ESPECULACIÓN -URBANÍSTICA
l:endoiro dá marcha atrás nas

ac~sacións cont·ra Paco Vazquez ·

Pacto PP-PSOE en A Coruña
•M. BERTOJO/A CORUÑA

As· instrucións do fiscal
xeral do Estado para
incoar dilixéncias
informativas sobre as
actuacións urbanísticas de
Francisco Vázquez están a
chegar nestes·dias.
.
É o fiscal xefe do Tribunal
Superior de Xustiza da
Galiza o ·responsábel des. ta tarefa: averiguar se
existen de feito
irregularidades ou. si as
imputacións en contra do
alcalde resultan
ii:ifundadas. Mentres tanto·,
· nas mas coruñesas,
estanse a facer inquéritos
entre os cidadáns:
considera vostede ética a
actuación .do alcalde?

. das acusacións feítas contra
Francisco Vázquez. As devanditas investigacións levaránse a,
cabo en fun_
ción do artigo 785 bis
da Lei de Enxuiciamento Criminal, como asi o manifestou o
próp~io fiscal xefe do TSXG. Po- _
la sua condición de persona afo- .
·rada -o alcalde, Franciso Váz- ·
·quez, é tamen d~utado no Parlamento español- 0 único órgao
competente para investjgalo ou
procesalo é o Tribunal Sopremo.
·

Coruña . César Lendoiro, quen
chegou
afirmar aos meios informativos que non podía talarse
de indício de ilegalidade qlgun,
mais si de d~scalific.ación ética.

a

Recusación

.
. '
O pasado Martes, d1a _30, rematab~ ~ prazo legal para a cony?catana do ple.n? de recu~ac1on
do alcalde, solicitado 15 d1as antes polo B~G, EU e PSG-.~G e,
dias despo1s, pela Federac1on de.
Asociacións de Viciños da CoruEscrito alternativo
ña e as asociación$ de Santa
Margarida e Agra do Orzán en
Por outra banda, representante~
parecidos termos amparados na
da Federación de Asociacións
Lei de Bases de Réxime Local e
de viciños de A Coruña, Bloque
da Lei de procedimento Adminis·Nacionalista Galega (BNG), Estrativo. Segundo aparece no texquerda Unida (EU) e Partido Socialista Galego-Esquerda Galega .. to da ·recusación e unha vez pechada a via administrativa, non
(PSG-EG) apresentaron · o pasaqueda máis que recorrer ante os
do Venres, dia 26, un escritó na
tribunais
para que o pleno muniFiscalía do·TSXG r:io que se solicita a abertura das oportunas di- _ cipal se pronúncie a favor da inilixéncias informativas cara a de7 bición do alcalde G_oruñés nos
procedimentos do Plan Parcial
O fiscal .xeral do Estado, Leqpol- .termiñar se alcalde -e governo
do ·Torres, manifestou días atrás
municipal poderian ter incorrido · de mato Grande e do Plan Especial de Reforma interior do Paque ten solicitado ao fiscal xefe
en posíbeis· feítos delictivos. Enseo das Pontes .
do Tribunal Superior de Xustiza
tre a documentación apresentada Galiza (TSXG), Antóni9 Couda polas tres agrupacións P.olíti-· .
Segundo o texto da recusación
ceiro, a incoación das oportunas
cas e Federación de Asociacións
apresentada polos devanditos
dilixéncias informativas verbo
de Viciños figuran fótocopias do
colectivos políticos _e viciñais,
das actuacións urbanísticas do
Rexisto Mercantil e do Rexisto
existe un claro ihcumprimento
rexidor coruñés no Polígono de
da Propriedade nos que constan,
das· disposicións legais, xa que
Mato Grande e Paseo das Ponatravés várias sociedades, o ne·
"o ·-alcalde participou en vários
tes~ zonas da cidade nas que a
me do alcalde, a sua dona e alPlenos da Corporación Municiempresa !llano, SA -vinculada _ ·guns familiares desta. Conforme
pal, nos que se tomaron acordes
á família de Francisco Vázas declaracións dos remitentes
relacionados con ambos os -dous
quez- posue terrenos.
d_este eserito, apresentarase en
Plans". O artículo 20 da Lei de
breve unha nova documentación
Procedimento administrativo imSegundo a opinión ·de Leopoladicional, pendente ainda dun inpede a intervención da autoridado Torres e tras unha primeira
forme técnico xurídico. Toda a
ou funcionário naqueles prode
valoración da documentación redocumentación entregada áo fis..:
mitida polo mesmo alcalde ao
cal'xefe do TSXG, António ·Cou- . cedimenfos nos que haxa parentesco de consanguinidade dentro
fiscal xefe do TSXG o pasado
ceiro, será remitiqa ao Fiscal Xedo cuarto grau ou de afinidade
dia 15, non existen implicacións
ral -do Estado.Contrasta a postudentro do segundo, con calquer
claras por parte de ninguén ~n
ra destas organizacións políticas
dos interesados, administradores
posíbeis actividades irregulares,
e viciñais coa "retirada" do xefe
de entidades ou sociedades intepolo que pede ao fiscal da Galida oposición municipal do Partiresadas.
za que investigue a veracidade. do Popul~r (PP) no concello da
•

-.PATRIMÓNIO HISTÓRICO

'_Mentres as arcas·do con-cello están valeiras

Cr~ticas

á ·viaxe ~e pracer

de dous concelleiros.·
•X- R CAS"J:R0/0 CARBALLIÑO

Mentres as arcas do concello do
Carballiño fican valeiras, o alcalde e vários concellais acompañan á Coral Polifónica do Casino
nunha xira ' por Venezuela, para
a cal a institución local aporta
dous millóns e médio de pesetas. Esta situación ven de prevo. car numerosas críticas entre a
povoación, ainda que a oposi·Ción máis grande ven de mans
do grupo municipal do BNG, que
fixo pública a sua postura ao
respeito.
Nos últimos ·anos, a Coral e
máis o alcalde da vila Arximiro
Marnotes (CdeG) acostuman facer unha visita a un país sudamericano, aproveitando a Coral
para amasar o seu repertório e o
alcalde para rodearse dun carácter populista e facer de paso
eleitoralismo.
Xa o ano pasado con motivo
da viaxe . á Arxentina houbo séria~ discrepáncias, pero este
ano a xira contaba ainda con outra agravante: o concello carecía
de liquidez económica e os funcionários levaban sen. cobrar
máis dun mes, pensando moitos
dos viciños da vila que había necesidades rnoito meirandes que
unha viaxe destas características.
Pola sua banda , o BNG denunciou o ambiente inoxicador
que propiciou Marnotes, ao dicer
que os na~ionalistas se apuñan
á viaxe, matizando estes que
"en absoluto nos opomos a que
a Coral vaia a Venezuela nen os
concellais , pero sempre que non
represente gasto algun ao erário
público", resaltando que o alcalde nunca dera a cifra con exactitude, ainda que no orzamento
aprobado constaban os dous millóns e médio. Seguindo coa sua
valoración, o Bloque calificaba ,

de "sangrante" a "viaxe de pracer" cando non habia un peso
nas acas municipais, e os traba'ladores ainda non perceberan a
sua nómina, o cal era considerado como "unha total falta de respeito", ao tempo que corroboraba a tese de que "estes caciques
utilizan a política para o seu lucro persoal". Por se isto non
abondase, prodúcese outra
agravante que converte a situación en "provocación e atentado
contra as máis elementais normas democráticas", xa que Arxi.miro Marnotes e Adolfo Xeneiro,
membro do grupo de governo e
con dedicación exclusiva ás
suas tarefas municipais, viaxal>an a gastos pagos "apesar de
cobraren de todos nós", dicia o
comunicado , matizando que iso
non podia acorrer, ao igual que a
sua deixación de funcións, pensando que o desprazamento ten
claros tintes eleitoralistas e "cosmopolitas", xa que segundo o
BNG "o alcalde de O Carballiño
non ten pátria, senón que el
mesmo xa é unha".
Tras esta polémica, que levou
a Marnotes a invitar aos nacionalistas á viaxe, invitación que
obviamenté foi declinada, ao dia
seguinte da sua marcha, o conce 11 o reparte un escrito aes
meios de comunicación, nó que.
se anúncia que durante as vacación s do alcalde non haberá
ñengun pleno, o cal viña corroborar as sospeitas do BNG, que
xa anunciara que a auséncia de
Marnotes suporia un parón na
política municipal.
Tamén esta viaxe deixou un
vacío neutro departamento, o de
cultura, que se atopa sen presiden te desde hai quince dias ,
pospoñendo o nomeamento até
a volta, ainda que Marnotes asumiu as competéncias con carácter interino.
•

Un~a pista dana a via romana de Elviña
•N'.I·

BERTOJO/A 'CORUÑA

O Director do Museu Arquolóxico
da Coruña, Felipe Senén, ten reclamado medidas _oportunas ante a Dirección Xeral do' Património Artístico para a protección da
anterga "vía romana", identificada polos investigadores Monteagudo e Luengo, situado no Castro de Elviña. A construción dunha pequena pista desde Feáns a
Elviña Castro non só chega a .
danar a devanc:lita via,· senón
que pasa pela mesma área mo-,
numental diste xacimento arquelóxico, declarado, por outra banda, Monumento Nacional por Decreto do 5 de · Xullo de
196211.758 (B.O.E. 20).
No seu escrito a Dirección Xe- ·
ral do Património, Felipe Senén
pede que se tomen as medidas
oportunas ao -amparo da Lexisla>ción sobre Bens de Interese Cultural, garantindo a conservación
deste impo.rtante ase.rita~ento
ubicado en areá peri-urbana e,
polo tanto, sometido a unha am- '
pla' variedade de problemas que
o poñen en perigo.
En palabras de Felipe Senén,

"na actualidade, hai dous castros
declarados en Galiza como Bens
Culturias: ·o castro do Monte de
Santa Tegra e o castro de Elviña.
lsto quer dicer que est$n amparados pela Lexislación; en caso
de expólio, a própria Administración Central preocuparíase pala
sua defensa. E, por suposto, xa
non digamos Admin!straci(>n Au- ·
-tonómica e Concell'o. paradoxicamente, este castro de Elviña
está sometido a unha séri~ ·de
presións especuladoras qu~
amenazan coa su.a destrución. E
unha-zona peri-urbana e de carácter residencial: está perta da
Zapáteira; é tamén unha zona industrial, localízanse nela este tipo de grandes arniacéns· cash &
carry de Alcampo e Continente ..
É a zor:la de ubicación do campus universitário e zona de aceso a cidade. O Museu ten a finalidade fundamental de mirar polos nosos monumentos arqueo- ·.
- lóxicos imediatos, entre eles o
castro dé Elviña e. a Torre de
Hércules, ve a necesidade de
deixar algo pa~a o futuro. As novas xetacióris necesitan saber
como er.an as suas-raiceiras,, como era o seu pasado, mais con

monumentos de calidade como é
o castro de Elviña".
"Os viciños desta área, enga. diu F. Senén, neceistan comunicarse, necesitan ruas' e zonas de
aceso, e colleron- unha anterga
via que é, precisamente, a via
romana que leva ao Castro. Ninguén cede as suas terras, callen
o património comllnal que xa haí
e destruyen, con total ignorancia,
nas ex-planacións unha parte
desta via. Unha via que ten as
suas rodeiras marcadas polos
carros durante miles de anos!
·Estase destrozando así unha
parte importante do naso património arqueolóxico, etnpgráfico _
e incluso histórico. No 1.809
aconteceu ali a Batalla de .Elviña,
alá estaba tamén a casa dos antepasados de Simón Bolívar; Elvi ña aparece incluso no século
XVI 1 nas crónicas do Cardenal
Jerónimo del Olla. É un lugar importantísimo para" o nascimento,
e posterior evolución da Coruña.
É o momento de darlle o alto aos
intereses especuladores e que '
se poda recuperar o castro co!Tlo
património do campus universitário". . ·

A indústria da imaxe,
necesita de boas ideas.
E as boas ideas, hai que
sabelas representar.
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E ESCRITA DE GUION
CINEMATOGRÁFICO
GR U P OS D E 5 ou .1 O
PA Rtl CI PA NT~S
~ ~[ !ID ~ · i ~IB1 @ffil ~IU

Informes e inscripción:
LIBRARIA SIHIUS:
TRAVESIA DE VIGO, 17.
TEL. (986) 27 73 42
Outras cidades consultar
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MAOS TRATOS ÁMULLER

'.
/

·Aberta en Vigo u,nha Casa de Acollida de mulleres maltratcidas

Cada ano denúncianse 18 mil casos de maos tratos·
•MANUEL VEIGA

Unha solución parcial

As mulleres maltratadas
polos seus homes dan ·
lugar ao "crime encuberto
máis num_,eroso do
mundo", segundo
definicíón acuñada pala
ONU, tras a década 19751985, adicada á muller. ·
En Vigo ven de abrirse
precisamente unha casa
de acollida para mulleres
maltratadas, con cabida
para 30 prazas. Ate agora
só funcionaba outra en
Ferrol, cuxa direción
é secreta para o público.
Ambas dependen dos
respeitivos concellos.

Fn problema que anota a diputada nacionalista, Pilar Garcia
Negro: "As Casas de Acoll.ida so- .mente solucionan parte do problema, senón se arbitran outras
medidas complementárias, como
as de proporcionar un traballo ás
mulleres, através de convénios
con outros organismos, por
exemplo.
A Casa de Acollida convértese
asi nun paréntese, pero nen sequer nunha solución a médib
prazo", afirma, ainda que recoñece que "en todó caso son positivas e necesárias, ainda que
so cubran obxetivos parciais".
Para Maria Xosé Queizán, escritora e feminista, "as Casas de
Acollida son un parche, pero teñer:t o aspecto positivo de que
"Moitas mulleres non toman a
promoven o feito de que as mudecisión de marchar da casa,
lleres se atrevan a deriunciar e
pésie aos maos tratos repetidos,
de facer que a sociedade coñeza
precisamente porque non tañen
a situación".
un sítio onde ir", sinala Mertxe
Mertxe lnza coincide con estas
lnza, directora da Casa de
apreciacións.
"Son conscente de
Acollida e Centro de Información
que
a
Casa
non é, nen moito
ao servício da muller, recentemenos, a solución, pero si é unmente aberta en Vigo. "O máis
ha delas, que debe ser complelamentábel é ter que criar estas
tada con oütras".
centros, pero o certo é que son
límite de prazas pode ser taabsolutamente necesários'', afirmén un problema "que coloque
ma.
nun brete ás responsábeis de
O ano pasado producianse no
cada centro'', sinala García Ne- ·
Estado 18 mil denúncias por magro.
os tratos, segundo o Ministério
"É importante tamén que os
do Interior, asi como 90 asesinacentros estañan atendidos por
tos. Na Galiza producianse 661
denúncias. Para Mertxe lnza isto
non representa máis alá dun
10% dos casos existentes, se
ben para o caso galego as cifras
non supoñen, con toda probabiliCASOS
dade, nen o 5%.
"Hai que ter en canta que no
DENUNCIADOS
rural denúnciase menos, afirma.
NON REPRESENTAN
Está o problema: de ter que ir á
Garda Civil, o que retrae absoluMÁIS DO 10°/o
tamente ás mulleres e súmase á
DOS QUE SE
meirande falta de información".

o

Os

Casas secretas
Ate agora as Casas de Acollida
da Muller estaban localizadas en
lugares secretos. Así ocurre coa
Casa de Acollida de Ferro!, aberta hai catro anos e dotada de 7
prázas. As mulleres admitidas
deben asinar un documento onde se comprometen a non rebelar o Jugar de ubicación do piso.
O de Vigo é precisamente un
dos primeiros centros non clandestinos. As suas responsábeis
coinciden en que as forzas de
seguridade poderian acudir en
caso necesário.
Os maiores problemas cos
que se encentra unha muller vítima de maos tratos son a supervivéncia inmediata, ate que o
xuiz decida quen deb.e quedar
no ·domicílio familiar. O segundo
problema son os tillos
Para iso a Casa de Acollida de
Vigo permite a estáncia de cada
muller por un periodo de tres
meses. Canta ademais con 30
prazas, para dez mulleres, ás
que se lle calcula unha média de
dous tillos. A directora do Cen~ro
. sinala que "polo xeral o xuiz non
tarda máis de dous meses en
emitir a sua decisión,· ainda que
ás veces tarda máis".

PRODUCEN

mulleres feministas, sinala Maria
Xosé Queizán, pola sua preparación e por poseer, como mulleres, unha maior sensibilidade para astes temas. Conven ter en
-conta, recorda, que os maiores
danos dos maos tratos son moi.:
tas veces psíquicos". . ·

Non son priviléxio
das clases sociais báixas
Mertxe tnza rebate o tópicd de
que os maos tratos sexan exclusivos de "clases sociais baixas,
parados ou borrachos". ''.lso é
absolutamente falso, afirma. ·Os
maos tratos prodúcense igoalmente entre as clases altas e
mesmo en famílias progres. O
que sucede é que estes sectores
non son os qu.e denuncian.
Adoitan a arranxalo pola calada.
É algo que s~ben moi ben os
avogados de separacións".
Maria Xosé Queizán coincide
na apreciación de que os. avogados son coñecedore.s dun gran
número dos casos "e tamén os ·
·médicos, que s·aben distinguir
moi ben se a muller chocou-contra _unha porta ou se foi golpeada
polo seu home, pero, sen embargo, nor:i o denuncian".

Maltratadas ·
e máltratadores
As persoas máis dependentes,
segundos Mertxe lnza, son as
amas de casa, sen recursos e
normalmente desinformadas. "É
moi frecuente ouvir o caso. de
que, se aturan, é polos nenas".
Precisamente o dos tillos tradúcese nun grave problema. "As
mulleres maltratadas, sinala
lnza, adoitan a transmitir aes tillos e tillas os mesmos modelos".
lsto dá lugar a que o 60% dos
varóns maltratadores son tillos
de mulleres maltratadas, segundos datos das Primeiras
Xornadas de Maos Tratos celebradas en Abril de 1986.
•

DELMIALVAREZ
Begofta, fuxlu da casa onde vlvla en Pontevedra o pr.Hdo mes _de Fevrelro
a causa dos golpes e ·ameazas que sofrla do seu home. Pasou catro dias
refuxiada no monte

.-

Educación e publicidade bases da discriminación que sustenta os maos tratos

o~

xuices, defendén a familia, pe.ro no~ -ás .mulleres .

•M.V.

\nza. Debe entrar no privado é
~ 18.mentabel resulta que a menta-

1idade dos xuiCfes sexa, sobre
todo e na meirande parte dos
·casos, a de preservar a família".
O mal trato aparece tamén
unido ao sentido da posesión.
Así, o maior número de golpes
son recebidos, en moitos casos,
cando a muller anúncia a sua
intención de separarse. Aí está
o
dito: mateina porque era miña.
Forma parte da triste cultura
Os danos máis graves non
tradicional que unha muller atri,.
son
só físicos, s~nón especialbua a outra "sort~ co seu home
mente psíquicos. A isto hai que
porque, polo menos, non lle
engadir que, a diferéncia de oupega'.'. Out ras expresións cotitros
paises, as mulleres que
d iáns son l)emellantes a esta:
denuncian arrastran maos tratos
"Non é mao, pégame pero só
durante un longo periodo que
cando .esta bébedo" . .
pode rondar os dez anos. A muA fam ília forma parte da esfeller. que yiveu nesta situación
ra do privado,· segundo a crénestá moi deteriorada e moi procia social. Pero "a sociedade
babel mente imposibilitada para
debe sancionar témas tan gra- · · voltar a ser unha persoa normal.
. ves como as agresións, siriala
A maiores hai que contabilizar a
"Eses ollos que teiman en chocar coas portas", titulou en certa
ocasión a sua columna a xornalista Rosa Montero ao se referir
aos maos tratos. O certo é que
"resulta difícil denunciar algo
que está tan metido na realidade cotián", indica Mertxe lnza.

os· tratos físicos e as veces en
vergonza que debe pasar·ao ser
marte. _
ela, a agredid.a, a que debe
"As mulleres foron educadas paabandoar o domicílio familiar
ra casar, lembra a Directora da
para buscar refúxio.
.Casa de Acollida de Vigo, se o
Un problema tan grave que
seu ·matrimónio. fracasa, consiafecta non so as mulleres, sederan isto como un fracaso per,
nón tamén aos nenas, ten a sua
orixe na falta de respeto á mu- - soal, como un fracaso da sua vida. Por iso é tan frecuente que
ller cómo ser humano e observa
un elevado númerO. de pontos . aturen situacións insoportábeis
coa esperanza de "a ve se sé
comúns con outros casos de racismo. As agresións e a violénarregla". :
A educación que, en sociedacia física non poden valorarse
des qué se proclaman ab~ndei
de forma aillada, forrrian en rea1id ade un continuum coas 'de- .radas dos dereitos humans, segue reservando-á muller un pamais formas de discriminación e
pel desigual, dependente e infeinteriorización da muller. Asi a
rior a respeito do varón, a publipublicidade. e a educación rececidade que relega constantebida, por citar. dous elementos
mente á muller aos labores doda máxima importáncia, son decisivos á hora de criar mulleres
mésticos e ao coidado dos nenas, tratandoa de m~nos prepasumisas e de abonar o terreo
rada intelectuaJmente a outros
para o que, en moitos máis .caníveis, son os culpábeis orixisos dos que aos homes lles
nais ·desta sftuación.
gasta recoñecer, remata en ma•

.·

.

