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Tras recebir gratis instalacións, maquin.ária e s~bvencións ·oficiais, -Motores Deutz
MWM cerra a factoria de Porriño
·

O timo dos olemáns
Uns tres mil millóns de pesetas fáron aportados palas institucións, especialme.nte através do INI, para a instalación
.
da fábrica .de motores de Pqrri.ño que agora a~úncia o seu P,eche. Durante ~res anos, e segundo datos
contrastados, a faetona mstatada en Gahza sufragou a empresa matriz aleman~ que agora ·
abandoa o seu compromiso con máis de 200 traballadores
.
provintes dos Fondos de Reconversión_.

OPNG. - ,
negociara c~
BNGa
confluéncia
orgánica .
O Partido Nacionalista Galega pode integrarse 'no B.N.G. nos próximos meses despois do acordo
unánime do Consello Nacional do
partido liderado por Xosé Rodrí-·
guez Peña, reunido a pasada se- ·
mai;ia, para negociar "unha converxéncia 1orgánica co BNG". P;:t- .
saria ·asi á ser a cuarta forza (xunto coa UPG, o C9lectivo Socialista
e o colectivo de lndependentes)
, que integrase a frente nacionalista. .O PNG manteríase deste xeito
como partido, uriha das premisas
básicas aprobad~ pala dirección
(Páx. 5)
do PNG .

Co Deportivo . .
Galiza ,recupera
.
a presencia en
Primeira
"División·

Juan A. Belloch
'Non existen os
tres poderes, o.
xudicial é só un
xérmolo'

Logo de 19 anos o Deportivo ascendeu á Primeira División despois de gañar no serán do pasado domingQ ao Real Múrcia por 2
goles a O. Apesar de que o partido se retrasou cáseque unha hora polo incéndio da coberta de
preferéncia, afinal a cidade de A
Coruña estalou de xúbilo no ascenso n'láis sonado da liga de
futbol nos últimos anos. Máis de
30.000 persoas ateigaron o estádio e. horas despois foron moitas
máis as que celebraron ,extasiadas unha vitória que se agardaba desde hai 18 anos. (Páx. 8)

Juan ·Alberto Belloch ·Julbe é a
chaqueta de veludo do gran
sanedrin da xustiza española.
Con el sentp no Consello Xeral
do Poder Xudicial, a asociación
Xustícia Democrática, Xuices para
a Democrácia, a Asociación Pro
· · Direitos Humanos do País Vasco e
outras instáncias europeas en
· defensa das liberdades públicas.
Tamén os seus nove anos
polémic'os como ·maxistrado da
Audiencia de Biscaia. En Vigo
fálou da formación dos xuices, ·
invitado Xusticia e Sociedade de
(Páx. 12-13)
Galicia'.

A casa de Cela,
unhailla
millonária
nunha cultura
sen cartos
2·37 millóns para reabilitar a Casa · dos Coengos e 50 millóns
máis en moblaxe,· máis a aportación dun garda permanente con
salário municipal e a financiación
dos gastos correntes da Fundación por parte das catre Depµtacións e a Fundación Barrié son
parte dos custes da recén inaugurada s~de da Fundación Cela.
Pésie a tan elevado investimento
público a casa non canta con
nengun espácio con tal carácter.
As casas dos escrifores·galegos,
mentres, móvense na · · éncia
ou o voluntarismo. ~~\~ f(llli}f-l 7}
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A empresa.tora_instalada na sua totalidade con fon~os públicos

Motores Deutz' MWM de Porriño ,cerra
en favor das factorias alemanas
MANUEL VEIGA

Empresários alemans, da marca KHD-MWM, fa_
brica.ntes de motare~, parecen ter realizado ~n bon negócio no naso
pais, do que agora se retiran unha vez conquistando o mercado en favor das suas factorias instaladas na própria
Alemánia. O "cerreprovocado", segundo os sindicatos, deixa en mal lugar ao INI, principal financiador de KHD. No
seguinte artigo descrébese un proceso de cariz especulativo con instalacións regaladas e inauguradas con vítores
palas máximas autoridades autonómicas e patróns alemáns.
O pasado 29 de Maio, a multinaci o na I alemana KlócknerHumboldt-Deutz, con sé .en Colónia, enviaba unha contundente notificación ao seu lugartenente Wolfgang_-Hesse, cónselleiro delegado da Deutz en Porriño, na que se ordenaqa o "cerre da fábrica de Porriño ao
31112/1991 ". Na mesma circular
sinalábase que "coa finalización -:
do programa de fabricación
aprob?do, a.produción d.e motores rematará probabelmente a
finais de Xullo de 1991 ".

AsAcc10Ns
DE BARRERAS
FORON ADQUIRIDAS
POR KHD
AO PRECIO DE 1
PESETA A ACCION,
DE MODO QUE
OS 490 MILLONS DE
CAPITAL
DE BARRERAS,
CUSTARONLLE
A KHD 490 MIL
PESETAS

O 5 de Abril, outra notificación,
esta vez asinada por FriedrichCarl Graup, presidente do consello de administración de Motoren-Werke Mannheim, compañia
absorvida pola anteriormente citada e encargada de manter as
relacións coa factoría de Porriño,
informaba xa ao comité de empresa, a petición ·de este, da· "situación crítica da compañia" radicada en Galiza.
Entre outras causas, "recordábase" que -a carga de traballo da
de J. Barreras.
sa, daquela presidente do conse_ fábrica "non era a prevista'', tenllo de administración de H.J. Bado aumentado ademais "os cuso
plan inicial de reconversión fírreras, e quen posteriormente
tos, conducindo obligatoriamenocuparía o cargo de director da
xase en 368 persoas segregadas
te ás elevadas perdas coñecide H.J .. Barreras e o capital de
división naval do INI.
das".
MBD iria repartido da seguinte
"Mália estes factores negativos, · forma:
·
Modificación
comité de
engadiase na nota
do
plan in iciat
empresa, KHD-MWM cumpliron
40°/o .... _............................... KHD
plenamente con todos os comde reconversión
promisos adquiridos coa admi49% ................. .... .......... Barreras
nistración ·española", tendo inSen embargo, o 10 de Xullo de
tentando "repetidamente millorar
1986 produciase a modificación
11% ..... ....... ......... ............. Sodiga
a situación no Porriño".do plari inicial, fíxandose as necesidades de MBD en só 150
O paso era interpretado polos
No médio do texto referido, KHD
traballadores. Era o primeiro satraballadores como o primeiro
non deixaba de recoñecer, entre
po tragado polos sindicatos.
para desvincular a produción de
outras apreciacións, "o masivo
motores do resto da factoria de ·
apoio" prestado polás autoridaConsecuéncia deste cámbio, o
Barreras, con vistas, decían os
des estatais esp año 1 as en
18 de Decembro dese mesmo
sindicatos, a acometer un proce1986, ap9s das longas negociaano os alemáns de KHD, por
so de privatización por separado.
cións que. conducirían á instalamédio da sua filial de Mannheim,
A idea foi atribuida a Julian Mación da empre.sa en Galiza.
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a MWM, através da cal operaron
desde ese momento en Porriño,
adquirian as accións de Barreras
en MBD (Motores Barreras
Deutz), controlando así o 78%
do accionariado, quedando un
22% restante en mans de Sodiga que tamén seria adquirido en
1989, senda desde esa data
MBD, nun cento por cento ; de
propriedade xermana.
· As accións de Barreras eran adquiridas por KHD (ou MWM, como se prefira) ao précio de 1 peseta a acción, de modo que os
490 millóns de capital de Barreras, custámnlle a KHD 490 mil
pesetas. Era o primeiro regalo
de gran envergadura que recebian os alemáns por xentileza da
administración española.

O segundo agasallo viria por
mor das instalacións. Barreras
participaba co 49% de accións
en MBD , principalmente pala
sua aportación en instalacións e ,
maquinária. Pero ao facerse a
parte xermana co 100% da participación, esta considerou sobrante un pedazo aproximado
ao 50% da fábrica que seria revendido a Barreras a cámbio de
1.400 millóns de pesetas. Quer
isfo decir que KHD consegue facerse coas accións de Barreras
praticamente gratis, para lago
venderlle á propria Barreras parte das instalacións, pero esta
vez cobrando, mesmo a un alto
précio ·en relación ao mercado,
país o valor dos terrees, pagados en 1.400 millóns, calcúlase
non superior aos 800 millóns
naquel momento.
!•

Motores
con licéncia Deotz

Traballadores entre .
a espada e a parede

Parece o fin dunha longa história iniciada en 1966, cando a
empresa Hijos de J. Barreras
comenzou a fabricar motores
para buque·s baixo a licéncia
Deutz. Unha década despois a
empresa pasaria á propriedade
pública, através do INI. Aqueles
motores tiñan unha gran aceita- ·
ción no mercado, pero o· 14 de
Outubro de 1982 criabase unha
nova empresa que .se ia denominar Motores Barreras Deutz
(MBD), como alternativa ao plan
de reconversión naval en Hijos

O 1O de Abril de 1987 o Director
Provincial de Traballo autorizara
a H.J. Barreras a transferir 150
empregados da plantilla da fábrica de motores á nova sociedade
MBD de Porriño, através dos célebres Fondos de -Promoción de
Emprego do Sector Naval.

Os

Xaime Rodríguez presidente do Comité de Empresa.

ANXO IGLESIAS

TRABALLADORES
DEBIAN ELEXIR
ENTRE O TRASLADO
OU A EXTINCION
DA RELACION .
LABORAL
CON BARRERAS

Dacordo con aquela resolución
os traballadores debian elexir entre duas opcións: o traslado xa
mencionado ou ben a "extinción
da. relación iaboral con H.J. Barreras"; co dereito, nest~ último
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recebidas ·por KHD

Aportación do IN/, através de Barreras:

-490 millóns de ptas. en accións (KHD pagou a 1 peseta a ac
ción).
.
.
_.
-.-1475 millóns pola recompra de instalaCións a MBD, valoradas en 800 millóns. ·
-460 millóns en maquinária, documéntación técnica e material
.de almacén.
-122 millóns en maquinária pedida e non utilizada.
-300 millóns polos traballadores (dous millóns por cada un).
-199 millóns polo aluguer de maquinária.
-170 millóns por supostos retrasos no envio de maquinária provinte de Barreras.
Aportación da Gran Area de Expansión Industrial:

-475 millóns.
Ademais do mencionado ate aqui , Barreras sufragou durante
máis dun ano o salário dos traballadores, os gastos financeiros, ,
aportando ademais un ha cifra de 1O millóns mensuais.

En conxunto, a cantidade aportada polo INI e a Xunta a KHD
pode estimarse en 3 mil millóns de pesetas.
•

caso "a percibir unha indemnización equivalente a 20 dias por
ano de servício co tope máximo
dunha anualidade".
Colocados entre a espada e a
parede, a opción real só era unha e o trasvase foi aceitado. Barreras aporta enton aos Fondos
un ano de salário por traballador,
o que supón un montante aproximado de 200 millóns de pesetas,
dos cales 109 millóns ingrésanse
en MBD (un novo agasallo) e o
resto é retraido para os próprios
Fondos.
Persoados os traballadores nos
Fondos sonlle presentados dous
contratos, en primeiro lugar o de
MBD e logo o dos Fondos. A
pertenéncia aos Fondos opera
como unha garantia, un seguro
para os traballadores afectados
polos plans de reconversión . O
traslado prodúcese paulatinamente entre o 3 de Agosto e o 9
de Decembro de 1987.
Pasto que o prazo máximo de
pertenéncia aos Fondos é de tres
anos, a garantia expirou en Decembro de 1990. Tres anos e só
cinco meses despois de levado a
termo o traslado a Porriño, en
Maio de 1991 , a empr~sa alemana comunica o cerre. E como unha trampa. 'Transcurriu o tempo

Ao FACERSE
K.H.D. CO 100°/o
DA PARTICIPACION,
CONSIDEROU
SOBRANTE ·

O 50°/o
DA FABRICA
QUE SERIA
REVENDIDO
A BARRERAS
A CAMBIO DE 1..400
MILLONS
DE PESETAS
PEPE CARREIRO

xusto para que os traballadores
non poidan retornar aos Fondos.
"Saimos de Barreras através
dun plan de reconversión, para
facilitar que a empresa fose viabel. Irnos para Porriño e agora
cerran", sinala a A Nosa Terra,

Xaime Rodríguez, presidente do
comité de empresa de MBD,
como entalado nunha situación
absurda ..

Perdas acumuladas .
En 1988, Motores Barreras

Deutz (MBD) presenta unhas
perdas de 52 millóns. Para o ano
seguinte, 1989 o incremento seria astronómico até situarse o
deficit dese ano en 740 millóns.
Por fin, en 1990 as perdas serian xa de 1251 millóns, dos cales uns 600 pertencen a gastos

financeiros, dado que MBD tiña
que cubrir os intereses de máis
-de 3 mil millóns de pesetas en
créditos, unha cantidade moi elevada para o tempo transcurrido,
o que ven a demostrar, segundo
os sindicatos, o escaso ou nulo
estarzo de capitalización _realiza-

OS MIRRADOS FROITOS DA RECONVERSIÓN.
O governo central optou polo nome de
reconversión industrial, para o proceso
iniciado na década dos oitenta, e non
polo de desmantelamento, precisamente
porque se supoñia que os postas de
traballo eliminados en virtude.das
sucesivas directivas da CEE para o
sector naval, serian compensados
,.,.através da criación de novas indústrias.
E asi sucedeu, polo menos en parte,
nalguns lugares como Sagunto.
No caso oe Ferrol tense informado de
que o número de novas pastos de
traballo criados, a partir dos Fondos de
Promoción de Emprego, foi de 25, cifra
. desmentida desde fontes oficiais e
ampliada até "máis de 50".
O ·astéleiro vigués de H.J. Barreras, a
diferéncia de outros como Asean,
sobreviviu aos plans de reconversión,
ainda que para iso tivo que soportar a
segregación da sua notabel división de
motores, en benefício dunha nova
empresa criada en Porriño con .capital da
própria Barreras, é dicer do INI, de
Sodiga e da multinacional aler:n~na, KHD.

Certo é que esta consegue facerse co
78% do accionariado de forma gratuita
en 1986, rebaixando o número de
_ traballadores acollidos de Barreras dos
368 comprometidos inicialmente a 150.
Foi unha privatización rodeada de bos
agasallos (instalacións, maquinária,
subvencions oficiais ... ). A cámbio
Barreras sobrevivia (KHD
comprometiase mesmo a proporcionar
traballo á fundición do asteleiro através
de todas as empresas do seu grupo) e a
palabra "reconversión" cobraba sentido
ao oferecerse traballo a un certo número
de empregados.
Pero velaí que hai pouco máis de quince
dias que a Klóckner-Humboldf-Deutz,
empresa matriz-de Mot.ores Deutz MWM,
decide cerrar as suas instalacións no
Porriño. De non producirse novas
notícias, froito da reélamación e da loita
que siga o comité de empresa,
encontraremonos ante unha grave
mostra de irresponsabilidade por parte
do INI, que como mínimo deberia esixir o
cumplimento de compromisos a KHD,

garantindo en todo caso os pastos de
traballo, mediante, por exemplo, o
retorno a Barreras dos empregados
segregados no seu dia.
Esa responsabilidade afecta tal"'flén,
aindá que en menor medida, a Sodiga
quen entrou a formar parte da empresa
inicial cunha par:ticipación do 11 % no
capital, e ás autoridades au1onómicas,
febris nas inauguracións pero , .
escurridizas nas decisións. De nada lle
debe servir aos conselleiros de lndústria
e Traballo o amparo na falta de
competéncias da Xunta de Galiza, cando
nen sequera erguen a voz para emitir a
sua opinión e non digamos xa para
protestar ou erixirse en portavoces de
vários centos de cidadáns votantes e dos
intereses económicos da sua
circunscripción.
Barreras quedou deste modo sen a
produción de motores, pezas de prestíxio
coas que se abasteceu no seu dia a
metade da flota cubana e moitos outros
navios, e coa sección de fundición á
deriva (par~ce innecesário dicer qUe

KHD non cumpliu o seu compromiso).
A multinacional alemana, iso si, posee
agora un máis.amplo mercado para
abastecer desse as factorias de Colónia
e Mannheim, sen a molesta competéncia .
de Barreras.
E que se pode dicer da data escollida
para anunciar o cerre? Ap~nas cinco meses despois de finalizado o periodo de
tres anos para que os traballadores
·
-poideran ser recollidos de novo polos
Fondos? Os próprios traballadores,
intuindo a situación que se ia producir,
plantearon o tema, en Outubro de 1990,
dous meses antes de que expirase o
prazo de ac_ollida, anté a Comisión
Nacional de Fondos, sen opter resposta.
Queda agora en Porriño unha empresa e
unhas instalacións modernas que KHD
venderá probabelmente a bon précio. E
queda para a história unha auditoria ·
. realizada en 1989, por encargo da própria
multinacional-, na que se afirmaba que a
factoria de Porriño era máis rentabel que
'
as suas homólogas alemanas. •
AROSA TB1lllA
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UN DOCUMENTO
DA DIRECCIÓN
EXPLICA A VONTADE
.
DE K.H.D. DE OCUPAR
ASUACUOTA
DE MERCADO
COMOTOR
FABRICADO
NA ALEMANA,
ABARATANDOO
DETAL FORMA
QUE O VOLUME
DE VENDAS DE VIGO
A PARTIR DE 1991
AMINORARASE
EN GRANDE MEDIDA
-

·Ánxel González, Chupao

'_
Os alemáns non-n.o s ~deixaron repara-r e .Barreras
vendeu a maquinária case ·nova a un chatarreiro'
A Anxel González coñéceno to.. dos por Chupao, o que lle ven
. polo rostro enxoito, ·no cal sobresae unha agudeza froito natural e da longa experiéncia que
acumula de sindicalista. O Chu- pao, díxose sel)'l~. - ~f~ o l~d~r _ .
de Barreras, un h1storico de Co- ..
misións, hox-e---ne-dique secó
por mor dunha acusación que o
culpa de facerse con material
da empresa. O seu retiro beneiícioü, sen dúbida, aos plans d_
o·
INI de desvincularse paulatina-·
mente da factoría. O Chupao
era. un bastión en defensa dos
pastos de traballo.

co Gamité e ir sacando as de. m·a_is máquinas ·para a f ábri.ca
de Porriño. No acordo cos. alem áns indicábase que astes
non querían negunha actividade de · mc>"tores en Barreras . .

Cando mandaron parar, desde
o Comité decidimos impedir
que· segu.iran levandó o material para Porriño. lsto foi no 89,
logo veu a negociación .do convénio, na que pedíamos a equi-

Vostede foi durante moitos
anos portavoz do Comité de
·empresa de Barreras. Cal foi
a atitude do Comité ante o
progresivo traslado de homes ,
e maquinária a Porriño?

"Canto máis traballabamos, máis
perdíamos", sinala Xaime Rodríguez.

En princípio a nova fábrica ia
ocupar a 540 persoas, das cales 368 sairian de aquí, de motores. O comité colaborou nesa
instalación. Posteriormente os ·
alemáns rebaixaron a cifra a
150 e uns poucos máis que es- taban nas oficinas de García
Barbón, até sum·ar perto de
200. Desde o comité quixemos ,
_opoñernos, pero non habia homoxeneidade er:i.tre todos os
sindicatos e ao fin~I esiximos
que a rebaixa se ·compe:isase
con novas proxectos a levar
adiante dentro de Barreras. Enton a empresa comprou maquinária nova para cumplir o acordo co comité. Traballouse durante seis meses neses proxectos 'e ia ben, pero entón cerraron e impediron que en Barreras nos ocupásemos das repa- racións.

O negócio -p erfecto

Como explica esta atitude?

do pala parte alemana.
Paradoxicamente, durante 1989
e 1990 .os traballadores víronse
abrigados a realizar h.oras extras
cara a cubrir o alto volume de
pedidos. O cume de fabricación
acadouse en 1990 cun 110% de
carga de traballo, equivalente a
365 motores facturados. ·
~
Nese ano, de 1990, a facturación
alcanza os 3.800 millóns de pesetas e as perdas, lembremos,
1251 millóns. Se ternos en canta
que a plantilla é só de 240 traba11 ad o res nese momento, cabe
deducir qúe o volume de perdas
e inusitadamente elevado.

Por que descontiou tan cedo
do proxecto de Porriño?
Porque houbera moitas marchas atrás. Estaba a rebaixa no
núm~ro de traballadores que
ian coller, o regalo das accións,
da maquinária ...

O seu xulgamento benetíciou
ao INI e aos plans de trasla-·
do?

a

o feíto ten sua exp.licación.
Iniciaron aqueles proxectos paMBD de Porriño, agora Motores
ra pactár momentaneamente
Deutz MWM, a secas, unha .vez suprimido o termo Barreras, non
pode vender os motores que fa- ·
brica. A comercialización está re7
A partir de· Novembro .de 1990
servada ás factorias alemanas.
non se contratan_máis motores e
Tamén os suministros son forne- · a empresa informa de que os
. cidos, nun 70%, por aquel país, . previstos para 1991 con~truiran
de modo que todas as condise durante o primeiro semestre
ción s aparecen impostas. A deste ano. Algo inusitado se se
maiores, a empresa ten que faten en conta a importante carga
cerse· cargo dun almacén de made trqballo habida en 1990.
teriais residuais, desbotados en
Alemánia, retribuindo cada unha
A explicación a estes feítos obdas pezas utilizadas, · segundo
interia o comité de empresa
denúricJa o ~omité.
terceptar un tete-fax, datado en
Alemánia o 23 de Outubro ·de
Por outra parte e se ben no con1990, extracto do ·protocolo de
trato asinado en 1986 establedireción.. No mes11;10 explícase a.
ciase o compromiso de fabricavontade de KHD de ocupar a
ción de catro modelos diferentes
sua cuota de mercado co modede motor, ao final a factoría de
lo de r:notor 604, fabricado nas
Porriño seria destinada -en exclufactorias daquel pais. D'ise texsiva a producir o modelo 816, o tualmente "o bloque de cilindros
máis apropriado dise daquela,
do motor 604 abaratarase dé tal
cunha vida. a·proximada de tres
forma que poderá sustitui-r ao
anos.
motor 816 a partir __da segunda
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Salda da factorla de J.J. Barreras

metade de 1991". E engádese
que "para Vigo isto significará
que a partir de meados de 1991
o volume de ventas se aminorará considerabelmente. Vigo terá
que adaptarse ·de contad.o e tomar as medidas corresponden_tes".
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R/ do Progresso, 87
R/ do Bom:.Home, 71
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para 1991 é xustificada poia
empresa apoiándose nunha "saturación do programa". Para os
traballadores "non existe interés
en ofertar os produtos fabricados en Porriño". Tense coñecemento dun pedido dé 180. motore-s, realizado polos Asteleiros
Bascas con destino a lndonésia,
e foi rexeitado ao ser ofertado o
motor de Porriño "como .terceira
opción~ a un précio máis elevado que os fabricados en Alemánia".

Con anterioridade ao coñecemento destas probas o próprio
comité de empresa tiña detectado a prática de venta por baixo
do custo real , de tal modo que
un motor cuxo importe de fabricaciqn ascendía a 3.359.000 pe- · A maiores, e· con data 1 de Fesetas, vendiase á comerciali.zabrei ro de 1991, KHD impide á
·dora KHD en 3.355.000 pesetas.
factoría de PGrriño a realización
Ao mesmo tempo o ·comité dedo servício Post-Venta de repos. núncia '. 'a importación de pezas
tas e .reparacións, coa conse.por.riba do précio real":
guinte perda de facturación, contradecindo, así mesmo, o contraA paralización da contratación
to inicial.
•

1
SO ANOS
AO SEU $ERVIZO

_paración salarial cos <:temais
~steleiros públicos. Despois
dalgunhas diferéncias cedimos:
a subida salarial, a cámbio de
non impedir o traslado. Daquéla sairon 190 _camións cargados para Porriño, con pezas de
recámbio. Pero o pior foi o da
maquinária comprada había
.seis meses: decidiron vendela,
incomprensibelmente, a un
chatarreiro, algunha nen se
chegara a utilizar, nen lle quitaran a grasa. Eu participei en
vários intentos dé negociación
para que esa maquinária fose
vendida a empresários solventes, en lugar do chatarreiro, intenteino con Friopesca, con Albacora e con Santo Domingo .
A eles pareceulle ben , pero
non foi posíbel. Estaba claro
que Barreras pactara cos alemáns para que nós non fi_xeramos reparacións e polo tanto
para que non lle foramos competéncia.

