nÚmEro 120

EntrEvIsta aos rastrEros 22

os lImItEs dE vEndEr-sE 8

Umha década após o seu último trabalho, entrevistamos o Ritxa, baterista dos repressentantes chantadinos
do movimento bravu, que venhem de
tocar na décima ediçom do ‘Castañazo Rock’, com míticas bandas do país.

Examinamos as chaves dos processos
de seleçom de pessoal: dos concursos
às dinámicas de grupo, tentando estabelecer onde estam os limites quando
se trata de “vender-nos” e encontrar
trabalho no chamado mercado laboral.
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qual é o Estado dos bEns culturaIs ?

Património: nom
sabemos o que temos
Multiplicam-se as entidades para a defesa do património perante o desleixo institucional.
No ‘Dito e Feito’ revemos algumhas das numerosas agrupaçons que estám a velar polo estudo, a conservaçom e a difusom do nosso património em todas as suas vertentes, conscientes de que, se aguardarmos

mais tempo por umhas instituiçons que demonstram umha total falta de interesse pola cultura galega, as suas manifestaçons acabarám no esquecimento, comestas das silveiras ou
aniquiladas pola especulaçom
urbanística. Profissionais e amadores de diferentes organizaçons
falam do seu trabalho. / PÁG. 14

novas da GalIza jÁ dEsvEndara dIvErsos casos dE corruPçom

ImPutam EmPrEsÁrIo quE nEGocIou
o maIor ‘PElotazo’ do PGom vIGuês
Umha das últimas detençons praticadas no ámbito
da ‘Operaçom Pokémon’ aponta para umha trama de
financiamento irregular do PSOE, que também envolveria o PP. O ex-conselheiro delegado da filial galega da construtora basca Bruesa, Manuel Álvarez
Martínez, é acusado de suborno e tráfico de influências por um suposto pagamento de comissons em

troca da concessom de obras públicas. As vinculaçons entre o PSOE galego e esta empresa construtora relacionada com diversos casos de corrupçom, e
que ia construir na Praça de Espanha de Vigo, já centrárom duas reportagens publicadas por este jornal
em 2007 e 2008, nos seus números 56 e 69. Achegamos reportagem extensa sobre esta trama. / PÁG. 18 e 19

Imagens da raiva popular do 14-N
Galiza Contrainfo e NGZ achegam umha foto-reportagem
que mostra o sucesso da última greve geral / PÁG.17

oPInIom
as outRas dívidas por Carlos taibo / 3
GaliZa está CoNNosCo por Maria Rosendo / 3
HistóRia de a. e b. por Mauricio delito / 28

marInhEIros crItIcam PassIvIdadE

Junta esquece a crise
da pesca artesanal
A situaçom da pesca artesanal
de baixura é crítica. Nos últimos meses os marinheiros galegos estám a ver como aumentam as despesas e caem em picado os rendimentos, enquanto
sentem que a Junta da Galiza
nom fai nada para amparar um
dos setores económicos mais

importantes e representativos
do País. Segundo apontam fontes deste setor, a pesca artesanal tem hoje umha frota de
4.100 embarcaçons e dá mais de
15.000 postos de trabalho diretos. Neste número analisamos a
incidência da política de cortes
neste setor. / PÁG. 20

suPlEmEnto cEntral a rEvIsta
a pedRa do destiNo
Falamos deste bloco pétreo, o objeto mais sagrado do imaginário
nacional escocês por se terem coroado sobre ela os seus reis

viaGeM a CastRo laboReiRo
Sabela Fernández fai umha crónica dumha excursom que começa cruzando o o rio do esquecimento
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o PElourInho do novas
Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é o teu
lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám exceder as 30 linhas digitadas
a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOvAS DA

10 anos aPós o PrEstIGE
os rIscos contInuam
A Plataforma Nunca Mais, de que
fai parte a Adega, acaba de apresentar um recurso de reposiçom
contra o acordo do Conselho da
Junta que aprovava o Plano CAMGAL (Plano Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia). Pondo
de parte o facto de que continuamos a depender das decisons políticas que, como vimos há 10 anos,
fôrom responsáveis por virar um
acidente em catástrofe, a análise
de riscos que fai o documento é
preocupantemente incompleta. (...)
O CAMGAL esquece que a
maioria dos acidentes marítimos
na Galiza se localizárom entre Fisterra e a Corunha. Como é possível que as bases logísticas e os
centros de armazenamento do
material estejam em lugares afastados desta faixa? (...)
O CAMGAL, na sua análise de
riscos, determina que as descargas
poluentes procedentes de terra
"NOM representam um risco importante de poluiçom". Porém, este plano nom identifica os focos, nem as
atividades potencialmente perigosas, nem as indústrias potencial-