1

_1_0~~-º!_~-~-~_VE_MB_RO_D~E1_990_·~~~~~__,,~~~~~~~~~~__:c_--'-~~~~
~R08LEMA LÁCTEO

_Q MELLOR DOSMUNDOS

· Por parte das indústrias e sindi.catos e~tatais _

Vivimos no mellor
dos mundos j>Osibeis.
- Felipe González

Presas por firnlar o.acordo do leite
)

O 29 de Outubro reuniuse
· a Mesa do Leite, á que,
surprendentemente, non
asistiu do delegado do Ministério Carlos Posada. ,
Nesta reunión amasaron unha inusitada premura as
empr~sas lácteas e os
sindicato~ es~atais para
.asinar calquer acorde que, segundo o· Sindicato Labrego .Galega demostra un
pacto entre eles e o Ministério de Agricultura.
·
As empresas -leiteiras operantes
' na Galiza poden comezar unha
guerra de précios á alza, partindo de prezos inferiores aos que
agora poden pagar, o que levaria
a que diversas industrias peque_nas se fundisen. Seguiri~ así a
desfeita do sector lácteo galego,
chamada reconversión, pero-con
métodos máis sibilinos.
Esta estratéxia está contémplada nun pacto sinado entre as
gr.andes indústr!as estatais, certos sindicatos labregos e o Ministério de Agricultura, segundo
denúncia o Sindicato Labrego . Agrária e a Asociación de CooGalego.
_ perativas, negáronse a asinar
nengun acorde que non este·xa,
Froito deste. paGtO seria a retirada do' representante do Miniscomo mínimo, avalado pela Leí
tério na Mesé!,. O SLG denúncia
de Contratos ,f\grários e de Arbiesta au.séncia e. pede que o Ditraxe, conseguindo que o próximo día 6 de Novembro se faga
rector Territorial, Carlos Posada,
"dé explicacións públicas diante
unha reunión pjira estudar as
do sector do abandono das suas
garantiá.s a estat;>elecer no marresponsabilidades". O SLGcoda citada lexislación.
CC.LL. solicita a dimisión de Posada se non dá as explicacións
O SLG acord.ou non- asinar
pertinentes da sua auséncia.
nengu~ acord,0 sen ó compromiso por parte das Administracións
Próxima reunión
de abrigar a cumprilo.
Ademais diso pede, como míAnte esta tesitura o Sindicato Lanimos para a sinatura, uns prebrego Galego, a Unión Sindical. zos _rendábeis que permitan vive_r.,

ACNT, o histórico sindicato
anarquista, tivo_que pechar o
seu local. de Vigo a quedarse
sen a última representación
sindical que ostentaba. Tratábase do grémio de pastelelria
que pasou a mans da INTG
A Casa da Cultura de Chantada foi inaugurada tres veces
este ano. Na .primeira ocasión
o bautizo correspond"eu ao
Delegado de Cultura. Seguidamente foron o Conselleiro e
o próprio Delegado os inaugurad ores . Agora, aos dous
mencionados, uniuse Manuel
Fraga para inaugurala por terceira vez. O pior é qu~ ainda
non funciona.
Pésie ás chamadas á transparéncia da xustícia, á reunión de Fiscais Xefes de Tribu nais Superiores ·e de Au diéncias, celebrada recentemente en Vigo, realizouse a·
porta pechada . Todos eles ,
acompañados das suas exposas ou exposos, resideron os
tres dias no Parador de Baiona.

dignamente do leite. Considera o
SLG que, desde a entrada no
Mercado Coníun, ''fáltannos entré 1O e 14 pesetas en litro para
que sexa renqábel .pois, de seguir asi as nosás expl otacións
iranse afundindo pouco a pouco, '
pois a maioria das explotacións
leiteiras están venciendo por de. baixo do prezo dos custes da
produción".
O contrato a asinar déberá de
ser, como mínimo, de ·un ano, e
ser homologpdo polo Ministério~
1

Estabelecer' un prezo mínimo
para o leite quénte.
· Criarase un tondo de garantia

para os descobertos a produtores, consultándolles ampla¡nente
antes de asinar calquer tipo de
acorde.
Tamén pede o SLG que se retiren as sancións guvernativas
impostas aos labregos pelas mobilizacións do 13 e 14 de Setembro, en sinal de boa vontade por
parte do Governo central .
Outra das peticións para asinar calquer acorde é a de fixar
un prazo razoábel para ·a criación de lnterprofisional Galega,
ao tempo que solicitan orzamento e prcüo de execución das mellaras de infraestrutura necesárias.

•

A caida do muro e da ortodoxia no Leste non está a afeet ar ás forzas máis definidas
da esquerda . As vítimasdo
cámbio parecen ter sido precisamente os que levaban anos
talando de nova esquerda na
Europa Ocidental , como é o
caso de Euskadiko Ezquerra.
Parece que os tempos están
a enfeblecer a aquelas forzas
máís indefinidas e ambiguas
en todo o espectro político.
O ingreso de José Sanroma,
lider nos seus tempos da Organización Revolucionária de
Traballadores , no PSOE, pode ser unha das incorporacións non tan surprendentes
como parece a primeira vista.
A ORT e o PSOE xa compartían máis dun ponto de vista.
Durante a campaña eleitoral
de 1979 ambas forzas coincidian en sinalar o "terrorismo e
o paro" como os dous principai s problemas do Estado.
Fernando Onega, home vin culado á UCD xa decia, nunha entrevista publicada no periódico da ORT, En Lucha, en
1979: "José Sanroma ten ideas moi claras sobre o que pasa no pais
Hai que ver o estarzo que fi xeron os médios de comuni cación para disimular que,
máis unha vez, HB quedara
primeira en Gipuzkoa. Todo
un alarde de rectificación dos
programas informáticos para
lograr que as táboas de datos
colocarán a esta forza por baixq sempre dos dous primeiros
postes. Ao final ate dixeron
que o PSOE se consolidara
en Euskadi. Pero non se darán ·conta de que se lles ve o
plumeiro e é piar?
Pujol queixouse do trato dado
a Cataluña durante a visita de
Gorbachov. En cámbío de Galiza, nen sequer foi convidado
algun represe.ntante parlamentário ás recepcións. E
Fraga, como é habitual, co·méndolle a merenda ao Centro Gaie'g o de Londres. Que
fará este home para non estar
nunca onde deb~?

'¡
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OMUNICACIÓNS POSTAIS

onvértese nun organismo a_
utónomo atípico, ·de ·_. carácter comerci.al

;orreos: reconversión.con carta branca
- .<OSÉ CASTRO

O Consello de Ministros
español, o pasado 28 de
Setembro, acordou o
cambeo de marco xurídico,
incluíndo no artigo 97 do
Anteproxécto de Leí. pe
Presupostos para 1991, a
reconversión de Correos
en Organismo Autónomo
Comercial. No prazo dun
ano, deberá aprobarse o
Estatuto deste novo
Organismo Autónomo e en
seis meses deberán
estabelecer as
disposicións relativas a
persoal e contratación. A
equipa directiva impulsora
desta reforma, unha completa reconversión
empresarial, conta con
"carta branca" para
desenvolver o chamado
Plan Estratéxico de
Correos, f-eito por unha
Comisión lnterministerial,
especialmene criticado
polos sindicatos do sector,
qlJe sospeitan que o
oscurantismo con que
afronta as condicións
salarias e de emprego dos
traballadores vai supor na
prática unha vía á
privatización parcial de
ámbitos de prestación dos
servícios postais
-probabelmente coa criación de empresas próprias,
totalmente laboralizadase mesmo deixa aberta a
posibilidade de redución
ou modificación
substancial de plantillas.

'.'

Ninguén pon en cuestión e a imperiesa necesidade de afrontar
unha decidia reforma no funcionamento e organización do Servício Público de Comunicación ,
especialmente precisa na área
do Correo, totalmente obsoleto e
desfasado dos tempos que vivimos, encomendado aos poderes
públicos.
O correo e'éls telecomunicacións tradicionais desenvolveron
a sua actividade principal coa
prestación dos servicios de recollida e entrega no dornicílio de
cartas e outros obxectos similares, e da oferta dun conxunto de
servícios públicos de telecor:nunicacións. Estes dous aspectos da
súa principal misión sufriron profundas transformacións nos últimos anos.
Dun lado, apareceron pequenas _empresas, moi áxeis e flexí_beis, . que ocupan un ha parte
substancial do negócio de distribución a domicílio para servizos
:te alta calidade en razón da ur<éncia na entrega: Asimesmo,
<Urdiron empresas de distribu:ión domiciliária que intentan ·
~onsolidárse no mercado da cara urbana, ·e ·finalmente están ini;iando o asentamento émpresas
nultinacionais que incluen no
:atálogo dos ~eus servizos parte

do negócio do correo.
Outra circunstáncia a ter en
canta é a ameaza crecente que
para o produto postal tradicional
-a carta- supoñen os avances
tecnolóxicos e os novas servizos
de telecomunicacióñ, que permiten distribuir a domicílio, por vía
telemática, comunicacións escritas. Casos do fax, o correo electrónico e o videotex, que fai in_ecesário o transporte físico e a
distribución, caso da carta. na _
medida que o emprego destes
servicios sexa comun e universal, especialmente no sector em-_
presarial e de negócios, a carta
postal e comercial entrará en fase de decadéncia, afectando decisivamente á atividade tradicional do correo.
Os servícios
de Telecomunicacións
Polo que se refere á oferta de

lex- encomendados á Adminis- · Postais (1988) a que seguíron
tra'Ción Postal.
posteriormente o intento de criar
Ca panorama exposto, impon~
un Ente Público de comun,icase unha trar:isformación urxente
cións que ia pór a funcionar emdo sentido e filosofia estratéxica ·presas públicas, dependente,
de funcionamento do Correo, .na
que deberian adecuar a sua .ors€guinte dirección, marcada po~
ganización a demanda duns. servícios modernos de comunica:
los tem,pos que deoemos viver,
cións, que provocaran a menor
caracterizada por:
-Unha atividade de servicios
perda económica, ·acadando as
de carácter social, consiste'nte
maiores cuotas de calidade de
en facilitar, .con carácter universervizo.sal a todos_os cidadáns, -calquera que· sexa a sua situación
O ano actual caracterizouse
pola "insistente posición ' dos resxeográfic:;a, o exercício das comunicacións: escrita ou telecoponsábeis de Correos dé atacar
municación.
~ reforma, implic~ndo a par:tici· -Unha actividade ·económica
pación dos traballadores, coa
de servizos comerciais consis- · pretensión de acadar respaldo á
tente e.n recoll.er, transportar e
sua aJternativa, ao tempb' que se
sucedian as manifestacións condistribuir ao próprio enderezo· sinalado polos -clientes, coa maior
traditórias de distintos responsabais: mentres un afirmaba en acrapidez e . regularidade de toda
to público una causa, outro desclase de obxectos. sexan de comunicación escrita ou non, que
mentí a ao, pouco, con afirmaservizos de telecomunicación, a
os
partiqulares
e
as
empresas
cións
contrárias.
situación n'on é menos preo-cú·
demandan.
·Nun alarde · de internacionalipante. De sempre, ao·_éorreo re-Unha atividade en campezar a solución ao desfase de Coservóuselle a préstación de serrreos, recorreron a pedir -aseso.. .téncia crecente, onde é abrigado
vícios de telecomunicación pou'modernizarse, adecuando o fun- _ ramento, curiosamente, á Ganaco potentes, que axiña quedaron
da. Post Corporation -a empre~
cionamento e estruturas ás noobsoletos para ser substituídos
sa pública que xestiona os mesv~s teconoloxias e dar cumprida
por outros 'teconoloxicamente
r.esposta as necesidades de co- , mos servícos nese estadomáis avanzados: os telegramas
municación. da sociedade actual.
quen apresentou un proxecto,
deixaron paso ao emprego másipolos responsábeis de
vo do teléfono, quedano hoxe
A r~sposta dada desd~ jnstán- seguido
Correos e potenciado como "a
--os telegramas- como "peza
cias guvernamentais, a esta sisolueión ideal" para lanzar a rede museu" que provocan unha
tuación decadente e insuportáforma. Aconsellados por un.Con.importante perda financeira bel, paso desde a-etapa que pro- ·
sulting internaional de Empre- ·
anual. O mesmo proceso está a
tagonizou o actualmente presi· sas, desenvolveuse un curioso
vivir o Telex, quen ao pouco de
dente do Parlamento Europeu,
proceso de participación colectiampli8:rse foi sübstituído polo im- . Enrique Barón, quen promovera
va, reservado aos 7000 funciopério dofax e o correo electróniunha posta ao dia do sector púnários que ocupan aígun tipo de
co. Curiosamente, por decisión
blico das comunicacións coa inirespons?bilidade directia, vonpolítica, os meidos rnáis populaciativa dunha Lei Orgánica das
sistente na celebración dunha
res e da rentabilidade segura
Comunicacións, que a regular toehamada "Conferéncia orgánica"
(Teléfono, Fax) son aproveitados
do e lago non regulou cáseque
concebida en catro fases: Confepala Telefónica, quedando a exnada, para toga seguir co prorénc-ia provincial de abertura,
plotación dos outros --os de perxecto borrador dunha "non nata"
xuntanzas comarcais, conferéndas cuantiosas, Telegramas, TéLei de Reforma dos Servicios
cia _p.rovincial de peche e, finalmente, Conferéncia estatal -esta ven de celebrarse nos pasados dias- discutíndose nela un
documento, enviado con profu- .
sión a todo o persoal: unha "Po- _
néncia base para a reforma ~je
Correos e Telégrafos. O novo
Correos e Telégrafos". No documento. afróntans~ os aspectos
críticos actuais, para definir un
empresas privadas: marxinánoutros países do entorno euromarco para nova orientación, unpu. Acusan da precarización
dose o seu carácter social ao
ha nova atitude diante do mercaplantearse unha autofinanciado emprego en Correo~, coa
do e unha nova oferta de produesisténcia de 12.000 even- . Ción basada en subas das taritqs postais. Define a nova rede
tuais.
_
fas con critérios comerciais e
de distribución precisa, unha nogravemente discriminatória pa2) A reforma, par~ os sindiva estructurá organizativa e funra o pequeno usuário.
cional necesaraia ao tempo que
ós ·sindicatos galegas, neste
define -unhós novas "valores.culNON SOSE
senso, eren que Galiza queda- .
turáis". En todo caso o documenrá gravemente afectada, no
to fuxe de posicionarse pela fórINTRODUCEN
ámbito do correo rural ·notoriamu_la definitiva de organización
. mente defeicitário no tocante á
CRITÉRIOS
xurídlca __:empresa pública ou
sua rentabilidade comercial soorganismo
da .administración--:EMPRESARIAIS DE , cialmente "inen.unciábel".
ao tempo que non considera en
Non vindeiros días, · ao tem- .
RENTABIUDADE,
parte algunha o estatus futuro do
po que se celebran as eleipersoal.
SENÓN QUE SE
cións sindicais, que os sindicatos
nacionalistas
da
ABRE A PORTA A
Parellamente, puxéronse en
converxéncia lnterslndioal Gafuncionamento · alguns proxectos
SUBCONiRATOS.
·1ega consideran transcenteninovadcires, para mellorar a prestais para o futuro de reforma
CON ÉMPRESAS 1
tación _
de servizos e atacar, pala _
en Correos, dependendo do
fórmula
de.feítos, ·a desex;ada reP-RIVADAS
respaldo que consiga cada
forma.
quen netas e a dirección mantén un aberto é:lPOio ás candicatos denunciantes "non só se
Finalmente é o ·Governo, pendaturas de UXT, a que pertenintroducen critérios empresac;iente do trámite parlamentário
. rias de rentabilidade e compecen os actuais cargos directifacilmente super-ábel, quen senvos é que propugna abertaténcia na xestión, -:s.enón que
téncia a forma da reforma postal, ·
mente este modelo de reforma
se abre a porta a posibilidade
coa criación dun Organismo Auhaberá importantes mobilizade criar sociedades que detónomo atípico de carácter cosenvolvan determindados sercións dos traballadores de comer'cial. A reconversión en Cov.izos ou de subcontratos con
rreos ~
rreos e Telégrafos, remata de comezar:
, •

Dentro da coordenadora estatal, promovida por .vários sindicatos

Os sindicatos galegas éla CIG,
lideran a mobilización estatal en defensa
do servizo público de correos
O importante respaldo que teñen os sindicatos galegas, integrad os na C.l.G., xunto á
sua condición de_máis representativos, que supón a preséncia na Mesa Sectorial da .
Negociación de Correos, conforme estabelece a Lei Orgánica de Liberdade Sindical, conveteos nos líderes dun amplo
conxunto . de sindicatos e colectivos independentes de Correos, en todo o estado, que
atacau o proxecto actual de re, forma, segundo un comuni9ado feíto público, tras a xuntanza que veñen ·de celebrar en
Madrid, no que subliñan a importáncia e gravidade que a
conversión a Organismo Autó- ·
nomo e a concreción do Plan
Estratéxico ·ten para .o futuro
do servizo Postal e dos seus ·
traballadores porque: ·
· 1) Non se derivan responsabilidades tras 8 anos de "desatosa ·xestión" que supuxo un
déficit acumulado de 70.000
millóns, co 50% da infraestrutura gravemente deteriorada e
, un investimentq por traballador
equivalente a· un tércio da dos
' .

•
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A incidén?ia do
tratado .de adesión para a Galiza é. desastrosa, simplemente
.
.

'

.

CarloS XUberto Otero' Díaz,
_ex-conseUeiro ·de-· Facenda e catedrático de·Economia
-

.Jt

-

'

sula ibérica senón á própria Europa. lsto colócaa nunha situación
de desvantaxe cuns custes moito
máis altos e unha posibilidade de
benefícios moi inferior.

Foi por duas veces
conselleiro de Economia e · .
Facenda e non-agachou
a sua incomodidade no mero
dunha Xunta que apostaba
pala libre competéncia en
todos os sectores.
· O catedrático de Economia
de Direito, Carlos Xilberto
Otero .Díaz eré como Alfredo
Bra(las que sen. institucións
non .se pode defender
o feito diferencial da
economia galega: Crítico da
marxinación dos sectores
menos.competitivos,
considera que o· tratado de
·
adesión á CEE está
a arrasar ~o que quedaba
da agricultura. _ · - ·
A Xunta ven de anunciar que
conxelará os inyestimentos públicos no 1991.Hai que replantear
o finanzamento das comunidades
autónomas, porque evidentemene~ te estamos som'etidos a un sistema que ten pouca flexibilidade. Se
a Autonomía vai tratar de conseguir entre outras cousas o equilíbrio · territorial, isto debe facerse
cunha distribución doutra categoria
desde o centro. Ao fin ·e ao cabo é
o Estado quen ten na man os im'p9st9s que son as pancas recaudatórias fortes. A financiación que
hóxe ten calquer comunidade autónoma excluídas as forais, é unha
financiaeión . de ~~sídu_o que ·non
permite grandes iniciativas e ademais vai ·sempre detrás dos acoñtecimentos económicos. É unha fi- ·
na_nciación que se toma: prestada
do estado. ·Non a podemos chamar
financiación no senso próprio, por. _
que é subrogada.
Quer dicer que non é consecuéncia do que aqUi se planifica.
Exactamente e incluso o seu cr.ecimento vai por detrás, supoñendo
que haxa crecimento de ingresos
no Estado, é un crecimento que
:vai salvando unha inérc,ia pero que
sempre vai operar en contra das
comunidades autónomas e a favor
do Estado. As iniciativas das co-

Antes de asinar o tratado de adesión -e despois, tiven reparos nunha política concreta de ingreso sen
contar coa diversidade dos pavos
e das comunidades histór'icas. Un
tratado que non ten canta das particulariedades económicas e sociolóxicas de certos países corno é o
munidades autónomas son moi li- caso da Galiza, ten de certo unha
niit~das e aí está a raíz de todo. incidéncia desfavorábel. Tal como
Sen~ ~ve~tura~o que eu me pu~~- - · está feíto o tratado, cos prazos en
se aqu1 .a1maxmar un modelo de f1-· .que se concebera, e sobretodo
nan--zam.e nto pero·· a grandes ras- sen contar que a Galiza ·é un país
gos o que se pode dicer é que a financiación das comunidades autónomas debe consistir nun reparto
SEN UNHA PRESENC,IA
de poder tributário do Estado, e ·
9
no~ somente que se faga un reparINSTITUCIONAL DAS
to da recadación, sempre significaCOMUNIDADES
rá ir de man do poder cen~ral.

· AUTÓNOMAS NOS
CENTROS DE.PODER DA
Esa situación configura un mo- - EUROPA .
mento político crítico para Gali- DIFÍCfLMENTE NOS VAN
za co agravante das imposicións
ESCOITAR"
da adesión á CEE.
Competéricia jrresistibel .

Esa condición xeográflca periférica opera xa coma un imposto
• engadldo á produclón agrícola.

O da agricultura é lamentábel. Eu
penso que a agricultura necesita
nun futuro imediato dun plan de reconversión con finanzamento de
carácter extraordinário. Coa estrutura que ten a propriedade constitue non só un posta de traballo senón unha forma de vida. No caso
da província de Lugo case para o
60 por cen. O que hai que ter en
.canta é que o núcleo de povoación
de menos de 500 habitantes viven
da agr~cultura ...