:

Chame ao
Tlf. (986) 43 38 30
e solicite as nosas
tarifas pubUcitárias

~~

L---------~.J

Deixoulles máis libre o camiño.
Meteu medo á hora de defender a maquinária. Eu ara dos
máis comprometidos para que
Porriño funcionara ou para que,
de non ser posíbel, voltaran a
Barreras. Non hai direito a que
se faga unha manobra tan parca desde esferas tan altas. Se é
verdade que o INI non fixo unha
manobra premeditada, a sua
obriga agora é facerse cargo da
plantilla.
•

EN 1990
A FACTURACION
ALCANZA OS 3.800
MILLÓNS E AS
PERDAS, 1251.
"CANTO MÁIS
·TRABALLABAMOS,
MAIS PERDIAMOS",
SINALA XAIME
RODRIGUEZ
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ACOR DOS POST-ELEITORAIS
BNG e PSOE teñen difícil un ·acordo

CNG queda aparcada como opción nacionalista
,CNG, pois ainda que logre cons- .
tituirse como partido político, será subsidiária do PP, situándose
deste xeito na antítese do que é
un proxecto nacionalista.

•A.EIRÉ

Ainda que os alcaldes de
moitos concellos non se
coñecerán até·o próprio
sábado dia 15, data na
que se constituirán a
maioria das corporacións,
as liñas xerais dos acordos
xa parecen definidas. Asi,
por unha banda, Fraga e
Vitorino Núñez chegaron a
un acordo persoal, en
detrimento de ambas
formacións políticas pois o
PP non se configurará
como un verdadeiro
partido e CNG queda
aparcada como opción
nacionalista. BNG e
PSOE, pola sua banda,
seguian a negociar a hora
de pechar esta redación os
distintos apoios para
aceder as alcaldías, pero
sen que signifique un
pacto de Governo. Ambos,
ademais, teñen en comun
a decisión de non pactar
co PP, pero un acorde
entre ambos ollábase
como bastante difícil.
O pacto entre Manuel Fraga e Vito rin o Núñez é un acordo moi
persoal. Primeiramente porque
ambos e dous buscaron a sua
própria comenéncia antepoñéndoa ao interese das respectivas
formacións: Fraga a garantia de
maioria absoluta e Vitorino a Deputación ourensán. En segundo
lugar porque as formacións por
eles representadas non foron partícipes da entente: os populares
ourensáns puxéronse en pé de
guerra e os converxentes afirman
descoñecer do acordo todo o que
vaia máis alá de que a presidéncia da qeputación será para Bal-

UN1DAD EDO NACIONALISMO

Abortado o proxecto de Coalición Galega, a CNG será a recadadora de votos do PP náqueles
eidos (os galeguistas) aos que
esta formación non poderia chegar. Aznar consegue-deste xeito
un governo estábel na Galiza e
un aliado fidel para despois dos
comícios xerais. Vitor Moro seria
o home destiñado a encabezar a
CNG nas Cortes madrileñas, pero sempre á sombra do PP ainda que Vitorino seguiria ameazando con porse a camiñar en
solitário e talando con palabras
nacionalistas, mentres agarda a
morte poHtica dun Fraga que su- ·
pedita a tranquilidade na Xunta
a contrución dun verdadeiro partido. Ambos pódense ver reflexados na fábula do mono, a noz
e o cabazo.

-

-

Fraga asegúrase a m'aioria absotar Pumar e as alcaldías de Ponindistintamente do partido a que
pertencese o alcalde, entrarian a· luta no Parlamento, concedéndotevedra e Lugo .para o PP. Pérez
lle a Vitorino unha consellaria
Vida!, candidato popular á Depuformar pai:te do. governo municimáis, que pretenden que sexa
tación de Ourense, recebiria copal, mesmamente naquelas popara un dos deputados de CG,
voacións nas que un ou outro
mo pago unha Consellaria. Pero
concretamente para Santos Oucontasen con maioria absoluta.
os concelleiros da CNG na cidade
jo, quen negou a esta redacción
do Lérez xa tiñan .negociado a
Pero moitos dos alcaldes de am"saber nada des ta proposta". De
bas formacións xa están a consua abstención por conta própia
levarse a cabo este acordo, .non
con Cuiña e Maurício Posada, en
testar a medida antes · de facela
aceitado por unha parte dos coaLugo, despois de chegar a un
pública; en Ourense reuniuse a
acordo cos seus dous compañeidireción provincial e Romay con- . gas e rexeitado tamén por un
sector dos populares, a CNG paros de formación, decidiu que a · gregou en Compostela aos seus
alcaldes coruñeses. A oposición . saria a ter un grupo parlamentásua posición ia ser autónoma, porio próprio, con seis deputados
lo que non respeitaba as promea este tipo de pactos é moito
(dous de CG e catre de CdG)
sas realizadas por Vitorino. En Vimáis belixerante por parte de
que apoiarian a Fraga. Seria a
lagarcia, outra das cidades que
Coalición Galega. Monforte é ·un
peaxe que teria que pagar Vitoriestá a expensas dos pactos,. os
destes concellos nos que o alno por constituirse como partido.
concelleiros da c .NG tamén preficalde de CG, Celestino Torres,
ren negociar pola sua canta.
sª nega a que o PP entre no goPero a formación de CNG é unverno.
ha ilusión política, frecuente nos
Outro dos pontos do acordo foi
últimos anos no centro-direita
un pacto de governo municipal
A neutralización· de CNG
entre PP e CNG, polo cal os
galeguista. O acordo entre Fraga
e Vitorino significa condenar ·á
concelleiros de un e outro grupo,
Con este pacto entre cabalekos,

Conversas BNG-PSOE
O Bloque Nacionalista Galega e
PSOE comparten unha mesma
idea de cara as corporaCións
municipais: ambos. acordaron
non pactar nengunha alcaldía co
PP. Esta coincidéncia levounos á
- realización dunhas conversas
para tratar de apoiar aos respectivos candidatos naqueles cancellos que, cos votos de ambos,
podan conseguir a alcaldia.
O encentro entre os repr~sentan
tes de ambas organización políticas tivo lugar o Mércores dia 12
de Xuño, pero rematou sen acorde, tendo previsto continuar ao
dia seguinte despois das reunións das respectivas permanentes. O BNG tiña interese en conservar as alcaldias que xa
ostentaba. Quer dicer, Malpica
- (Pasa á páxina seguinte)

O proceso ·pode.estar concluid<;> º·Dia da Pátria

O PNG integrarase no Bloque

O Ola el,~ Pátrla de 1990 co,mezan a confluéncla entre o BNG e PNG.

A NOSA TERRA

O Partido Nacionalista Galega pode integrarse no Bloque Nacionalista Galega nos próximos mese~
despois do acordo· unánime do
- Consello ·Nacional do partido liderado por Xosé Rodríguez .Peña,
reunido a pasada semana, para'
negociar "unha converxéncia orgánica co BNG". Pasaria asi a ser
a cuarta forza (xunto coa UPG, o
Colectivo Socialista e o cole.ctivo
de lndependentes) que integrase
a frente nacionalista.

unha agrupación distinta, pero
sempre salvargardando a pluralidade das opcións e a identidade
de cada formación. -Quer dicer,
que o PNG non pañería nengunha
obxección a que, se o PSG-EG
quer integrarse no proceso frentísta, a frente leve outro nome distinto ao do BNG. Para ·o PNG, segundo Rodríguez Peña, "o obxectivo final esta por riba de calquer tipo de incidéncia ou de
procedimento". :

O PNG manteríase deste xeito como partido, unha das premisas
básicas aprobadas pola dirección
do PNG, que non descartou tampouco, se fose preciso, constituir

Para comezar este proceso xa
hai unha mecánica fixada, aprobada polo Consello Nacional do
PNG, e transmitida á qirección
do BNG, tendo que realizar un
.(

calendário de negociacións tan
pronto se remate a constitución
das corporacións municipais.
Estas conversas poden el?tar finalizadas e os acordes aprobados, polos distintos órgaos políticos de ambas formacións, para o
25 de Xullo, facendo en data tan
significativa o anúncio oficial, dado que a cooperación do Bloque
Nacionalista Galega e PNG e a
entrada d~ste no proxecto comun xa ven de hai un ano, coa
celebración conxunta da Dia da
Pátria, concorrendo logo conxuntamente aos comícios municipais, polo que xa se ten avanza+
do moito nas discusións.
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ACORDOS POST-ELEITORAIS
(Ven da páxina anterior)

(onde quedou a oito votos da
maioria absoluta), Ribadeo e
Camota (ainda que aqui terian
que contar coa FPG e coas própias división internas).
.

.

'

pal", e sinalando ·a existéncia xa
oun pacto anterior .entre o PSGEG "e outra forza política".

Afirma tamén o BNG no seu comunicado que a política municipal no concello de Narón contou
Outra das alcaldias areladas polo
na anterior lexislatura co apoio
BNG é a do Saviña0, feudo de
do PSOE, coincidindo "en aspecCeferino Díaz, que ocupou o nútos- moi relevantes coa política
mero dous na candidatura. Neste
económica do PP, moi espe.cialconcello o PSOE fara o causante . .mente no proxecto de Papelga
da moción de censura apresentapara implanta"unha celulosa".
da ao alcalde do BNG. O alcalde
que apoiaron, Castor Montes,
Onde teiman os concelleiros do
apresentado agora pola CNG,
BNG en pactar co PP, contráriasaiu como único concelleiro, polo
mente a liña política xeral marcaque o BNG considérase lexitiniada por esta organización, é en
do, despois de triplicar os conceBoiro, município onde 'tentan
lleiros, para ostentar a alcaldia. _ desbancar da alcaldia ao ex alPero nas conversas locais entre
calde Velo Velo, ao que xa lle
nacionalist~ e socialistas non
apresentaran unha moción de
.chegaron a nengun acorde: .
censura cando uns e outros militaban no PSOE.
Outra das alcaldias apetecidas
polo BNG é a de Fisterra, -men- : Moitas incógnitas ,
tres que en Moaña; o BNG pode
votar ao seu candidato, Xavier
Pero até o próprio dia 15, cando
Abalo, agardando que o PSGse realicen as votacióris, non se
EG lle dea o seu voto e que· podespexarán moitas incógnitas.
da recibfr os de Sebastián Juncal· Asi queda ainda por coñecerse
e 111esmo os do PP.
can será o alcalde de cidades
tan importantes como Vilagarcia,
O PSOE, pola sua banda, preonde os concelleiros da CNG
tendia, entre outras as alcaldias
afirman non acatar os pactos de
de Muxia e Foz, concellos nos
Vitorino e Fraga, o mesmo que
que o BNG estaba de acorde en
en Lugo.
apoialo.
Marín e A Estrada tamén agarDe non existir acorde global endan pactos para coñecer o alcaltre PSOE e BNG, que nunca lede, entre as vilas importantes
varia consigo un apoio ao governos que ·os acordes están basno, senón sementes á eleición
tante difíciles. No primeiro conde alcalde, (caso da cidade de
cello tampouco o BNG e PSOE
Ourense), nos distintos concellos
chegarori a nengun acordo nas
votaríase segundo os acordes
reunións locais.
locais, pero tendo sempre en
conta que non se pactaria co PP.
Outros moitos concellos coñecerán quen vai ser alcalde cando se
O caso de Narpn
abran as papeletas de votos segredos (ainda que nalgunhas corEn Narón, concello no quH o
poracións están a estudar a posiPSG-EG foi a lista máis votada, -bilidade de realizar a votación a
saiu · á opinión pública a existénman alzada para acalar os rumoci a de conversas entre PP, · res de compra de vontades dos PSOE e BNG. Este último grupo
concell~iros), dado que en moitas
desmentiu nun comunicado a
ocasións se vota tamén á contra,
idea de que ian desbancar cun
dáJldolle a alcaldia a candidatos
pacto a Xoan Gato, afirmando
doutro partido para sacarlla ao
non ter como norma "pactar co
nemigo. Neutras ocasión tamén
PP e ca PSOE para desbancar a
os concelleiros se apartan das digovernos nacionalistas, práctica
rectrices partidárias:
que si levou a cabo algunha organización que se denomina naAinda asi, as repercusións políticionalista en Noia e Malpka, oncas destes comícios municipais,
oe o BNG tiña governo municialbíscanse cada vez mellar.
•

Teria que dimitir Soto e o BNG entrar no Governo

O acordo de Vigo pendente
do.urbanismo e a participac~ón . cidadá
As conversas entre · r---~~'---~-.,
PSOE, PSG-EG e BNG
na procura dun pacto
cara a alcaldia de Vigo
están pendentes dun
acorde programático,
con dous nós que desatar: o urbanismo e a
participación cidadá.
Para poder negociar tivérnnse que producirtres ce&ións importantes: a disposición de
Manuel Soto a dimitir,' a
do PSG-EG a ceder a
alcaldia ao PSOE e a
do BNG a entrar a formar parte do governo
municipal. Ambos e. tres
pontos condición sine- ·
qua non· do· PSG-EG
para comezar a negociar o pro-grama ~

Derrubados
estes
dous vales que impedian unha negociación
· programática, esta come¡ou o Mércores 12,
chegando a un princípio de acordo na
maioria dos pontos, incluso no reparto de
funcións; facéndose o
BNG cargo de educación e o PSG-EG de
Urbanismo e Muller e
ocupando ambas forzas sendas tenéncias
de alcaldias. Tamén se
criaria unha comisión
de garantias para supervisar o cumprimento dos acordes.

Mais existen dous obstáculos básicos para
que o acorde poda cheNu n primeiro momento
gar a bon fin. O primeiro é o tema urbanístico
todo parecia indicar que
Manuel Pérez, o candipois o PSOE négase a
.facer unha revisión da
dato popular ocuparia a
alcaldta de Vigo. O
sua etapa anterior e rePSG-EG puña como
alizar os cámbios que
condici"óh indispensábel
.
demandan PSG-EG e
que Manuel Soto dimiti- M. Soto, ex alcalde e márt1r.
ANXO IGLESIAS
BNG: anulación do Plan
se como alcaldábel socialista
Ese mesmo Martes á mañá,
Xeral e as recalificacións aspe. para comezar calquer tipo de
Manuel Soto afirmaba en Comculativas, paralisación do recheo
negociacións. ainda asi o
postela que el estaria disposto
de Bauzas e Alcabre, elaboraPSG-EG afirmaba que calquer
a dimitir se se chegaba a un . ción dun novo plan de edifícios
outro candidato era tan nefasto
acorde programático.
a conservar asi como a municipalización dos transportes, (tanco mo o alcalde en funcións,
propoñendo ao seu concelleiro
Igual disposición "non ser obsto Vitrasa como o transporte da
Xesus Costas como o alcaldátáculo para un governo de proria) e freo a todas as privatizabel para calquer pacto.
greso", monstrouna na reunión
cións e redución das tarifasde
vespertina. O principal atranco
Emavisa e Emorvisa. O outro tequedaba asi derrubado e o
ma é o da participación cidadá
Con estas premisas, e despois
PSG-EG víase·na obriga de enque os nacionalistas queren indun encentro entre o PSG-EG
trar nunha negociación formal.
centivar para lograr unha maior
e o BNG,- comezaban unhas
Pero ainda tiñan outra condición
transparéncia.
negociacións o luns 1 O,
consideradas polo PSG-EG . Xesus Costas e Aña Gandón:
Os nacionalistas reunian as
como simples conversas.
que o BNG entrase a formar
parte do governo municipal.
suas respectivas asembleas o
Xoves para decidir sobre os
Despois desta toma de contacto e cando se previa que as neAinda que a asamblea local do
pactos, pero se o PSOE non
gociacións quedasen rotas pala
cede nestes aspectos que
BNG acordara non participar no
PSG-EG e BNG consideran bágoverno vigués, o BNG cedeu
postura do PSG-EG, convocáneste ponto para poder contibase outra reunión para a tarde
sicos moi probabelmente non
d~ dia seguinte.
nuar' coas conversas.
•
haberá acordo.

a

V.ISITA DOS REIS

r

LIO DE PROTOCOLOS CON ESCASO PÚBLICO
FRANCISCO CARBALLO

Manuel Fraga, Presidente da Xunta, invitou os Reis de España a visitar Galiza. O
dia 10, estes satisfacian tal invitación. Pero a visita revistiu características turísticas
e pólíticas.

o Rei. O alcalde, na' sinxela preséncia de
colo, declinou facelo, contentándose con
que o seu discurso figurase en acta. Todos
anfitrión, respetou o protocolo. ·Ao revés
O ·intento de darlle contido ao Real Padreaa enmendar o incidente. Descortesia, teido de Santiago. En lria estaban todos os
do de Santiago apresentábase como g...acmosia localista, inveterada proster:gación
amigos e contertúlios de Cela, desde Umto central da visita
bral a Leguineche," os clans ourensáns,
da simbólica da nareal. Esfaban os
lucense, marbelli,alcarreño" ...
ción galega, tan neCatro actuacións foron designadas para a
Reis, o Presidente
cesitada de protagopresenGia dos Reis : unha viaxe pola rota
do Governo central
Que dan ·de si tales visitas real, guvernanismo, nun lugar docon seis ministros, o
fluvial xacobea, a revitalifación do Real
mental e literária? A real supón carta cormesticado pola inxeDESCORTESIA,. TEIMOSIA rén ci a da domina- tesia, máis con Fraga que co país. Galiza,
Presidente da XunPadreado .de Santiago, a ofrenda áos pais
da Pátria e a inauguración da Fundación
ta, o alcalde de Sancomo pavo, estivo ausente. A guvernaLOCALISTA, INVETERADA ción?
Camilo J. Cela en lria Flavia (Padrón ).
tiago. A orde de inmental, promesas; pacta sunt servanda,
tervencións, elaboPOSTERGACIÓN
como eatreacto, a .afirmou Felipe González. Permanecen as
A primeira tivo o aspecto deportivo e pairada en Madrid, reedúbidas: o consórcio non está ainda forsaxístico tan caro a D.Xoan Carlos. Re. malizado, os presupostos non existen e o
laborada no Conce- DA SIMBOLICA DA NACION
sultou un acto ecolóxico e nostálxico andas autovias pode retrasarse. A Fundación
11 o de Santia~fo, e
GALEGA,
Filgueira como úni.
co orpdor e único
entregada ao ·Rei
te a observación curiosa dos habitantes
Cela concede a Galiza unha herdanza esTAN NECESITADA
en face10 na 1íngua
da~ ribeiras do Ulla, dalguns animosos
deixou fóra de lista
timábel, ve·remos se crece na dinamica
) viciños que saudaron os Reis e deron
ao Presidente Fradesta terra e se utiliza como apoio á recuDE PROTAGONISMO;
da Patria. un pecerto calor a esta visita escasamente
ga. Felipe González
quena refrixério ,
peración da cultura propia e ao diálogo in~
NUN LUGAR
preparada e mais escasamente presen- . tivo que actuar inunha frol entre as
ternacional. Mentres outras fundacións culciada polo público. Por mais que certos
tempestivamente e
turais de fondos estrictamente galegas veDOMESTICADO POLA
espiñas de invitanmedios de comunicación, especialmente
ler sen gafas. O Rei
tes e ocupantes .
xetan na miséria, esta canta con presuposa rádio, ponderasen os milleiros de asistratou de que Fraga
tos considerábeis. Deberá impulsar ás res. INXERENCIA
tentes no encentro cos reis, ·as cámaras
intervira ao final. Estantes _e comprometerse co país desde un
DA DOMINACION?
En íria talaron cela,
te, atento ao proto- - - - - - - - - , . - - - - - - - - - · Solé Tura, Fraga e
dé televisión daban testemuño de po~cos
Padrón de Rosalia de Castro.
•
cantos maiormente nenas.
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- - - - - -- - - - - - - 1 - , . . - - - - - - - -f.OLGA NA COMARCA DE ~ALDEORRAS
O sector da louxa, ·
con máis de dous mil
traballadores
empregados
nas bisbarras de

Quiroga e Vald~orras,
está a viver unha das
suas máis grandes
mobilizaciól')s en
qefensa

· · dun convénio xusto e
fronte ao sindicalismo
patronal. Este pretende.
legalizar un acorde
asinado coa central

Os traballadores da pi~arra crifican as ·coodicións
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"fantasma" USGA,
nunhas eleicións
de nula i~plantación
·. denunciadas
·na ·zona,
en numerosas ocasións
mália os delegados que por UGT, CIG COO
dí ter consegüido
coma "fraudulentas".

e

de traballo" e a connivéncia da Xunta coa patronal

'Estamos a traballar coma no,século XIX'
e receber a solidariedade dos
demais sectores produtivos da
Galiza con problemas, senón ver
se algun meio de comunicación ,
como a TVG, daba unha mellar
información do conflito ao que
ten case esquecido apesar de
ser un dos máis prolongados da
crise que se está a viver na Galiza. Segundo UGT, mesmo informacións preparadas para emitir
nalgun telexornal sobre o tema
· foron rexeitada:s polos altos xefes do ente.

• X.L. / O BARCO

De calquer modo os responsábeis comarcais destas tres centrais aseguran que os motivos
para mobilizarse van máis alá do
puramente "formal" para chegar
a unha reivindicación de mellores condicións de traballo, imersas nas máis das ocasións no
século pasado. Ao tempo, denúncian a "conivéncia" da Xunta
de Galiza por non pór todos os
meios ao seu alcance para que o
conflito finalice e mesmo comezan a talar dun certo transfondo
"político e partidista" no mantimento das férreas posturas dos
empresários.

Condicións de traballo
Os bons resultados económicos
da pizarra non teñen reflexo nas
condicións de traballo dos obrerros nen nas próprias bisbarras
de Valdeorras e Quiroga, onde
moi poucos dos benefícios xeradós son investidos. As denúncias sobre as cor:idicións de traballo teñen sido feitas polos sindicatos en numerosas ocasións,
pero case ninguén parece que·
rer ouvilas.

Cada dia de paro, ás cinco da
mañá, un piquete de traballadores diríxese ao cruce de Sobradelo, ponto de aceso á maior
parte das canteiras. O seu traballo é mínimo, pois desde o primeiro dia o seguimento da taiga
é total, segundo destacan os secretários comarcais dos tres sindicatos implicados na folga. As
manifestacións polo Barco, os
cortes de tránsi to de apenas
unha hora na N-120 para g:lñar
a solidariedade dos usuários da
misma, repítense diariamente
sen que po lo de agora teñan
servido de cara á negociación
cunha patronal anquilosada e
que tenta defender, segundo os
respresentantes sindicais , "un
convénio nulo asinado cun sindicato amarelo e non de clase
como é a USGA".
A história do cnnflito remóntase
a finais do pasado mes de Abril,
cando a Asoc iación Galega de
Pizarristas , despois de rachar
cos sindicatos de clase asina un
convénio coa USGA , que non
dispón de delegados suficientes
para facer de abrigado cumprimento o acodo. UGT, CCOO e
CIG , en desacorde co que entende un "desafio aos direitos
dos traballadores" convocan as
primeiras xornadas de paro
agardando que os empresários
volvan sertarse na mesa n~go
ciadora, algo que polo de agora
non ten sucedido.
O conflito parece estar nun ponto de non retorno, polo menos
·para a patronal, que agarda ao
fallo que dará o Tribunal do Social o vindeiro dia 15 deste mes
sobre o posíbel alcance do convénio colectivo · asinado coa
USGA. Pero os sindicatos advirten que o fallo só se pode producir, nun sentido, "porque a razón
só está dunha parte, a dos traballadores" e que antes ou despois
veranse abrigados a negociar
aspectos nos que non queren
entrar, como poda ser o ámbito
territorial da aplicación do acordo
. ou a aplicación da ·ordenanza mineira.