mente poluentes que há no litoral.
Finalmente, o CAMGAL, vulnerando outra volta a Diretiva
2009/17/CE tampouco determina
os lugares refúgio nem os protocolos e planos de acolhimento. Parece que será Madrid que eventualmente irá decidir, entre os
1500 km de costa galega, o lugar
aonde levar o navio. Nom lembra
isto o que aconteceu há 10 anos?
Passados 10 anos, este CAMGAL semelha como o parto dos
montes: mais umha chafallhada da
Junta, um grosseiro instrumento
de propaganda política que oculta
a falta de compromisso e a incompetência da Junta para garantir a
segurança das nossas costas.

GAlIZA reserva-se o direito de publicar estas colaboraçons, como também de resumi-las ou extratá-las quando se considerar oportuno. Também poderám ser descartadas aquelas cartas
que ostentarem algum género de desrespeito pessoal ou promoverem condutas antisociais intoleráveis. Endereço: pelourinho@novasgz.com

A parelha que recebeu o carro
de produtos de primeira necessidade para famílias numerosas está
formada polo secretário geral técnico da Conselharia do Meio Rural, Francisco José Vidal-Pardo y
Pardo, e a diretora-geral da Asses-

soria Jurídica Geral da Junta,
Cayetana Lado Castro-Rial.
As retribuiçons desta parelha de
altos cargos montam em conjunto a
mais de 135.000 euros brutos
anuais, bastante mais do que ganha
a maioria das famílias galegas, e que

humor Gonzalo

ADEGA

altos carGos PrEmIados
com carro da comPra
Nom aconteceu em Marinaleda,
mas em "Marineda City", e nom se
trata de Sánchez Gordillo, mas de
dous altos cargos da Junta que, segundo informa La Voz de Galicia,
fôrom agasalhados numha grande
área comercial com um carro da
compra cheio de produtos de primeira necessidade. (...)

deveriam abondar para comprar
pam, favas, arroz e cacau à vontade.
Contrariamente ao que aconteceu com as açons da Assembleia
de Desempregados da CIG de Ferrol ou a do alcalde de Marinaleda
na Andaluzia, isto nom será perseguido penalmente polas autoridades. Tampouco suscitará a indignaçom dos principais colunistas da
imprensa "livre e independente".
Todo um exemplo do estado de
descomposiçom ética do neoliberalismo que nos está a levar à ruína como sociedade.
Desde a CIG-Autonómica, consideramos que nom se trata de
umha qüestom privada dos dous
altos cargos, mas de umha questom ética com releváncia pública. Algo funciona mui mal neste
país quando quem recebe esta
ajuda é umha parelha de altos
cargos dum Governo que aprovou o maior corte salarial e de direitos aos empregados públicos e
aos trabalhadores em geral, num
país em que já fai parte da vida
cotiá ver pessoas desempregadas
e desafiuzadas vivendo na rua e
aguardando a que fechem os supermercados para recolherem
comida caducada do lixo.

CIG-Autonómica

EdItorIal

O descontentamento nom se amaina em 24 horas

R

oubam umha sucursal
bancária no Rosal, e os vizinhos declaram na TV: “E
que vam fazer? Tenhem que comer! Trabalho nom há!”; ou “Mira, quem rouba a um ladrom...”.
Umhas nove mil pessoas em situaçom irregular em todo o País vam
ficar sem sanidade pública. Nenas
e nenos separados nas escolas; as
organizaçons da Igreja, e as antiabortivas, que por vezes som o
mesmo, levam a maior parte dos
cartos públicos. A polícia sai à rua:
negam-se a participar nos despe-

jos, falam do seu carácter humano, enquanto rebentam manifestaçons e entram de noite nas casas da gente, separando a mae e o
pai da criança, e levando-os para
Madrid. Nom há vacinas, mas os
faróis seguem prendidos ao meiodia na Corunha o 14 de Novembro, porque os consumos elétricos, segundo parece, servem para
medir o seguimento dumha greve
geral. Poucos dias antes, na mesma cidade, umhas 60 pessoas botárom 48 horas a dormir na rua
para competir por um só posto de