Outra vez a concentración
É o soporte dunha cultura.
Dunha cultura tradicional que hai
que conservar. Se non se fai un
plan de reconversión con xubilacións adiantadas para os titulares
de explotacións pequenas e médias e unha imed iata concentración para facer explotacións viábeis, non se vai conseguir nada.
Cunha agricultura minifundista,
con policultiuvos e con producións
tradicionais que en Europa teñen
unha competéncia atroz , porque
son as mesmas producións pero
melloradas. É o caso da froita que
antes se vendia pero agora non
porque a presentación é inferior á
que ven de tora. Quedamos sen
mercado e a agricultura non terá
por esta via posibilidades de xerar
unha dinámica que a faga competitiva nunca. Vamos ao camiño de
nunca chegar se non se toman
medidas máis contundentes . Para
iso seria preciso unha financiación
de grandes proporcións volcada
subdesenvolvido con producións dispondo garantías para produtos. sobre a agricultura . .
'
.
paralelas aos países desenvolvi- paralelos e dispondo un prazo de
. As cooperativas agrícolas frandos da .Europa ponos nunha situa- adaptación moito máis amplo .
cesas fomentadas desde o Estación de competencia irresistíbel.
Non é un xuízo de valor, un feito: . Os investimentos do estado no do dominan xa o 70 por cento da
. a incidén"Gia do tratato· de adesión Triángulo Mediterráneo agravan distribución de alimentos na Ga·
para a Galiza é desastrosa, sim- as diferéncias. Non hai moito liza. As institucións financelras
plesmente. Non fai falta abrir li- que se anunciaba que a redu- destas mesmas cooperativas,
bros·, abonda con abrir ·os ollos pa- ción de orzamentos respeitaria coma o Crédit Agri- cole chegan
ra comprobar que a demolición da as obras do tren. rápido e das in- agora á Galiza a fomentar a refoagricultúra é lamentábel, reduciuse fra-estruturas das celebracións restación con espécies de crecimento rápido.
·
á terceirá parte o prezo dun_gado do 92.
fundamental como é o vacuno. O A situáción periférica da Galiza é Aí está. Ao .non termos posibilidaleite non .hai quen o compre e ade- un feito moi desfavorábel e ternos de de compet~ncia nun futuro premais baixou de prezo un disparate; que compensafo debidamente. O vis íbe I, cando estas empresas
os produtos típicos do campo gale- · centro de poder· económico e o abren a competéncia capturan o
go non teñen mercado porque os _ centro de poder financeiro que se- mercado. Este é un proceso natu-,
·m e rcad os son invadidos .polos guen don:iinando a situación, dei- ral que nos levará a quedar sen
doutros países. Se contamos sec- · xan ·isolada á Gal iza. En tanto que mercado e sen capacidade de protor por sector ou produto por pro- estes centros de poder estexan fo- _dución. Non vexo outra saída que·
duto o aspecto negativo, polo de ra de nós e sexan pólos de atrac- unha reforma a fondo da estrutura
agora, imponse dunha forma abru- ción seguiremos constituídos ríun- act'ual pota via das cooperativas e·
madora. lsto non significa que qUi- ha zona marxinal porque o poder da concentración de explotacións
zais a longo prazo o Mercado Co- de atracción está nos grandes fo: · pára ir conseguinqo unha estrutura
mun non poda ser un horizonte de- .cos industriais e financeiros. A co- ' que se poda adaptarás novas cir- ·
sexábel. Pero haberia que plante- rrelación natural de forzas opera á cunstáncias. Subvenci9nar duas
xalo doutra maneira: contando' que contra da Galiza como país perif,é- ou tres. explota~ións pouco importa
·
España non é só o Mediterráneo, rico, non .só con relación á penín- no conxunto da Galiza.
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GALIZA EMUNDO.
e extractivas 'van ás áreas subdesenvolvidas. Esta é a -dialéctica.·
Que é que se pode facer? ~ máis
difícil do que parece a simples vista. Con dar uns incentivos monetá·rios non se arranxa todo. Non hai
que se chamar a engano: o Tratado de Roma ·é .competitivo e non
distributivo. lsto vaise correxin.do
aos poucos porque a mesma dis.paridade de forzas económicas
motivará un .estrangulamento .das
zonas pobres. Non habetá Europa
de dua? velocidades serión de cinco velocidades ou seis, coma ·os
coches.

Hai que talar outravolta de co.n.-centración
Sen un plan global que rernova a
fondo as estruturas e as orie.nte
cara unha via moderna,, dunha
agricultura aderida a unh~ industrializáción das matérias primas in
situ, non vexo que haxa nada que
facer no futuro.
Pero o papel asignado á G·aliza ·
· dentro do Mercado Comun é outro. C_omo ere que se poderia
cambiar?

:u roción
10ito
3 de
rlfé-

)Sto
la.

. Eu
~sita

3 re) de
strunsti> se:;aso

era o

r en
1ción
iven

1

ón

1 hai
1i un
bila,,_
ares
mé1traviáada.
is ta,
:ións

~ñen

·que
::>ero
que
non
1or á
sen
terá
:erar
peti:> de
man
=>ara
lción
:ad a

ran:staoda
Ga·
1iras
11as,

!QBn

·etorecilidapre-

!Sas
:in o

latu-.
sen
p(O-

que·
1tura
as e
ións
1tura
; ciriuas

>arta

de momento non ternos. meio de
. facelo. Cada estrutura económi.ca
require un volume de man de obra
e en tanto nori se modernice non
podemos reducir a man de obra do
campo.
·
Desde as xerarquias do poder
levan anos insistindo· en qué o
futuro do campo está no turismo
rural ·de calidade, a aéuicultura
ou o visón ...

· Mentres non se teñan unhas infra-estruturas mínimas, non se lle po- de pedir á xente que faga alpinisr:n o. As vivendas te'ri.an que se
Sen compet~ncia ·
_ acondicionar un mínimo porque ~n
b·en delas, hai que ir por água á
' ·Que velocidade pensa·. que nos fonte e ainda ben que chova e a
impoñen.
fonte non seca. Caréeese de todo
Unha moi· curta pelas razóns que . tipo dé servícios porque o agriculdiciamos antes~ Se non se teñen tor foi tan paciente que suportou
consideracións especiais, a Galiza as cargas todas que sobre el re.na situación en que está non pode caían e.non ·houbo nunca unha forcompetir. Estamos a velo aqui nos za orixiriariamente rural par.a endisupermercados. Eramos produto- reitar o secfor. Sempre o sector ur:
res de mazás, pero vemos · como bano e industrial tivo oiáis forza.
se venden as mazás francesas; o
viño non ten mercado; a .castaña,
que ·era un produto interesante pa- Queria que comentase a situara comarcas inteiras; as uvas que ción actual da indústria.- Desde
se vendían coma froita de- mesa 1976 ·á 1978 a povo~ción ind,,u snon aguantan a competéncia con
outras de mellar presentación. Que
se vende aquí?
NENGUN AGRICULTOR

Todo o mundo está .a repetir que a
preséncia das comunidades autono mas debe ser máis forte nos
centros de poder da CEE ... .
Pero o Estado non está de acordo.
lso é o que haberia que cambiar.
Co Estado como intermediário, sen
un papel máis forte das comunidades autónomas, difícilmente os
problemas xenuínos e peculiares
de cada país e concretamente da
Galiza vanse entender. Desde o
ponto de vista institucional, ao lado
dunha reforma de financiación que
hai que conseguir eu coido que
sen unha preséncia institucional
das comunidades autónomas nos
centros de poder da Europa dificilm ente nos van escoitar. Como
conseguilo? Ese é o canto .
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A pesca.
Carlos X. Otero Días nos seus tempos de Conselleiro de Facenda

Coñezo menos ese ' se9tor, pero
Hai que recoñecer que o Trata9o fraestructuras de distinta índole, vese que non ten un panorama
de Roma está feito p_ensando na non só físicas senón culturais, de mellar. A xente nova ten a intuición
Hai quen pensa que pola libre
competéncia a partir do statu quo. man de obra preparada, etc. No de que isto é sector a ·extinguir. A-competéncia.
Pero no 1990 da Europa coa Gali- Mezzogiorno italiano, por exemplo, xente non queda no campo non
za, esta competéncia é a que an- _ levan anos loitando con este pro- porque no.n teña presente senón
Cal competéncia? A do león ca
tes dicia áo león ca año, n-a que a blema e volcaron miles de millóns. porque non lle mir.a futuro nengun.
año? Como pensa que pode botar
última alternativa que lle queda á En tanto non criaron infraestrutu- Na pesca pasaralle igual. ·Non hai ·
unha carreira ün rapaciño enclen-·
Galiza é ser comida pelas empre- ras presentábeis •. a competéncia rentabilidade comparativa·. É un
que cunha persoa forte. lmposíbel.
sas que acaparan o mercado e non funcionou e ainda segue a sector que está ·en plan retardatáA competéncia é defendíbel, pero
que nos deixan como opción cons- funcionar dunha maneira deficien- rio. O filio do campesiño ve que
entre persoas que _Qalgunha matituirnos en limosneiros do que so- te. Non nc;>s fagamos ilusións. No non ten opcións claras. Nada mais
neira teñen poderes parecidos ou
bra. Pero hoxe estase correxindo só -compren estradas e comuhica- que viver na sübsisténcia. Vaise
iguais. Cando son distintos, a comincluso a situación inicial do Trata- cións, senón man de obra prepara- para onde sexa e o campo queda
¡'.?eténcia opera en contra do débil.
do de Roma. Calquer economista da, especializada e ambiente cul- sen .xente. É unha cultura abandoÉ un princípio ben coñecido. O liliberal admite hoxe que -para que a tural. Se non se logra este entorno, nada. ·
beralismo moderno ten que ir ao
competéncia funcione, a socieda- pódense dar moitas subvencións
equilíbrio de poderes económicos
de ten que ser relativamente ho- pero imás ver que a efectividade a . Surprende a· coincidéncia de vo- ·
incluso para defensa do próprio limoxénea. Se non é asi, o que se prazo médio vai ser corta. As mul- ces políticas distintas no xuízo
beralismo, porque a competéncia a
dá é unha imposición do forte ao tinacionais saben moito disto: can- de que -sobra xente no campo. ,
todo trance , cando as unidades
débil.
do se deixa funcionar ao mercado Sobra porque moitos están domicieconómicas e sociais son moi heQuería que fixese un xuízo das as indústrias transformadoras liados no campo e no·n traballan
tereoxéneas , conduce á negación
sucesivas políticas de incenti- sempre terminan instalándose-nas nen nunha parte nen neutra. Hai
da competéncia . É unha afirmavos dirixidas a lograr esa homo- zonas desenvolvidas e non nas disparidade entre .o censo real e o
ción que conduce a unha negaxenelzacíón.
subdesenvrolvidas. A cqmpeténcia censo ofi.cial. Aparte disto, sobra
ción. No caso da Galiza hai que
Os incentivos monetários son unha' ten ademais ese efeito negativo: xente. no campo porque estamos
consideralo desde o ponto de vista
parte moi pequena e termina sen- que as indústrias rnáis limpas de con métodos pre-históricos dé exda eficácia e da xustiza. Praticado ineficaz. Para que se críe com- contaminación, polo seu próprio in- plotación · o dia que academos un ·
mente, hoxe o pequeno e o mediapetitividade hai que criar todo un terés tenden a se instalar en áreas mediano nivel fara que poda sair
no agricultor, que son o 90 por
ambiente que só se logra con in- desenvolvidas. As co_ntaminantes do campo moita máis xente pero
cento da Galiza, son traballadores
que están en paro porque o que
producen reálmente non cobre os
custes mínimos. Nengun agricultor
obtén o salário mínimo traballando
catorce her.as diárias, o cal é un
atenta.do contraa máis elemental
O prímeiro Rexionalismo, o de vindique ten que sair do próprio teñan ·representantes no Banco
xustiza lsto hai que veló. Non se
país e ·do campo. Ninguén vai fa- de España para equilibraren po1900, si ten base agraria
pode sacrificar unha clase ampla
cer polo sector deprimido. Nin- 1ítica monetária, é algo que me
do naso país como é a agricultura,
Supoño que s~ retire .a Alfredo guén coñece os problemas como parece pósíbel e razoábel. A pólí- ·
· que por riba como diciamos antes
Brañas, non? Brañas é un.ha per- os que os suporta.
tica monetária é t.an importante
é o soporte auténtico da cultura
coma a fiscal.
soalidade discutida no plano ideogalega, a que pague o custe abrulóxico porque o que é no rexio.na- Se Brañas voJvese hoxe veria
mador da agricultura desenvolvida
lista tiña moi claro o problema. El realizadas boa parte das insti- Non só non ten G·áfü:a a faculdo Mercado Comun. Para. ser eficomprendía o valor das institu- tucións que reclamaba . e pQde- dade de acuñar moeda, ·como
caz hai ·que transformar radicalcións no desenvolvimento econó- ria comprobar que os\ proble- pedia Brañas, nen representanmente a agricultura. Pero en xusti. tes no Banco Central senón
mico das rexións e das áreas mas persiten ape~ar delas.
za imponse un trato máis equitatique está a descapitalizarse~
atrasaas. Brañas é o primeiro que
vo aos agricultores, que non se pove cunha intuición moi clara que Pois mire, ternos -parte desas insden condenar á fame despois de
sen -as institucións adecuadas o titucións. _Pero ninguén cita en : Hai xa vinte anos que teño descrise pasar xeracións e xeracións traeq~ilíibrio do desenv.o lvimento Brañas que foi unha d,as prirnei- _ to isa. lnevitabelmente através
ballando o campo. Foron os labrenas réxións non se produce. Sen ras persoas que re-clamara un do sistema _financeiro que se dan ·
gos os que financiaron o estamencriar unhas institucións que fagan banco central galega. Esta si que na Galiza e en España, os fondos
to urbano. .
valer as decisións' locais a níivel é unha institución clave\ Se ao teñen unha tendéncia natural a ·
nacipnal é moi difíicil que se con- gmle(no central lle plante~sen es, desviarse cara .as zonas de máis
. Limosneiros do que so~ra
siga unha vía para fomeritar o de- te problema dame a impre?ión de alto rendimento do· país que son
s en vol vi ine nt o ·a.conómico ho que o asustaría móito. Non digo as riláis desenvolvidas .. O circuíto
Na fundación do Mercado Cocampo e, en xeral nas comunida- pedir un banco central, pero polo é o contrário do que tiña .qué ser
murÍ hai unha preocupación moi
. .des autónomas perif~ricas! A voz menos, polo menos ... que as có- pe(o opera dunha forma subtil e
si na lada-por esa diferéncia entre
•
que acus~, que re~fame. e que rei- munidades, autónomas no .tut.uro permanente. .
campo e meio urbano.

Brañas foi un
dos primeiros ,en reclamar un banco central

a

GALEGO OBTEN O
SALARIO MINIMO.
TRABALLANDO
CATORCE HORAS
DIARIAS O CAL E UN
ATENTADO CONTRA A
MÁIS ELEMENTAL -XUSTIZA
.
trial galega pasa de 205.000 empregados a 150.000.
Hai un decrecimento, si. Parte desa povoación pasa a servicios. Pri- meiro hai unha transferéncia da
povoacióñ'. agrícola á industrial e
despois desta ao sector de servícios. Pero se hai transferéncia a
servicios hai ·que· pedir que os servícios funeionen. Se sóbretodo se
conseguen así servícios públicos
ineficaces, o qí.Je hai é unha buroqatización que· cría un estamento
parasitário que. non reporta nada
ao sistema económico material.
Asi qUe non abonda que haxa ese
desprazamento formal. Tamén ohai nos países desenvolyidos, ·pero
nese caso a transféréncia da povoación significa incremento da produtividade no lugar de destino . ..Pero- hal países, e o naso creo que
ten algo diso, nos que a transferenc¡a de.. povoación · de cara os
servícios non significa que estes
funcionen mellar. O que hai é unha
simples burocratización que non
conduce a nada positivo. Hai un
fenómeno formal .que non condúce
a nada· substancial.
. Que efeito vai ter a crise do-Golfo na economia do mundo?

É unha ocasió.rí de reflexión moi
forte, sobretodo para as economías desenvolvidas porque o terceiro mundo xa está afeito a levar
como agricultura todos os paus
que lle _den e a. viver como P<?da; a
subsistir'. Pero os países des~nvol
vidos terán que pensar· que algo
falta no sistema, cando unha escasez artificial de petróleo provocada
por un incidente po1ít1co no Pérsico
comociona todo o sistema normal
do equilfbrio .internacional. É unha
demostración da falta de solidez
do que consideramos o sistema
económico máis forte' que son os
países desenvolvidos de Ocidente.

a
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SEMELLANZAS ENTRE_A TRANSICION SOVIÉTICA E A'ESPAÑOLA ·

A manipulación informativa
do cámbio das verdade_
iras correntes de fondo
impide distinguir os aspectos -superficiais
.
.

-

.

.

'

Ocidente teme a aparlc,ión
na Uríión ·Soviética dun modelo máis atractivo
sos nos que ambos participaron
(constitución,
pactos
da
Moncloa, modelo de sociedadé
"Unha pantasma percorre
_en xerál, etc.). Oeste forma, os
Europa, a panta$ma da
_, pactos paulatinamente asinados .
entre Gorbachov e Yeltsih deben ·
·perestroika". Esta frase,
ser necesariamente apresentaparalelo do·célebre
dos ao público ocidental como
' comezo do Manifesto
unha "surpresa". Non :existiría
Comunista, foi utilizada
outra maneira de explicar que
polo rec;:tor da
dous enemigos políticos ..coincidan en algo, cando se ocultou
Universidade Autónoma
· sistematicamente o carácter do
de Madrid, o pasado dia
fondo pO.lítico sobre o que se re- ~
27, no discurso· de
aliza ~ discusión. Poderianse utiimposición do.título de
. -iizar moitos niáis exemplos, coDoctor Honoris Causa a
mo · o da ir}formación aterecida
recentemente sobre ·o debate
Mijai~ Gorbachov. A visita
entre_os proxectos eéonómicos
do presidente soviético ao
de Abalkin e·Shatalin. A informa·. Estado español serviu
ción, como decimos, insiste nas
tamén para lembrar os
diferéncias, pero agacha os pon·paralelismos entre a
tos en comun. Xa -que logo o cidadán de Ocidente, nútrase de
transición á ·democrácia
médias verdades, no mellar dos
'dun e outro Estádo.
casos.
O maior problema que atopa un
O" segundo elemento, ou se· observador ante unha transición
gunda forma de manipulación da
, política ou ante unha revolución
tres ou catre ou média dúcia o
-lembremos que este' conceito · opinión, é a inserción de cada
máis e cando o seu tamaño lles
dado ou notícia nun marco ideo·tqi repe,tidamente utilizado . xa
permite fixar todas as normas de
lóxico predeterminado, pero non
para d.efinir a perestroik_
a - é. o
intercámbio, por riba dos próde confundir os fenómenos su- . recoñecido. Asi, a· portada do
prios estados? Existe mercado
diário español° de referéncia (é
perficiais coas correntes sociais
libre cando os produtotes de cádicer o que marca a pauta ideo-· fé reciben cada vez menos por
de fondo, máxime cando se enléxica e coincide esencialmente
centra nun marco onde. operan
un proquto ·que aos consumidoforzas que non son n~utras . . cos intereses do Estado), El
res lles custa cada vez máis?
País, oferecia o pasado 26 de
Cada quef! trata de conv.encerExiste mercado libre cando
Outubro, dous titulares -princise e de convencer aos demais
Europa ou os Estados Unidos
pais, en canto ao seu significa- ·esixen aos xaponeses que "aude que aqueles síntomas observados que resultan favorábeis á ·do .. O·primeiro era unha frase da 1orregulen" as suas exportaentrevista co presidente soviéti- . dóns, de modo que non copen
sua conceición prévia son en reco, na que este afirmaba que
alidade os definitórios. Polo tantodo o seu mercado interior de
"ser comunista significa fidelidato, a observación da realidade
aútomóve~s? Existe mercado lisocialismo democrático
soviética actu~I non só aparece 'de
bre para os estaleiros galegas ·
como ideal". O outró título, ·pésie
para nós, público ocidental, meabrigados a pechar e a ceder a
a corresponder a un artigo de
diatizada por falsedades e torcesua cuota de mercado a outras
mentos burdos da información, · opinión, asiné;ido polo director; ticomunidades do Estado óu a
ñ~ un ·carácter enunciativo, en
senón que é manipulada por oupaises e"1ranxeiros? Existe libre
tros dous factores, máis fondos . forma de constatación dur.i feíto
empresa para as indústrias e os
incontestábel, _decía, slmplese menos doados de descubrir. O
gandeiros galegas afectados pamente: "A transición ao capitalisprimeiro é a ocu'ltación de dala cuota do.leite?
·
mo". Tal enunciado, sen máis dos, de a.spectos informativos
elimina calquer .
mati'ces,
fundamentais e o segundo, a inDefí~ese un pals
serción .dos dados, si percibidos,·· · interrogante ou interpr:etación dipalas
suas ban.deiras?
fe'
r
e
nte
sobre
a
tendéncia
dos
nun esquema ideolóxico prévio,
·feítos que están a suceder na
peró oculto.
·
URSS . Pero éste título ven · As imaxes de cidadáns soviétiAsi por exemplo, durante UQ apoiado neutra idea prévia, que
cos facendo cola ante unha
fundamenta non só este artigo,
hamburguesería ou as de un
longo periodo, .cada véz que se
senón a nia1oria. das opinións ·. conductor moscovita chantando
talaba ·de Boris Yeltsin como
campeón · da oposición a _vertidas polos médios de comu- . orgulloso unha bandeira estaGo,rbachov· e se lembraba que .. nicación. A premisa é, dado que
dounidense sobre b seu autobus
son; se.n dúbida, noticiosas e retora destituido como xefe do para perestr:oika pretende ? instauración dun mercado 1 o fin da
visten tamén un carácter simbólitido en Moscu, agachábase, .sen
embargo, que naquel momento
transición é o capitalismo. Pero
co. Pero que é o que simboli- .
era membro do Comité Central
est.a concll!Jsión require outra
· do pr9prio PCUS, ao tempo que · premisa, non enunciada : que
Viceministro da URSS. Oeste
mercado e capitalismo son a
m~do a inf9tmación sobré.~as
mesma causa, son inseparábeis
discµsións reais entre ambos lí- · o ·un do outro. Este é o elemento
deres, - reai-s
·moi fortes,
ideoló~ico que se oculta, afoquedaoan desprovistas do fondo
rrando ·asi a demostración.
comun · de idéas que unia e une . Demosrración difícil porque o
a ambQs. Dado que na URSS
mercado é máis ·inerente ao ser
está a nacer uriha fase nova de
humano é a economia en xeral ,
desenvolvemento,- talés manipuao longo da história, que a un
lacións confunden absolutamensistema económico en si, como
Ae ao cjdadán ocidental que caé o ·capital,ismo · actual.
rece dos dados da realidade que
Competéncia ou instinto-de sucomplementen a sua visión.
peración tampouco son concei. Seria como se, durante a transitos ·inerentes ao capitalismo. A
diferéncia radica nos engadidos r
ción española, na URSS s·e dequ_e fagarñOs ·a eses conceitos
se notícia dos enfrentamentos
entre Fraga e Felipe González,
xerais. Existe acaso mercado libre, en condicións nas que o núesquecendo ó contexto ~e coin.cidéncias ~ de pactos numero- · mero de empresas non chega á :

ros.
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A liberdade
conclue no caos

zan?
Para o visitante ou para o espectador Ócidental normal significan unha volta ao capitalismo .
Para o·cidadán soviético iso non
está probabelmente tan claro .
Feítos simbólicos coma estes teijen un alcance máis curto do
que moitas veces pretende dárselle e deben ser interpretados
coa distáncia de quen observa
un proceso de transición e non
un proceso acabado.
A instalación de Me Donalds
representa a caida de certos
dogmas e a aparición dun marco
social de liberdade, pero nada
máis. Que conclusión poderia tirar logo un soviético que visitase
o Estado español en 1977 e observase a profusión de bandeiras vermellas , de fnanifestacións, de partidos que incluían
na sua sigla o termo comunista,
etc. Xulgar un proceso en cám bio, cando non se posuen todos
os dados pode conducir, como
sinalábamos ao princípio, a confundir os fenómenos superficiais
cos movimentos sociais de fondo, máis lentos e máis duradeiChegou o capltallsmo
á Praza Vermella ?