O papel da Xunta
Quen está desenvolvendo un pobre papel no conflito, a xuízo dos
representantes comarcais de

Segundo un informe do Consello
Galega de Seguridade e Hixiene,
a concentración de pú nas naves
de pizarra é superior ás admitidas pola Cómunidade Europea.
O traballo monstraba tamén a
sua preocupac'ión "pola indefensión legal dos traballadores desta actividade" e anunciaba a publicación dunha lnstrución Técnica Complementária ·a cumprir
por todas as empresas do sector,
na que se regularían as condicións de ambiente nas canteiras
e naves de~ traballo. Destas normas nunca máis se soubo, mália ·
a que se contatou en vários centros de traballo "a existéncia de
sílice libre en cantidades altas; o
que pode dar lugar á aparición ·
d.e enfermidades profisionais
como a silicose", que hoxe non é
recoñecida como tal e polo ·que
loitap os sindicatos.
A alta siniestralidade tamén preocupa aos repr~sentantes dos
traballadores. Alguns informes
reservados da própria xunta sinalan o aumento constante dos
acidentes de traballo, mália que
na maior parte dos casos se intenten esconder como meras caUGT, CCOO e CIG, é a Xunta
intereses políticos e partidistas",
se manteñen durante a folga.
sualidades o froito do traballo
de Galiza, moi especialmente a din os sindicalistas. "As defiTodos coinciden en que a situa.•Ícaseiro" dos empregados. Entre
Consellaria de Traballo e o próciéncias nas condicións de tración· "estase agravando pola neos riscos máis preocupantes que
prio presidente, Manuel Fraga.
ballo non se solucionan apesar . gativa da patronal, unha das
se sinalan están ao nível de ruíEste referiuse ás actuacións dos
do qué diga ·o director xeral de
máis duras e reaccionárias do
dos que afecta aos traballadores,
. traballadores do sector nas fol-. Traballo", cuxa dimisión estivepaís, a negociar e todo pota co- · . superior aos 90 decibélios, e sen ·
gas coas palabras."rozan a ilegaron a piques de solicitar nu'nha
nivéncia da Xunta co empresánengun -tipo de. protección ·persolidade", mentres que o director das asembleas semanais que
riado".
al. Outro dos perigos está na míde Traballo visitaba
nima utilización de medidas de
Valdeorras recente- .
Para rachar con
seguridade e hixiene nas naves
mente para mediar
esa situación, os
e canteiras.
unicamente ante os
representantes da
empresários e non .
CIG, ccoo ·e UGT
Recentemente duas persoas moentrevistáronse en
rreron nunha explotación da CaBONS RESULTADOS ECONOMICOS Santiago cos vo- breira. por esmagamento dun bloceiros de diversos
ca de louxa. Outros dados dispolladore~ da bisba- DA PIZARRA NON TEÑEN
partidos no Pazo · níbeis talan da auséncia de corra.
do Hórreo, ao temmecor para os empregados ou
REFLEXO NAS CONDICIONS
po que traslada- · de duchas para o aseo persoal,
"Non hai interese
ban as súas mobi- · en definitiva unha situación que
nengun en solucio- DE TRA-SALLO DOS OBR.EIROS NEN
lizácións á capital
para os sindicatos "ben merece
. nar o problema, NAS PROPRIAS BISBARRAS
da' Galiza. Querian
unha folga por que se está a tranon hai vontade de
con isto non só dar
ballar coma no século XIX".
+·
intervir, quizá por DE VALDEORRAS E QUIROGA

~~~ ~~~~~~~sn;~~~~~

Os

.QDEPORTIVO EN PRIMEIRA
O espectáculo puido derivar.en masacre polá incénd_
io da preferéncia

Delírio branco e azul
• VICTOR MIGUEZ

Lago de.19 anos o
Deportivo ascendeu á
Primeira División despois
. de .gañar no serán de;>
pasado domingo ao Real
. Múrc_
ia por 2 goles a_O.
-Apesar de que o partido se
retrasou cáseque unha
hora polo incéndio da
coberta de preferéncia,
afinal a cidade de
A Coruña estalou de xúbilo
no ascenso máis sonado
da liga dé futbol nos
últimos anos.
Mais de 30.000 persoas· ateigaron Riazor, horas despois vários
miles mais tomaron todas as
, . ruas da cidade nun acto de fervor branquiazul que bateu todos
os records da história. recente do
futbol galego. Era un- ambente
que xa se palpexaba en toda a
sua intensidade horas denantes
do comezo do encontro nos arredores de Riazor.

Puido ser unha traxédia
Foi precisamente cando ían
transcorridos 2 minutbs de encontro e cando o xúbilo acadaba
unhas' das ,suas máximas cotas,
o momento no que todo puido
tornarse en traxédia. Unha bengala lanzada sobre da parte direita da coberta de preferéncia
orixinou un incéndio que se extendeu axiña, pola inflamabilidade do material sintético que a
conformava. Ese instante marcou o comezo dunha frenética
exaltación do ·público, que non
foi reflexada con toda a sua crude~a palas imaxes de televisión.
A nosa preséncia· in situ permitiu-nos ollar cenas ·de histéria colectiva; matrimónios, familias
inteiras, ancianos cos seus netos
e todo tipo . de persoas lanzaronse contra das vallas nun acto
tanto de espontaneidade· como
de irracionalidade, non faltando
exemplos de frustración nacional
nalgun individuo que e_mocionadamente pregoava que "ahora
estamos siendo notícia en toda
España!". Por outra parte, un
grupo de afeccionados preferiron
encamiñar-se á saída do estádio, onde a falla momentánea
do porteiro coas chaves orixinou
cenas dun dramatismo inusitado.
Tre~ feitos pontoais salvaron a
situación. Por un lado, que a
bengala caise nun extremo da
coberta e que o vento (contrariamente ao que adoita a soplar en
Riazor) zoa-se cara este, limitaron a acción das lapas a un segmento de superfície reducido.
Asemade, a apertura dunha porta das vallas do estadio evitou
calqueira desgrácia por afíxia ou
aplastamento, que de seguro se
te ria producido de non mediar .
este cúmulo de casualidades.

Un partido de primeira
Pero como logo pontoalizaria o
. presidente Lendoiro, o lume viria
a ser unha alegoría da queima
do sonado meigallo de Riazor.
Así foi, pero non sen antes presenciar un encentro de categorja
onde ambas as duas equipas
deron a talla e no que as numerosas ocasións (do Murcia na
-primeira metade e do Deportivo

XURXO LOBATO/VOZ NOTICIAS

Hinchas do Deportivo celetirando o ascenso na fonte de Catro Camiños en A Coruña.

na segunda) foron desperdiciadas polos primeiros e aproveitadas polos segundos, a pesares
de que estes últimos achavan-se
visívelmente nervosos. Artífices
fundaméntais da ·vitória foron a
seguridade baixo os paus de Yos\.J, os pases precisos de Fran
(que callou un partido sobérbio) ,
a firmeza defensiva que Miroslav
Djukic manifestaba na retaguar-

da e a templanz~ de Zoran Stojadi novic á hora de meter os
dous goles e no momento de impar a sua autoridade cando algu n cómpañeirn pecou de inexperiéncia.

Orgasmo branquiazul
O que acontéceu logo de que
· González Lecue pitou o remate

do partido en A Coruña non é doado de explicar. Bágoas, cárreiras sen fin, berros inintelixíveis,
facianas de méia lua, choutos intermináveis, claxons enxordecedores e a actividade da masa como principal protagonista da festa conferiron á mesma a categoría dun orgasmo social que transcendeu os límites dos afeccionados ao futbol, extendendo-se a

UN CONCERTO SEN BISES

-

· V.M.

Nen que dicer ten que nos alegra dabondo porque
o Deportivo estexa outra Volta na 1ª· División, asi
como felicitamos efusivamente a Arsénio Iglesias
Pardo. Non irnos descobrir agora as diferéncias
que mantivemos. co de Arteixo ao longo desta
temporada, diferéncias das que non nos apeamos
.Pero que non óbvian unha reflexión eneal do seu
importantisimo papel rio Deportivo ac;> longo dos últimos anos. Arsénio é a história viva da equipa, e
como tnembro dela será
considerado até a noite
dos tempos. O mesmo ternos que dicer de Augusto César Lendoiro, ho-xendia o mellor xestor de. portivo do fútbol español.
Agora ben, neste xornal
nen tacemos leña da ár- ·
vare caida nen ternos
porque gabar o que non
pasa de ser un labor '
comprido a secas e baixo
mínimos, e é aquí onde a
temporada branquiazul
adquire connotacións
musicais.
Os xogadores deportivistas interpretaren 'ao longo·
do ano unha sinfonía dramática na que o "adaggio"
foi excesivamente longo. Nesta sinfonía os acordes
_tocaron-se como e cando_ se quixo, e en certos mo.:
mentos o Director non foi quen de afinar os instrumentos dunha orquestra que solucionou a papeleta
mais polo virtuosismo .dos músicos que pola coordenación entre os mesmos.

E que a traxectória do Deportivo foi o espello dunha dramática sinfonia vémo-lo en que se ben os coruñeses comezaron cun "Allegro" nos primeiros
partidos, axiña desembocaron nun "adaggio" especialmente profundo en auditório como os de Las
Palmas, Xérez, Salamanca, Sabadel ou o da própria coruña o dia do Eibar. Foi a partires de aí cando coas esperanzas cáseque perdidas foron-se escalando postos de vagariño, pegando-se choutos
·
aqui e acolá nun "Minueto"
que nas tres últimas xornadas rematou nun "Allegro con brio" que envolveu
de ledicia .un concerto excesivamente triste.

todos os seitores sociais da cidade, unificados por unha noite
baixo o comun denominador das
cores brancas e azuis.
Sobre as nove da noite auténticas hordas de "hooligans" ocuparon a praza de Catro Camiños
empolingándo-se á sua fonte facendo gala de bandullos enchidos, botellas escumeantes, bandeiras xigantescas ou nádegas
inmaculadas (ou nalgun caso
embadurnadas coas cores da
equipa), todo isa mergullado nun
balbúrdio de voces e cantigas onde a palavra "Depor'' repeteu-se
centos de vezes. Así transcorreu
toda a noite, e só con estas expresións podémonos aproximar a
unha situación que transcendeu
os limites da normalidade.

Asi pois,, todas as ruas v.ibraron
co ascenso do Deportivo. Berros
como "Coruña enteira está de
borracheira" ou "Madrid espera
estamos en primeira" definen os
dous ánimos derivados dun pasado que asemellava insuperável; e por outra parte a esperanza nun futuro no que os afeccionados deportivistas parecen r'natinar máis en clave de UEFA que
de permanéncia. Mais este dado
Pero é que ademais os
músicos tor.on descarte- · non fai máis que amostrar que
esta semana, A Coruña viveu-na
ses co público, e preocusoñando e non cos pés na· chan,
pados simplesmente por
apesar de que como ven sendo
rematar a sua actuación
habitual os meios de comunicanon tiveron a deferéncia
ción españois (agás a portada de
de outorgar nengunha
propina a un dos auditó-. "Marca") apenas se fixeron eco
do que-foi ·o ascenso máis sonarios máis numerosos e
do da liga de fútbol. nos últimos
sofridos do estado.' Este
anos. A este respeito Zoran Stopúblico pagou muito e aturou longas colas e ao final non foi recompensado cun pequeno bis; e non
jadinovic, que xa vivira un ascenso co Mallorca, en A Coruña o
é que o concerto fose malo, pero acontece que a
orquestra tiña capacidade para muito máis.
fútbol vivese dun xeito moi especial". Pois ben, no Telediario de
TVE1 . o luns esta noticia non
Cón todo isto non pretendemos ser augafestas, peocupou nen méio minuto, un caro si reflexionan sobre dunha série de caréncias
que poden condicionar o futuro. Polo de prorito, o
pítulo máis do desprezo que de~presente obríganos a berrar máis forte que nunca - de Madrid se fomenta cando se
un "~orza Depor!!".
• · tala de Deportivo-ou Celta.
•·

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA .D E CAIXA GALICIA

UNAN'
RESULTADOS 1990

REDE COMERCIAL
Durante 1990 abríronse 18· novas Oficinas
dispoñendo a finais de ano dun total de ·
417, das que 409 se situaban en Galicia
conformando a rede comercial máis extensa -da Comunidade. .

PRIMEIRA
.
EMPRESA FINANCEIRA DE GALICIA

O resto ubicábanse, ademais de en Madrid, Barcelona e
Bilbao, en Suíza, Fr~cia, Portugal, Brasil e Venezuela.

Un ano máis Caixa Galicia presenta os seus resultados
anuais que son consecuencia basicamente do seu dinamismo empresarial, a sua capacidade para dar resposta
adecuada e permanente ás necesidade financeiras dos
seus clientes e dunha xestión eficaz.
Durante 1990 as magnitudes básicas de Caixa Galicia rexistraron un crecemento alto e sostido que permitiron reforzar a súa posición de liderazgo no sistema fiiianceiro
galego, mantendo ao mesmo tempo unha situación privilexiada entre as primeiras Caixas de Aforro de España. :

.· ~F;~l,!R~Q~ PRQPIO_S_

47.102

41.292

RECURSOS ALLEOS

650 .351

556.764

INVESTIMENíO CREDITICIO NETO

365.825

331.986

CARTEIRA DE VALORES
TESOURERIA E ACTIVOS MONETARIOS (pasición neto)

63 .525

45.759

243 .592

19ÚJ98

INMOBILIZADO NETO

20.857

19.628

RECURSOS XENERADOS (CASH FLOWJ 'I)

16.294

15.791

RECURSOS ALLEOS

RESULTADO DE EXPlOTACION

9 .074

10.057

RECURSOS ALLEOS POR OFICINA

1.560

1.395

Os recursos dos clientes representaban a finais deste
exercicio un total de 650.351 MILLONS, o que supuxo
un incremento de 93.587 MILLONS sobre a mesma
magnitude do ano anterior. Dita variación, que representa
un 16,81 %, é notablemente superior ao 7 ,9J1o que creceron os depósitos de clientes no conxunto das caixas de
aforro españolas ou o 10,6~ da banca privada.

RECURSOS ALLEOS POR EMPREGADO

256

217

INVESTIMENTO CREDITICIO NETO POR OFICINA

877

832

2.545

2.~69

417

399

EMPREGADOS
OFICINAS
CAIXEIROS AUTOMATICOS

RECURSOS PROPIOS

TERMINAIS PUNTO DE VENDA

219

· 149

8.456

3.188

"

418.757

- Os recursos propios asscenderon a 47.102 MILLONS,.
c_un incremento de 5.810 MILLONS, o que supón un
14,07% con respecto a 1989. A cifra alcanzada sitúase
por riba de calquera outra entidade financeira galega e reflexa claramente a solidez, fortaleza e seguridad de Caixa
Galicia.

INVESTIMENTO CREDITICIO
1

O volume total do investimento cre.d iticb alcanzou neste
ano os 365.825 MILLONS, magnitude que demostra nidiamente a importante contribución de Caixa Galicia· ao de-.
senvolvemento da sociedade
galega.

OBRA SOCIAL EFUNDACION CAIXA GALICIA
A Obra Social e Fundación Caixa Galicia realizaron en
1990 investimentos sociais en toda a xeografía galega por
un importe superior aos 1.175 MILLONS, orientando a
sua actuación en áreas tan diversas como a cultura, as belas artes, a docencia e a investigación, prestando ao mesmo tempo atencióff especial a
segmentos como a· terceira idade e infantil e a sectores como
o campo e o mar.•

•
•
©CAIXAGAllCIA

MOBILIZACIÓNS SOCIAIS

_Acusan ao

governo _ au~ónomo

de i.ncumprir os

a~ordos .

Oito mil delegados sindicais critiCaro~ á Xunta
•A.E.

O 12 de Xuño
mobilizáronse perta de 8
mil delegados.sindicais-e
traballadores da pizarra
convocados pola CIG,
CC.00 e UGT contra o·
incumprimento dos
acordes asinados entre os
sindicatos e a Xunta o
p·asado ano, asi como pota
industrialización da Gatiza
e por·unha política
económica e social rnáis
favorábel aos
traballadores.

Vivimos no mellor
dos mundos posfbeis
Felipe González

A Camilo José Cela non só
lle fixeron unha casa, senón
que mesmo se permitiu o luxo
de ordear cámbi.os sobre a
marcha das obras, coma se
tora o contratista.
Compria saber tamén quen
correu cos gastos de todo o
folclore destes dias e que faltriqueira pública foi a chuchada.

I

Na reclamaCión tamén estivo
presente a petición de desbloqueo do convénio da Pizarra
que, segundo os sindicatos está
sendo a ponta de lanza da poi ítica anti-SOC!i~I e restrictiva que
está a levar a cabo a Xunta des- ·
de a chegada a Raxoi de Manuel
Fraga.
ANXO IGLESIAS

En Compostela participaron na
manifestación e posterior con centración perante as dependéncias da Xunta máis de duas mil
persoas entre delegados sindi. cais e tr~balladores da pizarra.

que varia a sua política favorecedora dos intereses privados e
emprenda unha liña acorde cos
intereses da maioria da póvoación galega, así como o cumprimento dos acordos asinados en
En Vigo rexistouse a manifesta- · 1990 entre Xunta Sindicatos, ·
ción máis numerosa, logrando
por considerar qv~ non foron tocongregar a máis de 2.qOO delemados en cor:ita no que respeita
gados sindicais, mentres que na
ao salário social, servizos soCoruña superaban o milleiro e
ciais, formación profisionál, ecoen Lugo e Ourense os cinco
nomia social e función pública,
centos.
asi como unha política social
"que teña en .canta as necesidaAs distintas manifestacíóns redes máis perentórias en matéria
mataron todas elasdíantedas dede vivenda, ensino, sanidade,
legacións da Xunta nas respectietc.", demandando tamén que a
vas capitais, onde fixeron entrepolítica social sexa negociada
ga dun escrito coas reivindicacos axentes. sociais e que esta
cións, despois de ler un comunicontribua ao desenvolvimento
cado conxunto das centrais coneconómico da Galiza e a criación
vocantes.
de emprego. .

e

En concreto pedíaselle á Xunta

Os sindicatos tamén lle peden á

Xunta que propície unha solución- no convénio da pizarra,
asumindo as suas responsabilidades de ·mediadora fronte á
patronal, para que se asine un
convénio digno e de efie.ácia xe- ·
ral, emprendendo asimesmo "as
accións adecuadas para supe:
rar a actual situación terceiromundista dos traballadores deste sector en matéria de enfermidades profisionais, segu~idade e
·
hixiene, etc.

Negociación dos
presupostos
Os sindicatos reclamaron tamén
que se negócie, de imediato, os
presupostos do ano 1992 da Comunidade Autónoma, especialmente naqueles aspectos que teñen relación coas retribucións
dos ·funcionários e traballadores

laborais da Xunta e coa política
económica e social por "afectar
seriamente ao conxunto dos traballadores galegas".
Os Secretários Xerais dos sindicatos tamén mantiveron unha
reunión cos representantes dos
diversos partidos políticos con
representación no Parlamento
galego, agás o PP que rexeitou .
dita invitación.
·
No decurso desta entrevista os
representantés sindicais espuxéronlle aos partidos poi ítlcos as
cuestións de maior preocupación
. nestes momentos, asi como o
que consideran incumprimentos
dos acordos estabelecidos pala
Xunta, ao mesmo tempo que lles
fixeron sabsr cales debian ser as
prioridades a ter en conta no orzamento para o ano vindeiro. •

QBXECCIÓN FISCAL _

Promove proxectos alternativos na Galiza, Anchuras e Manila

A Coordenadora pola Obxección Eiscal
invita a desmilitarizar impostas
sexa maior que a cantidade que
haberia que ingresar. Neste caso
recoméndase entregar á Facenda a cantidade que haberia que
pagar de non facer obxeción e
solicitar deste departa.mento do
Estado que ingrese o resto da
cantidade porcentual da obxeción na conta do destino .elexido.
No casO de declaración 'negativa, mediante un modelo de instáncia pidese á Facénda que in:, grese a procentaxe no proxecto
alternativo. Para máis obxeccións sobre a obxección, póse
chamar aos teléfonos 98636610.4, 981-590142, 296865,
326317, 982-246256 e Ferrol e
Muimenta cos teléfonos 9822475~6, 528243.

• G.L.T.

Perante o edifício de Facenda en
Vigo, a Asemblea de Obxeción
Fiscal fixo unha sentada con carteis a prol da paz, nos que se invitaba aos contribuintes a sus-.
pender o pago . da parte que co/ rresponde aos orzamentos militares. Cada obxector ou obxectora decide o destino do diñeiro
que nega ao ministério da Guerra. Con todo, os grupos de- obxeción propoñen cada ano uns .
proxectos que para a campaña ·.
91 son os do grupo Educadores
pala Paz, o finanzamento da Casa da Paz de Anchuras e a organización Gabriela para a emancipación da muller en Manila. Cal. quer_a persoa qúe teña que presentar declaración do imposto
sobre a renda pode facer _obxeción fiscal, segundo a fórmula
qi.Je propón a Asamblea. Nas de. claración incialmente positivas,
entregase unha porcéntaxe, que

ANXO IGLESIAS

neste exercício estímase no 6,9
por céhto, ao destino alternativo
elexido. Coa declaraCión da renda recoméndase acompañar un .

docu'mento que acredite a entrega. Pode ser tamén que a declaración saia inicialmente positiva ,
pero o importe da obxeción fiscal

Amajs de facer obxección, pódese axudar a costear os gastos da·
campaña ingresando aportación
na conta corrente 14670/9 da oficina principal da Caixa Galiza na
•
Coruña.

Xa sabemos que foron 24 os
millóns pagados pola Conselleria de Ag ricultura á axéncia
que contratou a Cela para
anunciar os produtos galegas.
Pero o colmo é que Cela teña
xa un contrato exclusivo con
·Campsa que lie impide anunciar outras marcas no mesmo
território. Acabará podando
anunciar os produtos galegas,
só en Galiza. E, ainda máis,
Cela anúncia tamén "Canárias, esta tierra a la. que hai
que venir". Só lle falta sair en
pelotas no lnterviu.

Estaba Umbral na feira do libro de Madrid , solitár.io de
amor, mentres que a Benedetti rodeábano os leitores a
golpe de autógrafos e abrazos. Os leitores non son parvos por iso Cela se pasou ao
show-bussines.

Juan Ramón Diaz, director
de La Voz de Galicia dixo er.
Madrid que "tamén en
províncias debe haber periodistas esp~cializados " . Moi
ben 1 Po is hala! Largando a
Emílio Romero e a outras
xoias da coroa, transmitidas
por axéncia resesa, e a deixar
que os galegas escreban tamé n sobre o IPC, sobre o
GAL ou sobre o Golfo.

A TVG pasouse retransmitindo as etapas principais do Giro en diferido, facendo coma
se fose directo, até que as
protestas conseguiron que o
pasado mércores comezaran
as conexións ao seu tempo.

As líneas aéreas Aviaco reparte uns folletos a coloríns
onde se fan eco do sentir regio tí al en diversas cidades
que contan con vos da compañia. lso chámase pre-rexio·nalismo do XVIII. Nen sequer
existe un par.isa~ ou unha realidade diferente, senón só un
' ilustrativo sentir espiritual .e
irracional. Acabaránnos· outorgando un sexto sentido como
-ás mulleres e aos animais
selvaxes.
•

A VIAXE DE FRAGA
Este oQ_xectivo está senda es.t~dado por Estados Unidos e por España

Manuel Fraga explorou no C~ribe
as posibilidades duo cámbio neg<?ciado en Cuba
desdicerse na Casa de Santa .f~a Democrática, constituida
Marta de Ortigueira de Miami, en
por cubanos moderados, contrámédio dun batifúndio onde os berios ao réx:ime socialista, pero
máis presentábeis en Europa,
rros de Franco, Franco acompañaron parte das suas palabras. · puideron trabar contacto máis
tarde c;:on Manuel Fraga.

•M.V.

Cun sombreiro de jipi-japa
de vinte dólares, e mentres
os seus baróns
negociaban con Vitorino,
Manuel Fraga to·mou terra
catro veces no Caribe,
xusto no perímetro que
rodea a illa de Cuba.
O seu aspecto de petrúcio
e a disculpa de ir a visitar
ás respeitivas colónias·
galegas contribuiron a
disimular o seu cometido.
En realidade, en Panamá, cuxo
ambiente de tensión non aclara
se ven de pasar unha guerra ou
está a piques de entrar neta, somente residen un par de centos
de galegos, constituindo un dos
grupos inmigrados máis reducidos. Manuel Fraga aterrou tamén en Santo Domingo , en
Puerto Rico e en Miami. Desde
Santo Domingo o obxeto da visita estivo claro : unha xornalista
do pais perguntoulle de cara ao
presidente galega se a sua visita