editoRa
MiNHo Media s.l.
CoNselHo de RedaçoM
iván G. Riobó, aarón lópez Rivas,
Xavier Miquel, antia Rodríguez García,
Raul Rios, olga Romasanta, alonso vidal,
paulo vilasenin, Xoán R. sampedro
seCçoNs
Cronologia: iván Cuevas / economia:
aarón lópez Rivas / agro: paulo vilasenin
e Jéssica Rei / Mar: afonso dieste / Media:
Xoán R. sampedro e Gustavo luca /
a terra treme: daniel R. Cao / além Minho: eduardo s. Maragoto / povos: José

trabalho. O País para, sai para a
rua berrar que estamos a ser legislados pola Banca. Parece que as
nossas vidas estám nas suas maos
e nom somos cientes ainda de até
onde. Apenas pensamos um pouco nisto quando a gente morre
porque vai ficar sem casa. Desde
o ano 2007, producírom-se no Estado espanhol 400 mil execuçons
hipotecárias e mais de 185 mil despejos. Os dados já os sabemos,
porque som repetidos até fartar
estes dias polos meios de comunicaçom empresariais, que falam,

antom ‘Muros’ / dito e Feito: olga Romasanta / a denúncia: iván García / Cultura:
antia Rodríguez / desportos: anjo Rua
Nova, isaac lourido e Xermán viluba /
Consumir Menos, viver Melhor: Xan duro /
a Criança Natural: Maria álvares Rei /
agenda: irene Cancelas / a Revista: Rubém Melide / a Galiza Natural: João aveledo / Gastronomia: luzia Rgues., sino seco
/ língua Nacional: valentim R. Fagim /
Criaçom: patricia Janeiro / Cinema:
Francesco traficante, Xurxo Chirro
deseNHo GRáFiCo e MaQuetaçoM
Hilda Carvalho, Joám Fernandes,
Manuel pintor, Helena irímia

por vez primeira, de algo que há
tempo acontece. Poucos dias depois, o eterno bipartidismo reúne
espertos que assinalam que os casos de “extrema gravidade” serám
esquecidos, mas ninguém nos
aclara se seria de extrema gravidade o caso de Amaia Egaña, ou
porque segue em pé umha norma
do ano 1909. As classes trabalhadoras afogam: há 270.000 desempregados e mais de 87.000 lares
galegos tenhem a todos os seus
membros no paro. E por enquanto, os sindicatos recuperam umha

convocatória de greve dum dia, a
eleiçons passadas, para ajudar a
canalizar o descontentamento
apenas por umhas horas. Sachar
cada um na sua leira, fixando o
pensamento em chegar ao Hórreo,
tampouco vale. O descontentamento nom pode depender de momentos conjunturais ou de datas
rituais que nos som marcadas polo liberalismo mais ultra. É o momento, pois, de atuar, de começar
a construir alternativas. Porque o
sistema está podre, morre, e esta
agonia nom pode ser perpétua.

FotoGRaFia
arquivo NGZ, sole Rei, Galiza independente
(GZi-Foto), Zélia Garcia, borja toja

CoRReçoM liNGÜístiCa
Xiam Naya, Fernando Corredoira,
vanessa vila verde, Mário Herrero

adMiNistRaçoM
José viana e Carlos barros Gonçales

iMaGeM CoRpoRativa
Miguel Garcia

loGístiCa e publiCidade
José viana e daniel R. Cao

ColaboRaM Neste NÚMeRo
Carlos taibo, Maria Rosendo, Gustavo luca,
Galiza Contrainfo, davide do arroio, M.b. Xan
duro, Charo lopes, Mauricio delito, sabela
Fernández e José Manuel Nunes vilar.

audiovisual: Galiza Contrainfo
HuMoR GRáFiCo
suso sanmartin, pestinho, Xosé lois Hermo,
Gonzalo, Ruth Caramés, pepe Carreiro,
Mincinho

FeCHo de ediçoM: 18/11/2012

D. LEGAL: C-1250-02 / As opinions expressas nos artigos nom representam necessariamente a posiçom do periódico. Os artigos som de livre reproduçom respeitando a ortografia e citando procedência.
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As outras dívidas
Carlos taibo