A información incompleta que se
nos oferece ten a virtude de l?ivar a imaxe do ogro soviético ,
amasa pluralismo, liberdade, pero, a cámbio , relaciona todo co
caos , coa autoinmolación e co
fin dun sistema e ás veces ate
do próprio país . A Unión
Soviética, dísenos, non intervén
. no lrak, pura e simplesmente ,
porque está mergullada no caos
e carece, polo tanto, de capacidade para facelo . Os conflitos
nacionais esnaquizarán o império soviético, afirmase tamén. A
motivación ideolóxica desta análise, que causa os seus efectos
a direita e esquerda, radica no
afán de compensar o atractivo
que sen dúbida conteñen as propostas aa nova URSS e, sobretod9 , pretenden convencernos
de que o socialismo real non é
reformábel. Quer dicer, se o stalinismo -cómodo para ocidente,
porque non atraia xa a ninguén- desaparece , impidamos
que surxa un novo proxecto, unha nova utopía, diferente do naso modelo. Tentación tanto máis
grave canto o capitalismo semella economicamente en crise (crise ecolóxica, crise dos paises
pobres, débeda externa e por último crise no próprio centro do
sistema: os Estados Unidos) .
Crise que ten o seu paralelismo
cultural (proliferan os revivals ,
recuperánse e explótanse ao
máximo os mitos literários, cinematográficos e musicais de
hai vinte, trinta e ate cincoenta
anos, repítense os modelos e os
esquemas, etc.). En tales condicións unha renovación do socialismo, a conformación dun modelo máis atractivo, é un perigo
demasiado grande como para
deixar a información en mans do
azar. Ocidente teme á sua própria opinión pública, aos milleiros de alemáns, de franceses e
agora de españois que berraban
"Gorby, (Jorby" espontaneamente desde a rua, durante a visita
do presidente soviétiéo , a ese
57% de cidadáns que eren que
Gorbachov é o "líder mundial da
paz", mentres por Bush só aposta o 4%. Esa opinión pública, obviamente, non se vai transformar
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XII CONGRESO DA F.S.M .
..

.

"lsto non vái ser·un Congreso de disolución~'

lbrahim Zacaria,
secretário da Federación -Sindical Mundial
vías para construir Un movimento
sindical mundial mellor, ·que pode definir e atapar a sua razón
de ser, vencendo todos os. prexu ícios da guerra fria e actuando
intelixentemente para protexer
os intereses do médio billón de
sindicalistas do mundo.
' ·

•XÚLIO RIOS

da noite para a mañá en comunista, seria un espellismo tan
grave como o de erar que os soviéticos se van convertir ao capitalismo, pero non resultará presa
tan dóada da propaganda unifor- .
mizadora e guerrerista que define actualmente o sistema, pero
que terá que ser reconvertida se
quer s.obrevivir. Acaso a perestroika non produciu xa os seus
efectos? Velaí a distensión nu·clear, a reconversión de moitos
conflitos á vía pacífica ou, dentro
das nosas fronteiras, a actualidade e auxe dado, indirectamente, aos nacionalismos, aos defensores do desarme e da supresión ou limitación do exército,
cuestións todas elas impensábeis hai 5 anos.

Desaparecerá a URSS?
Que credibilidade poden ter os
agoreiros da desaparición da
U RSS ou mesmo da sua vol ta
ao capitalismo? Non é acaso unha frivoliaade ou estar demasiado cego polo temor ou pola ideoloxia o coidar que un país de
280 millóns de habitantes, após
de máis de 70 anos de revolución própria •. cunha masa cultural enorme --{Jnha biblioteca cada mil habitantes, unha extraordinária história literária, musical,
cinematográfica ... - pode ser
embriagado e convertido en sumiso a modelos económicos e
culturais alleos? Pode unha administración do Estado, formada
en tres xeneracións e composta
por 17 millóns de membros
-case a métade dos cidadáns
do Estado español- desaparecer, cambiar absolutamente de
critérios ou ser sustituida desde
a nada en dous, cinco ou dez
anos? Non pervive acaso no
Estado español o aparato administrativo, xudicial, policial é,
nunha parte significativa, tamén
polftico, herdado da dictadura e,
sobretodo, modificaron estas
persoas os seus princípios de
raiz?
Probabelmente a Unión ·
Soviética do ano 2000 sexa tan
parecida á de 1980 como o
Estado español de 1990 é fidel
ao de 1970. Existen, certamen- ·
te, grandes dlstáncias, pero tamén parecidos esenciais. Por
iso a comparación entre unha e
outra transición, como se fixo
durante a visita de Gorbachov
non é 1an desacertada .
-

A [Tlellor diagn'ose dos acontecementos quizá sexa a oferecida
por un cineasta do Leste a un director ocidental. Foi este verán,
meritres várias sás de ·cine de
Moscova proxectaban Rambo,
,que era recebida con interese e
risas polos espectadores. Para o
cineasta do Leste, os eslavos
son máis fortes do que nos fan
crer. O que vai suceder, sinalat;>a, é ·que os soviéticos observarán, aprenderán de Ocidente, tomarán o que lles interese e .fago.citarán todo, 1.1tilizándoo en be, nefício do seu próprio modelo.

lbrahim Zacaria, secretário
xeral da Federación
Sindical Mundial, aborda
as expectativas con que a
FSM inicia o seu
duodécimo congreso
mundial, a celebrar en
Moscu do 13 ao 20 de
Novembro. A influéncia da
desideoloxización das
relacións internacionais no '
que afecta ao trato
entre as distin.tas
organizacións sindicais
mundiais é un dos
aspectos principais
destaconversa.
Tradicionalmente a FSM foi
identificada por certas persoas como unha central sindical
ligada ao movemento, comunista. Correspóndese isto coa
realidade?

papel na base da FSM. Como
influiu os cámbios políticos e
Tal aseveración só pode ser con- · sindicais introducidos nest~s
paises na atividade e orientacebida coma unha heréncia da
cións da FSM?
guerra -fria. A FSM foi criada por
un Congreso Sindical Mundial
Os sindicatos en todos os países
unido no 1945. No 1949, intuidas
e sistemas sociais están enfrenpela guerra fria e as políticas de
tando problemas específicos de
confrontación, algunhas organirenovación e adaptación aos
zacións que compartían unha
cámbios tecnolóxicos_e de estrucerta orientación política deixaturas.Os cámbios na Europa do
ron a FSM. Na situación actual
onde existen unha gran varieda- Leste deben ser vistos neste
contexto.
de de tendéncias e diferéncias
Nunha situacióri de incremento
dentro de todas as escalas polítidos nexos internacionais nas re- ·
cas e ideolóxicas, calquer intento
lacións comerciais e económicas
por proxectar esterotipos ao estie unha división do traballo interlo antigo carecen de senso alnacional máis complexa, unido
gun. Todas as organizacións traás aventuras, operacións de cortan de mudar co tempo e á FSM
poraci(ms transnacionais e bangostarialle ser xulgada polos
cos cos seus próprios mecanisseus programas e políticas acmos de integración global, os
tu ais e pretendemos que se
sindicatos de todos -os paises
manteñan independentes dos
enfréntanse a problemas de cogóvernos e partidos políticos.
ordenación mútua mentres busCantas organlzacións sindi- can solucións aos problemas cocais están afiliadas á FSM e de muns. Os movimentos sindicais
na Europa do Leste -rexión que
que continentes proceden?
está nestes momentos integrándose cada v_ez máis á economía
Ao comezo deste ano a FSM tiña 101 organizacións afiliadas e global- necesitan do movimento sindical mundial máis que anasociadas de 81 paises de todos
os continentes. Durante o ano · tes. lsto refléxase polo feíto de
que as novas organizacións sinactual algunhas destas organizadicais en Europa do Leste decicións foron substituidas nos seus
diron manter as suas relacións
paises por novas orgariizacións
con todas as organizacións sine algunhas delas nqh renovaron
dicais mundiais incluindo a FSM.
a sua afiliación. Ao mesmo temConsideramos que na situación
po, recibimos solicitudes de afimundial positiva que está surxinliación de máis de dez ·organizado, a .comprensión e a cooperacións este ano. Estimamos q·e
ción mútua entre todas as orgaesta ano as cifras de traballadonizacións sindicais debe desenres que esán representados su,peran os 200 millons de persoas. 'rolarse ainda máis.
Despois de Novembro podereCales son o·s pontos funda,mos precisar-esta cifra. Aparte_dos afiliados, a.fSM ten. mentais que serán trátados no
próximo Congreso Sindical
relacións de cooperación cun núMundial? ·
mero de organizacións non afiliadas. Un gran_número deesas orO proxecto de documento prln~i
ganizacións agárdase que partipal para a discusión no Congrecipen .no _XII Congreso Sindical
so trata sobre "Estratéxias para
Mundial, participación de paises
os anos 9Q" que é moi comprenda 'EuroRa Occideñtal, Norteasivo naturalment~. O int.ento é o .
mérica, África, Ásla e América
de identificar os novos probleLatina.
ma$, actualizar as estroturas sinOs sindicatos da Europa dicais a todos os ·níveis -nacioCentral e do L-este,;incluindo a -nal, rexional e internaciónalURSS, xogan u~ importante pa,ra ·que respondan aos novas

, ,Cales son as relacións da FSM
- con outras centrais sindiéais
internacionais? Considera que
quizais existe un acercamento - ·
product~ de que a desideolo- .
xización é ag·ora ponto clave ·-.
nas relacións internacionais?

.AGAROAMOS QUE O~
ENFEBLECEMENTO DA
RIXIDEZ IDEOLOXICA
AXUOE AO DESENROLO
DAS RELACIONS ENTRE AS
ORGANIZACIONS SINDICAIS
INTERNACIONAIS
reto_
s, estudar o alcance e asposibilidad~s de _accións conxuntas, coordénación de atividade
sindical en canto a corporacións
transnacionais específicas, tareas e campañas comuns en .defensa dos direitos dos traballadores, protección do meio ambiente, desenrolo económico e social
e estabelecimento dunha nova
orde ec·o nómica internacional,
paz. seguridade, desarme e reconversión.

Hai quen pensa q1.1e este
Congreso pode decidir a disolución da FSM.

A FSM ten boas relacións coas
organizacións rexionais autónomas como a Organización para a
l:Jnidade Sindical Africana, a
Confederación Internacional de
Sindicatos Árabes e o Congreso
-Permanente da Unidade Sindical
dos Traballadores Latinoamericanos. Reaiizáronse iniercámbios e contactos entre a FSM e a
CMT. A nível de Europa, as relacións bilaterais entre os afiliados
da FSM. e a CIOSL son boas. A
Ct'OSL, porén, non 9emostrou
moito interese en ma_nter contactos forrnais coa FSM, quizais por
razóns ideolóxicas. Agardames
que o debilitamento da rixide'z
ideolóxica poda axudar ao desenrolo de relacións normais entre todas as organizacións sindicais internacionais.

Os cámbios que teñen lugar
na area internacional poden
promover solucións aos sérios problemas globais que
_enfrenta a humanidade? Que
papel poden ter os sindicatos
a este respeito?
Os 45 anos trans€orridos desde
.a fin da 11 Guerraflundial ensináronnos moitas cousas, entre
a~ cales á máis importante é ternos dado conta de que non existe outra alternativá para a coope- "ración internacional se non topam~s solucións permanentes aos
problemas globais. A guerra fria,
a carretra armamentista e a confrQntación militar, debilitara seriamente os élous bloques militares
e estancaron o desenrolo da
. economía mundial. As nacións e
.povos deben topar as formas de
vivir xuntos e facer sérios estorzos para apoiar a Carta das
Nacións Unidas.

Non penso que teñamos que
gastar moitos cartos, tempo e
esforzos -e tamén perder as ·
enerxias dunha grande maioria
de sindicalistas no ·mundo-:- organizando un Congreso só para
adopatar a declaración de disolA opinión pública mundial influiu
ver a FSM. Asómbrome que al_grandemente nas tendéncias pogu na xenle insista en propos·isitivas da situación no mundo en
cións tan absurdas. Os sindicatos en todos os paises do mundo ·tavor c;ta paz, a seguridade e a
cooperación internacional. O moestán agora enfrentados con
vimento sindical mundial reuninproblemas moi concretos, e os
do os intereses comuns de todos
últimos 45 anós demostr"aron
que_a FSM pode)acer moito pa- · os· sindicatos de todos os paises
ra tratar de lograr que os delegaxogaron un rol. importante na
configuración desa opinión públi- .
dos sindicais xuntos discutan
ca mundial. Os sindicatos' acproblemas específicos asi como
tuando através das suas fronteique organicen campañas ínter-:_
ras nacionais, rexionais e ínter- .
nacionais sobre demandas cé>m.uns. A situación actual precisa
nacionais, cos seus lemas de
unidade e solidariedade, axudamáis · desa atividade internacio-:
nal e está- tamén claro que nenrol'.l a co11struir lazos firmes de·
gunha das organizacións sindi- .amistada entre os povos e na- cais internacionais existentes ac- · cións. Ainda hai moito que facer
a este respeto e os sindicatos,
tuando soa podé responder ás
para construir a sua própria uni- ~
necesidadés e retos actuais.
Consideramos ·que as delegadade e solidariedade, poden facer grandes contribucións nesta
cións sindica1s que veñen ao XII
Congreso, veñen a encontrar as , d_irec!ón.
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C_ABJAS
~ ACORDO

LINGUISTICO

É desacougante vogar cun .mínimo de lucidez dende a realidade- lingüística (e cultural) dos que
conservaron e conservan onoso
idioma como t~I, ata o panorama
ntoleran.cia que
fraticida e de · i_
embrulla ás élites que poden decidir sobre a lingua. E el é máis
cando carrexamos xa tantas
chagas, e· estas actitudes supo·ñen un freo na saída da agonía.
Desacouga que non posuamos
un acordo en materia de planifi~
. cación do corpus da lingua {que
ctería que partir da normativa vixente), do mesmo xei_to que entre ·as forzas nacionalistas de esq uerdas, para antón unifica-los
esforzos dos que tan faltos estamos.
E é nestas que doe que asom~
bra -igual ·ca historia toda de
opresión española; igual, créanmo ben-que haxa galego que
non acepte que somos. un pobo
capaz de nos autogobernar e de ·
defende-los nosos riscos lingüísti.cos, e que-teña que botar man
da estabilidade portuguesa {an- _
-que. a eausa, certamente, pode
~ser ben distinta, · e sempre comprensible).
Doe que lle non dean radical
primacía á fala viv~. a dos mai9res, malia as ben atopables e
salvables interferencias: E que
se pense que xa está toda descita, cando hai ·un campo vasto n·o
. terreo ~upraoracional e no léxico-semántico (construccións fixas_, xiros~-- etc. característicos
do galegÓ) aírÍda por describir. E
que nesa -ignorancia todo sexa
igual.
~
Doe moitfsimo· que..se simplifiquen as. cousas ó ter en conta os ·
datos lingüísticos sos, e non unha conciencia cultural ou unha
elaboración literaria e científica:
Doe que se actúe coma o -mal
médico de cabeceira (técnica
soa, -sen humanidade no seu
máis nobre senso). Ou escoitar
que é mellor seguí-la norma dunha lingua imperial {outra máis) .
;. porque xa borrou_as indíxenas e
ten un grande numero, de talantes, igualados-todo .o que o poder é _capaz, cando Galicia foi e
é o paradigma dos febles.
E é diante disto, doente de serio, que un ve claro que o galega
require un cpnvenio verbo da
normátiva, atendendo sempre ás
lif-las. de noso, co~ tolerancia, para axunta-los esforzos de todos
aquel es · que o aman e queren
norm~lizalo. Porque o ·outro é
suicidarse.
"
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CONDONS
Máis unha vez, asistimos á campaña do Ministério de Asuntos
So_ciais en colaboración co Mi-.
nistério de Sanidade e Consumo
sobre a utilización dos preservativos {os que · familiarmente cha- .
mamas condóns) e que leva _90mo lema: "Póntelo. Pónselo". Esta campaña, segundo' informaba
o programa "Hora 25" da Cadena SER d,o 23 de Outubro; levaba un, orzamento da frioleira
duns 600 - rnillóns de " pes~tas.
Cando nos atopamos· cunha
crise na xuventude {marxinación,
paro, drogas, minusválidos; mulleres. etc ... ) lánzannos a· bombo
de pratiño a -campa'ña,' sen que
outros problemas se resolvan /
que afectan á maioria c;la mocidade. . Haberá que perguntarlle a Matilde Fernánd~;z se nos vai pro- ,
porcionar tamén ela os condóns
para poñelós no pene (en galego
rural, o carallo) ou ternos que ir
mercalos á farmácia como de
costume. Resulta xa un cachonáeo esta campaña, cando hai
:OUtras P!Oblem~ticas, para pór
un exemplo, o da muller. ·si, o da
muller, e .que ninguén se escandalice. Estamos vis.ionando en
TVE {porque aqui ·en sa·l!imanca
as· privadas ainda non chegan, e
autonóm.icas pódemos ver con
dif!culdade a de Telemadrid) as
monecas para regalarás nenas
.na
tempada de Nadal e Reís,
LUCIANO'_ fERNANDEZ MARTINEZ
·· sen que o Instituto da Muller.de(Ponteareas)
se a voz de alarma sobre a mar- ·

aa

AVISO AOS LEITORES
O número de A NOSA TERRA
que vostede está a ler foi elaborado a meio dunha técnica de ma- .' quetación electrónica, polo ·que
pode notar dif~rénfias qi.Je iremos correxindo en próximos números .
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faga falta a Besteiro a sua defendiagnosticarse. E un · refúxio ao
sa, mais si é necesário pór as·
que se. . . acolle a persoa para escousas no seu posto para que
capar da hipqcr~sia e curiosidaninguén -e inda menos estes sode social ao que está sometido o
cialistas aproveitados- faga do
ser humano?: a falta cada vez
egréxiQ Besteiro uñ guerrista.
maior de libe'rdade individual.
Non · se entande que un home
Os sobresaltos que podan apahonrado, culto, afábel, ético e
racer no comportamento e depatriota atá a sua morte sexa alsenvolvimento da personalidade,
draxado, inxuriado, vexado e
son froito moitísimas veces da
ofendido na sua cova por un lo·deixadez social na preocupación
greiro qu~ se di "socialista". Por
da felicidade do ser humano.
iso xa o di a senténcia: comen
Nunha sociedade onde reina o
uns a froita aceda e outros tañen
egoísmo, a envexa e o · pouco
a denteira.
respeito á persoa como indivíAlgo hai nesta España, do Norte
duo, é moi normal que as persoao Sul e o Leste ao Oeste, que
as se atopen con atrancos á honon vai ben. No N,órte os páxara de manifestar a sua personalidade.
ros tíranse as escopetas; no Sul
os cabalqs morren de peste, con
A psiquiatría entendida como beseguranza, para non ver o que
nefactora dun mal acaecido no
fan no Coto de Doñana; no Les·tempo e na sociedade na que vite, a xente nen recea cando esvimos, vennos dada da man
toupan os canos de Enpetrol -esdunha família incapaz de asimita ve~ ninguén se botou á rua,
lar- baches que se producen no
como a outra vez, e todos estiveca'rniñar
persoa. -Cando digo
ron nas 'suas casas a ver o fogo ,,
psiquiatría, entendo que é a concomo se dunha fogueira ed San
- fusión ou a intención de cambiarXoán se tratase; ao Oeste danlle
Ue a personalidadé aunha deterchapiñas co nome de Castelao minada persoa; pénsese que taque de seguro ri na sua cova pomén pode verse aturdido por unhas circunstáncias que lle son . lo que fan- a quen neutros tempos o aldraxaban. E que podetotalmente alleas; é por iso que
riamos dicer do Centro, pois que
non lle ioron esclarecidq::; de ancomo o aprendente de rio que
temán.
teñen non dá para máis , os do
Concretamente, entando que hai
Senado fan un alxibe de mármopsiquiatría de psiquiátricos ou
re con ar condicionado para se
psiquiatía a un entendimento tal
lavaren os erros: algo asi como
no que a curación pode perfeitase fose a pía batismal para saim.ente vir da man do próprio deren timpas de culpa, ou de pó e
sequilibrado mentalmente. Non
palla, que ven ser o mesmo.
existe na nosa terra un centro de
Mais disculpádeme, no meu encuración mental que poda encacarraxamento funme dun asunto
miñar a integración da persoa na
a outro e non quereria esparesociedade que acude a tal cenxerme máis, ainda que abando
trq. Os psiquiatras chamados
hai, e ir ao alicerce da cuestión.
"modernos" levan no seu seo
En Carmena, no Sul feudal do
pensar métodos adiantados con
novo socialismo, váiselle facer a
respeito a antepasados, nos que
Xulián Besteiro un noxento acto
había unha falta de respeito tal,
desde o ponto de vista da ética.
que incluso chegaban a interpretar tal curación coma se fose alAproveitarase a figurá ilustre
deste bon home, en todos os
go estraño a eles.
sanso, para c¡rJe os lambiscantes
Pódese entón pensar perfeitade sempre -hoxe como canda
mente que de nada vale a estánFranco- fagM a xuntanza na vila
cia nun "hospital" psiquiátri~o
en nome do insigne estadista padun determinado tempo, se este
foi visto e convicto; ou sexa, ob-1 ra lle faceren as beiras ao Guerra e que .non o chimpen do goservado dentro dun mesmo camverno, pois con el sairian outros
po e inmiscuído en distintos tipos
moitos que néngunha falta fan. E
de casos afectados pola socieisto en nome de Besteirol, como
dade.
Os manicómios, ou hospitais psinoutro intre non foi recuado fixeron con Castelao.
quiátricos ("siquis-"-tos), ain9a
Por iso ·con este berro alporizado
que pasen a ser doutra institución, seguirán medicando nun
en nome dos bons e xenerosos
para que nas suas covas acoucarácter social igual ao do "edifíguen e non esquezan, que entre
cio-manicómio". ·
NEMESIO GONZALEZ ESTEVEZ
a moitísima palla ainda queda al(Beade-Vigo)
gun grao nun tempo non moi longo.