era para colaborar na constitución dun governo cubano no exílio. Fraga tivo que arrastrar desde o ventre a sua experiéncia de
estadista e negouno, pero quedou descuberto.

O alboroto de Miami

A misión de Fraga, claro está,
non era a de satisfacer os instintos da extrema-dereita, comodamente exiliada en Estados 'unidos, cuxos membros non fartaron
de chamar a Fidel asesino de
nenos, satrapa e oµtrbs insultos
inxeniosamente pensados.
O presidente da Xunta templou,
pediu respeto e mandou. Declarouse anti-comt.Jnista de nacemento, descalificou ao "dictador"
cubano con algodóns e- esixiu
para a illa unha "solución pacífica, negociada, á nicaraguana e
g non á rumana".
5

o
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Manuel Fraga no·n foi a preparar
un governo no exílio. A sua misión, probabelmente encargada
pola administración española,
era a de palpar o ambiente nos
paises da zona a respeito dunha
posíbel transición política na illa.
De Cuba faJou con Joaquin Balaguer, o anciano presidente de

Santo Domingo, e con Guillermo
Endara, o obeso mandatário de
Panamá. E Fidel foi obviamente
o tema protagonista do altercado
de Miami.
En Santo Domingo aclarou que a
finais de ano contaba estar na
Mabana e afirmou mesmo que xa poseia o visadq. Disto tivo que

Fraga logrou calmar a un auditório, máis partidário da .guerra
que da paz, rectificándose a respeito do que dixera o dia anterior, afirmando esta vez ·que "a
sua viaxe a Cuba non estaba
programada" e que "nunca faria
nada que poidera disgustar aos
exiliados". A. tranquilidade voltou
ao ambiente.
No exterior, membros da Plata-

"Hai que falar tamén do
. fracaso do capitalismo"
A visita de Manuel Fraga coincidiu coas declaracións de Fidel
Castro á axéncia Prensa Latina,
nas que sinalou que "debería talarse tanto do fracaso do capitalismo, como se fala agora do fracaso do socialismo nun reducido
número de paises. O capitalismo,
- engadiu,, fracasou en máis· de
cen paises que están vivindo un- .
ha situación realmente desesperada· de miséria, fame e atraso".
"Non entendo porque se esquece iso, afirmou o líder caribeño,
cando o capitalismo arruinou o
mundo, ten envenenados os
rios, os mares, a atmósfera, está
a destruir. a capa de .ozono e pode cambiar desastrosamente o
clima do planeta". · _·
A miséria _sobre a que se expresou Fidel Castro foi ben Visibel,
en Santo Domingo para os membros da expedición galega. A miséria e o caos rodeaban o hotel ·
de luxo onde se hospedaban.•
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XUSTIZA ESOCIEDADE
Juan Alberto Belloch
Julbe é-a chaqueta de
veludo ·do gran sanedrin
da xustiza española. Con ·
el senta no Consello
Xeral dó Poder Xudicial,
a asociación Xustícia ·
Democrática, Xuices
para a Democrácia, a
Asociación Pro Direitos
Humanos dó País Vasco

e várias instáncias
europeas en defensa das
.liberdades públicas. ·
Tamén os· seus nove ··
anos polémicos. como
maxistrado da Audiencia
de Biscaia. En Vigo falou
da formación dos xuices,
invitado pala asociación
Xusticia e Sociedade de
Galicia'

Juan

-Alberto
.

'

t

Belloch
'A pergunta
de quen xulga ,.
aos xulga.dores.non ten
hoXe resposta válida'

• G. LUCA DE TENA

•

Como membro ·de Xustiza Democrática e desde o Consello
Xeral do Poder Xudiciat ven defendendo a formación para me- .
·11orar a calidade da administración de Xustiza. Pensa que teria
sido distinto o proceso dos Gal ·
ou o dos que asasinaron a
Brouard se nos atopásemos ao
cabo dese plan de formación?

xuices. Se non hai un sistema de
xurado, é ·moi' difícil que se poda
acadar sen o nível mínimo de ere- ·
dibilidade pública. Ainda no suposto de que os tribunais fixesen todo
o estarzo subxectivo por seren absolutamente imparciais, e ainda
que lograsen selo, o que mal conseguirian seria a credibilidade pública. Témome que os instrumentos. actuais non chegan. Para esa
circunstáncia resulta imprescindíbel a institu'ción do xurado. De ·que
maneira pode hoxe o cidadán controlar ao xuiz? Pois a meio da crítica pública, dos meios de comunicación (que son un instrumento
.clave) e, obviaménte, tamén para
que calquera cidadán se atreva a
denunciar as actuacións dos xuices, dentro das canles xurisdicionais _e calquera que sexa o resultado que se produza. Pero o ceno, é
que o sistema hoxe non é o que o !
compre.

O que me parece evidente é, que ·
uns xuices ben formados teñen
máis instrumentos para .mellar realizaren a sua profisión. c·on eles,
teñen máis garantias os cidadáns
para levar até .o fin as consecuéncias dos séus instrumentos xurídicos. Pero non se podará falar dunha incidéncia directa nunca, Se logramos· uns xuices que como con. secuéncia dese plan de formación
se convertan en adalides dos vale. res democráticos tixados na constitución e fagan da sua profisión Poderiamos levar ·a pergunta un
nun exercício diário deses direitos, pouco máis alá e perguntarmos
pero non creo que se poda enlazar se existen tres poderes realmente
cun caso xudicial concreto.

Ese é o tema de fondo, a verdade. Coido que neste momento
efectivamente non existen os tres
poderes. O que pasa é que a
Como pode o cidadán defender- constitución do 78 senta as bases
>se do xuiz que ·comete inxusti- para que exista un deles que é o
zas?
·
·
· poder xudicial. Pero nunca nada
se fai por lei, nen sequer por
Eu penso 'que neste momento o constitución, ainda que o texto
sistema non é o axeitado. A per- fundamental recoñeza as premigunta de quen xulga aos xulgado- sas e as bases para que chegue a
res non ten resposta válida. Non a nacer ese poder do estado como
ten., desde o· meu ponto de vista, terceiro poder que é o xudicial. O
sen que se instaure un sistema de . que existe hoxe é unha adminisxustiza non técnica que xulgue aos tración de.. xustiza ·con pretensións

.Sen defensa
fronte aos xuices

de evoluir en poder xudicial. Pero
o proceso non está consolidado,
máis que no ámbito da función xudicial estrita, da función xurisdicional. O .que pasa é q1.,1e unha fun-

'NoN EXISTE PODER
XUDICIAL .
PLENAMENTE
DESENVOLVIDO
SEN UNHA POLICIA
· XUDICIAL
QUE DEPENDA
ORGANICAMENTE
DOSXUICES'

ción integral dun poder do Estado
non deberia comprender semente
·o exercício da función xtuisdicional, que é un aspecto, central pero non único.

Policía xudicial
só para opositores
A policia xudiclal, ainda non lograda, seria unha parte básica
dese función integral. Estamos a
ver estes dias como desde o governo sancionan a funcionários
que investigan os negócios de
Juan Guerra
Da policia xudicial levamos a 'talar
cousa de 17 anos. Este é o tempo
que hai que rematei a carreira de
Dereito. De estudante xa .falabamos desto dentro do Sindicato Democrático .de Estudiantes. Xa de
xuiz intervira nun traballo específi.:
co que fixera Xustiza Democrática.
lnsistírase no mesmo en Xuices
para a Democrácia. Pasan os anos

e os governos e os que están na
oposición son partidários da policia
xudicial pero asi que chegan ao
poder consideran que non é tan
claro. Non digo que aborreza o
asunto, porque creo nel, pero si algo de desesperanza de que algún
dia chegue a ser'realidade. Os argumentos obxectivos seguen a ser
os mesmos e son ainda válidos.
Precisamente non existe poder.xudicial plenamente desenvolvido
sen unha policia xudicial que deP,enda orgánicamente dos xuices.
E unha evidéncia que igual que
outras non tivo éxito particular
(porque están arfas de apoio polítlco) e asi foise a un modelo de dependér.icia funcional que pon de
releve insuficiéncias como as que
plantexa na segunda parte da pergunta. Que se poda abrir un expediente a un funcionário xudicial
mentres está a realiza~, unha determinada actuación, dependente
funcionalmente dun xuiz é algo
que non dá entendido o cidadán,
pero é que non se pode entender.

ducirse. aos seguintes termos. Non ·solucións a tese que o direito
hai problema nengun en que un constitucional ao traballo era real,
fiscal con estatuto xudicial sexa e obrigaba a lnstitucións Peniteninstructor. Pero a pergunta é: que ciárias a adxudicar postos de traestatuto terá o funcionário público ballo a presos. Como é sabido, o
que vai levar a instrucción? A nin- Tribunal Constitucional freóunos
guén lle preocupa particularmente absolutamente porque retruca que
que o leve a corporación dos xui- se non trata de dire~tos de execu~
ces ou dos fiscais. O cerne é que· ción imediata senón de desenvolou vamos cara un estatuto do fis- vemento progresivo, na medida
cal do distrito que implique garan- . en que lnstitucións Penitenciárias
tias análogas ás do· -xuiz, ou me- teña méios para criar postos de
llor é non tocar esa figura. O que traballo. O Constitucional que en
non parece razoábel é tender por tantas senténcias foi positivo e
un lado a facer un fiscal a cada confirmou moitos dos esquemas
máis dependente do executivo e que nos tiñamos, non oferece al2
polo outro darlle faculdades de ternativa nengul)ha neste asunto.
instrucción. As duas causas non. · Está pechado. E un tema no qu_e
As gar:antias de parcialidades son o pensamento xurídico está coxo
e non dá avanzado. Só se abren
menores.
camiños en aspectos sectoriais,
como o da taxicomania, onde se
Alternativas ás cárceres
apuntan alternativas concretas
Vostede ten dito que a cultura porque a serisibilidade social
da resignación fronte a adminis- aporta fórmulas.
tración de xustiza está a desaparecer. Pero temos a realidade
. das cárceres que na sua imensa 'Eu NON CREO
maioria está ocupadas por unha
povoaclón non resignada senón QUEA
Quen deberia poder sancionalo se- desesperada.
PENALIZACION
ria a autoridade xudicial, pero a capacidade de sanción e tamén de Cando me refería a cultura da re- DO CONSUMO
ascenso e promoción profisional signa.ción estaba a falar de que os DE DROGAS
(porque ás veces pensamos só na cidadáns protestan cada dia máis
capacidade negativa) deberta ter polos servizos da xustiza. Non es- SE VAIA DAR'
un único xefe, por decilo asi. Non é taba a falar obviamente da minoposibel garantir a lealdade nun ria que está privada de liberdade,
mecanismo de dobre dependéncia. Pero está claro que ese é outro
Cando asi o consigues , é a costa tema recurrente en todo o discurso progresista. Hoxe non ternos
do sacrificio de alguén.
tan claro como. nos anos setenta a
Respeito a que non hai vontade gran alternativa daquel tempo que
polftica, máis ben haberia que era o traballo como opción a pridicer que vontade política non vación de liberdade. O de privar
se realiza cando no poder. Non de liberdade parecíanos anacrónise sabe de partido politico que co e seguimos pensado asi. O
non proclame a sua intención de discurso teórico era claro abondo: É paradóxico que cando se proigual. que xa nesa altura non hai ducen avances nese campo, o
logra lo
quen poda comprender os maos Governo Central defenda a peEu lembro que os partidos políti- trat~s porque foron sustituidos po- nalización do consumo.
cos, polo menos os maioritários, la privación de li berdade, tamén
poñen nos seus programas depen- ésta é anacrónica con relación a Eu non creó que a penalización do
déncia funcional, non dependéncia alternativa do traballo vontário. consumo se vaia dar. Pareceriame
absurdo. O que se prevé nesta Leí
de Seguridade Cidadá é unha infracción administrativa, non penal,
sobre o consumo en lugares públicos. Ao meu ver é unha medida
completamente inútil. Dicer que lle
vas por unha multa a un consumidor públ ico ... Se consume no Ar- ·
chie de Madrid,, pode ser. P13ro o
que molesta a cidadania e trae de
cabeza ás policias locais é o con- ·
sumidor que non t~n un can e rouba un radio-casette para a dose
· seguinte., Multas acu.muladas? Paraque? E unha medida irrelevante.
O que pasa é q4e o movemento
desmobilizador non avanza no
conxunto.

'OauE EXISTE.
HOXE E UNHA
ADMINISTRACION
DE XUSTIZA
CON PRETENSIONS'
DE EVOLUIR EN
PODER XUDICIAL.
PERO O PROCESO
NON ESTA ·
CONSOLIDAD0 MÁIS
QUE NO ÁMBITO
DA FUNCION
XUDICIAL ESTRITA'

SIAS
ANXO IGLESIAS

na
licia

ªº
iªº
altan

gún
arser
ios.
.xuricio
de~es.

que
Jlar
)lítldei de
que
per<pecial
~ter-

mte
1lgo
ján,
1der.

Pero despois,chega a crise do petróleo do 73 e comezan a seren
recusados en toda Europa os~ imigrantes. Aumenta o-, paro e os sindicatos comezan a ter unha atitude en xeral bastante reaccionária
nestes temas, na. miña opinión,
cunha atitude gremial de defensa
do pasto de traballo con esquecemento de moitas outras cousas.
Paralelamente, a literatura )5:UrídiEn campaíia, .si •
ca correspondente. fréase. As al- ·
Pode ser. Claro que é ben doado ternativas ... chegados o caso sos·decir qúe policia xudicial si. Pero o tense que é anacrónica a prisión,
de se é funcional ou orgánica, é-.. pero non ternos avanzado cousa.
O pensamento progresista non
nota a pé de páxina.
ten aberto camiño para sair da criNa xudicatura tense defendido se do petróleo. Mesmo a idea do
tamén o modelo norte-americe- traballo é discutíbel porque poderia pensarse en traballos comunino de fiscal de distrito
tário~ de ínetole produtiva e debeDefendeuno algún xuiz progresista ria teritarse unha política de colaa ter.ro e fouce e con capacidade boración cos sindicatos, porque
dialéctica enorme. No congreso de sen eles non hai saida.
Xuices para a Democrácia de Donosti aprobáramos por case unani- Tamén coa patron~I
midade o critério de non ao fiscal
d.o distrito. o problema poderia rer ptaro. Bilbao sostivo en várias reorgánica. Esta palabra, orgánica,
forma parte dun património de ideas que sostemos no mundo xurídico case en exclusiva o conxunto
de asociacións progresistas e determinados sectores do ofício xudicial e da vida profisional. Non sei
se haberá algún partido político
que o manteña.

Antes que esa corñprensibilidade está a da lfngua própria.
A norma'ización lingüística tanto
aqui como no Pais Vasco e Catalunya está moi retrasada. En Catalunya algo mellar e en Galiza un
chisco máis adiantada ca no País
Basco. É algO' que está por facer,
pois que non se pode falar de normalizaci6n polo feito de que un
maxistrado faga un dia unha senténcia no idioma próprio. A normalización é algo máis, claro. A via
que eu quera utilizar (porque até
certo ponto forma parte das miñas
abrigas), é a dos convénios. Pala
viada formación póde~e · acadar a
normalización. A verdade é que
non é doado. Ternos a via dos cursos para os funcionários, que penso· propiciar. Pero de aí a que o interiorice o funcionário como mecanismo normal, forma parte dun proceso cultural atrapallado. E tanto
máis complicado mentres non te:.
ñas un marco social que o impoña.
se en Cataluña é máis rápido é ·
porque é un feito a normalización
na vida diária. En Biscaia, por
exemplo, a xudicatura non pode
ser cabeza de ponte para a normalización da lingua. cando non está
normalizado· na vida diária. Nese
casó, a nosa abriga e non constituir un freo.

En matéria de xustiza non hai estado das autonomips. Hai que comezar por aí. Nas autonomias históricas existe unha capacidade lexislativa e un executivo limitado.
O que desde logo non hai é un
poder xudicial._f;i. estrutura da administración de xustiza se non co·rresponde co modelo autonómico.
lsto trae problemas de toda caste.
Non existen consellos territoriais
do poder xudicial. Non parece mal
que o Consello Xeral do Poc:ter
Xudicial sexa elexido polo Parlamento, pero non está ben que os
parlamentos autonómicos non
controlen o órgano equivalente,
que podian ser ·as sás e-:¡uivalentes dos tribunais superiores de
xustiza. Parece de caixón que
esas sás de governo rematasen
como órgaos semellantes aos
consellos territoriais dentro de cada comunidade autónoma. O primeiro paso seria ese. O xudicial
segue a ser o único poder totalmente centralizado.

•

Especialización

-É un risco, pero só un risco. Non
a consecuéncia necesária da especialización. Lendo unha senténcia non de tribunais anglo-saxóns
senon do Tribunal Europeu de Di·reito Humanos, vese que o 80 por
cento dela 'está adicado a contar
feitos. Práticamente non existen
formulacións xurídicas. A especialización non signific·a para nada
utilización sacral do idioma, ocultación ou facer menos transparente o proceso de xusticia. O máis
sinxelo é encher sete fólios de
fundamentos xurídicos con doutriña de outres tribunais. O difícil é
acadar un resume asisado, preciso e obxectivo do conflito que tes
á vista. Se non se dá feito, é que
é unha mala senténcia. Facer unha senténcia comprensíbel é ben
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PASEO MARÍTIMO.
PRAIA DE COBAS
VIVEJRO -LUGO

TODO LUXO D,E DEIAUES

URBANTl/iCION CERRADA
XARDIN COLECTIVO
PISCINAS
CANCHA DE TENIS
X/MtfASIO
PARQUE INFANTIL
CARPINTERTA PRINCIPAL, CAOBA,
TEKA ECAJ?BAUO.
PARQUE EN SALON ECUAJ([OS.
CHEMlNE.
CRJSTALERJACUMAUTDUPLA.
ENTRADA SERVIW INDEPENDENTE.
ARMARIOS EMPOTRADOS ·
CALEFACCION INDEPENDENTE.
AUGA QUENfE INDIVIDUAL.
TENDEDtIRO EN CADA V/VENDA.
ANTENA PARABOUCA.
9ASCENSORES.

Para o poder xudicial non hai
autonomias.

VISITE PISO PILOTO
CHAVES EN XULLO

· no:~GA
CUESTIÓNDE NIVEL ·
Información:
Travesa de Vi/alba, 4-6
Te/fs. (982)56 22 I2 · 02 9I
27850 VIVEIRO (Lugo)

1

AGINCO, S.A.
-

fAX: (91)5716532

FINANCIACION A 1 O ANOS
NEGOCIABEL

~r

- - - - - - - -.- - , .,
Chame

1

ao Telf. (986) 43 38 30 1
e solicite as nosas
1
tarifas publicitarias

ABOBA TIBIA

é simplificación
A especialización da xudicatura
que fai Xusticia Democrática poderla distan(:iar ainda máls aos
xuices da cidadania

NA GALICIA,
E
NA··PRA/A.

máis difícil que facer unha que
non se entande.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

••
1
1
1' .
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., DESPOIS DA CRISE
DO PETROLEO DO 73·
COMEZAN A SEREN
RECUSADOS
EN TODA EUROPA ·
OS INMIGRANTES.
AUMENTA O PARO
· E OS SINDICATOS
COMEZAN A TER
UNHA ACTITUDE .
EN XERAL BASTANTE
REACCIONARIA
SOBRE O TRABALLO
COMO ALTERNATIVA
AOS CARCERES'

--

14

ANOSATDBA
Nº 481 -13 DE XUÑO DE 1991

~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~__e__

d e

Campaña

saneamento

d 9

g a. n d o

d e

m o n t e

I

SEN CARNE DE IDENTIDAD E
NON:SE VAI ANINGURES
.

oqu~

.

\

leñen propiedades colindantes cos

· pastos de gando de monte, saben mellor que ninguén,
tódolos problemas que este ocasiona. Para

.

'

.

se xurdise algún conflicto, sempre coa colaboración
dos equipos da Campaña de Saneamento Gandeiro.
A eliminación de reses bravas é obriga dos seus

solucionalos, a Consellería de Agricultura, Gandería e ·

propietarios, se estes non aparecen, as reses

Mon~es

capturadas estarán á súa disposición durante 8 días,

1

axúdalles con subvencións ó 100% a aquelas

obras que 'teñan como finalidade a aplicación do Plan·

pasando despois a poxa pública.
.

dé Saneamento Gandeiro para o gando de monte.

.

O saneamento do gando de monte evitará moitos

Lembre que é obrigatorio que todo o gando _vacún,

problemas e traerá beneficios ós seus propietarios.

ovino e cabrun estea identificado con seu número

Colabora co teu concello e coa Consellería de

individual e saneado: O gando non saneado, non

Agricultura, Gandería e Montes, entre todos

poderá ir a ·feiras nin mercados e o seu dono poderá

resolveremos estes problemas e conseguiremos un

. ser sancionado, ademais de non ter dereito a ningunha

gando mellor.

subvención.
En cad_a concello os alcaldes son os únicos
compete-ntes para tomar medidas de control qo
gando de monte e mediar entre as partes

--
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA
_GANDERÍA E MONTES

.DEBATE SOBRE AREFORMA DO SERVIZO MILITAR

EXÉRCITOS, PARA QUE?
SANTIAGO ALVITE - ANDRES.H. MOURIÑO

A aprobación da Lei ·de Obxección de Conciéncia (LOC) en Dece'mbro de 1984 polo
Govemo do PSOE foi un novo intento para
solucionar definitivamente un contencioso
que o .Estado mantiña coa Sociedade Civil
e que viña coleando desde o franquismo.
Mas a leí, lonxe de recoñecer o exercício
amplo do direito á Obxección de Conciéncia, apresenta-se como un mecanismo fondamente anti-democrático e discriminatório ·
que só recoñece o direito individual a ob- xectar, despoxado de todo contido anti-militarista e nidiamente supeditado ás necesidades militares. C.onstataba-se, pois, a
vontade política do Estado español (en
consonáncia coa maior parte dos estados
da Europa ocidental) de manter un exército
baseado no recrutamento forzoso e fronte
ao que a Obxección, mais que un direito
fundamental, pasaba a ser entendida como
unha realidade de feito que na prática había que acotar e restrinxir.
A nível social , se n embargo , o que se
constataba era un crecente descontento a
respeito do Servi zo Militar Obrigatório
(SMO). As causas deste descontento son
diversas: o progresivo distanciamento entre a Sociedade Civil e o Exército, institución esta de marcado carácter anti-democrático e cun dilatado historial de intervencionismo nos asuntos civis, opoñendo-se
frontalmente ás lexitimas aspiracións nacionais e sociais dos pavos do Estado español ; o coñecimento de certos dados que
a partir de 1983 son recollidos polos
méios de comunicación : o trato despótico
e inumano, as vexacións e novatadas que
sotren os soldados nos cuarteis e, vencellado a isto, o medre do número de acidentes e suicídios ; ó inconveniente que
supó.1 para a mocidade perder un ano da
sua vida cando as posibilidades de traballos son limitadas; o auxe dos nacionalismos, e a difusión dos ideais pacifistas·nun
mundo até hai pouco dividido en blocas
militares, enfrentados no estádio dunha
desorbitada carreira de armamentos e da
disuasión nuclear.

É neste contexto de contraposición entre
o plano institucional e o social no que o
sector máis decidido dos obxectores de
conciéncia organizados deseña a estratéxia da insubmisión que se apresenta como expresión aberta e explícita dese sentimento social anti -mili e como enfrentamento directo, radical , a un estado que
non permite que ninguén se acolla ao direito colectivo á liberdade de conciéncia
para disentir dos princípios básicos do
seu poder, isto é, do militarismo.
Asi, en Febreiro de 1989, coincidindo co
primeiro remprazo de incorporación a filas, os primeiros insubmisos negan-se,
colectiva e publicamente, a realizar o Servizo Militar (SM), apresentando-se diante
das autoridades militares. Coás apresentacións tentaban dar ·a coñecer a sua atitude, lexitimá-la socialmente e facer activa
esa conciéncia maioritária á co"ntra do
SMO. E de certo que conqueriron suscitar
as simpatias de importantes sectores sociais e abrir no seu seo un debate sobre
unha problemática que, como todo o relacionado co Exército e a "Defensa", hai
poucos anos era considerada ''tabu". Ademais, o afondamento no debate sobre o