N

ada descubro quando
afirmo que estamos perante uma genuína estafa. Na sua versom mais próxima,
vincula-se com a palavra dívida.
Ainda que os governantes espanhóis teimam na enunciaçom da
ideia de que arrastamos um grave problema de dívida contraída
polas administraçons públicas, a
realidade é muito diferente: até
há bem pouco mais das quatro
quintas partes da dívida espanhola correspondiam a agentes privados, entre os que destacavam
imorais entidades financeiras. Só
uma pequena fraçom dessa dívida privada correspondia, no entanto, às unidades familiares.
No miolo da estafa mencionada há uma circunstância mais:
assistimos a um indigno processo de estatalizaçom da dívida privada que está na origem de recortes e agressons contra direitos. Em virtude da decisom dos
dous grandes partidos espanhóis,
as desfeitas cometidas polos responsáveis de bancos e caixas temo-las de pagar todos. Convém
agregar, mesmo assim, que nas
esferas governamentais se esquece o que muitos entendemos que
é chave da questom: a iniludível
necessidade de distinguir entre
dívida legítima -a que é razoável
pagar- e dívida ilegítima -a que,
por ter sido contraída em virtude
da especulaçom e o negócio mais
desprezível, há motivos poderosos para rejeitar-. Para fechar o

assistimos a um
indigno processo de
estatalizaçom da
dívida privada que
está na origem de
recortes e agressons
contra direitos
Cumpre salientar
que há outras
dívidas que convém
pagar, como a
que temos com
as mulheres
círculo, enfim, cumpre certificar
que nom há ninguém no cárcere,
quer pola desregularizaçom do
último decénio, quer como consequência da colaboraçom do poder judicial.
De todo o anterior é preciso extrair uma conclusom: sobram os
motivos para rejeitar o pago da
maior parte da dívida e para fazer outro tanto com as faraónicas
ajudas que as instâncias que estám na origem desta -bancos e
caixas- seguem a receber. Como
sobram as razons para contestar
às agressons que o capital tem
decidido desenvolver ao amparo
dumha nova onda da luta de classes que nos reconduz a etapas
que muitos pensavam definitivamente esquecidas.

Galiza está connosco
Maria Rosendo

P

assárom as eleiçons. O PP
arrasou com as esperanças dos desesperados e o
auto-ódio saiu do armário.
Nom só o dos vencedores, que
a cada vez se permitem mais sacar a passear suas misérias vestidas de grandezas e subir-se a falsos pedestais para rirem e mofarem-se das que som doutra classe, das que levam as suas crianças a escolas públicas, das que lhe
limpam a merda aos cus que já
nom lhe importam ao estado, das
que ainda comem nas patacas
que apanham da terra e no leite
que mugem das vacas quando
ainda é noite, das que acordam
com cartas certificadas de expulsom e em 3 dias estam a 9.251 km

de aqui, das que enlatam atum de
Papua Nova Guiné em conserveiras da Ria de Arousa, das que falam a língua das sete vogais e os
onze dançares, das que recolhem
o lixo que eles botam nas ruas,
das que se bicam com pessoas do
seu mesmo sexo e das que onde
vai que mandárom os sexos a tomar vento.
O problema desta gente nom é
o seu riso, o problema é que esse
riso fai-nos pequenas, amedronta-nos, fai-nos duvidar do que temos arredor e, já que logo, de nós
mesmas. Por isso nos permitimos
sacar também o auto-ódio do armário.
O PP ganha as eleiçons com
maioria absoluta e, também nós,
enchemo-nos a boca de autoódio: começamos a sentir vergo-

devemos deixar de
esperar a que nos
devolvam o roubado
e volver à dignidade
de expropriar
o que é nosso
nha, aparece o sentimento do ridículo, estamos alucinadas porque sentimos medo.
Somos poucas. Temos a sensaçom de que cada vez o cardume
se faz mais magro porque o peixe
gordo melhora ferozmente o seu
aparelho logístico para dizer cada
vez mais alto que nos vai comer.
E esquecemo-nos de nós. O outro

é a cada vez tam grande que já
nem precisa devorar-nos porque
nós mesmas fazemos por desaparecer. Invisibilizamo-nos. Esquecemos Galiza. E por isso se faz
preciso retomar a história.
Saber-nos a ria de Lires, as rendeiras de Vilaxoan, os outeiros a
debuxar o Folgoso, o castelo de
Pambre, o setembro de vindimas,
a lentura, o Sam Joam e o Sam
Martinho, a rebeliom dos focinhos das mulheres em Castrelo
de Minho, a piçarra e a lareira, a
corte e o chimpim, os guindastes
do metal, a fúria dos estaleiros, o
Ferrol obreiro e o Vigo dissidente,
os mártires de Sobredo e as mulheres das Encrovas, o lume, o
sol-pôr em Cabo Home, a fim do
mundo, as castanhas assadas, as
cuncas de licor café, o recendo