xinación que ·estaba sofrendo a
muller, neste tema.
· En fin; non saímos de Málaga
e irnos a Malagón. ·
VICENTE ABELLEIRA CAMBEIRO
(Salamanca)

O ENFERMO PSICOLOXICO
E OS MANICOMIOS
Os manicómios dentro do siste:
ma social que vivamos, serven
e.xclusivamente para castrar a liberdade pérsoal do indivíduo.
Cando a persoa serve dun movimento interior social, é a_família,
como instituci6n de base do sistema capitaltsta_quen reprime ·o
seu avance n'a sua- personalidade. -A famíliá, institución que é
criada ao amparo dp poder.
Calquer enfermidade psicolóxica, que non sexa contemplada
desde o·ponto de vista a como o
enfermo estexa inmerso nesta
sociedade capitalista, é tremendamente desigual; non poderá
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Antón Santamarina _non aceitÓu ser candidato
e Xaime Illa non f~i apresentado' ante a falla -de consenso

Filgueira Valverde ,
.un presidente do PP petra.o Cons~llo dc:rCultura
O pasado dia 29 era elexido,
con 12 votos a favor e l Oen
blanco, o novo presidente do
Consello da Cultura Galega,
cargo vacante desde a morte
en Agosto pasado de Ramón
Piñeiro. O octoxenário
polígrafo e político
pontevedrés Xosé Filgueira
Valverde foi quen recebeu o
leme de mans dun Consello
dividido nas suas preferéncias
como puxo de manifestro a
votación á que non se
apresentou finalmente
alternativa nengunha.

do ILG, pode ser unha especulación,pero non cabe dúbida que mediatizaba .a , decisión do profesor da
Fonsagrada. Frustrábanse asi as expectynvas dun sector que apoiara·est~ternativa e ?~paso a P!OCU-·

• XAN CARBALLA
Prahcamente desde primeiros de
Setembro comezara a especulmse
con tres nomes sobre os que había pivotar a renovación da presJdéncia do
Consello da Cultura Galega. Os ncr
mes de Filgueira Valverde, impulsado
desde instáncias do PP e da Xunta;
Antón Santamarina, desde sectores
que querian, dentro das limitacións
da própria composición do Consello,
revitalizar as funClóns dun historicamente esluido organismo, e finalmente Xaime Illa Couto, como candidato
ponte que poderia contentar a uns e
a outros.
O priineiro encentro de espadas
deuse na eleic1ón do sustituto de
Piñeuo no cupo de persoalidades. Xa
entón a preséncia de duas candidaturas e os equilibnos de votos que se
deron fixeron ver aos conselleiros a
d1ficuldade de estabelecer unha
maioria de votos aircro. Os candidatos entón en l1z.a foron Uxio Labaita e
Luciano García Alén. sendo eleito JX)r
un só voto de dileréncia o primeiro
deles. Nas semanas que seguiron
multiplicáronse os contactos e as presións, das que pode ser mostra sintcr
mática a preséncia na votación,
exercendo o seu direito e botándose
atrás dunha anterior promesa de non
interferir o proceso de renovación. do
Conselleiro de Cultura Daniel Barata
que desa maneira sancionaba a can-

A ELEICION DE FILGUE.IRA SUPON UN
PARENTESE ATÉ A APARICIÓN DUN NOVO
CANDIDATO QUE FACILITE A NECESÁRIA
RENOVACIÓN DO CONSELLO

dito. pero ao mesmo tempo qebatida
desde o pontp de vista político.
Precisamente no terreo político
.Filguéira foi aurante ano:; alcalde de
. Pontevedra e Conselleiro de Cultura
nun dos govemos de Femán.dez
Albor.

Unha renovación aprazada
didatura de Filgueira Valverde, represen tan te do Patronato Resalía de
Castro. cuxa figura máis coñecida.
Agustín Sixto Seco. teria xogado tamén un papel importante no opaco
e, aoque se ve, eficaz traballo de
arrecadar apoios.
· Filgueira Valverde, con 84 anos recén cumpridos, foi apresentado como

candidato polo representante dos
museus públicos. Francisco Fariña. e
acadou doce votos a favor e dez en
branco. A preséncia de Barata
Quintáns mostra ás claras que un só
voto foi decisi~o á hora de conseguir
d nominación desta persoalidade, típica da direita galeguista. indiscutida
como gran traballador e sh'1gular eru-.

A candidatura alternativa de Antón
Santamarina parecía madura até
poucos dios antes da eleición. pero finalme~té o secretário do Instituto da
Língua GGI!ega prefertu non asumir a
responsabilictáde. Até que ponto in-·
fluiu a ~imisión Gi?s antes de
Constantino García como presidente

rar a eleición de Xaime-ma Couto ccr
mo opción ante . Filgueira. O espíiitu
de Piñeiro, que in:ipregnou a toda unha :xeración nucleada arredor do ccr
ñecido como grupo GalCJ?tia, operaba
á horg de non procurar enfrentCIII)entos na efoiciórypolo que finalmente
nen sequer se ch~ou a apresentar ?
candidatura de Xaime Illa no pleno
do dia 29, amosándose o desacorde .
en forma de voto en bronco.
Segundo as nosas notícias até o
mesmo dia 29 . cabía a pos.ibilidade
de ir adiante con esta opción de rencr
vación' ~moi limitada desde log~
pe~o finalmente non se pudo contar
ca total de votos esperados.
A morte de Piñeiro puxo de manifesto a existéncia de dilerentes correntes .no seo dun organismo até
agora coe~ionado arredor da .figura
de Piñeiro. Desde fóra aumentaban
as voces que chamaban á renovación, que con independéncia dos ·critérios a utilizar, era asumida en parte,
e en privado, por un certo sector de
membros. O BN.G apresentaba unha·
iniciativa de modificación da LeL do
. Consello na que se contempla unha
profunda reestruturación do organismo e a Federación de Asociacións
Culturais apofaba en roda de· prensa
a necesidade de que D Consello tivese maior repre5:9ntatiVidade da cultura viva do país. A eleición de _
Filgueira supón un parón nesa nete- ·
sária renovación .. por moito Que a 'tóxica faga ver que a própr'ia escolla
vívese como unha transición ante a
falta doutro candidato conservador
ou progresista .capaz de galvanizar
esa reestruturación.

a5

duas dúcias de inA curto praro
telectuais que conforman o Consello
vqn ter qlie debatef outravolta a vivi.'ficaci§n do organismo: ainda que a
ir\eopaciddde de topar alternativa a
Filgueira Valverde deixe poucas fendas á esperan.za.
·
•

UNHA SEMANA DE ESTUDOS CULTURA.IS, SEN DIÁLOGO
CONGRESO DA CULTURA GALEGA
Durante seis dias e no Auditório de
Galicia en Compostela. máis de 50
ponentes pasaron revista á cultura
g9lega, unhas veces en forma de
conferéncias divulgativas e outras
con aportacións de investigación.
deixando só nas mesas redop.das certo achegamento a uns diálogos abertos. Non se pode designar como congreS<? esta~semana cultural: non houbo participación e vistas a ·postas en ·
· comun, nopn existiu posibilid.ade de
comunicacións libres. non se facilitou
o diálogo. póndolle máis ben vala-

dos. e nada. agás o local, evocaba a
realidade dun Congreso.

·9

poder da Xunta e do seu
Presidente aproveitou todo para a
sua vanidade e a sua lextirnación. O
discurso de clausura de Fraga voltou
a evidenciar un desexq de xu~ifica
ción irnposíbel: hai que asumir opasado, rectificar e asi exercer un ·servício Terra.
máis grave non é o
atáil de encobrer un pasado de dano
·ao país. O peor é o servício que se .
~ferece e que leva larvados os virus

cr

o

FRANCISCO CARBALLO
de camuflaxes colonialistas.
Nós ternos unha cultura. un idioma. Os galegos poden talar cantas
línguas que:iran, pero tales línguas
non son criadas por. nós, fóronnos im. postas con desprécio ao noso. A afir- J
mación ·desa tealidade é 'cultura desalinean te·. O Congreso organizado
pola Conselleira de Cultura quixo
rnistificar a história e a rt?alidade. Mal
asunto.

A organiZación
Congreso actuou ·Sibilinamente ddndo espácio a
un feixe de importantes analistas da

Neste contexto cabe _o compartaméntc:> de moita; conferenciantes, ·ccr

nosa cultura : *arcial Gondar. Xosé
Ramón Barreiro.... puxeron o acento·
· nos is e racharon o veo do obscuran-

ñecidos _pola sua obra de negación
da !íri.gua e da cultura galega en xerru. Insolentemente dirixen agora a
tracantos os aturan. Insidiosamente
.
tan de lexitirriar a sua candi.ita como
de liberdade. cando é e foi de represión.

.

do(

tismo que domina en certas cátedras
'
universitárias.
Unhas das boas análises desde
evento adverte que Fraga -e igual a
sua equipa- queren edificar sobre a
area e viven no nirvana. Os tempoo
non son para nirvanas por móis que
uns centos de siareir9s aclamen a ·
· Fraga como aclamarian a calquer
proveedor d,e benefici~ . Surxen análises plurais e traballcis de equipa para abrir carniños. Iso non é deu
·congreso· internacional.

m
•

"'
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YERMA·, LINAS.AÉREAS
G. LUCA DE TENA
núncia fatal; Xoan (J.M.Olveira. Pico) .

·ÁB veces, na construción dun espectáculo xúntanse unha manchea de

o home de Yerma compórtase coma .

elementos paia condicionar favora-

un predestinado que. move o v~nto

é

da Iadalidpde. Acaso Maria Pujalte,

telmente o éxito, P€:ro o resultado

pésimo. Este poderia ser .o caso da

que levanta mer.ecidos aplausos,
Cristirí.a Dominguez e Isabel Arcos lo-

inaugura unha nova etapa

Yerma coa que. o director Blanco Gil
qo CDG.

gran camiñar fora da tónica xeral .

Meios materiais. un riome consagrado ·

Actores hai, pero compre dirixilos.

en Lisboa e

un_ plantel de actores que -

A evoluc:ión éie Yerma desde a dú·
bida á rebeldía, pasando pola liber·

pr.ocede dunha escolla esixente. Pero

dade non é un diap:xsón crecente na

todos xuntos non consiguen rqmper a ·
frialdade do pátio de butacas.

Omáis

discreto seria escreber 'que Yerma é

n uo. Outro tanto pasa coa música

unha estrea fallida.

que compuxo-Manuel Balboa que ta-

Pero é moito máis e compre debu-

mén comeza polo remate . Os episó-

llalo en algunhas consideracións. A

díos da romería e da festa son unha

prirrieira '.efrrese á ·eleición da obra: O

leción_de tédio e corúusión ao précio

Yerma que Blanco Gil ·mont~a en Lis·

máis caro que se ten pagado no tea-

boa con grande éxito, apreséntase en

tro público. éon teatro-danza polo

Compostela corna un ·cláslco .. Pero es-

meio. Moitos actores encarnan perso-

tamos de verdade a falar dl!n clási-

naxes que o espectador non logra

co?. No mundo da trilo:xío lorqrnana,

ídentiiicar en segundas aparicións. a

a Yerma é o texto que menos se pres-

causa do tono actoral. A eleición de

ta á visualización, o que pcde parecer

pechar alguns episódios a negro sa-

unha paradoxa. De uso chamamos

crifica a continuidade e revela unha

teCrtral a unha obra que non: poda en-

non moi esforzada concepción ceno-

tenderse sen a representación. O poe-

gráfica. As veces parece que o pri-

1

/·

ma tráxico de Larca, estreado no 34,

querida benaventina, de El Amor que

enténdese mellar ria ·escrita. É ·pobre

¡xrSa dos Alv~ez Quintero (con todos

. de acotacións e son contadas as situa-

os distanciamentos que se-quera), mi

cións dramáticas que oferéce. Poderia

da mellar de todas, La Señorita de

.representarse nun estaribel espidó,

Tréveiez de Arniches. Desesperado

.. cdma para un recital de cante jondo, ,
¡:Orque é -no ·texto onde ~ agacha a .;.

,

versión do CDG, senón un laió contí-

0

MAIS
DISCRETO SERIA
ESCREBER QUE
YERMAEUNHA
ESTREA FALLIDA .

- polo éxito do Romancero, Lor9á queria ser de nen9illes. e a .ser posíbel.

· sua máxima forza. ~ posib~dade de

· Shakespeare, e afogal:xl a sintaxe da

Gil non cllinpre esta

A estas alturas non hai que procla-

mei.ro e segundo actos tivesen un di-

mar que o debezo profundo de Yer-

rector e o resto da obra outro, por non

. ma por li.n filio é un simbolo dramáti-

conxeturar que o tempo de ensaio foi

co do anceio humano de liberdade.

curto de máis e deixou parte da obra

Era necesário entregar o espacio céni-

sen afinm. As diferéncias de trata-

co a· eses estafermos de praza maior

mehto limitan a mera incoeréncia.

desde os que se alza o telón? A ceno-

Por que a represión que exercen as

grafia de José Rodríguez cadrarialle

cuñadas sucede no escuro e son ale-

mellor ao Romancero Gitano ca a

gres e luminosas as lavandeiras que

convertila ·en luz, volume e materia

sua terra. Blanco

dramática. ten te~tado a ben -de di·

vocación explícita do autor. Concibe

Yerma. As caricaturas de mantón ne-

arrancan

rectores, con -resultados :certamente

a cenogra!ia non comá espello do

gro agrandadas pola luz cenital, non

bel entender

dispares.

texto sen9n_po! ribo do que o libro .de

representan a norma social imposta

max dramático) que levanta risos do

Yerma~· Á brillante .tradUE:cíón-··
adaptación de ~guel Anxo Fernári-

senón que pareceri desde o cornero a

pátio de butacas. Se por esquecer un-

idea metafisica da opresión. Pero de

ha sonda nun operado levan a un ci-

Un texto !an estilizado, cos picos da

. retórica tan recortados como é

Yerm;, atura mal calquerc;.r trat~en- ·

.;-

Vello abondábanlle calidades para

a médula a Yermd? Impusíese asasinato final (o clí-

feíto, na obra. gs normas non son

ruxano á xustícia, por estragar un clí-

to grandilocuente. Xa se ten di.to que

cristalizar tensión dramática pero, pa-

·to o que se ve no espectáculo do CDG

idea metafisica nen entidade autóno-

max deberíamos poder demandar a

neste segundo pOel'l'.\a tfáxico da trilo- _ ·

ra que tal acontecese, o director tiña

senón o apriorismo tremendista dun-

ma nengunha. Non chegan desde fo-

un Qirecior.

xia, Lorca procure desandar o cami-

que. abrir as portas ao .textq. Non é is·

ha cenografia abusiva.

ra da ~edade senón que se xeneA Conselleria de Cultura volve

ño da retóricá costumista do Roman- . ,- --~..,.,.---------=-----~-----------~· . ran no coñruto social interno. Se caiceiro. Desa preocupdción resulta, por .
, sen do ceo estaríamos pasando da

FICHA

exemplo. a deliberada auséri.cia de
localización espacial. de -Yerma que

Yerma.

de Federico· García Larca. Es-

Rodríguez. Carme Castiñeiras, Patricia

busca unha (imposíbel) síntese de his"

tr~ no Principal de Santiago o 23 de-

de Lorenzo, Maria Pujalte, Patricia

pa:nidade de vocación · univeÍsal.-No

Outubro de 1990. T~adución. d~ Mi-

ptagrama de man, o director fala de

· . guel Anxo Fernán Vello. Dirección de

V~ez, Teté Delgado, Margarita fer· .

procedemento perrnitia a un ex-director do CDG gal:xlrse de producir unha
montaxe con máis espectadores por

Na dirección de actores, Blanco Gil

sesión ca Aldwich . Non se sabe ben a

Cristina Dominguez, Chiqui Durán,

primeira frase, sabemos que Yerma

Mateo López, Laura Ponte, Luis Carlos

(Luisa Martinez) ten un billete para a

colantes. ao Conselleiro (suponse que

.Abe¡edo, Pablo Sarunartin. Pedro Bu-

desgracia. É unha forma coma outra

non porque di que quedou encanta-

gallo. X~ Casds. Mateo López. Alfre-

calquera de estragar os talentos inne-

do) ou aos propósitos ibertstas do di-

Olveira. Cristina Domirrguez. · Alfredo·

mático Galega

Xosé Manuel Blanco Gil.

qo Rodriguez. Produción,

Centro Dra-

Pola obra cruzan ,sombras de La Mal-

.

riamos de Lorca un autor do existen-

quen se trata de engan01. se aos es-

español adivíñanse ben entre liñas.