SMO ameazaba con implicar á mesma
institución militar.

O mundo desde outra
perspectiva
·
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28015 Madrid
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Diante do desafio .da insubmisión o Governo adopta unha dupla via de actuación
para minar a protesta ao menor custe político posíbel.

nos cuarte is para ,investigar as denúncias
dos soldados, medida que ten sentido no
interese das queixas non. seren canalizadas através de organizacións non governamentais como son as óficinas de información para a defensa do soldado; a
transferéncia das tarefas de rec;rutamento
dos concellos aos próprios militares (o
queresolveria o problema da crecent~ negativa dos concellos a colaborar en tan
impopular cometido)-; o estabelecimento
dufl catálogo de direitos e deberes dos
solpados, e un novo intento de potenciapión do voluntariado especial (que lle abriría as portas ás mulleres) no camiño do
exército "mixto".
·

Por untia banda, opta por exercer unha
modalidade de represión que, mantida
nuns mínimos e buscando a exemplaridade do castigo, poda conter o medre da insubmisión ao tempo que evitar a criación
dun amplo movimento de solidariedade
cos presos. Mas este tipo de represión expresa a sua incapacidade para lexitimar
socialmente o encadeamento de todos os
insubmisos.
Por outra, inícia a posta en marcha da
Prestación Social Substitutória 9PSS) do
SMO: Prévia concertación de pastos con ·
organismos que teñen estabelecidas relacións de "clientelismo político" co Governo, os primeiros prestacionistas empezan
a realizar a PSS e son instrumentalizados
(mais ou menos conscientemente por parte destes) como os- "Obxectores bons" ;
que realizan un atractivo servizo á sociedade fronte aos "insolidários insubmisos"
aos que hai que illar socialmente e castigar, agachando asi que a Pss· non xurde
dunha toma de conciéncia por parte. do
Governo de dar cobertura ás necesidades
sociais, senón como parche a .unha política neo-liberal de redución do gasto social
e como servizo lexitimador do recrutamento forzoso para apontalar o fundapersoal (o que implicaba a aceitación do
mental, o SMO.
recrutamento forzoso por ser · menos custoso qüé o profisional).
Mália a posta en marcha da PSS, os obxectivos marcados polo Governo non se
Para reconstruir o consenso perdido, o
cumpriron minimamente. Previa-se a inGoverno ve-se n_a necesidade de ter que
corporación de 13.000 prestacionistas_papreparar unha nova reforma do SM. Ainda
ra o período 1989-1991 ; sen embargo, até
que a lei non foi apresentada, alguns aso 31 de Marzo de 1990 tan só se rexistra- . pectes transcenderon á opinión pública.
rori 445 incorporacións (cando habia unha
Sen cuestionar a obrigatoriedade do servídisponibilidade de case que 20.000 prescio, estabeleée como. tratamento de chotacionistas), senda bastante superior a cique a redución a nove meses (o que non
fra de insubmisos declarados ao SM e á
implica unha redución dos efectivos huPSS nesa data.
manos, senón das causas de isención) e
toda unha série de medidas destinadas a
A manifesta incapacidade destas medidas
mitigar os aspectos mais cruentos da acpara conter o medre da insubmisión e a
tual mili: un ha certa voluntariedade na insua crecente lexitimación social levou a
corporación entre os 18 e 23 anos co que
que o debate sobre o recrutamento forzose pretende satisfacer as queixas dos
so, xurdido á marxe da política oficial, remandos de imadurez dos mais novas e
matase por condicionar aos mesmos parque segundo ele~ é ·un factor de risco de
tidos do chamado "arco parlamentário"
acidentes, e a adaptación do destino ás
que o introduciron nos seus programas
cualidades e recursos dos recrutas; a popara rentabilizá-lo eleitoralmente. As'i, nos
sibilidade do "Defensor del Pueblo" entrar
últimos comícios xerais o CDS (ao que os
inquéritos vaticinaban-lle unha importante
perda de votos) lanzaba a proposta dunha
redución do tempo de mili a tres meses
como paso para, a médio prazo, ir cara un
CONSECUENCIA
exército profisional. A esta proposta sumaban-se PNV, CiU e EU e abrigaba a
OESTE
que o PP e o PSOE considerasen o asutCUESTIONAMENTO
no, chegando a manifestar este último
partido a sua disposición a asumir unha
SISTEMA DE
redución a nove meses.
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A consecuéncia deste cue"tionamento do
sistema dff recrutamento forzoso foi a creba dun "xeito de- consenso nacional sobre
o Exército que constitue un factor de consolidación social e de coesión das diferentes nacións (e que prepara asi á sociedade civil a aceitar tamén a creba dun consenso que, sobre a base da integración
do Estado español na OTAN, daba prioridad e á modernización dos armamentos
en detrimento do orzamento dedicado a

RECRUTAMENTO
FORZOSO FOI A CRÉBA
DUN "XEITO DE ¡
CONSENSO NACIONAL .
SOBRE O EXÉRCITO QUE
CONSTITUE UN FACTOR
DE CONSOLIDACION
SOCIAL"
VIAXES

Veleiro Bergantin por Holanda
Duas semanas de viaxe\ Unha semana a bordo
dos nosos antigos wleiros. Catro noites de hotel en Amsterdam. Duas noites na Franz.a. -Alr
tobus de luxo.
Saídas: en Xullo, Agosto e Setembro.
Prezo: Pta 79.000
Veleiro 8ergantin por Dlnamarta
19 dias de viaxe, unha semana no wleiro, 12
días de circuito por Dinamarca, aloxamento en
albergues.

Salta á vista que con todo este debate institucional tentan neutralizar a potencial crítica anti-militarista que se poderia derivar ·
da impopularidade .do SMO, poñendo
atrancos a que esta 'se transforme en activismo. Quer dicer, eluden entrar nas causas polas que o SM é tan opresivo para a
mocidade, agachando asi a verdadeira
eséncia do Exército que non -é outra que a
dunha estrutura fortemente xerarquizada
e autoritária como marco necesário para a
criación dos soldados (produto e axente
da institución militar) dispostos a matar
(ou morrer) cando o mando asi o ordee. O
Obxectivo último é preservar a existéncia
do Exército, freando e illando o movimento anti-militarista.
Neste ponto. é prioritário. para o m~vimen. to conquerir que as suas ideias, inequivocamente anti-militaristas, teñan unha implantación social 'o suficientemente ampja
como para posibilitar un espazo político
no que incidir na loita pela desaparición
dos exércitos. Para isto é necesário sair
da falsa dicotomia exérCito profisionalexército de reGrutamento forzoso, en térmos de custe/eficácia, para introducir no
debate a reflexión sobre os fins mesmos ··
do exército e o conceito de "Defensa nacional".
A xenocida guerra desatada polo Ocidente "civilizado" no Golfo Pérsico (e que
inaJgura os conflitos futuros na acuñada
"nova arde internacional") fai mais .nece.. sário ainda un debate social nos térmos
apontados. Coidamos que este debate ten
;1ue vir dado polo naso compromiso activo
coa Paz, entendida ·e~ta non só .como auséncia de guerras, senón tamén de inxustizas e opresións diversas. Porque son est~s as que fan necesários os exército.s,
dispostos a embarcar-se en conflitos armados · nos que o único que se defende
son os priviléxios duns poucos, os poderosos, á contra deses dous terc.ios da humanidade que hoxe fican na pobrez~.
A abolición do SM e a conscrición é un
.paso no camiño da desaparición dos ·
exérctios, a desmilitarización total da sociedade e o estabelecimentd dunhas
relacións humanas de respeito e sof.idariedade , base para o artellamento dunha
conceición da defensa ao servizo dos po- vos, diferente á dos belicistas e asasinos
estados que recentemente masacráron a
milleiros de inocentes seres hull)anos. •
Santiago Alite e Añdrés Hernández Mouriño
son insubmisos, membros do Colectivo Anti-militarista Rompamfilas e da Asemblea Nacional
de Obxección de Conciéncia.

PARA
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Saídas: en Agosto
Prem: Pta. 99.000
Veleiro por Inglaterra e País de Gales
20 dias de viaxe, unha semana en bergantin,
_,.unha semana de circuito-por Gales, 3 noites
en Londres.
Saida: 5 de Agosto
Prem: Pta. 109.000

NawgacÍón polas Olas Xónicas
Nun motCM!leito de luxo, dm! o PiJeo deica

VERÁN
Corfu. Ademais, 6 ooites de hotel;\Qos.
Saídas: Xullo e Agosto
Prezo: Pta. 154.000

~

... E ademais: V'iaxes por Islándia, Cabo Nor·
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India e o Nepal, lndonésia, Austrália,
trekkings, CanOOá, USA, México e Guatemala,
Peru e Bolivia, Eaalor e Colómbia, lllas Galáp.1gos, Ruta deQra:as a Manall.5
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CARTAS
ORTOGRAFIA
No número 475 d'A Nosa Terra,
página 17, Xan Carballa tala sobre "a necesidade de que volte
ao primeiro plano o proceso de
normalización do galego, desactivada a viruléncia do debate ortográfico"-. Entre parenteses explica
que "a rixidez deixou pasa a unha meirande flexibilidade". E que
"flexibilidade"? Nada menos que
umha ''flexibilidade coas distintas
opcións que a própria norma oficial permite"(!!!). Ora essa!

XOSÉ LOIS

.
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í
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Quc:J.rito ao "debate ortográfico"
(que Xan Carballa tem o gasto
de "desactivar") cunipria dizer
duas palavras: nunca existiu. Por
exerriplo, na televisom pudemos
assistir a programas em que se
debatia acerca das autovías, do
aborto, do sector lácteo ou dos
incendios .flore~tais. Mas viu o
senhor Carballa algum programa
em que os respÓhsáveis do ILG
abordassem com representantes do reintegracionismo -isto
é: do nacionalismó lingüístico-:."debate ortográfico"? .

De facto, a actual situac;;:om linguística da Galiza tem umha explicac;om bem singela. Os velhos
livros da escala diziam-nos que
Viriato era um pastor lusitano levantado contra a poderosa Roma. Nem os melhores generais
romanos podiam vence-lo, de
modo que decidírom comprar
dous dos seus oficiais para que
o matassem enquanto dormia.
Também assim prenderom Jésus Cristo, vendido por um dos
seus apóstolos. Senhor Carballa,
"decerto vos digo que já tenhem
_a sua recompensa" e "como pode is vós crer, pois recebeis glória os uns dos outros?".
A n9sa língua é oficial na ONU e
na CEE, mais em sete estados
indepeJJdentes. da Europa, América e Africa. E~tretanto, no seu

Doutra banda, se esse cheque
em branca é entregado finalmente como tudo fai presagiar, "para
cortarlle o camiño
direita" ou
para o que demos seja, com que
legitimidade nos vai pedir o BNG
apoio no futuro? Que razoamento invalidará a odiosa lógica do
voto-útil, sem mediac;óes, ao Parido Socialista?

JULIO BÉJAR
(A Corunha)

a
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O que Xan Carballa denomina
eufemisticamente "debate ortográfico" é, na realidade, brutal
repressom do reintegracionismo,
"que é decerto o galeguismo linguístico mais conspícuo e acreditado", em p~lavras do Profesor
Gil Hernández.

ros do porco Schwarkopf e da
.CIA. Náó entendemos, porque
náo há Deus que o entenda, que
esquerda signifique carcas bancárias cheias a rebossar, nem
FILESA, Juan Guerra ou Paco
Vázquez, nem patrioterismo andaluz, nem explorac;áo, nem socialismo. Nénhuma mente sana
o pode entender por muitos Manuel Fragas e paleocapitalistas
de museu que nos queiran pintar
os amigos do Bloque . .

a
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veráo asumir é simplés sarcasmo- com os governos e aparelhos de pdder municipal dos que
em boa lógica poderiam ter ficado perfeitamente margem. Pode ve-los estregando as máos.
Desconhec;o a ciencia certa o
que querem significar os amigos
de ANT ao dizer que "ao BNG
permítelle a sua estrutura abarcar novas campos ideolóxicos",
quic;á por náo ter ainda muito
claro, embora cada vez o tenha
im pouco mais, o campo que
ocupam actualmente. Mas se essa permissividade traduze-se por
um acaso em brindar enclaves
de poder aos caciques do
PSOE, a mafiosos como Soto ou
seja, por simples megalomanía,
pelo estúpido prazer de "fazer
rabiar a Don Manuel" o Bloque, e
p.or passiva todos nós, vamo-lo
pagar muito caro.

berc;;:o, na Galiza, continua a ser
perseguida, deturpada, discriminada, confinada em ghettos ...
Mas apesar dos seus inimigos
estrangeiros e dos galegos colaboracionistas, segue a resistir e
·vencerá.
Nem o Estado espanhol nem o
"governo autónomo" de Fraga
estám interessados na normali·zac;om do galega. Ao contrário,
pois sabem que a primeira con. seqüencia disso- seria o fim do
espanhol na Nossa Terra e que a
língua será, como dizia Pondal,
"um lábaro sagrado que ao triunfo guiará".
..
JOAM A. SARZEDAS
(Cedeira)

Tudo parece indicar que este
4,6% do eleitorado vai permitir
em boa media, náo sei até que
ponto conscientemente, que o
tecldo homogeneizador da maquinária do poder estatal, do
PSOE," se assente sem o menor
quebradeiro de cabec;a desde os
·peque nos concelhos até ·os
maiores núcleos de populac;áo
na faz da Galiza. Outro tanto
propiciará, já a nível de Estado,
a .coaligac;áo ·Izquierda Unida
(muito apesar da contrastada honestidade de Pablo Castellano e
outras vozes minoritár~as, por
suposto), supeditando a sua autonomia organizativa a esse falaz axioma de que "náo apoiar
aos socialistas é fazer o jogo
direita".

a

Ó BNG E A DIREITA
O. projecto pluriclassista (?) ·que
representa hoje o BNG vem de
passar urna importante reválida,
convertendo-se na quarta forc;a
mais votada por esse 60% de
galegas 19s que o 26-M acudí-

PRESENTACIÓN ·

rom ás urnas.

Mas o caso é que as hordas de
González Márquez e família, o
"clan da tortilla", vam-se encontrar de balde -o desses fantasmai s pontos mínmos que de-

Se entramos por um momento
no jogo desse mistificador enunciado, dessa metáfora topológica
já caduca e risoriamente comovedora -como antrgualha que
é- consistente em delimitar o
político na esquerda e a direita,
dificilmente poderemos entender
que no Bloque conceituem como
esquerda ao único partido que
vem de apoiar no Congresso a
permanencia da pena de marte
no texto constitucional , ao mesmo partido que encobre zelosamente a trama dos GAL, que está salpicado até a médula com o
sangue de Brouard, Muguruza e
outros; o partido que propícia o
extermínio da disidencia nos cárceres e que leva a chupar trena
a Xavier Porto, quer dizer aos insumissos; que a golpe de maiorias absolutas trouxo toda a miséria deste mundo de nosso a
Vigo, Ferro! , ás gentes oo agro;
o partido, a política, contra a que
se levárom adiante as folgas nacionais ·galegas, os palanganei-

Náo , fazendo nossas as palavras do professor Albiac, direita
náo significa rigorosamente NADA. De significar algo só poderia
ser partido de poder e ordem .
Ou o que é o mesmo: PSOE.
Essa é a única "direita que recorihecemos e que vós, malditos sejadesl, ides abrir de par
em par as portas.

a
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DESPOIS DO "Ñ" ·
Andam os espanhois muitos magoados com o assunto do "ñ" e
nom sem motivo. A exigencia
por parte das Comunidades Europeias para que o governo do
Estado Espanhol suprima o "ñ"
dos ordenadores e das impressoras nom é mais que um acto
de colonialismo lingu ístico disfarc;ado de utilidade e argumentado economicamente dem dados muito fundamentados. Este
é o mesmo argumento utilizado
para a respresentac;om do mesmo fonema na grafia galega. Assim o "nh" tradicional e histórico
galega foi suplantado num acto
do mais puro colonialismo dos
próprios colonizadores "gallegos"
na Galiza, polo "ñ" castelhano.
Agora na hipotética e injusta decl inac;om dos responsáveis espanhois no assunto, de seguido
e a reboque de tal decissom, outro tanto farám os "regionalistas
gallegos. Se algum dia suprimir
o "ñ" -nestas ou noutras circunstáncias- de facto será suprimido
em galega. A demonstac;om está próxima no tratamento do "ch"
espanhol como dígrafo já.
MANUEL CAMPOS

·

Ricardo Carballo Calero
A razón da·esperanza

Ferrol
Dia 13 de Xuño ás 20 h. na Libraria Sargadelos
Cesáreo S~nchez, Francisco Rgdríguez, Francisco Salinas, Albe1 Le
Ansede, Martiño Montero

A Coruña
Dia 25 ás 20 h. nos locais do CGAI (Rua Durán Loriga)
Pilar Garcia Negro, Alberte Ansede, Carlos Paulo Martínez Pereiro
e Miguel Anxo Fernán Vello
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As mulle.res somos
Á VENDA o PRÓXIMO DIA 27 co EXEMPLAR DO PERlóoico
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A casa da Fundación Cela
unha illa millonária nunha cultura sen cartos
1

O N~bel con~eguiu 237 millóns

fla Xunta e c.ompromiso das Deputación p~a os gastos corre~tes n~ futuro :
c~ón privada, a Fundación Barrié

•x.c

dela Maza.

237 millóns para reabilitar a
Casa dos Coengos e 50_
millóns máis en moblaxe,
roáis a aportación duo garda
permanente con salário
municipal e a financiación
dos gastos correntes da
Fundación por parte 4as
catro Deputacións e a ·
Fundación Barrié son parte
dos custes da recén
i!iaugurada sede da
Fundación Cela. A
aportación documental
estímase dun valor, segundo
Dario Vtllanueva, "nun
cálculo feito á baixa, en
1.000 millóns de pesetas".
Pésie a tan elevado
investimento público a casa
non con"1 con nengun
espácio con tal carácter.
O Nobel-89 ten manifestado que
lle gostaria que os seus viciños
poideran disfrutar das instalacións
que albergan a Fundación do seu
nome como unha espécie de Casa
de Cultura. Sen embargona·reabilitación realizada polo arquitecto Alvaro Caroncho, non se contempla
un espácio desas características. A

Sumar persoalidades _

crecente cifra de cartos investidos
pola Xunta, nunha obra ainda non
definitivamente entregada, acérca_Se aos 240 millóns de pesetas para
o proceso de reabilitación da Casa
dos Coengos da colexiata de Iria
Flávia. Un custe que foi medrando
desde aqueles 150 millóns iniciais
dos qne se falou. A sofisticación
dalguns dos aspectos da obra -ten
por exemplo unha cámara courazada nos sotos da casa- e o uso dunha
ornamentación de luxo, foi quen de
elevar un orzamento que fix:o que
nas últimas semanas, e por orde directa do presidente da Xunta, na

Conselleria de Cultura se tivesen
que mover partidas presupostárias
para poder facer frente aos gastos.
A fasquia da reabilitación, suscita
opinións discrepantes en ambientes
profisionais "está sobredimensionado e finalmente non resposta nen
a un critério histórico nen fai grandes innovacións. Mesmo a instalación da Sarita, que é vontade de
Cela, rompe a estética perseguida".
O edificio da Fundación Cela consta de planta baixa con catro salas:
unha é despacho de direción, outra
para xuntas e nas outras duas est:á a

biblioteca. Na parte alta ten unha
sección que é a vivenda de Cela,
con dormitório ~ déspacho e outra
parte alberga a codña e dous cuar'
tos para bolseiros.
1\. moblaxe do in~rior da casa cus-·
tou perto de 50 millóns e foi financiada polo Ministério de Cultura,
cuxo titular Solé Tura estivo pres~nte na inauguración cunha longa
' estea de persoeiros e toda a grei
que move tras de si Cela. Os gastos
futuros da Fundación serán sufragados tamén pola cidadania através
das Deputacións por unha institu-

e

XAN CARBALLA

Nunhá breve entrevista de Ignácio
Amestoy a Rafael Flórez, que ven
de publicar "Camilo de Camilos",
contesta con brevidade:
-Quen o fixo Nóbel?
-ORei
-Qué lle queda por facer?
-Unhas memórias sinceiras
-E a Fundación?
-Forma parte dµnha montaxe.
A montaxe da que fala Flórez, que
coñeceu a Cela no 42 na revista
"Escorial" presentado pbr Dioniso ,
Ri~ejo, foi regada con 240 millóns da Xunta, 50 do Ministério
de Cultura, persoal pagado polo

\

{

CARTOS A MARES
PARA UN RESISTIDOR
Cela apre énta e. con ese cinismo
distanciado adobiado co prebe do
inxénio que empre adoita nas uas
intervencións públicas. como un
resistidor, "en España só sai adiante quen resiste". O producto arquimillonário no que repousará a sua
obra pasada, presente e futura, seria a resultante dese carácter de res is tente. Desta maneira a única
xustificación que caberia dar ao interese público seria o que supón a
recén nada Fundación Cela como
foco de cultura. Este debate, que
debeu ser prévio á hora dese desembarco millonário, foi ultrapásado co argumento de autoridade que
supuxo desde Outubro de 1989 a concesión do Prémio Nobel ao autor padronés.

1

concello de Padrón e cactos de
mantimento das D.eputacións. Así
calquera resiste!
'
Ainda que as comparacións sexan
odiosas, o investimento realizado
debe contemplarse no contexto da
realidade cultural do país no que se
instala a Fundación Cela por razóns_de nacimento, a maiores de
que como dicia Alonso Montero
(vid. ANT. nº 405), "Creo que convén dicer que Cela non ten características de home galego, nen seu
humor, nen o seu sarcasmo; nen a
sua vea satírica ·entran dentro do
que eu entendo o código cultural
galego. É pois un extraordinário
escritor que naqm en Galicia".

guras literárias -sen entrar noutras
artes- deixan en moi mal lugar ás
institucións a,utonómicas que desembarcaron co ouro da Xunta a
aportar a unha Fundación privada
unha infrastrutura que ano tras ano
negan ou cicatean ás figuras da
cultura e literatura galegas nas que
non se pode incluir, mália ser un
brilante .escritor nado no noso país.
a Camilo José Cela.

Duas cereixas máis para completar
a dúcia. A casa de Curros en Celanova, obxecto dun ímprobo esforzo
colectivo para ser recuperada, espera ano tras ano unha definitiva solu. ción, no que o montante económico
a investir é ridículo en comparanza
co mareo de cartos da Casa dos CoNo mesmo Padrón está a casa de
engos. A última para Castelao. Can- Rosalia de Castro. Compra<!a a
do a exposición do Ministéno de
meio do esforzo persoal dun fato
Cultura (1986), falouse de montar
de galeguistas, esta institución é
unha, exposición permanente cos
conservada tamén grácias a difepaneis que a compoñian, e que eran
rentes esforzos persoais, a anos luz
un percorrido didáctico e atractivo
do luxo que agora se_inaugura, e . pola obra dunha das glórias maiores
sen que teña, por parte das institudonoso país. A idea de annala percións, o interese en convertela en
manentemente nun edificio, coa infaro que alumee o esforzo de revi·tep.ción de que servise de imán para
talización .dunha cultura acosada.
achegar e agrupar os seus orixinais
-e Castelao, como é ben s~bido, ten
Unha visita demorada aos diferenmoito e moi incjsivo que amosar- e
tes centros adicados a escritores no
poñer en circulación a sua obra e o
noso país (Rosalia, Otero, Ramón
seu pensamento. Hai uns anos siCabanillas, ... ), ou aos centros que
tuábanse os devanditos paneis nos
armacenan as bibliotecas e orixi:_sotos sen blindaxe da Deputación
nais das nosas máis importantes fi•
de Pontevedra.

o

Casas de

Curros Enríquez
(Celanova)
e Rosalla de
Castro (Padrón),
ambaseduas
recuperadas
• mantidas
coesforzo