O autor de Yerma mato~. polo tanto, os brillos do costumismo, ainda

alumnos de l::x:Ichalerato. Este mesmo

aplica un critério semellante. Dese!~ a

que ·as elementos do teatro coetáneo

en todo caso andalúcismo.

campa do trá:xico á do absurdo ou fa·
. cialismo antes da letra.

nández. Isabel Arcos, Pilar Saavedra,

Cenografia ··
de JoSé Rodríguez. llwninación, Juanjo Granda. Música, Manuel Balboa.
Coreografia, Ramón Semchez. Intérpretes, Luisa Martínez. Xosé Manuel

construir un Iberismo lorquiano. S'erá

practic01 o saldo de entradas para

gábeis dunha actriz; desde o primei.ro .

rector, que á vista do chouto no aire.

n:utts alcanzamos que Víctor. o pastor

deben facer alusión a Labacolla. Ou-

(Alfredo Rodríguez). vai camiño ~a re-

tra vez será.
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dos líricos ·españois" que vai descte~o
tica siléncia ·o livro. ·otra en su sotpreromanceiro até García Larca. sen essa ataca a Rosalía". Cita a Cejador e
quecer. a literatura poplÍlar. Pasa deMari Luz Morales· e Pasa a talar do
contado ao século XIX e di que tras o _ livro. E di que nel a poeta •tomara los
terramoto napoleónico •hízose
promotivos ·9e su inspiración cte la natulongado silenci" até o período románraleza y d~ alma del pueblo galletico. O rornantismo espqñol pqr_a
go" .. que sus poemas transparentan
·1a vida d_? sacrificio, de emigración,
Echave foi unha importación servil e
os poetas que deu non merecen. para
de trabajo dolorido. de ansia de libe. ·ración deI alma gallega·. Rosalia, anel. consideración . E foi neste tempo
toa Echave. ·es ante ~ocio un espíritu
que apareceu Rosalia. can~o a fama
é compartida: por Nuñez de Arce.
libre. es:traño al_siglo en que naciera.
tampoarnor. Tassara, Grilo e outros. E
. en cuyo ~arco debiera ser estudiada
deixa tora a · Bécquer e Ruiz de
como genio precursor de lá nueva poAguilera. cuxa lírica considera desli- · -esía". Continua a dicer que a poeta .
introduce ·1a técnica de '1a simplicigada dos anteriores. E para el os
dad·. que o seu vers.o é ' de _yuelta
grandes poetas do.XIX son devand!to Bécquer. Ros~ia. Curros _e Joan
bien medida. con exactas cadencias.
Maragall. E en 1863 apmece
én rima perfecta de búsqueda laboCantares G'ollega;. Unha parte da críriosa". que ne~e livro reflexa-se uilha

un

Un folleto
sobre.
Cantares
Gallegos
Toda; a; Domingos. en Barcelona. no
Mercat de Sant Antoni, colocan-se
postos de venda de selos, moedas.
cartcrzes de cinema. comics, un longo
etcétera e livros. Vou cada Domingo.
agás aqueles en que estou fóra de
Barcelona. Poucos. Un domingo do
mes de Setembro encontrei un curioso
folleto: El sentimiento lírico a través

les críticos (que non nomea) que din
que na literatura española (sic) só ·1os
motivos dramáticos aparecen plenamente logrados". E fai unli.a tecesiÓn

o

cualidade que no p:>vo galego amosa-se máis marcada que nengun outro: o humor. Mais.-tamén. neste hu- ·
mor filtra-se a mdignación porque o
seu espírito ·es de rebeldía. Su visión
de la vjda precisa, de Íealisrno crudo
a veces· ..Muitas causas do pavo galega -recolleu Rosalia en Cantares
Gallegos. di Echave. e entre elas ) as
ansias de liberación qlie conturban
de siglos atrás el alma de su pueblo".
-Tamén foi a poeta ·mtérprete de las
grandes mujeres gallegas. que nunca
son (. .. ) _las que juegañ
gran papel

un

en el Arte fo la Historia. sino a~ena5
otras 'ignoradas'y humildes que en el campo comparter:i mitad poi mitad la
ruda faena con sus hombres·. E ramate este capítulo con palavras de maria Luz-Morales nas que se di que

de ·cantares Gallega;• de Rosalia de
Castro, cuxo autor é Xavier EchaveSustaeta.
Echave-Sustaeta é para min un
descoñecido, ainda que por outro livro que andaba na mesma parada,
souben que tora catedrático de latin
na Universidade de Barcelona. e nun
instituto da mesma metrópole. O folleto consta de 23 páxinas, e o índice é
o seguinte: ·rntroctua::ión.- Notas bibliográficas·. ·panorama de la lírica
del XIX .- Rosalía de Castro", e
·Excerpta.- Glosas". O folleto vai precedido dunhas p:>ucas liñas do autor
que veñen dicer: ·Este ensayo, si de
tal le cumple el nombre. fué fruto de
la irnpovisación y entusiasmo de estudiante. La Facultade de Letras de la
Universidad de Salamanca. a la que
fué presentado, hízole objeto de especial distinción. Lo doy a la estampa.
tal como entonces salió de mi pluma.
ya que de entrarse la corrección por
sus páginas, apenas si dejara párrafo
sm enmienda·. O ·ensayo· foi escrito
en 1928 e dado á imprensa en 1935.
en Bilbao. Xavier Echave-Sustaeta era
por aquelas "Catedrático del Instituto
de Pontevectra•. xa que tal reza debaixo do seu nome no interior.
Na primelra parte de tal folleto. o
autor di que ama a Rosalia ·con toda
la fuerza de mi afecto· e que intentará xulgar a obra obxecto do seu estudo con xusteza e serenidade de apreciación. ainda que desconfia logra-lo.
Pasa axiña a repasar os estudos sobre
Rosalia. daquela poucos (1928) . Os
máis importantes: Awrín. en Clásica;
y Modernos; a biografía de Augusto
Gonzólez Besada. ·gloria de la tierra
gallega ( ... ) quien ha enjuiciado su
obra más ·detenidamente· con penetración e íntelíxéncia; tamén existe
~ Echave- o estudo do sacerdote
Vales Failde. Rosalía de Castro,
Madrid, 1996. "en que el malogrado .
crítico con visión aguda y sagaz, penetra en su obra"; hai tamén as páxinas. comprensivas. devotas e afectuosas de Pardo Bazán , Fernán
Caballero e Emfüo Casteltrr; e o capítulo que Murguía lle adica en t.os
precursores. nas que ·su compañero
· qe camino doloroso acertó a trazar las
páginas de más valor que sobre
Rosalía existen·. Despois de examinadas estas fontes. o autor afirma que é
incomprensible que bs críticos de
máis valor do XIX español. Valera.
Menéndez Pelayo. Federico Balart. "al .
llegar a ella '(a Resalía) pasan de largo incomprensiblemente".
No segundo capítulo ataca a aque-
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cedimentos que F. Rodríguez postula,
os esfud~s de língua e -literatura ad-. no sabe del dejo _amargo de vivir.
quiririan outro interese.
Adéntrese, quien tal juzgue, por ' FoEntre os critérios inetodolóxicos que
llas nbvas· o "En las orill~ del Sa( y _
propón- autor para a análise do fehallará en- su poesía -otoño e invier- .
nómeno literário está, en. primeiro luno--, no por vía de rep¡esen!ación sigar, o ·"p)ivilexiar feit?s interiores ao
no de compenetración íntima, escepaís cómo explicación base da periónas doloridas de Vida plena·:
.
diz.ación da nosa' literatura". De acorEste folleto, como se pode ver, non di
do, pero iso esixe .º coñeci.rhento .de~ feítos. Teño comprobado eri certos
na9a orixinal sobre Rosalia, mais
especialistas da língua e da literatura
trouxerr:io-lo aqui JlOrque en neri9ll11unha tal ignoráncia da realidade gaha bibliogratia sobre a nosa pÜeta o
-lega pasada e pre5ente que asombra.
virrios citado, e consideramos .ctue tiSuPoño qúe isto é. debido ao curricuñamos que dar noticia del.
füm urí.íversitário próprio da forma.;
. X-GG
ción académica de tales especialistas. ·
PS.- Aquel leitor que lle inter~ o folleto. que es-·
creva a A Nosa Terra. enviaremos-lle fotoéópia
Algo a reformar canto antes. O ac_
a· - del.
·
demicismo gramaticalista :tan usual
en certas aulas é unha das causas do
rechazo del¡es estudos tanto como -a
caréncia de base sócio-ecónómica.
Fotograma de "Un dos nasos". Abaixo, cena de"Mo'better blues.
Como monstra do que tales critérios
· "c;:o, mundo que se escapa ao non ruxeito ben diferenciadó de oporse á orconlevan, F. Rodríguez apresenta un-. ral. Para iso autor utiliza dados próde, á autondade e aos bons costumes,
ha proposta de periÜdiiación,aberta a .
prtos tirados do seu trdballo de campoScórsese, fiel ás suas orixes. non falta
multiples matizacións. Isto fai que ese da sua convivéncid coas xentes da
á cita de aproximación e aborda en
peremos con interese a, sutesivas rñoLímia, dados procedentes doutros etUn dos nosos a sua visión particular
nografias, pero permítasenos unha
. nógrafos e, ·tamén, procedentes da lisobre un universo que, sen dúbida, el
-aclaración . É corrente en todas as
teratura. E aqui surprende-nos, non
viviu na sua infáncia pois cando catimonografias actuais acudir a margas
vo moviase a carón deles moitos inpor que use citas literárias J?ffiª ilµshistóricos e sociais' como introdución.
fantes que ' facian o que querían".
trar determinados fr_agmentos antroPero, ás veces, tal recw-so quédase no
pol_óXicos, senón p0rquerecorra a auPrimeiro apunte pois sobre o filme: a
Critério," unha colección adecuáda ás
exterior; é sirpp1esmente un elenco
tores como Cela ou de tan pquco fiar
sua natureza autobiográfica.
n$Cesidades de hoxe. ·
,· cronolóxico e de acontecímentos
eomo Sanchez Dragó.
~
Segundo: a sua boa. factura. A estes
Edicións do Cwni<? está si tirar doamoreados. Danse dados, datas, pero
A pretensión do livro é demostrar que
alturas non se vai dicer nada novo soprelo, na colección "Critério", dous vo"o código do historiador _non consiste
detrás de cada feíto, de cada realidabrecomo o italo-americano move o o
lwnes de Literatura gCrlega contemen datas. senón en clases de datas, '
. de, de cada comportamento, de cada
instrumental narrativo. Pero tamén isporáneam, - ~ anúncia unha, sérle de
nas ·que cada data significa, na medipalavra, hai un significado. hai unha
monografías sóbr~ autores, alguns in- . ·
to é lJtl valor mitigado polos tempos.
da na que mantép coas demais datas ·
,racionalidade. Que eses elementos só
Xa a técnica deixou hai anos de serda vivos. Pretenden ser breves para
relacións eomplexas de correlación e
·son nieios que· se utilizan para obter
vir de coartada para disfarzar os erraslogo dun estudo unipersoal, levar
de oposiyión" (Lévi Straus).
uns fins ·e que son racionais na m9cti- - do conxunto. Porque. ·un dos nosos·
aportacións do autor estudado e dou, Esta colección responde a unha neda en que serven para cobrir as necetros especialistas no tema.
é, diante de toelo, un erro na carreira
cesidade sentida. Oxalá ch~e ao
sidades ~sicas duns indi'6duos. O
O proxecto quer avanzar no tratado autor de "A derradeira tentaCión
coñecimento e uso de todos os embarantropólogo é aqui testigo dunha reade Cristo", que se ~tua lonxe de obras
mentQ da história da literatura galecados na difícil tarefa docente e dis- .
lidade partiC1,!].ar na que penetra, grága nunha liña que recolla e actualice
da categoría de • After hours·. Non
cente, porque 'será un ~ento ~a
cias ao material etnográfico, para inos esforros anteriores tales como os de
descobrimos nada novo nesta recrianormalización Cúltural e no domínio
terpreta-lá e dar unha visión xeralizaR. Carballo Calero, 1963, B. Losada;
ción ~o mundo da Máfiá e_parte desda língua galéga. · _
•
da, que a faga máis asequíbel ou
ta imposibilidade débese á perfeición
1976, Pilar Vázquez Cuesta:, 1980 ~
Ft_:IANCISCO CARBALLO
da saga do ·paciriño·, onde Coppola
X.L. Méndez Ferrín, amén doutros meromprensíbel ªº mesmo tempo que
(!) Rodríguez, Francisco. uteratura galega conbusca estruturas que sexan duradeinores.
deixou as cousas no seu sítio, elevantemporánea. -Problemas de, método e .interpretaras
ou
integradoras.
do
o listón demasiado alto para
O primeiro volume é d~- Francisco
ción. p.p. 84.
Pallarés. Pilar, Rosas na sombra. A poesía de
O antropólogo movendo-se nuhha reRodríguez. · N~ apresen~éÍón da obra
Scorsese e outros atrevidos. Terceiro
Lilís Pimentel. f,d, do Cumio. Vilaboa. Pontevedra,
1990 (próxima Publicación).
alidade que poderia-~os calificar a:r
aponte, pois: a reiteración, a falta de
dise: 'Neste libro atopan-se reflexións
mo 9e presente-pasada, amosa-nos a
·.básica$ -pero non por iso frecuenaportdcións novas. Quizais, ten certo
existéncia dun universosimbólico ou
tes- _
sobre problemas, tanto de métoqtractivo a consideración que
dunha lóxica -interna que perdura no
do como d~ interpretación, que planScorsese fai do cine organizado como
tempo e·que se reafirma ante as defitexa ·o estudo da 'literatura galega
algo entendido como negócio, como
contemporánea, O autor indica as
céncias do sistema sócio-institucional
un investimento máis á procura de
perspectivas e os critérios apropriados
ou a falta de comunicación deste.
capital, de riqueza, de poder.
pcia ~rar a análise da nosa literaSon precisas máis investigacións anSen ernlxrrgo, xa que este xeito de
tura-, especialmente nas esferas acatropolóxicas feítas desde dentro. mais
achegarnento foi abordado hai al. démicas, éiunha certa retina mimétinon e:ritendemos como esta que estaguns anos polo mestre Jonh Huston
ca, falsificadora e qesvalorizadora.
mos a comentar non. está escrita en
honor dos Prizzi", tampóuco por
en
Oferece, ademais, unha interpretaesta banda ternos navidades. Er1 sucatalán! ·
•
ción' sintética da história da literatura
MANUEL VILAR
ma, película fallida, demasiado lon(!).-Manuel Mdndianes-Castro: Las Serpientes
galega contemporánea qué, dentro
ga, cun lixeiro bato conservador e recontra Santiago. Soleto Blanco F.dicións. 1990.
da sua sinxeleza, estarnos Seguros ha
accionário (ainda que a autoridade
ser clarificadora
espeeialistas e
non aparee para nada en todo o filpúblico en xeral". me. isto é.''non hai bofia. o final apreOs marcos h~rmeneuticos que estasenta a aparición do Estado e sua cabelece F. Rodríguez proceden da sópaéidaéie para o disfraz). onde só a
Tense escrit~ e.talado moitó sobre os
cio-lingüística e sop imprescindíbeis
abraiante interpretación de criminal
tópicos dos galegas _e da sua incom- .
para unha renovación dos métodos
patolóxico que fai Joe PescL quen por
prensión por parte dos .iiolítlcos, pero
de análise e de exposición tanto dacerto se come crús a De Niro e ao
en contadas veces sé filo desde unha
língua ~orno da literatura. Lembra,
inexpresivo Ray Liotta, sobresae dún
perspectiva antropolóxica. Agora a
etecttv-am-ente oautor o descrédito
co;urunto mediocre, comercial e coneditorial Sote1o Blanco ven de publique estéin a sofrer os.,.,estudos literórios
denado ao esquecitnento .
. car un livro co mítico neme de Las
(p.5~. Podiamos estendelo ás osignasgrptentes contra Santiago, (::orno se
turas de língua .e de literatura.en xese trata5e dun feíto épico ou exótico,
ral e do difícil que lles resÚlta aos pro· O mundo da Máfio, da '<;osa Nostra".
cando o rurdl non é outro mund9, sefesores )ogra_r ~ aproveitamento sufiten ·sido abordado con frecuéncia ponón unha forma diferente de clasificiente. Unha das razóris é.o tratam~n
-lo cine. Desde o vello xénero de ganscar_simbolicamente a expericencia
to desfasa?o que ~stes tema5 receben
ters dos anos 30 pasqndo por alguns
humanaO>.
,
nálgunhas aulas .. Non se debe, lago.
exemplos do "cine negro", esta delinFai-~e neste liv.ro Lin,percorrido ¡)olas
á temática como' tal, seríón a carén. cuénéia á italiana serviu como inspileridas, costi.lmes e xeitos de vida das
cia de rnz:tualización e ae ·academí- ·
radorq de non poucós filmes no~ que ,
xentes da Límia. Fala-se da vida do
cista" wétodo de comunicación que
se narraba o mundo . criminal de ceríndivíduo, deste como ·membro dunse utiliza por moitos nesas áulas. Se
tos
sectores desta tolectividade ·de inha comunidade natural e tora dela e
alunos e profesores adoptasen os promigr~ntes que levaron aos USA un
como habitante dun- mundo simbólilibr? de la artista gallega se diría que

o

o
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Alóxica
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Reiteración ·

enovidade
Un dos nosos-

Mo 'better blues
A min a película de Spika Lee gostoume, ainda que todos coincidan en
que é inferior ao seu antenor trdbalio
·Fai o que debas". Como resulta que
pedin a oportunidade de ollala e, en
consecuéncia non dispoño dese referente comparativo que facilita, ás veces, o achegamento critioo, falarei só
do que vin . De entrada. o arranque
do filme é sensacional e os titules de
crédito apóianse nunha secu~ncia
perfeita tecnicamente, Despois vemos
que o tal Spika Lee dirixe, escrebe,
produce e interpreta o filme, oousa rara que indica que estamos diante
dunha excepción. Máis adiante advertimos, polo feito mesmo do estilo
narrativo, pola ooncepción da planificación, polo envoltório da posta en
cena (luz, cenár,io, decorados. clirnax
e ambente), que non estamos dianle
dun producto de laboratório. nen
dunha mercancía feita ao uso das a:r
rrentes. das modas ou do mercado,
senón fronte a unha eleición estética
e persoal, boa ou mala, pero persoal,
o que é de agradecer nos ternos que
corren. Estes elementos predispoñen
· para aceitar a película corúorme esta
vai desenvolvéndose. conforme a história deste home enamorado da sua
trompeta e do jazz -<IUténtloo protagonista e demiurgo do filme- entrecrúzase co amor de duas mulleres
desplazadas pouco a pouco da sua
cama e do seu afecto. Xa ternos pois
os dous elemetos estruturais do filme;
o triángulo amoroso e o protagonísmo
absoluto, omnipresente da música de
jazz, elemento este último que empar en~a á película con • Around
Midnighr de Tavernier, só que no caso de Lee ollado desde o cerne mesmo do seu universo ético e estético: a
negritude.
Amarxe de certos momentos valeiros e carentes de ritmo, sen dúbida
producto· da falta de oficio do realizador, tita ten como atributo esencial

a

a sua homehaxe indisimulada ao jazz
e os seus mitos: Miles Davis, John
CoÍtrane, Duke Ellington, Charlie
Parker...
Certamente. ainCÍa que lle sobraban quince min~tos, aqueles que ridícula e convencionalmente nos oferece un final feliz con partó incluido e
repetición do ciclo, 'Mo better blUElS" é
un_ha película cando menos visíbel,.
que non levanta ardor de estómago,
e qu~· indica QU;e o cine deste rapaz
de menos de trinta anos debe ser seguido con atención.
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AMORTE DO FILÓSOFO MARXISTA
En·mémória de
Luis Althusser'

Althusser·
.

.

I

.

un pensador contra o humanismo
1

•

•

• DÓF,lllNOOS ANTÓN OARCIA

A radice da sua morte, a prensa dió:ria inc:idiu
nos máis variados aspectos da sua bíografia:
o sofrimento en carne própria da II Guerra
Mundial: os cinco anos de prisón nun campo.
que fixeron masa na sua mente; o proceso de
desestalinización; a sua milltáncia ¡xxc:iente·e
polémica no PCF; o estrangulamento da sua
muller, Helena ...
Pénsei que seria de móis interese oferecer
unha escolla de palabras suas sobre dalgunha das grandes temáticas nas que_lica máis
¡xxtente a sua pegada, fenómeno que ppdemos nomear "althusserismo": o ataque ao economic:ismo, permitindo entender.a política e a
ideoloxia como condicións da economia e
non como meros reflexos da mesma: a redefínlción da ideoloxia como prática, e non como
puro discurso llusório; o conceito de aparellos
ideolóxicos do F.stado como instrumentos de
perpetuáción, de reprodución , das relacións
de produción das sociedades capitalistas (noción derivada de Gramsci): a consideración
de que os indivíduos teñen de ser considerados como ¡;x>rtadores ou axentes das estruturas das relacións sociais. ·Curiosamente a
mcnoria dos textos son ¡:;a;teriores a 1978, ano
no que muitos o mataron definitivamente CO:
mo intelectual
Xulgueí asimesmo que non sobrana verter
algunha opinión sobre a sua obra. ben diferente da dos que pensan que o seu anti-humarusmo fixo perder moitos anos á pescuda
marxista Quen ten ra26n?
Flnou un home que. recollendo a expresión
foucaltiana . permba que o filósofo "mais que
un facedor de SLStemas. ten de ser un mcxmsóbel facedor de dlagnósliro;'
Nunha s01dade rota unlcamente por mor
dos c:oidados duns ccmtos amigos. morfos ou
desperdigados. na case totalidadE!. os seus
dls::ipulos, desap:ueceu un dos grandes teóriro; mCllXIStas do nooo 'século Mais resta para
nos a sua humanidade e o acicate das suas
otras

TEXTOS

DE ALTHUSSER

,

'

Sobre dunha til.aJ05a para o marxismo: o malenabsmo aleat6cio.
• A rruña mtenoón. aqui. é recalcar a
e:csténc:ia dunha tradlaón matenalista non
recoñeoda pala Histórta da Filosofia Refuome á de Demócnto, Epicwo, Maquiavelo.
Hobbes, Rousseau (2~ Discurso). Marx.
Heidegger, OSI como ás categorias por iles
manbdas. lCIIS como o vado. o lírrute. a marxe. a ausénaa de centro, o deslocamento do
centio á marxe (e a inversa) e a liberdade.
Está a tratar-se do materlallsmo do encontro,
da contmxénoa, en suma. do aleatório, que
está en conbontadón inclusive cos matertaJis.
mos remtrados. mclwndo o comunmente crtribuido o Marx, Engels e Lénine, que, ao igual
que todo o matenalismo da tradiaón raaonalista é un materlallstno da necesidade e da teleoloxia. lsto é. dunha !arma moscarda de
1deallsmo.
Xustamente por representar un perigo. a
tradJdón filosófica interpretou-no e desviou-no
de cm a un idealismo da liberdade .. .'
De Filosofía y Marxismo. Entrevista publicada por Femando Navarro en 1988 e que procede de conversas mantidas en 1984. do estudo de manuscritos inéditos e de-dous anos de
. correspondéncia con Luls Allhusser. Siglo XXI
editores, México. Páxs. 32-33.
Principais tunci6ns da filosofia.
•... servir de garante, de fundamento. para a
defensa de certas teses necesárias ao filósolo
para ¡efiectir sobre as descobeíias científicas e
outJ:o tipo de acaeci.(nentos.
Outra función é a de tracexar as liñas de
demarc'ación que permitan deslindar ou separar o científico do ideolóxico coo finalidade
de libertar a prática científica da dominación
. ldeol6xica que ven de ol:staculizá-lc;:i,
Por outra banda, P.ode compq¡-ar-se cun la· ·
boratório. onde ven d~ unir-se o conxunto de
elementos ideolóxiro;. Iste ¡xxpel correspondla
anteriormente á relixi6n. Bastaban os grandes
mitos verbo da existéncia de Deus ou a criación do mundo para que a totalidade das ac. -1ividades humans e as correspondentes ideo)oxiás atoparan o seu lugar constítuindo a ideoloxia unificada requerida polo clase dominante para á seguranza do seu domínio. Mais
hcn-unha limitación: a filosofia dominante
chega áté onde JX>ida chegar na sua función
unificadora da ideoloxia, embora non pode
(pasa é péxlna segulnte

Finou Louis Althus.ser,
cuxasobras
especidtinente unha
delas, "Ler o Capital", ·
tiveron ceita incidéncia
na difusión do

condicións da ecónomia
pensarriento marxista .
hai máis dunha década. .e rion meros reflexos da
Empeñado en continuar · mesma- ·nos artigos que
a teoría de Marx -sua é · acompañan debátese o
oporhµ1o ou inadecuado
a apreciaéión de que a ·
dos:pontos centrais da
ideoloxia e q política son

suaobra.·A
recuperación do
conceito de."clase" e a
crítica ao "humanismo"
eobran interés á luz dos
ventes actuais

UN HEROI INTELECTUAL
FRANCISCO

"Descobriarnos a un filósofo comunista
que, lonxe de nos convencer de que
eramos marxista sen sa.belo, axudábanos a comprender en que medida
non o eramos ainda".
(D. Lecourt sobre Althusser).
En palabras de Badiou, cando
Althusser emprendeu oseu "éffort héroique· a situación era de parálise filosófica. En efeito. o pensamento althusserián supón o intento máis rigoroso
por estabelecer o estatuto científico do
marxismo. o que inotivou -amais
dunha esculca teórica de gmnde envergadura- determinados efeitos políticos de indubidábel importancia. A
salientar, sobretodo, a critica que efectuou -no seo do próprio marx:ismocontra o dogmatisino e o revisionismo.
tualmente ao hoxe mahometano
Só esta crítica constitue xa proba da
actualidade da súa reflexión. xa que Garaudy quen se veria privilexiado
dogmatismo e revisionsirno son ele- polo P.C.F. contra Althussei, n~ conmentos a ter en conta á hora de anali- greso de Argenteuil en 1966;-.pero
sar as claves que rodean o desmoro- afecta máis xenericamente a pensanamento do chamado "socialismo re- dores de raíz hegeliana, como Sartre e
al" no Leste europeo. Unicamente es- máis significativamente Gramsci, que
bozarei -a modo de homenaxe a ese -como se sabe- encabezaria ("rnal"esforro heroico"- algunhas das ideas gré luí") ideoloxicarnente ese movique, na teoría e na prática, impulsa- mento liquidacionista. denomjnado
ron o horizonte intel~al do filósofo ·eurocomunismo". que conta entre os ·
seus haberes feitos tan pacifista como
francés.
En primeiro lugar, ALthusser ensina o posicionarnento a favor da OTAN
a ler a Marx; inda !_náis: ensina a ler a (Berlinguer), tan humanistas como
filosofía ocidental a partirdo descobri- empecer a negociación qÜe salvaría
mento científico enxergado por Marx a vida de Aldo Moro, ou tan anti-tota('o máis grande descobrimento cientí- litários como a condena sen probas. a
fico desde as matemáticas·). Isto é: 'xeito de escaimento, de Toni Negn,
quetoda relación entre ideas é unha por non falar máis que do caso italiarelación de forzas, que o marxismo no e do seu PCI ·campeón da loita
non representa unha filosofía máis se- contra a intoleráncia", tan admirado
nón un novo modo de filosofar. que (e po~ Enrique curiel e por certd esquernisto condénsase a transcendental da galega.
Pero Althusser denúncia tarnén oucuestión do ideolóxico) toda a história
da filosofia está dominada non polo tra faciana do humanismo: a de
Stalin. Por iso (estarnos no-contexto do
problema do coñecimento (como tan
'evidentemente· se pensa). seón pola XX Congreso do PCUS) o pensador
solución ideolóxica (xa que logo, im- francés non cesa de repetir (Lire le
posta-aceitada-soportada) determina- Capital, Réponse ·a. John ,Lewis) que
da por intereses alleos á problemática calquer crítica a Stalin desde o ponto
mesma; sendo asi as cousas, ·compre
afirmar con ·Marx que non· só na resJ)osta habia engano .. mesmo tamén DOGMATISMO E
REVISIONISMO I .
na pergunta· (Lire le Capital).
Por outra parte. a abertura da histó- ·coNSTITUEN AS DUAS
ria ao continente científico realizada
VERTENTES DUN SO .
P?r Marx empece . o que para
Althusser c:::onstitue un dos erros de FENO:MENO; STALINISMO
11
'1ruMANISM0
máis negativas consecuéncias na .tra-,
di9ión intelectual comunista: d inter7 COMP~NTANSE, BEN .
pretación .de Marx coma un ilustrado
QUE CONFLITNAMENTE,
máis. a sua identificación ·coa ideoloxía do século XVIII, co humanismo. De A HORA DE TERXNERSAR
aí que Althuss~r defina o marxismo ·, O LEGADO DE
Ecoma ·un anti-humanismo teórico·.
/ bE LENIN
Esta denúncia afecta imediata e pon-.

E

MARx

SAMPR~DRO

mo tomaba' corpo. Outros réprochábanlle o te:opctsmo, mesmo ·o desembocar nunha sorte de neopositivismo.
Sen embargo el mesmo ciiticou yertos
excesos na sua (Elements d'autocritique). e compre ter presente que a
suaconceición da ieoria como proceso de produción vin~a o saber coa
prática fortemente. e que a sua idep.-tÍfiCÓ:ción da Iiistória coa loita·de cla- .
ses _frustra calquer interpretación puramente estruturalista do SeU pensamento.
· E que dice1 do seu legado? A conto. da sua rnorte, ·fD.oitos apresuráronse a declarar-que Althusser fora grand~- pero que a sua prerencia intelectual era hoxe feble, cando non nula.
Me.itas veces é preciso que pasen
de vista humanista non fai móis que
máis-anos dos que nun princíP,io se
·garantir a sobrevivéncia do stdlisnis- - suPón para medirmos realffietne o almo: o que se submerxeu ·non foi o
cance dtmha filosofía. Althusser non
<pensarnento de Stalin>. qu~ c;ontié unha excepción. J.4ais tendo ~n
nuou goo::mdo de _bastante l:xxl saúde.
con!a quetoda unha xeración bebeu .
apesar dos seus mascararriento's, nas
da sua fonte, non erramos ao recoñesuas bases, na sua "liña", e nal~as- - cer o seu ensino·naqueles que hoxe
das suas práticas. senón . .sfrnplesrnenmesmo tentan pensar a partie del .
te, a teotia deMarx e Lenin". (Réponse
{Balibar, Macherey. tabica ... ), inclua John Lewis).
so frente a algunhas dal? súcis teses
Trátase de algo totQlmente novo e
(Badiou, Rancier~) pero trazando uhpro completo paradóxico para aqueha fronteira conotadora de que desles -a maioria- que. ~nsaban. qli~
pois -da sua reflexión as cousas son
dogrncrtisrrio e !evisionisrno se repugxa distintas, visando dalgun xeito
naban; todo ao contrário, constituen ·que dentro do rñaixisrno se pode fa- .
as duas vertentes dun sé.fenómeno;
lar de pre-'althusserismo. de que el
stalinismo e "humanismo· compleinaugurc;r todo· uri corte que non se- ·
méntc;mse, ben queconflitivarnente, á
pode ignorar en absoluto.
hora de terxiversar o legado de Marx.
_Louís Althusser ~-º(La _transfore de Lenin. Tal é a licióh de Althusser:
d eliminación de todo teleolo~o (e . mation de lá philosophie) que Marx
dos seus pares, ec6nomicismo e dog- · legara unha. tarefa ·especialmente
dificil", a de inventar novas formas
matismo) é condición necesária para
de intervención filosófica que aéeleréstituir a especificidade da tradición
rasen o 4n da hexemonia ideolóxica
marxista, e esta é consecuéncia da
burguesa. O seu "esforro heroico~ convolta a Marx, dunha leitura sintomal
sistiu en arrostrar esa tarefa nun temda sua obra, do·mesmo xeito que, napo tcímén especialmente difícil: o da
quel mesmo momento. Lacan está a
·contra-experténcia da ontoloxía strui- _
realizai' con Freud. O resultado é dunniana· e o do seu paradoxal sucedáha releváncia non sempre posta de
neo revisionista. Arestora podemos
manifesto: á análise dialéctica da rea'
dicer
que el mesmo nos lega a idéntilidade social non se afortala nen se ·
ca
proposta
de Marx. nun tempo
actuq:liza revisando a Marx, senón
efectivo de derre>ta. o da última conatendendo á sua letra. ·
formación do capital-como capitalisCríticas non faltaron. Por supostq ~
mo multinacional de consumo. ao-·
máis notÓüas foron as do próprio
P~do (Garaudy á frerite) e. porra- · q\le a incógnita de Gorbachov (cada zóris antagóilicas, as dos seus .eolabo- · vez menos incógnita} parece refo11.CII,
ainda que só sexa no que atinxe ao
radores máis·estreitos (o grupo de
· Yenqn Philosophie); estes non lle per-· afortalarnento imediato da ideoloxia
dommante na nosa área.
dooron que non.fose até as últimas
Mais se seguimos a.pensar que ali
consecuéncias do seu maxistério, que
onde hai dominación hai resiténcia,
non ábandonase un P.C. que ia reacnon podaremos senón d,eductI que
cionar en contra da sublevación de
outro~ reemprenderán (están reemMaio, en l:xxl parte inspirc;tda riosdiscíprendendo xa) a antedita tarefa.
puloo de ·Althusser. en quen o macis~
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MIGUEL VAzOUEZ FREIRE

(ven da péxlna anterior)

(.

"saltar por enriba do seu tempo·. como dicta ·
Hegel, nen "pasar por enriba da sua condición .
de clase", como.dicta Marx.
No campo da política tamén exerce outra
función: é 5Jf'onde ·tradicionalmente a filosofia
desenvolveu un jXIpel apoloxético do sistema
político imperante. ben de maneiI avelada ou
ao descuberto .. :
Ibidem. ¡:x'xxs.-61-62.
Verbo da "iqeolo.xia·
•Ao oonsiderar a existénci.a social das ideoloxias. advirte-se que son inseparábeis das ins:
tituic:ións i:Jor médio das que veñen de amosarse. co seu código. a sua língua, os seus costumes. rituais e cerimónias.
'
Poctem0s afirmar que en "instituic:ións tais como a Igrexa. a Escola, a Familia. ~ Partidos
Políticos. a Asociación de Médicos ou
Advogados. etc., é onde véñen de atopar as
ideoloJC!as práticas as suas oondicións e formas
materiais de existénc:ia. o seu soporte material,
pois que ise corpo de ideas ·é inseparábel dun
sistema de iflstituicións .. ,
Quixera engad.ir algo Sobre o dobre carácter da ideoloxia: na realidade. nengunha ideo-·
loxia é puramente arbitrária. É o indicador de
.problemas reais. máilá que podan estar vestidos dunha espécie de deformac:iéin ou descoñecimento e sexan. polo demais, necesariamente ilusórios .. .
Hoxe en dia .. . xa non se trata da nulidade
· teórica das iedoloxias, dos direitos humanso.
nen tan siquer da ideoloxia irurídico-moral burguey:i que domina..senón da ideolo:xia neo-positivista, loxicista e matematizante de orixe anglosaxón. adubada de bioloxismo social. pragmatismo e reflexolo:xia, dende 1850. Dende iste
ponto de vista. as ideolo:xias realmente dominantes. na prática (non estou a talar do materialismo dialéctico), están moi próximas: a da .
URS.5 ~a de EE.UU ..
Na coxuhtura ideolóxica actual. a nasa tarefa principal é c0nstituir o núcleo dunha filosofia materialista auténtica e unha estraté:xia filosófica :rusta. correcta. para que poida xurdir
A obra althusseriana cobra unha lecunha ideoloxia progresista·.
. tura especial nestes ·principios dos nO- lbidem, páxs. 66-75;
O anti-humanismo teórico.
venta. Atreveríame a dicir que consti·o anti-humanismo teórico de Marx é un túe o últiino intento por recuperm (e
anti-humanismo filosófico, que non prático.
mesmo, ·senón nalgu_n ha mE?dida
Cuestiona as Filosofias da Hlstória e da sociedade existentes e asimesmo a tradición filosófica
reinventar, si· desde logo depurar) ~
clásica ...
categorías básicas do m.5J!Xismo·¡)ara
10 Copita! amosa que o qµe determina en
pensa-la viXencia do proxecto revoluúltifl:la instáncia unha formación social e o que
ci~narid trala crise do estalinismo.
proporciona o seu ooñecimento, non é a ¡::x:mtasma dunha eséncta ou natureza humana,
Cando,se fai definitivamente evidente
non é. o home senon unha relación: a relación
que
a democratización promovida .
de produción. que forma unha. unidade coa
pola 'peresl!oika· _conleva inséparabase, infraestrututa.
Marx asinala que ista relación non é unhd
blemente a renuncia ó desenv_olverelación ~ntre os homes ou entre as persoas.
mento dun modelo económico alternon é intersubxectiva nen antropolóxica, rñais
nativo ó capitalismo -ou, dito doutro ·
unha dobre relación: entre grupos de homes e
xeito máis duro pero. desgraciada- entre ises gru:¡:ia; e as cousas. os médios de.pro, duc:ión. A relación de produc:ión é unl_m relamente, probablemente máis preciso:
ción de d.istribuición (distribui aos homes en ·
a
democratización .é só a condición
clases) e de atribuición ·e dos médios de produ- _
do modelo de planificación centralición a unha clase) .. .
O materialismo histórico parte das relacións · zada-, o estarzo ·teórico de Althusser
sociais do.modo de produc:ión existente. do ¡:::epor ·r~esat a Marx". aínda nas súas
ñodo social econornicamente dado. e ao.termo
evidentes limitacións e erras. adquire
da sua análise pode chegar aos homes reais ...
Diiá-se que a tese ideolóxica burguesa de
un novo valor.
que ·o Home fai a História" sezve a todo o mun- do: aos capitalistas. á peqUena burguesia e ao _
CONTRA O TELEOLOXISMO
proletariado, pois que todos son homes. Mais
E HUMANISMO
non é verdade. Sezve aos que!.teñen interese.
en que se tale do "Home· e non das masas; do
"Home· e non das clases e da sua luita·.
·Facendo un extremo estarzo de sínteIbidem. ¡::áxs. 8CM4.
se. ati-everíame a dicjr que na propos- ·
É o marxismo un historicismo?
'De aportar o marxismo princlpios científicos
ta althusseriana hai ctúás aportacións
para o coñecimento da história. non -~e ser
centrais que hoxe non só manteñen a
un historicismo, é dicir, un relativismo filosófico
súa
vixencia. senón que é precisano terreo do coñecirnento da história . .
Impediria-lle acadar un valor ci¡mtífico e
mente hoxe cando" esa vixencia se fai
polo tanto obxectivo. ou sexa. teortcamente ín·Ínáis -visible. E hai. pola contra_.outras
dependente do seu tempo .. .
dúas que é tamén hoxe cando se evils1o non quer dicer, evidentemente, que a
dencia mellor' qlie sinalaPan un cateoria marxista escape ás Íeis que rexen o nasci!Úento histórico das teorias científicas... Toda
rniño errado.
téoria ou ciénc:ia ten unha rus.tótia. mais xustaAs dúas plenamente vi?f:entes pomente, as leis da hist6ria (tanto das formucións .
den
ser concretadas por medio· das
sociais como das teorias¿ noh son leis ."históricas·,. isto é. relativiSta-subxectivistas. Non son
fórmulas: crítica do teleoloxismo
lsis 'hist~:>1icistas· , son leis obxectivistas ... A rericista e crítica do humanismo. O bepresentaciói::i historicista da história oorresponrro
de triunfo dos ideólogos do capital
de a unha ideqloxia da história que sistematiza
SÓbffl ·o da histÓria" non pode ser
as "evidéncias" do ·sentido comun·. do xénero :
todo flui. todo cámbia. unha verdade aquén
combatido coa revitalización do mados Pirineus é un erro ao tr.Jnspor a fronteiia. A
terialismo histórico mediante o reforcada J.l!l a sua verdade. ·A cada época a sua
zamento
dos seus compoñentes hegeverdade·
Ibidem, páxs. 95-96_.
•
lianos. co seu paiadóxico dobre efec-

a

0

0

mstO-

fi?

(nomeadamente o do tamén falecido
POulantzas) na aplicación do concepto de 'determinación da superestructura pola infraestructura· ou a categoría de 'aparatos de Estado". constitúen seguramente o punto máximo de
· explo.tación daquela teoría, pero á
vez déixan á luz as súas limitacións.
Haberla que mirar. quizais, unha vez
máis cara Foucault e btlscar nas súas
xenealoxía e micro~ do poder novas maneiras de entende-la acción
do poder e a súa constitución, capaces de dar resposta á que. na miña
opinión. é a pregunta básica hoxe
mesmo: ¿Como facer compatible o
uso do poder político para deseñar un
. modelo económico igualitario e non
fundado no incentivo do lucro privado como principio básico de regulamento do mercado. coa ampliación
da democracia política e o respeto á
autonomía da sociedade civil?

CIÉNCIA E POLÍTICA

to no plano da prax,e política.: determinismo finalista (a revolución triunfará inevitablemente) e voluntarismo
na acción (todo o que actúa na dirección da fevolución está xustificado.
pola súa coincidencia co movement~
da historia). Tanto a barbarie estalinista como as barbaridades terroristas
procuraron a súa inxustificable xustificación ne5a deforme lectura hegelinana de Marx, á que quizais non _foi o
propio Marx (xa non digamos Lenin)
de todo alleo. A recuperaciÓn do proxecto revolucionario non· é posible
(nin desexable) desde ningún i¡redentismo historicista. A historia, sabémolo
ta e definitivamente. é cega.
Non é aqÜí o lugar onde analiza-la
semellanza ou idéntidade entre ·a pe. restroika" e o 'socialismo de rostro humano· da Checoslovaquia de finais
dos sesenta. Pero non hai dúbida que
tanto aquela coma este constrúen os
seus discursos sobre un certo 'sociaJ.is..
mo humanista" que tende a abando. na-lo.uso da5 categorías marxistas de
'Clase social" e 'loita de clases." como
~trumentos para .a análise social e a

NA OBRA
ALTiíUSSERIANA HAI
- DUAS PRÓPOSTAS

CENTRAIS QUE
MANTEÑEN A SUA
-VIXE-.. NCIA. NON ASI
OUTRAS QUE
MOSTRABAN UN CAMfr:TO
ERRADO.

!