colectivo e

pesie a cicateria
institucional

Non hai dúbida que a composición
do Comité de Honra da Fundación
CJC e do próprio Patronato reune
simbolismos de todas partes e concerta no seu seo intereses de todo
tipo: Presidido polos Reís de Espa,ña, no Comité de Honor inclue aos
rectores das Universidades que nomearon honoris causa a Cela, o
Ministro de Cultura, o presidente
do Consello Social da Uniyersidade compostelana, o director da
RAE e da RAG, Carmela Diaz de
Rábago e Mario Conde. No Patronato, presidido polo próprio Cela e
coa vicepre.s idéncia primeira da
sua actual esposa Marina Castaño,
estan integrados Sabino Femández
Campo; Carmen Balcells, os ir- .
máns do escritor Ana e Xosé Luis,
Luis Guuncho, o rector .d a Universidade de Santiago, os presidentes
das catro Deputacións, o 'alcalde de
Padrón e os ·secretários xerais das
Fundación Bartié e Banesto, até
completar unha lista de 21 persoas
na última revisión acordada.

As institucións implicadas comproinetéronse a financiar os gastos ordinários e a Universidade a aportar
persoal facultativo. O Concello do
Padrón correrá cos gastos de salário do garda da Fundación. Todo
queda na casa.
•
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ses. nas que se debería apoiar unha
racionalidade alternativa: no canto
da racionalidade instrumental científico-técnica, unha racionalidade
ecolóxica. Porque o que é obvio
para o autor é que a soluéión ó drama: ecolóxico non vai vir da man ·
das opcións postmodernas. Non é
cértificando o fracaso da razón como se pode supera-lo fracaso da
modernidade_ Pola contra, para Nel
Rodríguez a súa proposta de "ra. cionalidade ecolóxica" significa a
revitalización do ve11o proxecto
ilustrado e, aínda máis, do proxec- .
to de racionalidade eticamente
comprometida que se fundou hai
vintesete séculos en Grecia.

BROS ·

Contra razóri
--instrumental,
razón ecolóxiéa
O au.tor do -libro -Nel Rodríguez,
·profesor de Estética na Universidade compostelá, un dos-principais
animadores da recén nada Socieda- ·
de· Galega de Filosofía- empeza
reivindicando para a filosofía un
labor que, segundo dá a entender,
se ten abandonado: pensa-lo propito tempo (eis o nome que, como
editor, buscou para a colección na
que o libro aparece), comprometelo perisamento cos problemas que
caracterizan á nosa actualidade,
comprometelo na procura de solucións_ fronte a unha filosofía arqueolóxica, historicista, ou especulativa, teoricista, unha filosofía que
recupere a tensión da acción.
O presente, para Nel Rodríguez,
ten un nome indiscu.tible: crise
ecolóxica. Unha crise que presiona
sobre o pensamento coa u'rxencia
da ameaza irreparable. Esta é a explícita advertencia: ou pensámo-la
crise ecolóxica para-lle encontrar
solución, ou previsiblemente non
haberá pensamento futuro, non haberá niñ pensamento nin futuro.

Toda a primeira parte do libro é.un
catálogo dos procesos contraecolóE é aquí onde aparecen os problexicos que están a poñer en perigo
mas e se multiplican as dúbidas e
a sobrevivencia da vida no planeta - as preguntas. Porqúe a crise da
Terra (único' no que sabemos que
modernidade e, con ela, a crise da
hai e é posible}: a deforestación, os
racionalidade,- non parece unha
procesos contaminantes derivados
simple crise· de opcións. Non se
da actual lóxica do desenvolvetrata de escoller esta ou aquela
mento industrial, a chuvia ácida, a
"racionalidade". E este é xa o prinuclearización; tamén a explosión
meiró e fundamenta.l problema:
demográfica cos seus correlatos en
¿Hai "razón" ou "razóns"? ¿Acaso
forma de fame, migracións e "refuse pode refunda-lo vello e belo
xiados ecolóxicos''.
proxecto ilustrado talando de "razóns" antitéticas? ¿Non se está a
Xa esta primeira parte abonda para
Os viaxeiros da luz, de A_rmeguín.
xustifica-la obra_ É o primeiro esforzo, en lingua galega (que eu coñeza), por dar unha visión global
dos feQómenos que caracterizan á
crise ecolóxica. Tampouco noutras
Iínguas, doadamente asequibles no
noso mercado ,editorial, c-oñezo outros textos que proporcionen unha
información igual de actualizada e
sistematizada. Quizais só se poida
obxectar que o esforzo de síntese, e
. a explícita militancia pro-ecolóxica, teñan conducido a obviar certos
debates nos _que o lector desexaría
tamén contar cos argumentos e os
datos dos contradictores: por exemplo, en relación coa chuvia ácida, o ·
buraco de ozono e a custión nuclear. En calquer caso é evidente que
estes _- os contradictores, os que
seguen empeñados en negar que a
industrialización estea a pop.er en
peri.go a vida sobre a terra- contan
con mil plataformas privilexiadas
para espalla-las súas teses.

mesturar perigosamente o plano
epistemolóxico co ético-práctico,
único onde' a oposición racionalidade "técnico-instrumental" / racionalidade "ecolóxiea" pode cobrar senso?
·
O autor parece recoñecer en parte
isto cando -páx_ 178- anuncia:
"Mais cómpre deixar agora o dis- .
curso voluntarista, que é apelación
ó compromiso ético, e recuperar,
por un intre, a realidade". Velaí o
problema: quizai.s a cuestión ecolóxica non sexa solucionable no marco dun discurso "voluntarista", se- .
nón xustamente "realista". No discurso predominante nesta segunda
parte hai -paréceme- un exc~so
de "deqes" onde aínda tiña que esta-Jo territorio do "é".
E, non obstante, causa mágoa facer
este tipo de obxeccións. Nun intre .
no que se nos quere impór a elec_ción entre un pragmatismo desencantado que tende a xustifica-lo
existente xustamente baixo o suposto dun certo "principio de realidade'', ou a recuperación das vellas
escatoloxías tradicionais de fundamentación relixiosa, o esforzo por

A segunda parte propón unha reflexión sobre o tipo de racionalida-.
de que está nas orixes <lesa catástrofe ecolóxica, para apunta-las ba-

DOCUMENTO

paraugas azul

w·nim

Aventura
enNassau

Paíxóns
privadas ·

8iei10 Iglesias A:11áxo

Historia dun paraugas azul. X. Miranda . Unha lectura indispensable
este verán pola calidade do seu estilo
narrativo xa recoñecido co Premio de
Novela Manuel García Barros.

Aventura en Nassau. Bieito Iglesias.
Un relato cheo de erotismo e sensualidade. Despois de lelo , o verán será
distinto.

Paixóns privadas. X. R. Pena. Revela a madurez do seu escritor -gañador do Premio Xerais 1987- que
xa levaba catre anos sen presenta r
ningunha obra:

En Memoria da Guerrilla, Santiago
Alvarez ofrécenos unha serie de valiosos documentos sobre a resisten ·
cia republicana nas montañas de Galicia 1936-1951 .

Cunquelro. X. F. Armesto. Vetaqui
unha das liguras máis sobranceiras
das nosas letras e, sen embargo,
en moitos aspectos. un gran descoñecido.

X ERAIS
loll ¡

~"
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O QUE GALICIA TEN QUE LEA

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE

Ne! Rodríguez Ria!. O planeta ferido. Por
unha razón ecolóxica. Editorial.Novo Século_ Col. "Pensa-lo nos.o tempo". lria Flavia,
1991.
.

Banda sonora
convertida
en disco
Armeguin:
Os viaxeiros da luz

TÓDALAS LECTURAS QUE LLE QUEIRAS DAR ÓVERÁN
Hisw~~··zn

·recuperar e poñer ó día o alento
ilustrado da razón, a priori debe
s~r sempre ben re~ibido: Queden .
as obxeccións -que, en calquera
caso, se han mover na mesma dirección da sobria e estricta racionalidade- para un máis traballado vagar a posteriori, onde, presumo, o diálogo crítico non fará
senón arrequece-lo interese da pluralidade de suxerencias que este libro abre.
•

Disparos . X. Navaza. Un repaso
descarnado á' historia da violencia
dende a revolución cubana e o se-'
cuestro do Santa María ata o Exérci·
to' Guerrilleiro do Pavo Galega.

-

Unha anédota conxuntural como
unha viaxe en auto-stop permitiu
aos músicos de "Armeguín" entrar
pola porta grande das producións
musicais ao facilitarlle a composición e interpretación da banda sonora da série televisiva "Os viaxeiros da Luz" (TVG), que se ben no
seu aspecto documental deixou
bastante que desexar, atopou no
suporte musical o acougo no que
salvar canta deficiencia pudesen
acumular nos· restantes apartados
do programa. E é que un.ha produción áudio-visual, cando non logra
acadar un equilíbrio entre os seus
distintos componentes, fica nun
traballo descoordenado, no que, finalmente, algo por forza vai resultar "salvábel", ainda que só sexa
por mor do inevitábel agrávio
comparativo entre imaxe, voz, música, etc.. Esta estrea discográfica
de ''Armeguín", ademais de ser valorada en función da sua própria
condición de "banda sonora'', colocado unha vez o disco sobre "o
prato" , cobra valor próprio ante
ouvidos neutros. De entrada, detéctase que estamos ante sete múscios
maduros, con ideas, recursos, gasto e todo canto se pode detectar,
mda que non describer, nesta profi, sión. O numeroso do fato artístico
redunda nunha maior variedade de
influéncias, froito da diversidade
da 'personalidade artística de cada
un dos integrantes, sendo este un
eclecticismo dixerido colectivamente; quer dicer: o que aqui se
escoita soa a compacto, a "todo
un" como colectivo.
Non podemos por menos que felicitar a "Armeguín" polo oportuno
da sua aparición discográfica, precedida de vários anos de traballo
prévio, xa que a febre "new age"
que estamos a viver parece favorecerlles, e eles esán en parte empa- rentados con tal corrente, a xulgar
por algunhas composicións do dis·co: e menos mal que ' unha deias
("Intro-Trullada"), está baseada na
tradicionar "Esta noite hai únha
fia", que no seu día versionearon
"Milladoiro", co cal esta xeira cibemé)ica, da frialdade, que estamos a viver, tamén na música, é
menos "yuppi" na arte destes galegos que non deixan escapar a sua
condicións de tais, inda indo de
"modernos".
O disco é, certamente, de "ensoV

G~~O
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ver o personaxe, ·para darlle tanta
ño'', con todo o que iso conleva de
vida como' paran pensar que e~ta
positivo e negativo: a .1.ins pode pamos <liante dunha muller cercana e
recer.lle excesivamente "amábel" e
descafeinado, e outros verán nel o
non dun ente de ficción.
cúmio da beleza;· pero a estas altuA extraordinária fotografia de Al- ,
•
ras, e en vista do destino final doucaíne -igual de seÍl.síbel na hora .
tros grupos (enténdase o desaparede fotografar o último encontro
cido "Doa"), ninguén parece estar
dos amantes na estación do tren,
pola pureza sonora, e quen máis
quen menos opta por uns condi- · coma na iluminación · das escenas
eróticas -confirma que é un dos
mentos, que oeste caso son "pegomellores operadores do cine eurotes naturistas", que "enganchan"
xa na primeira escoita. A obra é tapeo. Algo que desde o prodíxio de
mén de carácter circular, pois
Sur, de Víctor Erice, xa estaba clamelodia central é repetida ao Ion- . ro. A fotografia de Amantes devolgo da gravación en diferentes verA opera prima, como directora, de
ve ao espectador a luz dos anos
sións, servindo de indicador que
cincuenta, sen nece.sidade de gran
Ana Belén é a adaptación dunha
guia camiñante na su aviaxe. Nunnovela-relato-ensaio de Carmen Riattrezo, vestuário ou caracterizaco Godoy, un produto literario (?)
ha <lesas pasaxes, e nalgunha oución de actores e decorados. A sua
de moi póuca altura e grande poputra, a voz de Susana Varela, moi
é unha luz que vai direita ao mislaridade sobre as relacións discrimilucida, sérvenos de compaña hutério das cousas, dunha maneira
natórias -que- sofre a muller españomana. Polo meio, e para alívio dos
moi sÍiílples.
+
·e.A.
la. O produtor -Andrés Vicente.
puristas, aparecen pezas instru_mentais "espidas", na máis pura
tradición da ortodóxia floclórica, e
dada a variedade musical rexistrada, o disco resulta dunha audición
moi agradábel.

Gómez- , mañdo na vida real ·da
escritora, decidíu que neste ano, coa
filmación da "escandalosa" As ida- '
des de Lulú, conseguir outro éxito
mediante a· resurrección da chamada "comédia madrileña", ;aquel
invento de facer "rohmers" caseiros
dirixidos por Colomo e Trueba.
Neste caso, foi ana Belén a eleiida,
cunha boa equipa técnica. Despois
de ollar a fita, compréndese que a
sua eleición foi máis unha cuestión de popularidade cantante-actriz
ca dos seus méritos como directora.
A película é un intento de retrato
dunha parella de yuppies, por suposto madrileños. Carmen maura
fai de Carmen Maura por centésima vez nun persoaxe que irritará ás
feministas pola sua pouca· credibilidade. Contodo, a pior parte lévaa o
personaxe de Antonio Resines: o
actor, que inexplicabelrñente segue

Estertores
dacomédia
madrileña

Como ser muller
e non morrer
no intento

a

SERVIZO INTEGRAL

estando na maior parte dos poucos ·
repartos do cine hispano, fai un persoaxe que quer ser tan machista e
odioso que resulta insuportábel aos
cinco minutos.
O talento de Ana Belén como directora duns diálogos que batena
marca da estulticia e de tér a mobilidade da cámara nun Findus, mcapaz de adaptar o movimento dos
persoaxes ao da história. No xogo '
do plano-contraplano hai moitos
exemplos do que non debe facerse
nunca á hora de rodar.
Unha película sen nengun sentido.
O único que demonstra é que un director non se pode facer. da noite
para a mañá por imperativos da fama ou da popularidade do personaxe en cuestión.
+
CARLOS AMARO

VIVENDA

Por engadido, contan con duas excepcionais colaboracións ben aprovei tadas: Carlos Núñez no "ulleann pipe" e máis Carlos Castro na
percusión. A categoría da obra ben
xustifica tais aportacións "extra".
Con todo iso, "Armbegufn" conságrase como un grupo tan xoven como profisional. Dificilmente poderian comezar con mellor tarxeta de
presentación.
+
XOAN M. ESTÉVEZ

Triángulo
amoroso
en negro
Amantes
Amantes é a película de máis éxito
--e tamén pode ser que a únicado cine español deste ano. Con toda xu tiza, porque ten unha história moi ben escrita por Aranda e
outros dous guionistas, unba factura impecábel e unha boa interpretación que, no ca o de Victoria
Abril pode con iderar e como excepcional.

A película conta a história dunha
paixón triangular entre un xoven
recén licenciaqo do servizo militar
-Jorge Sanz- e duas mulleres
que representan cada una un mundo distinto: a criada inocente
-Maribel Verdú- e a viúva apaixonada cunha sexualidade complexa -Vitoria Abril. Case un relato
da série negra, -non é coincidéneia o seu produtor ser o mesmo
que fixo O rasto do crime, Pedro
Costa- cunha grande economía
narrativa o espectador asiste .ao nacimento dunha paixón e a morte
doutra, conseguindo -o que é moi
estraño no cine español- transmitir esa sensación de fogo, de entrega que marca o destino tráxico da
parella protagonista.
Aranda, despois da sua desafortunada adaptación da extraordinária
novela de Marsé Si te dicen que caí
volve ao cine presentando un melodrama en estado puro --o único
deste ano xunto a fennosa Ju Dou
unha fita feíta en China coa que a
·película española non deix:a de ter
paralelismos- cando a dimensión
xusta o relato dos seus personaxes.
Na fita destaca a interpretación de
Victoria Abril -premiada no último festival de cine de Berlin- que
esqliece o traballo de actriz para yi-

lso é porque non coñecen o Servizo Integral
Fogar Vi venda da Caja de Madrid. Un sistema
completo de aforro e financiación que lle
pennite conseguir unha vivenda, renovar a
que xa posua ou asegurar o seu futuro.
Ernpr~-..1imo l~ipolL'd no

v¡, L'11da

Crédito hipotecário para adquirir unha
vivencia. Interese excepcional desde:

13%Nomu;al -13,64% T.A.E.*
Prazo de amortización até 20 anos
Amortización anticipada sen penalización.
O crédito cobre até o 80% do valor da
vivencia.
*T.A.E. sen comisión-para pagos lrimesttais.
Eorilisión de abertura 1%se11 mínimo de pertepción.

Cn111~1

\ 'j, L'llda

1

Plan sistemático de aforro para adquirir unna
vivencia. Alta rentabilidade anual:
Até 9,73% T.A.E.* (RemuneraCión .
segundo tramos). Desgravación fiocal do
· 15% das cantidades aportadas cada ano,
segundo lexislación v.ixente.
Liquidez imediata.
Posibilidade de conseguir un Crédito Vi venda
Hipotecário nas mellores condicións.
•Exemplos de T.A.E.:
.......................................... _. T.A.E.
Até 500.000 pta.
..:.........................,.................... 6,61 %
Até 5.000.000 pta.
............................................... 8,68%
Máis de 5.000.000 pta
........................................... 9,73%

-r r .

r

SERVIZO

•
•
FO G AR
•
VIVENDA

INTEGRAL

Aquí ten
asua casa
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Conta

Fo~ar

Plan flexíbel de aforro para calquer
necesidade do seu fogar (reparacións,
decoración, equipamento). Alta rentabilidade .
. Aportación mensual flexíbel. Dá direito
a conseguir un Crédito Fogar.

C1úl110 fog,1r
Crédito para financiar refonnas ou
equiparnento do fogar. Baixo interese.
Amortización mensual de 3.467 pta. para
1OltOOO pta. a 36 meses. interese nominal
15% (f.A.E. 16,08% sen comisión).
Comisión de abertura 1% sen mínimo
de percepción.

A fuellor maneira de asegurar o seu futuro
e o dos seus. Subscrito con CajaMadrid de
Pensiones,
Sociedad Anónima. ·

Subscrito con Caja de Madrid Seguros
Generales, Sociedad Anónima.

Veña a calquer oficina da Caja de
· Madrid e-darémoslle información más
personalizada do Servizo Integral
Fogar Viyenda.
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N otícia sobre António Soto
Difixente anarquista galego na f olga da Patagónia rebelde
•CARLOS F. VELASCO

galegos que, emigrados a
América, entrarían en contacto
con o movimento operário de
Cuba, Argentina ou Uruguai
· adquirindo experiéncia que logo
aportavan, já retornados, no
próprio país. Mas cómpre
concretar todo isto, labor que ao
parecer está a ser abordada por
investigadores daquele
continente.

Os habitantes do Sul ainda lembran ao galegd enxoito, rúbio, que
case nen perdera a peluxa das fazulas, con eses olios a.zuis miopes
que se· asócian coa ambiguidade e
o fanatismoc celtas: Daquela usábanse pantalóns de montar e polainas, e levaba pucha ladeada .con
descaro. E erguiase na rua lamacentá, mentres o verito facia flame. xar as suas bandeiras bermellas, e
bradaba frases tomadas de Proudhon e_Bakunin, clamando que a
propriedade era un roubo, e a destrución unha paixón criadora. .

Con o galho do tan traído e
levado V Centenário venhen-se
inserindo de maneira regular
nas páginas de A.N. T. durante os
últimos meses diversos artigos de
opinión, entrevistas, crónicas e
aportacións várias acerca da
vida e obra dos galegos na
América, da contribuición deste
continente ao desenvolvimento
Hai uns meses, o profesor
do noso país, ou mesmo da
Zubillaga Barrera, galego
participación ou non dos nosos
afincado po Uruguai, adiantava
emigrantes na expoliación das
· alguns dados acerca da
terras e povos de alén mar. Non
Uiis poucos inmigrante~ espáñois
é a minha intención entrar agora · . participación de asalariados
galegos na formación do
lembran mesmo a sua encarnación ·
en polémicas, nen tan sequera
movimento operário oriental 1
anterior ·coITJ.O tremqieiro . duns acemitir unha opinión persoal
Nesa mesma linha sitúase o texto
tores itinerantes que chegaran do
baseada nos meus modestos
adjunto, tirado do livro de Bruce
norte e que representaban a Caldeconhecimentos de profisional da ·
Chatwin En la Patagonia,
História a respeito das
· ··
rón e Lope de Vega no cenário espublicado en Barcelona pota
pido do Círculo Español. E ás vedevanditas qüestións, pois iso
editorial Muchnik en 198'7. Nele
ces interpretaba un papel secundáobrigaria-me a artelhar un
glosa:..se a atractiva figura do
rio e colocábase, decorativamente,
discurso demorado e matizado
anarquista ferrolano António
contra as paredes encaladas dunha
. de mais para o qu,e non conto
soto, 'd irigente das célebres fogas
aldea de Exttemadura, paredes escon vagar.
da Patagónia nos anos vinte, a
. tas que descascaban do seu pano
Quixera simplesrriente aportar
quen, por certo, se referia
de fondo confecionado con lona.
con caráéter de urgéncia aos
receótemente nunha entrevista
leitores deste semanário alg*ns
concedida a este semanário o
Outros lembran que vólveu a Rio
dados relativ~s a un dos aspectos
avogado e políti~o argentino
Gallegos unha dúcia de anos despior conhecidos, e non por ilo
Eduardo Duhalde. A óptica
. pois de que pasaran os pelotóns de
me1.1os apaixonante' da
detractora do autor,
·
fusilamento. Al.nda interpretaba o
actividade dos nosos emigrantes
corr~spodnente a umha
papel de orador anarquista e usaba
no Novo Continente: a sua
mentalidade conservadora
a camisa desabrochada até o embiparticipación na construción do
segundo parece, non resta o
sindicalismo e na acción social
go. Mais desta volta podia exibir
meno valor ao relato, que non
colectiva dos explorados
un auténtico corpo de traballador,
precisa de maiores engadidos
marcado polas cicatrices de queidaquelas terras.
nen comentários.
. maduras que recebera nunha mina
de salitre, en _Chile. Aloxouse no .
Na Galiza ignoramo-Io
Tan só me resta de~ejar que
Hotel Miramar e arengou ás famí- ·
prati~amente todo sobre a
prontas investigacións tiren
qüestion. Tradicionalmente
lias de homes que durante eses dodivers.os meios de comunicación, · quanto antes á luz episódios e
ce anos xaceran babeo cruces de
aconteceres históricos do teor do
polo regular ao servizo dos
madeira blanquexada. Aquela foi a
As cruces son quizais as únicas árbores da Patagónia. Unha delas medra no
presente, até agora
sµa última visita e declamou ante
fütereses mais reaccionários do
corpo do español Martense, que foi estaqueado e logo fusilado, porque segundo
de~conhecidos para o público
país, así como certa literatura
sás vacías. Só o escoitaroñ uns
o militar que o condenou: acusouse a sí mesmo en soños mentres dormís.
galego, a fin de na conciéncia
encarregaron-se de difundir
poucos españois que asentían con
aristócratas rusos isolados na estecolectiva do noso povo verbo da
unha image mui particular da
movimentos d_e cabeza, e o goverpa.
Unha semana o seu ·xornal, o
-soTO ERA FILLO
emigración iren tomando corpo,
nosa emigración, fazendo
nador botouno a pancadas ao outro
Magellan Times, publicou unha
Ju'
n
to
a
image
do
indiano
rico
e
especial tincapé na vertente
lado da fronteira.
POSTUMODUN
ilustración que mostraba a sala dun
o comerciante, as silandeiras
dourada da mesma: a referente
pazo de cuxo proprietário se humifiguras
dos
humildes:
o
MARIÑEIRO
aos poucos indianos
Pero a maioria de quen c'oñeceron
llaba diante dun matón cruzado pocarregador de sacos do porto de
enriquecidos que retornavan á
a António Soto lembran un corpalas cananas. O epígrafe dicia "OrQUE
ESPAÑOL
Buenos
Aires,
o
trabalhador
dos
chón de músculos flácidos e unha
Terra sementando a admiración
xia nocturna do maximaJistas na
"colectjvos" de Montevideo, o
e inais o engado ao seu paso. ~
expresión .quf abalaba entre a truAFOGARA DURANTE facenda de Kislodovsk. Cinco mil
militante
activo
do
sindicato,
os
Mas desde Castelao, ou mesmo
culéncia e cf desespero silandeiro.
rublos ou a vida!".
·
AGUERRA DE
muitos apelidos galegos que
desde antes dele, sabemos que a
Daquela vivia en Punta Arenas e
enchen as fileiras do Partido ·
realidade foi muito mais
rexentaba un pequeno restaurante.
CUBA. AOS DEZ
O mentor de Soto en Río Gallegos
Comunista de Cuba. ·
complexa: canda os poucos
E cando os comensais se queixaera un avogado ·español, José MaL- Carlos Zubillaga Barrera: "La emigraANOS RIFOU CO SEU ria
triunfadores retornados, centos
ban da atención, respondia: "Este é
Horrero, duns cuarenta anos, co
ción gallega y los origenes del sindicalismo
de paisanos modestos que alá .
un restaurante anarquista. Sírvase
uruguayo". en .V xornadas de Historia de
PADRASTRO
E
FOI
rosto apampado polo alcool e unvostede mesmo". Ou sentaba con
ficavan sobrevivendo ao dia, e
Galicia, Ourense, 1990.
ha fileira de estiolográficas no peto
VIVIR CUNHAS TIAS superior.
outros exiliados espatamén milheiros de vencidos.
Horrero fixera as suas priRara vez se emprestou atención
ñois e lembraban a temeiras armas cun doutorado en teSOLTEIRAS
A
a quoiidianeidade e azares destes.
rra através do fino chooloxia da universidade de Santiago
dous últimos sectores, a non ser
rro que manab~ do poFERROL
de Compostela.( ... )
rrón, lembrando a quen
nalgúns escritos do galeguismó
histórico e· pouco mais,
debian venerar e a. quen
Axitación nas estancias
debían odiar en España,
sobretodo apartires da nosa
guerra civil. E, sen embargo, a
en tanto reservaban unSoto iniciou unha nova vida. Cansua inserción dos países
ha maldición especial
do falaba aos chilotes, a sua voz
xiosas. Aos dezasete anos leeu os
receptores, especialmente Cuba
para o mozo que Antoabría as comportas aos resentiparzarniques de Tolstoi ·contra o sere as repúblicas do Plata, ·
nio vira unha vez nas
ment0s de séculos. Na sua mocivício militar e fuxiu a Buenos Aires
realizou-se con todas as .
ruas do seu porto natal,
dade ou na sua inocéncia mesiánipara evadir o seu. Gravitou cara o
Ferrol, o rapaz acicalaconseqüencias; de jeito que
ca habia algo que os inducia a reateatro e cara os grupos marxinais do
namentras os favorecidos pola
do cuxa carreird fora
lizar actos de abnegación primeiro
movimento anarquista. Rabia moifortuna se ian integrando
diametralmente oposta
e de violéncia despois. Quizais o
tos anarquistas en Buenos Aires, e
á sua e que respondia
paseninho nas clases meias e
confundian con aquel salvador
Buenos Aires é un gran teatro.
acomodadas da sociedade
ao nome de Francico
branco que Hes prometían as leis
Incorp9.rouse á Compañia de Tea-.
Franco Bahamonde.
creoula, os mais humildes
folclóricas.
· · tro Español Serrano-Mendoza e no
entravan a formaren parte da
1919 navegou en xira polos portos
Soto era fillo póstumo
clase operária, participando os
da Patagónia. A sua chegada a Rio
Exortábaos a abandonar o traballo
dun mariñeiro español
mais co.n scientes e av~nzados de
e obedecíano; mesmo se sumaron á
Gallegos coincidiu coa caída do
que afogara durante a
,,> entre eles na fundación e
marcha que convocou para comeprécio da lan, .reducións de saláguerra de Cuba. · Aos
construción do sindicalismo de
morar o undécimo aniversário do
rios, novos ifnpostos e novas tencorte anarquista, socialista ou
déz anos rifou co seu
fusilamento de Francisco Ferrer en
sións entre os cdadores anglosacomunista dos referidos países.
padrastro e fo~ vivir
Montjuic (Barcelona). Pois que
xóns e o seu per~oal. Os británicos
Desde hai anos ternos vagas
cunhas tias solteiras · a
· asistian á revolución vermella que
concebia toda a v,i da como unha
notícias acerca de un certo fluxo
Ferrol. Era devoto e puxorda loita económica, non facia
se desenrolaba no outro extremo
· de ida e volta protagonizado por
Antonio Soto, líder dos folgulstas da Patagónia nos
ritano e erguia estandarc_oncesións ás clases pudientes. Exdo mundo e identificábanse cos
anos vlnte.
tes nas procesións relj,sindicalistas e trabalhadóres
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Antonio Soto, primelro pola esquerda, cando traballaba nun taller naval de Punta Arenas, na década dos cuarenta.

-- SOTO INICIOU
UNHA NOVA VIDA
EN BUENOS AIRES.
CANDO FALABA
AOS CHILOTES, A
SUA VOZ ABRIA AS
COMPORTAS AOS
RESENTIMENTOS DE
SÉCULOS

torsionaba aos hoteleiros, aos comerciante e aos criadores de oviños. O précio que lles cobraba por
levantar o boicot consistia en obrigalos a humillarse e cando eles
aceitaban as suas cndicións, Soto
limitábase a aumentar a presión e
multiplicar as inxúrias. '
Os esforzos encamiñados a silencialo fracasaron e o cárcere tampouuco puido retelo, porque a sua
facción era demasiado forte. Unha
noite un coitelo brilou nunha rua
deserta, pero a folla chocou co relóxiO que levaba no peto do chaleque e o asesiño mercenário fuxiu.
O fracaso do atentado non fixo
máis que confirmar o seu sentimento de que estaba chamado a
cumprir unha misión. Convocou a
unha folga xeral sen decatarse que
a sua base de sustentación reducírase. Os sindicalistas locais reconciliáronse cos patróns.( ... )

1

-

!solado da asa moderada, Soto ini- .
ciou a revolución pola sua conta.
Os seus aliados /,foron axitadores
que difundían as suas ideas a meio
da acción e non a meio de palabras. Autodenofninábanse o Consello Vermello e os seus líderes
eran italianos. p Consello atacou
as estáncias cun continxente de
cincocentos xinejes-beríc<?sos: saqueaba armas, víveres, ·cabalos e
bebida; liberaban aos chilotes das
suas inibicións, deixaban tras de-

les moreas de chatarra retorcida
polo Jume e volvían dispersarse
pola estepa.

Chega Varela
O 28 de Xaneiro de 1921 o Reximento de Cabalaría do Exército
Arxentino zarpou de Buenos Aires coa orde, dada polo presidente
Irigoyen, de pacificar a província.
O oficial que mandaba a tropa era
o tenente coronel Héctor Benigno
Varela, un militar miudo de ilimitado patriotismo, estudoso da disciplina prusiana, que queria que
os seus homes se portasen como
tales. Ao princípio Varela contrariou aos terratenentes estranxeiros, porque o seu programa de pacificación consistía en indultar a
todos os folguistas que entregaran
as armas. Pero cando Soto saiu do
seu escondite e proclamou a vitória total sobre a propi:iedade privada, o exército e o Estado, o coronel intuiu que fixera o ridículo e
sentenciou:
Se isto comeza outravolta, voltarei e fusilareinos a todos.
Os pesimistas acertaron. Durante
aquel inverno, os folguistas mobilizáronse ao longo da costa, saquearon, incendiaron, formaron piquetes e impediron que os funcionários embarcaran. E cando chegou a
primavera, Soto planeaba a suá segunda campaña con tres novos lu- ·
gartenentes (o Consello Vermello
éaira nunha ·emboscada): Albino
Argüelles, un. funcionário socialista; Ramón Outerelo, un bakuninista e excamareiro [NdT: interpretado na película La Patugónia Rebelde polo actor Femando Iglésias
Tacho/as]; e un gaucho aoque, potas dimensións do coitelo; chamaban Facón Grande.( ... )
O presidente Irigoyen convocou a
Varela por segunda vez e autorizouno a utilizar "medidas extremas" para doblegar aos folguistas.
O coronel desembarcou en Punta
Loyola o 11 de Novembro do 1921
e empezou a requisar cabalos. Interpretou as suas instruccións co-

mo un permiso tácito para desencadear un baño de sangue, pero como o Congreso abolira a pena de
morte, el e os seus oficiais deberon
esaxerar o potencial dos chilotes,
describíndoos como "forzas militares, perfeitamente armadas e mellar provistas ainda de municións,
inimi~ do país onde viven". Argüiron que Chile instigara a folga e
cando capturaron a un anarquista
ruso cunha libreta chea de caracteres cirílicos, interpretárona como a
proba de que esa era a man vermella de Moscu.
En cinco oportunidades distintas
os soldados conseguiron que os
folg~istas capitularan, tras prometerlles que lles respeitarian a vida.
Nas cinco, os fusilamentos comezaron despois. Executaron a Outerelo e Argüelles. Varela matou a
Facón Grande na Estación Jaramillo, dous dia8 despois de que o deran por morto en combate. Fusila.han acentos de hqmes que caían
' nas rumbas que eles mesmos cavaran, ou acribillábanos e amoreaban ·
os cadavres sobre fogueiras dun arbusto chamado mata negra, de maneira que o fedor da carne queimada e a resina de madeira esparexíase polas pampas.( ... )

Matanza en La Anita
O ensoño de Soto rematou na es-

O doutor José Maria Bos:rero, autor de
La .Patagón/a Trágica, e prlmelro
mentor ldeolóxlco de Antónlo Soto.

táncia La Anita onde foron rodeados por unha columna mandada
polo capitán Viñas lbarra. Soto enviou a dous homes a parláinentar
co capitán.
-P¡µ-lamentar? -bradou-, Parlamen. tar para que?:
E mandounos a parlamentar con
Cristo. Porén, tampouco queria expor aos seus homes ás balas e encomendou a un subalterno a misión de negociar. A sua proposta, o
7 d~ Decembro, era rendición incondicional e respeitarianse as vidas. Soto, partidário do enfrentamento, dixo que non estaba· feito
para que o botaran aos cans e que
continuaría a loita nas montañas ou
no estranxeiro. Os chilotes, confiaban en que os mandarían a Chile e
uns trescentos agardaron nun alpendre ao albor.
A porta abriuse ás sete. Un sarx.ento d'istribuiu ostentosamente
picos entre un fato de traballadores. Os homes do alboio ouvíro-:
nos alonxar con paso acompasado
e, logo, o chasquido do aceiro·
contra aterra.
-Están cavando tUmbas -comentaron.
' A porta volveu abrirse ás once. As
tropas circundaban o pátio cos fusís preparados. 'Un tal Harry Bond
dixo que queria un c·a davre por ·
cada un dos trintaesete ·cabalos
que lle roubáran. Os soldados sacaron aos ñomes en grupos, para
facer xustícia. Esta dependía de
que un criador quixese recuperar
ou non a un dos seus homes. Procedían como se estivesen selcionando ovellas.
Aproximadamente cerito vinte homes morreron en La Anita. Un dos
verdugos manifestou "Foron ao encontro da morte cunha pasividade
asombrosa". Os soldados, que gozaron de licéncia en San J.ulián,
acudiron ao burdel "La Catalana",
pero as mulleres, toda~ maiores de
trinta anos; berráronlles "Asesinos!
Porcos! Non nos deitamos con asesinos!"· de maneira que as. levaron

- E N CINCO
OPORTUNIDADES
DISTINTAS OS
SOLDADOS
CONSEGUIRON QUE
OS FOLGUISTAS
CAPITULARAN,

TRAS
PROMETERLLES
QUELLES
RESPEITARIAN A
VIDA. NAS CINCO,
OS FUSILAMENTOS
COMEZARON
DESPOIS

ao cárcere por insultar a uniformados e, na sua persoa, -á bandeira da
nación.
Ao seu regreso á capital Varela non
se topou coa acollida reservada aos
herois, senón con lendas que rezaban "Morra o canibal do Sul": O
27 de Xaneiro de 1923, Kurt Wilkens, un anarquista tolstoiano de
Schleswig-Holste~. matou a tiros
ao coronel Varela na intersección
das ruas FirtzRoy e Santa Fe, en ·
Buenos Aires. Borrero morreu de
tuberculose en Santiago del Estero,
no 1930, logo dun tiroteo cun xornalista no cal morreu un dos seus
fillos. Antonio Soto morreu de
trombose cerebral o 11 'de Maio de
1963.- Desde a revolución vivrra en
.Chile, traballando como mineiro,
camioneiro, operador dunha sá de
cine, peón de campo e proprietário
·•
dun restaurante.

Carlos F. Velasco, profesor titular de História
Contemporánea. Universidade da Coruña.
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OS ·C OROS GALEGOS

NO TEMPO DO E.S.P LENDOR
taran, o posto de Mediadora Diviña, Avogada da humanidade perante o seu Fillo, e para iso non dubidaron en contratar os servicios da
creación artística de Mateo de Prado, o autor galego que mellor sou. bo poetizar en relevos de nogueira
a infinita dozura, humildade e
grandeza da ~ai de.Cristo.

As estéticas do Renacemento e do
Barroco son os dous eixos expresivos pGlos que discorren os {(eitos
de facer Arte en Galicia nos tempos do Esplendór, e de xeito moi
sobresainte as sillerías de coros
dos séculos XVI e XVII son pezas ·
fundamentais no artellamento do
complexo edificio estético ·dos séculos da Idade Moderna. En San
M~ño exponse unha selección de
pezas moi traballada pertencentes
ás síllerías galegas do Manierismo;
nas capelas altas do lado do Evanxeo, adicadas a amosar a·.arte do
Renacemento, o visitante pode de- ·
gustar tres táboas do coro de Montederramo, as duas portas do coro
de Santiago de Compostela, obra
· de Davila e de Español. Pero antes
de chegar. ata a escultura do Renacemento terá que pasar pola Capela Maior da igrexa do mosteiro de
San Martiño Pinario, impresionante fábrica manierista levantada por
Mateo Lópe:z; a partir do ano 1590,
para onde traballou de xeito inten. sivo e fermoso o grandísimo escultor barroco Mateo de Prado; foron
oito anos laborando para os monxes bieitos de .S an Martiño, de
. 1639 ata 1647, pero non é <loado
atopar exemplos artísticos de tan _
grande calidade feítos en tempo
tan curto. Non ternos máis que fi.,
xa-los ollos nela - sen chegar a
unha análise minuciosa- para ficar pasmádos co inxenio e a sensi- ·
bilidade que derrochou Mateo de ·
Prado nesta xoia de nogueira.
SILLERIA DE SAN MARTIÑO
PINARIO, O ESPLENDOR DOS .
COROS GALEGOS
Sen dúbida podemos afirmar que o
coro. de San Martiño brilla con intensidade no luxoso frrrnamento
dos conxuntos corais galegos. Mateo de Prado e o seu obradoiro deixáronnos un conxunto escultórico
de prestixio e beleza quqe, tra-lo
.controvertido d.esmantelamento da
silleríª da ~atedral de Santiago, xa
non ten rival posible en Galicia.
Do seu competidor -o- coro
· -Davila e de Español- tomou as
trazas arquitectónicas, nun intento
de ver con novos ollos, a ·mirada
engalanada do barroco, o deseño
manierista do coro catedralicio. E
de feito conquire unha· organización arquitectónica moito máis decorativa que ás que amosa as construccións españolas daqueles anos
de decadencia imperial, e que non
desentona co remate engadido por
Miguel d.e. Romay no século
XVIII. A sillería de Mateo de Prado presenta tres ciclos iconográficos dedicados á exaltación da Vida
da Virxe, relevos da sillería baixa,
dos santos que están en relªción
coa Orde Bieite, despregados no
segundo corpo, e á_vida e milagres
de San Bieito, o Fundador da Orde, tallada na nogueira do gardapó
coral. A Vida de María está ·relatada con encanto sublime, con pintoresquino narrativo e con apaixonada frescura; escomenza coa historia dos seus pais, Santa Ana e San
Xoaquín, relatada con dozura en
esceas como a do Abrazo na Porta
Dourada, segue coa infancia de
María," facéndo fincapé no carácter
emotivo das primeiras táboas, en
relevos imaxinativos e de doce
sentimento, velaí o exito do taboleiro da Instrucción de María no
templo onde ollamos unha escea
chea de delicioso naturalismo. A
peza central ·da sillería baixa tepre-

de

senta a María Inmaculada, tal e como Gregorio Femández, mestro de
mestres, concibiu con gran novidade iconográfica inspirándose na visión a·p ocalíptica de San Xoán:
vestida de sol, coroada po..r estre:las .. maxestuosa enriba da lúa, labrada por Mateo de Prado cunha
exquisite.z fora de toda dúbida, é
impresionante constar o certa que
estaba a gubia do artista nado en
San. Xulián de Cumbraos (Sobrado, A Coruña). que talla o manto da
Vixe con refiname.nto depuradísimo; é mágoa que as manciñas de
tan f ermosa Criatura se perde_sen
irremediablemente en datas xa non
recentes (qui.µis en tempos da invasión- napoleónica ou da exclaustración)~ Segue o relato mariano co
drama da Matanza dos IÍlocentes, a
Fuxida a Exipto e logo entroncado
cos episodios cruentos da Paixón
de Cristo; a Crucifixión, o Descendemento e é! Piedade. amosa unha
· arte depurada que nos remite ás
iconografías do mestre Mateo de
Prado, de novo o inefable Gregorio
Femández e os seus tipos contrarreformisias. Os pregados acartonados que tantos xogos lumínicos
provocan e o feíto de que Cristo xa
non repouse enteiramente no regazo de María, senón que só a súa
cabeza descanse no colo da Nai,
son formulacións características do
artista de Sarria que non poucos
éxitos acadaron en Castela. Os taboleiros dé remate de tan delicada
narración.. cóntannos o episodio de
Pentecostés -impresionante e moi
expresiva a sinfonía de pregues e
rostros- da Dormición de María,
da Asunción, ~o Encontro con

.

MATEO DE PRADO
É O CREADOR DA
MÁIS POETICA,
TRIUNFAL E
FERMOSA SILLERIA
CORAL DA ARTE
BARROCA GALEGA,
OCONXUNTO' .
ESCULTÓRICO DE
MAIORFORZA
EXPRESIVA DO
SÉCULO XVII

O segundo corpo, os respaldos das
cadeiras da sillería alta, amosan un
conxunto de gran forza escultórica
centrado na cadeira do abade, onde
está representado San Bieito como
abade· mitrado, protexido polos escorzos atrevidos dos santos ecuestres e matamouros Santiago e San
Millán. É unha imaxe universal da
. Igrexa (San Xoán Bautista, San
Xosé, os apóstolos, os evanxelistas, os doutores da lgrexa latina, os
.santos bieitos, os fundadores doutras ordes relixiosas ... ) na que conta moito o papel da orde que fundara San Bieito como intercesora
espiritual e modelo de virtude,
dentro do triunfal edificio eclesiástico despregado aquí por Mateo de
Prado. A importancia da orde bieita segue a constatarse nos relevos
do gardapó, onde a vida e milagres
do Fundador relátanse en corenta e
oito taboleiros cuhha finalidade didáctica para os monxes de San
Martiño que poden fixarse na
exemplar yida e virtude, .oración e
traballo de San Bieito. A búsqueda
do exemplificador e un camiño
moi trabalido nos despregues iconográficos do barroco e non podía
esquecerse nunha sillería que pretende --e conquire- ser un monumento propagandístico impresionante· e apoteósico dedicado a ensalzar a vida monacal, e relevancia
do Fundador como instrumento do
·que se vale Deus para facer milagres, e o propio esplendor da Orde
e do Mosteiro de San Martiño Pinario, a casa mai dos bieitos de
Galicia e o .centro relixioso mais
poderoso do País Galego, potenciador da arte dos séculos do Esplendor.

-Mateo de Prado é o creador da
roáis poética, triunfal e fennosa sillería coral da arte barroca galega,
o conxunto escultórico de maior
forza expresiva do s .. XVII e unha
das pezas máis eminentes da arte
española do momento. O seu estilo
inspirase no do seu mestre, Gregorio Femández, e quizais traballa
cunha espontaneidade maior, tanto
en rostros (de gran expresividade)
como en actitudes ou pregados de
pano (abundantes e moi crebados)
sabe recoller a flamá creativa que
encenderon en Santiago os artistas
Cristo na Gloria, un dos relevos · manieristas Davila e Español, comáis encantadores polo seu sentiñece gravaqos publicados en Roma
mento de emotivo reencontro famien 1579 para utilizalos no gardapó,
liar e polo feíto de que dous dos
nese abraiante ciclo narrativo dedianxos que están a rodear a tan cecado a San Bieito, o máis extenso
lestial parella celebran o momento
das sillerías españolas.
·
con gaita e pandeiro, entonando os
sons dunha suposta muiñeira para
OS COROS MANIERISTAS DE
ledicia de Xesús e María, aconte-·
OURENSE, SANTIAGO E
cemento maxestuosamente realizaMONTEDERRAMO
do polo Trindade. Nada mellor como remate dunha Historia que, en
Xoán de Angés El Mozo é o autor
palavras do profesor Rosende Valda sillería coral da catedral de .Oudés, debemos entender como "o
rense, importante conxunto de fimáis fennoso himno visualizado
nais do renacemento galego -do que
que Galicia lle teña dedicado á
"Galicia No Tempo" estanos a preMadre de Deus".
sentar duas portás feitas -como o
resto do coro auriense- en madeiOs monxes de s·an Martiño Pinario
ra de nogueira negra sen policroacadron un obxectivo nobre e delimar. Agora, despois da restauracado, o feíto de devolverlle á Virxe ·
ci6n, deslellan como se fosen <lúas .
o posto que os reformados lle ·quipezas de bronce bruñido, laboradas

por Angés tendo ben presente un
estilo propio co que tamén traballará nos retábulos de San Estevo
de Ribas de Sil, un estilo que nos
fala de dous influxos ben estudiados pola profesora Vila Jato: a axitación de corj,os e teas seguindo o
dinamismo espiritual dos personaxes, mediatizada pola grandilocuencia valeira de contido de Esteban Jordán (movimentos conxela:;.
dos carentes de forza vital). Juni e
Jordán son dous mestres que fan
arte en Valladolid, un dos focos artísticos mais sobranceiros da España do s. XVI que exercerá unha influencia moi positiva na arte galega do primeiro século do Esplendor. Movemento conxelado apréciase nas esceas da Tentadón e da
Expulsión do Paraíso, relevos agobiados pola estreitez do espacio,
personaxes que amosa unha corporeidade plena, moi do gusto manierista, nos que ollamos unha organización anatómica non moi conquerida, non tiña a arte galega moita
tradición na representación de desnudos, e que son composicións basadas en gravados de Alberto Durero ou Lucas de Leyde, mestres
centroeuropeos coñecidos en Ourense por Angés, un artista que fará arre do seu tempo con indubidable grandeza.
De novo Juan de Juni relaciónase
cos coros galegos, esta vez infhiindo as gubias que fan maxia na nogueira da sillería de Santiago. Un
dos mestres que o labran, Xoán
Davila, é artista de estilo refinado
e certamente manierista; a súa obra
foi en grande medida compostelá e
catedralicia, posto que foi el, xunto con Gregorio Español, o artífice
do coro da catedral. Esta empresa
escultórica foi a roáis impresionante dos anos finais do s. XVI e trae
a Santiago os presupostos estilísti'cos duo manierismo 'de corte vallisoletano, xa que o influxo xuniano
vese de xeito claro no alongamento
do canon das figuras, semellante ó
refinamento espiritual dos personaxes que pintara El Greco, as actitudes rebuscadas, as poses aristocráticas e os pregues moi desenvolvidos e cinguidos ó corpo, esforzos
artísticos postos ó servicio dunha
espresividade e dunha prestancia
nobre que faoi dos taboleiros davilianos unha verdadeira escola de
modelos, polo gusto das poses e a
beleza das anatomías adiviñadas
baixo os refinados pregues das teas. A táboa de "Moisés" resposta
de xeito preciso a tódolos interrogantes que lle propoñamos a Davila; se preguntamos pola intensidade da mirada cara o ceo, respostará
que é o espíritu . de Berruguete o
que fai vibrar a interioridade de tan
sobranceiro personaxe bíblico, se o
que nos abraia é a espectacularidade do cintileo axitado das teas e a
forza anatómica dun corpo que non
deixa de pousar, a resposta chéganos da man da arte de Juni e Berruguete que non deixa de actuar,