/

Tampouco non me paiece aceptable
a lectura estrictamente cientifista que
Althusser pretende-facer de Marx. A
oposición "ciencia-ideoloxía·. poi oufra parte tan suxerente e á que
Althusser adica páxinas que merecen
atentas relecturas, non pode ser vista
xa baixo a mesma óptica. Paréceme
que hoxe é obvio que carece de sentiacción política. ,A recuperación do
do reivindica-lo marxismo como cienque Althusser chama o 'anti-humaniscia,
aínda a::rndo non se chegue á camo de Marx" pode ser enormemente
ricatura
do "dia-mat· soviético. E isto
rexenerador fronte a tanto florilexio
non
só
porque
o marxismo. para alén
humanista que, desde un lado e o oudo que nel hai de modelo de análise
tro, semellan empeñados en conveneconómico e de modelo de análise
cernos (e. tendo en conía quen son os
histórico (no que deberá ser contrastarecentísimos portavoces destes intendo ou refutado baixo os criterios protos de persuasións, en convencerse a
pios das disciplinas económica e hissi mesmos) de que o liberalisrho capitórica). non se axusta ó paradigma
talista non só é o mellar para os capiestricto
de ningunha ciencia es¡:ecial,
talistas, senón para ·a humanidade
senón
porque
as mesmas ciencias
en xeral". como se o fracaso dos estacontemporáneas teñen en xeral redos chamados comunistas probase,
nunciado á pretensión de verdade
non se sabe por que extraño meo::rr$absoluta ó modo do positivismo
mo. a inexistencia de clases sociais e
cient'ftcio decimonónico. A defensa
da explotación d~ clases traballadodo marxismo, en tanto que nel os horas.
mes de finais do século XX encontramos aínda elementos irrenunciables
SOBRE O PODER
para a comprensión do mundo epara a libemción lndiYidual e social. só
Segue. pois, mqntendo vixencia a adpode !creerse desde o delxrte e o comvertencia althusseriana de que a deslxrte éticos. E digo isto aínda sabendo
viación estaliniana non se corrixe (se
que houbo un Marx, e un Althusser,
se quere mante-la fidelidade ó proque un día sofiaron que a política po.
xecto revolucionario, isto é, á aspiraderla ser resalta a penas desde o coción a unha sociedade non baseada
ñecemento
cienrtico pasto ó servicio
sobre.a éx¡:}1otación do home polo hoda
forza
do
proletariado.
me) co recurso á sustitución das cateMoitos séculos antes. Gottfried
gorías de clase social e loita de clases ·
Wilhelm Leibniz escribía nunha carta
por un vago humanismo ~o o que
ó duque de Hannover: •... esta mesdisfraza-lo conflicto social. Sen embarma escrita sería unha especie de álgo, paréceme dub_idoso que o problexebra xeral é daríano-lo medio para
ma .poida ser superado só mediante a
rawar calculando, de xeito que en lureiteración do disCutible concepto de
gar
de disputar poderiamos dicir: con'dictadura do proletariado" e a reafutemos·.
Hoxe sabemos que definitivamación do proletariado como 'suxeito
II}ente non hai números nin razoaprivilexiado da historia, aínda cando
mentos que nos aforren o perigo de ·
isto último se intente facer á marxe de
que as diferencias ent}'e as ideas· se
calquera tiPo de finalismo deterministroquen en diferencias entre as arta. ·
mas. Como non os hai que impidan
No fondo. o esforzo althusseriano
que uns homes exploten o curios hoveu evidenciar. e evidencia aínda
mes,_uns pobos a outros pobos. Hoxe ·
unha das fundamentais (e xa insoslaimesmo. sabemos que nin _a razón
ble) eivas da teorúa política marxista:
máis
esixente nos aforra a presencia
q ~álise do poder. o rigor dos traba,•
constante da sen razón. ·
. nos de Althusser e os seus seguidores

· Axend.A
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ACTOS

,

• _ Cine-Club ·
Pontevedra

•

Venres dia 2. "Sexo. mentiras e fitas de vídeo" .
Dia 14. "Rosalie vai de compras''.
Dia 19. ''Paisaxe na néboa" .
Dia 17 de Decembro. "Casa
de xogos"
Dia 19 de Deoenibro. "Benvido a Los Angeles

Ampliase até o dia 10 de Novembro este prémio da Mancomunidade de Concellos de
Verin, dotado con 500.000 pesetas.'adicado aos traballos de
antropoloxia, arqueoloxia e
história. Pódense enviar ao
Concello de Verin. 32600. Verin.

•

Magosto popular

En San Xunco de Sacos damañán á nmte do 10 de Novembro Con actuac1óns musicais,
coplas de Xosé J:,o15 e pregón
de Avilés de Taramancos

Dia 30. Auditório da Asociación de Viciños.
Nestas función terá validez o
Bo~o· Caixagalicia cun desconto do 50% para menorers
de"26 anos, que se pode solici-,
tar nos centros de ensino.

•

I Encontro
de
Asociacionismo· e
Educación

Convocado polo Consello da
Xuventude de Galicia convócase este encontro para os
próximos dias 16 e 17 en Santiago ·de Compostela. Para
máis irúormación dirixirse aos
teléfonos (981) 56 34 88 56
28 05 . .

Fotobienal

Vigovisións:
Casa das artes e da história .
Gabrile Basilico, W. Eggleston, Pepe Galovart, Wilmar
Koenig, Les Krims e Paul
Reas.
·
Colección
Concello
de
Vigo. Sá dos Peiraos e Casa
da Cultura
Documentalismo
social
contemporáneo. Sá da Casa
das artes e a história.
Home e sociedade. Vari Caramés, Xulio Correa e Manuel
G. Vicente.
Na Galtza nos 50. Centro '
Cultural Caixavigo.
Horário: Días 1 ao 4. De 11 a
14 h. e de 17 a 22 H.
Resto mes. Laborábeis : 18 a
22 h Festivos 11 a 14 h.
Conferéncias:
D1a 1 Michael Gibbs Dla 2.
Chnstian Cau1olle. Dia 3 Rhonda Wilson Dia 4 Margarita
Ledo Dia 5 Allan Sekula Dla
10 Peter Tumer

•

Xesus .
· Taboada Chivite

•

•

Batea

O grupo de teatro Artello ppn
en cena durante o mes de Novembro o seu último espectáculo. O calend.ário é como
segue:
Novembro. Dia 2 FerrolTeatro Jofre
15 de Novembro. Carballo
Inst. Bacheralato.
16, 17 e 18 de Novembro.
Vigo Auditório Caixavigo.
Dia 20. Fene. Cirle Peda.
Día 25 . Cambados, Centro de
FP

Cursó de
· coeducación

Organizado por MuJJeres' Xóvenes . Os dias 4 ao 9 de Novembro de 4 a 8 da tarde nos
locais da asociación (Garcia
Prieto 3-baixo' C . Santiago.
Tfno. (981) 52 09 84. Impartido
por Neus Albertos (traballadora social, ariirnadora sociocultural e especialista en coedu, cación) e Elena Simón (prc¡fesora de EEMM e especialista
en coeducación).

•

23

CONVOCATORIAS
•

Concurso de
Gúións
radiofónicos de
Rád.io Fene

Poderán participar neste 41 concurso todas aquelas persoas
ou colectivos que o desexen,
de acordo coas seguintes categorias :
a) Menores de 14 ·anos.
b) Xoves de 14 a is anos ..
c) Maiores de 18 anos .
No caso de ·guións realizadós por várias persoas integrB;rarise nacategoria correspondente ao de maior edade.
2. Os e as participantes deberán entregar a documentación
remitindoa ao seguinte enderezo:
Radio Fene, Casa do Concello .
15500 FENE (A CORUÑA)
A documentación en cuestión
é a seguinte:
· -Instancia solicitando tomar parte no concurso e facendo constar o nome da persoa responsable, enderezo. telefono ou xeito de poñerse en
contacto con ela, número e
nome dos participantes e horario que prefiren para a gravació!l do programa no caso
de que opten por utilizar os
estudios da emisora municipal .

Cine-Club
Padre Feijoo

Este cine-club ourensán ten
programado para o 31 de Outubro "Único Testi_go" de Peter Weir. En Novembro, o dia 8 "Nós, as nenas prodixio" de
Kurt Hoffmarre odia 15 "Sol¡¡.·ns" de Andrei Tarkovski .
Sesións ás 20,30 e 23 h . na
Casa de Cultura (Concello, 13)

-Breve explicación (aproximadamente un folio). d¡¡.s características e temática clo
guión do programa que se
presenta a concurso.
3. Na prirneira quirlcena de
novembro a dirección de Radio Fene convocará unha reu-

nión c.on todos os participanpor dous representantes do
tes no concurso onde se faciliPadreado de Radio Fene (1 retarán unha serie de orientapresentante · político' e 1 das
cións técnicas de cara á for-·
socie.dades) e por un profisiomalización do. guión.
nal da radiodüúsión seleccionado· polo Padro.a,d o da em_iso4. Antes do 15 de decembro.
ra .
. os participantes no concurso
9. Es;alJlécense dous premios
deberán entregar llnha ficha
en metálico por categoria datécnica do· seu programa irlcordo coas seguirltes cantidacluindo o guión literario e o
des; ·
·
musical coas correspond~ntes
Categoría a : 1° premio de
indicacións para, o técnico de
30 ..000 pts.
,son.
2P premio de 10.000 pts.
5. A gravación dos programa&
Categoría b : 1º premio de
poderá realizarse .nos estudios
45.000 ptS.
de Radio Fene fixando a direc2° premio de 15.000 pts.
ción da emisora os días e hoCategoria c : 1º premió de
ras para a realización da mes100.000 pts.
ma.
2° premio de 20.000 pts .
6. A estructuración, definición
Os c.:mcursantes que acade contidos e caracter do proden estes . preuí.ios poderán
grama serán de responsabilírealizar un programa .contidade exclusiva do:;; participannuado en Radio Fene sempre
tes. A súa duración non supedacordo cos criterios , horario.s
rará
4ü nen baixará dos 30 . e posibilidades de programaminutos. O xurado poderá vación da emisora.
lorar a hora <le conceder os
10
' premios aqueles prógramas 1
O xurado poderá declarar
que a súa temática teña al~
desE?rtos os premiós que congunha · relación coa bisbarra
sidere oportunos se a calidade
de Ferro!.
dos programas presentados ao
T Os programas presentados
·. concurso así o aconsellase. O
ao concurso emitiránse por
fallo daráse a coñecer o 30 de
Radio Fene en datas que se si-marzo nun acto público que
nalarán pola ·dirección da emiterá lugar na Casa do Concello
sora . Dada a previsibfo distande Fene .
.
cia que haberá entre a grava11. O idioma a empregar en
ción e a emisión, acon:;;éllase
todos os programas qúe se
presenten será galega,. ,
aos participantes que tanto na
selección' dos temas como no
12. A participación no concurseu .tratamento, percuren busso implica a aceptación das
car a atemporalidade ao obpresentes bases. O fallo do xuxecto de ·evitar que resulten
rado será inapelable quedando
caducos e desfasados.
facultado_ para- interpretar as
B. O xurado estará composto
bases.

os

ANUNCIOS DE BALDE
VENDO CAMISA A
PRÉCIO DE RISA
,Para comprar, vender.
cambiar ... áll'ixe:e a

múNGIOS DE BALDE
Tfnó. (986) 43 38 86

Se quer irlcorporarse a unha
masa coral para interpretar
cancións rusas, chame ao

r:

.

.

' (986) 22 44. 57. · á Asociac.i ón
de Ami~tade España-URSS .

Xevale vende' papel reciclado,
artesanía maia, carríisetas "me
"cago" non Vº Centenario" ,
material das campañas "Amazonia", pegatas, -chapas ... pedidos Aptdo. 22 MONFORTE.

Licenciada en Filoloxia galego-portuguesa, con total coñecemento da língua en todos os
aspectos, oferécese para facer traducións, correccións . . Vídeo-afeizoado madrileño de. sexa contactar con vídeoou calquera outra actividade
afeizoados galegós co firl de
relacionada con esta especialiconseguir grabacións da TVG
dáde. Interesados chamar ao
(filmes, documentais). Lois.
(986) 25 20 17, perguntar por
Tlf. : (91) 663 95 07 . Tardes.
Ana Maria.

NOVAS SENSUAIS
•
M.CJSANTIAGO
"E qu~ farn as palavras Direi-

•

Potato

Erre que erre é o titulo do
novo disco dos vitorianos Potato, cuarto na sua discografía
na que confirman a sua condición de banda reggae . A sua
andairla polo mundo da músi·
ca comeza no 1985 e desde

aquela xa teñen pasado polo
grupo máis de 20 compoñentes estando a formación actual
composta por oito músicos . O
seu estilo influido por ritmos
jamaicanos dos anos sesenta
no que o ska ten lugar destacado, arreglos de saxo, trom-

pet ou trombón e letras cargadas de ironía e crítica, corúorman unha gran banda en directo.
Para máis información ou contratación : Discos Raiados
(986) 22 13 68 . Apdo. 167436280 VIGO.

. tos Humanos nas bocas,
quando seguem a torturar nas
comisarías e c;árceres do Estado?" . lese nas participacióhs
de Lotería de Natal que as
Juntas Galegas di~tribuen
nalguns dos bares da zona vella co -distintivo Noin á dispersom. Nunha onda parella vai
Dom Castrapo (Normativa
Oficial da Junta de Galiza),
quen mete nun mesmo saco a
xentes como Filgueira Valverde, Antom Santarnarinha, Six-·
to Seco, García Sabell; Méndez Ferrín. Víctor Freixanes ...
A esquela --que carece de sinal- é nidia. Pretende pór no
seu sítio aos "cohferenciantes,
juris, premiados e negocia~.tes

de editoriais". E seguindo co
reintegracionismo.
dicer
que_ a Asociagom Reintegracionista de Ordes, O Clube
Reirltegracionista do SaJnés
(Crés), A Sociedade Cultural
"Marcial Valadares" da Estrada e o Grupo Reintegr:acionista autónomo "Meendinho". fan
conxuntarriente unha apro:Ximación ao ·concerto galegoportugués oferecendo datas
formais sobre a problemática
lingüística deste país.
Camilo García Matos mostra as suas nuas fórrnullas inconformistas na Casa das Crechas. Mentres, Chelo Facal,
colaboradora habitual de A
NOSA TERRA, inaugura en O
Curruncho nun percorrido si-

multáneo por diferentes xeitos·
de concebi-la expr~sión plástica.
Este é bon tempo para os
que se dedican a escreber segundo afirma Luís Gonzál~z
Posadas, quen considera que
"cando hai calidade non existe
problema para editar" . E esti. ma que AlfrEdo Conde facíao
mellor que Daniei'Barata. Mais
entende, por .outra banda, que·
na Galiza non se pode viver da
literatura.
Algo que contradi dalgunha
i:naneira Miguel Anxo FernánVello, o relevante poeta galega . Ouen xa traballa co Centro
Dramático a posta a ponto
dunha das sua5 obras teatrais.
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DICCIONARIO. XERAIS

CASTELÁN
GALEGO
DE USOS, FRASES E SINÓNIMOS
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CON·DÓNS
G. LUCA DE TENA

.V

\

A SOCIEDAD-E MILITAR
.
O

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

·•

exército é ,sen dúvida.a institución
máis repugnante xamais criada
pola humanidade. O que comezara como guerras locais entre espécies cu
bandas tornou-se, co decorrer da barbárie
humana, na indústria mais poderosa do
planeta.O grau de sofisticación dos insJrurnentos de destrución e morte é algo fan
espantoso que. sé nos pode levar a duvidar do sentido do universo. Hai armas
que destr.agan desde dentro, deixan.do
cavidades irrepa~áveis na epiderme. Hai
armas de metal pequeno que furan os camiños harmónicos do carpo e rebotan deisainonseis vermelles e retallos
xando
de carne. Hai .arma~ que estoupan ao pisá-las sementando de órgaos sanguiñentos as areas. Hai armas que matan lenta, mente; na sua agonia atómica, o corpo
perde. a pel e os cabelos e remata a vida
· entre vómitos vazios, impotentes. Hai ar-·
mas que matan muitos anos despois, de
cancro e de cegueira. Hai armas que deixan mapas queimados na pel, como metáforas macabras dos territórios ocupa- ~
dos: a Beira. Oeste, a Franxa de Gaza,
Panamá, Kuwait. Hai armas que asfíxian.
e armas que desmembran. E hai .armas
legais que asasinan nas cámaras esterilizadas dos presídios, armas que electrocutan con consenso, armas policiais que
derruban .a desesp_erados ladróns urbanos na complicidade da noite, armas conxugais que deixan a unha mulller· desangrando-se nos laberintos grasosos da coziña, armas anatómicas que violan a nenas de doús anos, armas de tinta que asinan exe~ucións e masculinas l~is Jnxus-
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E'rgo; me cada mañán ªscoitando os es- ·
quizofrénic.os hinos de guerra dun
Ocidente governado por dous poderosos
ex-policías. A rádio detalla as últimas evo- ·,
lucións
crise do petróleo: hoxe semella
.rque h,averá · guerra, hoxe semella que
non. De calquer modo, a guerra.represen-

9á

ta-se como un monstro inapelável, como
exército: nunhas forzas armadas profisio. unha forza superior que "hai" ou que "non
nais, as mullieres nunca pensaran que ían
hai". A História construe-se como unha . ser chamadas ao -servizo. A terceira, lesbiana non recoñecida, limita-se a resposeventualidade violenta, rexida por si própria, xa nón por actores sociais suposta- · tar sobre a sua vida familiar: eu teño un
mente dotados do atributo de transformar
gato. A incorporación das mulleres ao
exército é unha das estrataxemas mais
a vida. A História, pois, des-axentiza-se,
vazia-se· de contidó social, torna-se nun
poderosas do , patriarcado ocidental, e
melodrama comercial ·que xa dura muitas
orienta-se á manufactura do consenso :
_décadas onde hérois se apróprian da _ cando as mulleres maten tamén, matar xa
identidade e absorben os atributos dos
non será masculino.
. pavos para representaren nos teatros de.
A filmografia mais recente avonda en
operacións unha alegoría asimilável. Para
tramas miméticas que reproduzen nunha
· ·alguns, os novas demos chama~se
estética entre atrainte e repulsiva os mitos
Saddam Hussein, Arafat, Gadaffi, fidel
violentos do momento: o último filme de
.castro; para outros, Bush, , Thatcher, · David Lynch, Wild at Heé!rt, é o correlato
Gbrbachev; para ós poucos, De Clerk. En
~xtremo dun ambíguo Atame hispánico
todo caso, a guerra, a sua guerra, é o máque permite contraditórias leituras de ·inquedante conformismo ou de revolta.
ximo actor que -escapa aos desexos -t-lumanos: como un deus,·-a guerra simples- · Scorsese, con Good Fe/las, refocila-se no
mais viril e ·sanguiñento das histórias da
mente acontece ou non acontece, a guerra simplesniente é ou non é.
máfia. E, nun número incontável de subNo Berkeley dos últimos dias, un home
produtos cinematomáficos, a estética tra~
alucinado entrou nun focal unha meianoite
dicional dos ·expl9sivos combina-se coa
: cun maletín de pistolas·, balas e semiauto- ·estética posmoderna das coliñas de cavamáticas para asasinar a un xoven e ferir a ·· lo, a barba de dias, as chaquetas frouxas
oscuras, a gomina e a individualidade de
óutros seis. , Durante ·sete horas de pesa.delo, o home mantivo a trinta persoas cofilm noir do macho solitário, ese soldado
mo reféns e humillou ás _mulleres presenintrínseco incomprendidQ polo mundo.
tes obrigando-as a actos de simboloxia
O,ué paisaxe inquietante nos ofrece' es.sexual. .Por fin o paranoico mercenário
ta década? Xunto ce muro dl3 Berlin, o
saiu do bar como un cadáver nuo; acribiconceito gramsciano de sociedade civil
llado polos GEOs locais. Mas non creaderruba:-se ·daorosamente perante a evimos na . loucura: a tolémia deste home
déncia dos 90: a sociedade que impera
(nunc?l unha muller ten feito violéncia en
agora mais que nunca é a militar. Ainda
masá desta caste) é só un epifenómeno:
co fin aparente daguerra fria, coa posível
a verdadeira tolémia é a que lle permite
redución dos exércitos, co desmembradispor legalmente dun arsenal no seu
mento da OTAN e o Pacto' de Varsóvia, o
apartamento. A verdadeira tolémia consisexército segu.irá vivo entre nós, pois é o
te na glorificación xurídica dun instrumenque-nos constitúe. Ajnda desinstitucionalito de ferro que leva inscritos os tres símzado, o exército levamo-lo dentro na viobolos dos tempos: un falo, un enxeño nu-· léncia doméstica, nas ~abazadas en públiclear, bandeira da VISA,.
co, nas violacións nos parques urbanos,
Escoito na rádió unha entrevista .con
na expulsión indef~nida dun aluno, na retres mulleres· das forzas aéreas americatórica da ofensa, no contról masculino do "
nas, sobrevoando en ·máquinas de morte · poder, na f~rma oronda de apoltronar-se
o Golfo Pérsico. -Ouqs delas laiar:i-se da · nun despacho oficial babando un puro. e
distáncia dos seus homes , tamén no ·· chamando Vicky á secretária.
•

a

aclav Havel está preocupado
pala saude do Teatro checo
e non quer pasar polo governo sen arrimar algunha axuda ao oficio de titiriteiro no que andou tantos
anos. Que menos. Un desertor da medicina coma Fernández Albor tamén
lle pedía os riles aos administrados ou
lles metia o medo no carpo co tabaco,
cando non consideraba que o principal problema dun país agrícola en liquidación por derribo era o tétanos.
Como trascenderon as obsesións
personais de González Laxe ao público durante o seu breve reinado?
Adicado durante tantos anos a estudar a pesca e o marisqueo, profundamente involucrado na concesión de
créditos públicos para o desguace de
barcos, ideou unha campaña na que
metia a mesmísima mar levada na
praza do Obradoiro baixo a
devisa tempos MeJJores. A teima da
modernidade e a imaxe inspiraría despois aqueloutra campaña profiláctica:
O/Jo ao pío/lo.
Fusión admirábel da liña cirúrxica
de Fernández Albor é da apocaliptica
de González Laxe, é a campaña terrorista da actual Xunta contra o SIDA. O
conselleiro de Sanidade, di que senta
coma un tiro foder a tumba aberta, e
ainda máis facelo a pelo e a pruma.
Saberao el que é do Opus Dei unha
secta que tanto mira polo bon uso da
ferramenta.
Como tamén aproveitan para reprobar o condón , pensei por un momento
se nos quererian botar ás silvas mortificantes, como recomendaba Escrivá
de Balaguer. Pero as silvas non son,
que a conselleria de Agricultura paga
por cortalas.
El será (outravolta) a vella obsesión
de Fraga pala ducha fria?
•

VOLV~R AO REGO
O

franquismo era un réxime coerente. Proibia o sexo e para isa
receitaba bromuro e deseñaba as
saias longas até os tornocelos. Estas democrácias, en cámbio, son contraditórias.
Primeiro excitan a líbido. As televisións,
por exemplo, compiten en datas sinaladás como Noiteboa e fin de ano, co.n
?abrinas e Martasánchez, en ver quen
amasa as espeteiras de maiores dimensións. Pero despois aterrodzannos ca SIDA, ocúltando o dato· de que, en realidade, ·a 99% dos enfermos son drogadictos.
E mesmo hai Conselleiros como o. de
Sanidaáe, Manuel Montero·, ligado ao
Opus Dei, aos q1,1.e lles parecen mal os
condóns. Esta vai· rematar .por ser a democrácia da pera.