xunto cos principios comúns a tódalas escolas manieristas, como eixeo creativo duÍl artista de élite como Davila. Alongamento do canon, sutil valoración do "contraposto" e a búsqueda duñ fermoso
perfil son parte das claves estéticas
dunha das táboas da. sillería da Catedral de Santiago, peza .clave no
eido da Historia da Arte Galega e
da sensibilidade culta e aristocrática do Manierismo.
(continua na páxina seguinte)
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EXPOSICIONS
Ricardo Terré
Inaugurando unha nova xeira na
Casa das Artes e da História de
Vigo, o Centro de Estudos Fotográficos enceta unha etapa de
exposicións de maior dimensión, con programación trimestral. Esta etapa comeza cunha
exposición monográfica dedicada a Ricardo Terré, de quen xa
se fixeron mostras parciais nas
duas primeiras Fotobienais.
Aberta desde o 6 de Xuño ao 6
de Xullo.

Mostra de
Deseñadores
Gráficos
A Conselleria de Cultura ven de
convocar unha mostra de deseñadores sen carácter coinpetitivo. Cada participante poderá.enviar tres obras como máximo e
deberán ser orixinais ou impresas. Haberá unha selección prévia á exposición intentando reéoller o maior número de participantes. A temática é libre. Os .
interesados deberán enviar os traballos á Delegación Provincial de Cultura e Xuventude de
A Coruña (Rua Durán Loriga,
9-1°) entre o 1 de Xuño e o 15
de Setembro.

Museu do Prado

ACTOS
do próprio museu. A 'exposición, que leva por título, "Invi- .
tación ao Museu do Prado",
cqnsta de 40 cadros: 11 do renacimento, 12 do barreo e pinturas
do século XVIII, XIX e XX. Os
interesados poden pres~nciar a
mostra os dias laborais de 18 a
21 horas e os festivos de 12 a 14
. horas. Os sábados permanecerá
pechado.

Suite Vollard
de Picasso
Coa colaboración do concello de
Ourensé e organizado ~lo ICO,
mostra no Museu Municipal de
.Ourense (Rua Lepánto 6).

Telleria Lorenzo
Exposición na Sala de Arte da
Caixavigo (Policarpo Sanz 24
(V. Moreno-Galerías).

Antón Pulido
Pinturas e gravuras na Casa da
Parra de Santiago.

Exposición no teatro Princjpal
de Pontevedra.

O domingo día 16 o Ateneo
Santa Cecilia de, Mario inaugurará unha expo~ición sobre o
Museu do Prado, en colaboración co departamento didáctico

Exposición de pinturas e esculturas na Casa da Xuventude de
Lalin
•

(ven da páxioa anterior)
Xa no limiar do novo século témo-la obra de Alonso Martínez
de Montánchez, nado en Ponugal e sementador da súa laboura
artística en terras ourensáns. A
súa obra coral fü:oa para o Mosteiro de Montederramo (Ourense), contratada po1o abade Bernardo de Quiroga entre os anos
1605 e 1608; arquitectonicamente moi sinxela, amosa o
gusto pola estética clasicista e
sobria. presenta unha serie de
esceas do Antigo Testamento
(no lado do Evanxeo) que se entenden como prefiguracións dos
episodios novotestamentarios,
relatados no lado da Epístola. e
todos eles formando un friso ou
ático que lle daba a dita sillería
un aire de refinada sinxeleza fidfaca. Tre son as táboas de nogueira branca que "Galicia No
Temp " re taurou para en inar
ó público que e achegue a San
Martiño Pinario con afán de
ollar beleza renacentc de primeira eta e. Novotestamentario
é o epi odio da "Pre entación
de Xesús no Templo", peza que
nos remite a arte italiana do Renacemento, xa que unha compoición tan ben equilibrada, unha
idealización tan ferrno a de ro tro e unha actitude tan nobre e
. embelesada dos personaxes que
asisten ó acontecimento, non é
doada de conquerir se non ternos referencias ben concretas
dos presupostós estilísticos dos
grandes mestres florentinos do
século XVI. A "Adoración dos
Pastores" tamén goza dese equilibrio formal e espiritual, e suliñámo-la presencia de elementos
iconográficos que ficaban fora
das coordenadas expresivas
contrarreformistas: Alonso Martínez segue a representar o burro e o boi cando foran elimina. dos por Trento, e conxunta unha
sinxela e devota escea con pou-

cos persoaxes preocupados na
súa admirable e sentida adoración, non cae na moda de compoñer con multitude de persoaxes que traen regalos e fan mais
ruído que oración. A derradeira
táboa é a representación plástica
de versículos do Libro de Xob;
tres amigos sentados ó redor del
choran a súa desgracia e larnéntanse, mentras que él o que fai é
alivia-la súa pena; sempre é
exemplificadora a humildade e
a virtuosa paciencia de Xob, de
xeito que as probas ás que se ve
sometido enténdense na iconografía cristiá como prefiguracións da Paixón de Cristo e imaxe das probas que ten que pasar
toda alma cristiá no seu camiño
de superación e achegamento . a
Deus. Formalmente o que ternos
ante nos é unha escea vibrante
dos rostros, pregues e paisaxe
laborados con planos aristados,
de intensas valoracións lumínica que preludia os xogos claroscuristas do barroco; de feíto
será Alonso Martínez un artista
ponte entre o manierismo e o
barroco, forxador de escultores
que farán das novidades barrocas o principio fundamental da
úa estética. Af es'ta o seu discípulo Francisco de Moure como mostra evidente de que a semente de Martínez era fecunda,
activadora e fermosa. As sillerías de coro de Galicia non poden
apreciarse sen un entendemento
dos feítos artísticos fundamentais dos séculos XVI e XVII;
mais tampouco sen un achegamento ós principios ordenadores da litnrxia a iconografía e o
sentimento relixioso dos tempos
do Esplendor. Podemos pechar
o capítulo dos coros voltando a
ollar cara a cabeceira da igrexa
de San Martiño onde repousa
maxestuosa a dama das sillerías
galegas. O ciclo péchase con
Mateo de Prado.
•

Bertha Rey
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A Asociación Cultural de Vigo
realizará unha audición musicasl
odia 14 de Xuño ás 20 horas. A
audición será de música popular
galega, na sua variante de
música de autor e estará dirixida ·
por Uxia, que arestora princípia
o seu camiño individual na
música popular galega logo de
moitos anos participando como
cantora do grupo "Na Lua".

Revolución Cubana
O dia 14 de Xuño terá lugar a Cea
Conmemorativa do Trunfo da Revolución Cubana, orianizada pola
Asociaéión de Amistade GalegoCubana Francisco VtllamiL Odia
14 de Xuño ás 22 h. no restauran"
te do Hotel Babia. precedida por
unha mesa redonda ás 20 h. co título "Unha ollada sobre a Cuba
dos 90'', con participación Delmi
Alvarez, Humberto Busto, Canne
Carballo e Balbino Pérez Bellas.

CONVOCATORIAS

Catro pintores
cubanos

UNTA
u

Audición
de Musica Popular

Premio de Novela
Ken Keirades
O Excmo. Concello -de A Estrada convoca o Terceiro Premio
de Novela "Manuel García Barros" (Ken Keirades), cunha dotación económica de 1.000.000
de pesetas, que se rexerá polas
seguintes Bases:
1: Poderán concorrer ao prémio
todos os autores. de calquer nacionalidade que apresenten os
orixinais escritos, acordes coa
normativa oficial vixente en
Língua Galega. Os textos aprésentados han de ser inéditos e
totalmente orixinais.
2: Os orixinais serán apresentados por quintuplicado en papel
. tamaño fólio ou en holandesa,
mecanografados a dobre ésJ)azo
e cunha extensión mínima de
150 fólios, ou en holandesa, antes do dia 8 de Setembro de
1991 na Casa do Concello, Praza da Constitución, 36680 A
Estrada (Pontevedra).
_ 3: Con cada orixinal, que deberá ser apresentado baixo lema,
adxuntarase, en sobre pech~do,
o nome completo, enderezo e
teléfono do autor,_asi como o título da novela.
4 : O xurado estará composto
por cinco membros escolleítos
entre recoñecidos profisionais

PUBLICACIONS
Fauna -máxica
Revista relizada polos alunos do
Instituto de Bachelerato nº 5. A
idea tomouse duo dos capítulos
de Escola de M_enciñeiros de
Cunqueiro e consiste en que cada
alumno criase un ser da sua imaxinación e o descrebese, gráfica
ou literariamente. A escolma. sobre os traballos apresentados, foi
realizada polos mesmos alumnos, al urnnos de 14 a 17 anos..

O Catreu
Espácio aberto ao descanso é o
subtítulo da revista editada pola
A. C. de Vigo. Criación., fotografia, ... con sin aturas novedosas: E.
Iglesias, Afonso, X-oque Belial,
M. Bandeira, e imaxes de J.
Hertfield. Interesados en receber
a revista ou manter correspondéncia: A.C. de Vigo. R/López
de Neira 22-lºB 36202-Vigo.+
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En Viveiro, Monforte de Le.mos, A Estrada, Tui, etc. poderán ver nos próximos días a
obra que baixo a conducción de
Maximino QueyZán fóra estrea
en Compostela baixo o título
de "Así ,é (se vos parece)", percorrido este que ven avaliado
pola notábel aceptación que tivera na xira polas principais cidades galegas, alomeno~ para
os habituais do teatro neste país. E o interese céntrase na
oportunidade dos afeizoados ao
xénero na8 vilas onde non chega todo~ os anos unha montaxe
destas características que, ainda
que non de autor galego, si conta cunha respeitábel transformación baixo a batuta de Xavier
Baixeras.
E unha nova para aqueles
que estean dispostos a dar o do ·
de peito no asunto da música
Rockeira.... O prazo de inscripción para o "Festival de rock
dos novos de Sada" (denominado San Roque Rock) está aberto para as mozas e mozos dos

CHELO

máis variopintos lugares do país
galego. Será o día 11 de Agosto.
E a· organización pensa en ojto
grupos que serán as estrelas
despois de superar a forte selección ao través do envio dunha
maqueta con dous temas (mínimo). Interesados diríxanse adxuntando ise material, amais
· dos dados persoais, á rua do
Río, 3, Sada {A Coruña), ou
contacten telefonicamente cos

resp<_m sábeis através do (981)
624107. A previsión dos orgaizadores é que os grupos seleccionados "receban un master da
gravación do festival. Tamén se
prevé a confección dun elepé
cun tema de cada un dos grupos
participantes".
E para facer uns risos --desexábeis en todos os tempos-,
viva o D_eportivo, quen despojs
de cincocentos séculos esmorecendo conqueriu, por fin, aviva
a chama e chegar ao cúmio
máis outo soerguendo á catego-.
ria superior a unha comunidade
--e máis concretamente, a: unha
cidade- que, polo visto, non
brillaría de seu sen dispór no
próprio currículo dunha grande
equipa fútbol, inda que poidera
parécer que careza de sensibilidade para _isas outras naderías
presuntamente triviais. Porque
alanos e silingos hóubos e habernos por sempre, ou·mesmo que
robós da seguridade imperial
que non trocarán as suas fónnu- .
las nen coas ras compoñendo
unhas irnaxinarias crechas.
•

,
da cultura e un Secretário con
tes Bases, asi como as decisións
voz e sen voto en representado xurado que se teña designación da corporación do Excmo.
do as cales serán inapelábeis.
Concello da Estrada O prémio
entregarase por maioria de votos.
. Curso de Monitores
5: A composición do xurado<lade Actividades
rase a coñecer no dia, lugar, e
hora que se comunicará oportude Tempo Libre
namente.
6: O xurado emitirá o seu fallo
Organizada pola Escola Alento
no curso dun acto que se celede Educadores no Tempo Librará o día 9 de Novembro de
bre, en Miño do 16 ao 27 de
1991, nun local que se dará a
Agosto. Prazo de inscripción
coñecer oponunamente.
até o 10 de Xullo. Importe to7: O prémio, nesta edición, potal, desempre.gados (15.000) e
derá ser declarado deserto e a
Traballadores (20.000), incluídecisión do xurado será inape- - . da matrícula e pensión complelábel.
ta. Os desempregados deberan
8: O acto de entrega do devan. acreditalo coa fotocópia datardito Terceiro Prémio de Novela
xeta e demanda. Coa ficha de
"Manuel García Barros" (Ken
inscripción deberase enviar o
Keirades), será no dia. Jugar e
xustificante (ou fotocópia) da
hora que se comunicará oportutran-sferéncia do importe á connamente.
ta corren te 2091-0349-4 79: O Excmo. Concello da Estra304000383/6 da Caixa Galicia.
da resérvase os direitos de puTamén se remitirán á Escola
blicar a obra premiada, en todas
duas fotos tamaño carnet e u.nas línguas do Estado español.
ha fotocópia do DNI. Cada
10: No caso da sua solicitud~e
participante deberá traer un xopor escrito, remesaranse cos augo de sabas ou o seu correstores, nun prazo de tres meses,
pondente saco de durmir. En
aqueles orixinais non premiacanto ao vestuário fará falta
dos.
roupa cómoda que non impida
11: A participación nesta conxogar, bailar, modelar. Para
vocatória requerirá a aceitación ·
máis' información teléfono
das normas eontidas nas presen(981) 58 74 80 (Adolfo).·

VCertame
de Artes PláSticas
A ·conselleria Cultura e Xuventude, através da Dirección Xeral
de Xuventude, ven de convocar
o V Certame de Artes Plásticas
"Xuventude-91 ". Poderán participar no mesmo artistas residentes na Galiza con idades de
até 30 anos, con duas categorias: unha.até 17 anos e outrade
18 a 30-anos.
O certame comprende tres modalidades: pintura, escultura
debuxo e cada autor poderá
apresentar como máximo duas
obras en ca~a sección. Estas
serán orixinais e non deberon
participar en nengun concurso.

e

Os participantes deberán presentar as obras na Delegación
provincial da Conselleria de
Cultura e Xuventude de A Coruña (Durán Loriga, 9-1 º-·Tfno. (981) 42 13 36, até odia 27
de Setembro do 1991). Coas
obras seleécionadas montarase
unha exposición itinerante por
Galicia. Os prémios previstós
son segundo categorias. Na A
(até 17 anos) 50•.40 e 25.000
pesetas, para as tres modalidades e 100, 70 e 40.000 para a B
(18 a 30 anos).•

ANUNCIOS DE BALDE
Véndese hobie cat 17 SE
Wings + Remolque de estrada
con caixa de viaxe multi-uso ,
con arnés. 900.000 pesetas. .Impecábel. (988) 24 17 07
Vendo frigorífico. 20.000 pesetas. (981) 15 34 92.
Redactamos e pasamos a máquina cartas comerciais, circulares, reclamacións estilo americano. António Pérez. Vigo, 29
30'48.
Vendo números soltos ·de A
Nosa Terra , dispoño de case
todos os ·editados. Interesados
dirixirse ao tfno. (988) 29 00
27. Horário comercial.
Vendo libros portugueses por
correo, libre de gastos, pedir catálogo a Alerh Ocobrix; r/Pom-

bal s/n. 36716 Illa de Arousa
(Pontevedra).
·
Véndese chalet tres plantas, subida ao. Castro (Vigo). Gran luxo, superficie 1500 metros cadrados. Tfno. (986) 42 44 81.
Se desejares os romances "Lu-'
zia, ou o canto das .sereias" e
"Seguindo o caminho do vento"
de Moncho de Fidalgo pode-los
. pedir por correio distribuidora
Alem-Ocobrix S.L. O Pombal.
36626-Ilha de Arousa (Ponte. vedra).
·

a

Vendo setos, unha série de 2 pesetas da Expo Mundial da Pesca .
1973. Novos. A 500 pesetas.
Chamar (986) 41 53 .35.
O Centro de Recursos para Estudiantes Mancomun, organismo

deÍ>endente da Universidade de
Santiago de Compostela e xestionado polos Comités Abertos
de Faculdade pretende criar un
arquivo no que se acolla ·toda a
docume~tación posíbel sobre o
movimento estudiantil galegonos últimos cincuenta ·anos.
Por esta razón estamos interesados en contactar con aquelas
persoas que teñan fotos, panfletos, boletins, octavillas... editados durante este periodo na Universidade ou no Ensino Médio,
co obxecto de fotocopialos e catalogalos dentro da sección de
Documentación do Centro. Para
contactar ou para máis información podedes dirixirvos a: Centro de Recursos para Estudantes
Mancomuh . ·Pavillón de ·Servícios Estudantis. Campus Univer- ·
sitário. Santiago de Compostela.
Tfno (981) 56 31 00 Ext. 2222.
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IDEAS
Acl)mula o 50°/o da riqueza e apenas se mistura ca resto dos habitantes

O 20o/o da povoación dos
Estados Unidos vive nun mundo aparte

R

e

Esta x.ente ben comparte unha causa ·comun: o de sexo obsesivo de manter ou
elevar o valor da sua propriedade inmoviliária. As suas comunidades, quen viven
na mesma rua ou comparten a propriedade dun conxunto r~sidencial, ainda que
non se coñetan de nada, desenvolven un
sentimento de solidaridade increíbel para
loitar contra calquer proxecto de
construción de vivendas máis baratas
xunto ás suas casas; ou para evitar a integración nas "suas" escalas. de alumnado
dalgun distrito veciño máis pobre.

Non hai que desconfiar do talento dos
publicitários para o humor. Duas voltas
de anúncios máis e o académico pregoa que hai que viaxar coa guia de
non sei que marca de gasolinas, se
quer o tele-vidente circular a rica e laberfntica gastronomia das estradas do
MOPU.
Os axentes da autoridade matan a
paus no Bronx a dous .sospeitosos de
trece anos que talaban español, e no
seguinte descanso o padronés inmortal alumea de novo a pantalla para defender as virtudes comerciais dunha
edición de clásicos do erotismo. Se o
abonado á visión catódica teR o horóscopo de cara, poida que antes da carta
de axuste teña o priviléxio contemplar
ainda a figura gnómica deste home de
mal mirar e voz agraviada que ameaza
con romperlle a cabeza cunha acuñación de pesos da república de Mali en
prata mellorada, unha edición de luxo
do Diccionario Secreto, unha guia de
Madrid ou un pedíluvio.

O pasado ano, o 20% máis rico do conxunto da povoación activa acumulou uns
ingresos equivalentes aos do 80% restante, o que supon a concentrac!ón máis alta
desde a Segunda Guerra Mundial.

Acaso querian outros privarnos dos
raios benéficos deste Marte da pubricidade, sinal e padrón dos sádicos da
pantalla. A Xunta entrégalle oportunamente vintecatro millóns de pesetas
para que cante as grorias do callón de
galo e das peras de Urraca ao tempo ·
que institue a Fundación Cela. Só por
lle recompensar paciéncia tanta coa
cociña e o comércio, a institución poderia ben levar o neme da obra sobranceira do escritor que presta titulo a
esta nota de agasallo.
+

Cando os parques e as instalacións de- '
portivas públicas se deterio.ran até extre.:
mos increíbeis, amoréanse os clubes privados, os campos de golf, os clubes de
tenis ... e todo tipo de asociacións recreativas cuxos gastos corren a cargo_s dos
seus membros. Os conxuntos residenciais
realizan, cos cartas dos seus praprietários, os traballos que o concello non pode
financiar: reparación d~s ruas, a_
xardinado, etc, e en particular contratan gardas
privados para a sua proteción . Actualmente nos Estados Unidos hai máis gardas de
seguridade privados que polici~s.
Evidentemente- a xente máis rica sempre
se mantivo aillada no seu próprio círculo.
Pero a secesión actual é máis dramática.
Esta capa privilexiada encérrase agora
nun eido máis estreito. A nova élite está
unida por unha rede de avións, de modems, de fax, de cabos de fibra óptica ...
con grandes e selectos centros comerciais e recreativos. Pero mantense afastada do resto da nación e a sua actividade a
cad;:i diferénciase' máis.

._.Filantropia interesáda
Algunhas destas persoas consagran unha
parte dos seus recursos e da sua enerxia
a axudar ao resto da sociedade, pero rion
p.or médio do pago de impostas, senón
através dun esf,orzo voluntário. O esencial
destas contribucións., que desgravan, vai
parar a institucións e lugares que _manteñen, pulan, curan e educan á ·xente máis
rica: museus, teatros, operas, hospitais
privados, -universidades privadas de élite ... Xa en 1902, Carnegie definía no seu
Evanxeo dos ricos a filantropia como unha
"xestión hábil da riqueza".

/

amilo Cela fita para a cámara
de entrecello circunflexo e avisa con voz de _poucos amigos
que igual peca de gula en Canarias: mallo picón, sancocho con piña, urta sete salsas e viño alourado de
lcod. O do prémio aparece máis cqbreado ca unha mona, co cesto entablillado na sela dun dromedário turístico.

A quinta. parte máis rica da povoación está a piques de .rachar co resto. En moitas
cidades a xente rica retirou, de feito, o diñeiro que concedia para espácios e institucións públicas e dedícao agora aos
seus próprios servícios privados.

'
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_ Ademais, na medida en que os que habitan un mesmo bairro teñen por regla xeral
un nível de ingresos parecido, esváense
os motivos que crian má conciéncia: que
a xente doutras zonas, máis pobres, se
arranxe por si mesma.

..._

TOBOGÁN
FAMENTOS

obert B. Reich, profesor da Har-

vard University , analisou a fenda
que separa á "xente ben" (o 20%
con maior nível de ingresos) do resto da
povoación dos Estados Unidos. Fala da
"se.cesión de quen trunfan" e da desintegración da infraestrutura urbana e social
das grandes cidades.

..;¡

. TRES EN RAIA

VoLVER Ao REGO
Protagonistas do filme A foguelra das vaidades, relato sobre a cúspide social norte-ameriCana.

A filantropia das grandes empresas seguiu o mesmo camiño. O ·fundamental
destas doacións vai dirixido a estableci~
mentas preuniversitários e universidades
de élite (só un 1,5% se dedicaron a escalas primárias ou secundárias).
Dua~

cidades

des norteamericanas~
A maioria das 'gr-anóes cidades teñen
dous sistemas escolares: un privado, para
a xente privilexiada, e outro público', para
o resto. As capas excluidas dedican un
tempo e unha enerxia enormes para asegurar que os seus tillos e tillas entren en
boas escalas privadas, utilizando pequenas fortunas_para logralo.

A secesión deste 20% privilexiado aparece con maior claridade' se se tañen en
A xente máis rica vive, desprázase e tracanta as formas e a localización das
balla nas zonas da cidade máis seguras, e
suas vidas e traballos. En efecto, os
poden facer todo sen entrar en contacto ·
esencial dos grandes .centros urbanos
co mundo exterior, coa outra cidade. Mesdos Estados Unidos foi dividido en duas
mo· algunhas grandes cidades teñen autocidades distintas. Unha habitada por
rizado aos proprietários dos distritos máis
esas capas privilexiadas, a outra por un - ricos a poñer impostas particulares para
exército de traballadores e traballadoras
equipamentos e servícios colectivos que
dos servícios: comércio, hosteleria, oficinon e,stán a disposición de quen habitan
nistas, taxistas, gardas de seguridade ...
oütros bairros.
-•
Cada vez é menor o número de obreiros
da indústria que vive nas grandes cidaCombate

amén António Gala. Non chegaba con Todorov, con Vargas Llosa, con Solé Tura, con Gregório
Sa ador, con Francisco Umbral, con
esa mi riada de intelectuais que ven na ,
ernerxéncia do nacionalismo a ameaza
do ano 2000.

I

En cámbio, en Nova lorque desfilan as
tropas estadounidenses entre vivas encendidos de patriotismo, guirnaldas,
bandeiras e máis bandeiras e daquela
escasea~as voces de protesta. Este
nacionalismo de dólares e marines ·non
_molesta, non é antidemocrático, nen
atrasado, nen obsesivo. A palabra "imperialismo" tachárona nos dicionáryos e
proibírona nos telediários. Eles ,están
preocupados polo pequeno e defensivo r.
nacionalismo catalán, eslovaco, etiope
ou salvadoreño.
)
,
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Estes intelectuais temen que nas suas
cbnciéncias penetre . un pobre cangado
de fanatismo e de ideas sen informatizar.
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