Cumpre salientar, porém, que
a negativa a resolver os problemas de bancos e caixas deve-se
acompanhar dumha atitude bem
distinta no que diz respeito a outras dívidas que, esquecidas, estas sim, convém pagar. A primeira delas é a que temos com as
mulheres. Vítimas duma atávica
marginalizaçom, amiúde padecem uma dupla exploraçom: no
âmbito laboral convencional, por
um lado, e numha economia de
cuidados, polo outro, que recai
de maneira quase exclusiva sobre as suas costas.
A segunda dessas dívidas que
devemos assumir é com a maioria dos habitantes dos países do
Sul. Neste caso o que se impom
é a constância das sequelas, dramáticas, de séculos de absorçom
da riqueza humana e material
que guardam esses países. Nom
seria saudável que no Norte opulento acabemos por reconstruir
os nossos maravilhosos Estados
do bem-estar a custa de ratificar
atávicas relaçons de exploraçom
e exclusom.
A terceira, e última, das dívidas que estamos obrigados a
aceitar é a que temos com os integrantes das geraçons vindouras e, também, com as restantes
espécies que nos acompanham
na Terra. A uns e outras levamos
caminho de entregar um planeta
literalmente inabitável, cativados
como estamos polos mitos do
crescimento, o consumo, a produtividade e a competitividade.
Ao tempo que rejeitamos a dívida que os nossos governantes
lançárom sobre nós, assumamos, porém, o pago destas três
esquecidas dívidas que venho de
mencionar.

dos pinheiros, as maos a fazer bolilhos, a curtidoria, a moa, Maruja
e Corália, os zocos, o unto, as filhoas, os alouminhos, os olhares
sinceiros e os sorrisos quentes.
Compreender daquela que Galiza nom é umha delimitaçom
geográfica, se nom um sentimento de pertença. Compreender que
todas somos potencialmente galegas, mas só algumhas sentimos
Galiza no coraçom. Compreender, logo, que os vencedores nom
som Galiza.
Volver-nos entom ao cardume e
redescobrirmo-nos ceives. Recuperarmos a alegria de saber que
Galiza está connosco. Deixar de
esperar a que nos devolvam o
roubado e volver à dignidade de
expropriar o que é nosso, a nossa
identidade.
Como dijo Borges: “Há umha
dignidade que o vencedor nunca
poderá alcançar”.
Este é o tempo do otimismo.
Muito obrigadas, Galiza!
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PlanEjam construIr um Porto dEsPortIvo Em buEu

casa do vEnto amEaçada Pola EsPEculaçom

Portos retomou o projeto dum porto desportivo em Bueu. O plano fora abandonado
pola Junta, mas nas últimas semanas abriu
umha consulta para estudar a avaliaçom de
impacto ambiental. Ambientalistas da zona
estám atentos a esta nova ameaça.

A okupa compostelana Casa do Vento
tem diante as escavadoras. Informam
que a empresa Verde Urban planeja
construir vivendas de luxo nas imediaçons do Sarela, destruindo a paisagem
e pondo em perigo o centro social.

PolícIa EsPanhola aPlIca lEGIslaçom tErrorIsta a um IndEPEndEntIsta E sEPara a umha maE da crIança dE 8 mEsEs

Novas detençons de independentistas
fam espertar a indignaçom social

Poluiçom mediática
Ao igual que em anteriores detençons, um dos aspectos mais salientáveis do processo foi o papel
do aparato jornalístico, que achegou dados pessoais sem respeitar
a presunçom de inocência das de-

tidas. Os nomes, idade e lugar de
residencia da parelha fôrom feitos públicos desde o primeiro momento, aventurando-se mesmo a
assinalar, como se fijo em El País,
que tinham intençom de atentar o
Dia da Constituiçom Espanhola.
A Fundaçom Artábria emitiu um
comunicado denunciando a falta
de rigorosidade jornalística de
meios como La Voz, onde se descreveu o centro social como “taberna con el mismo estilo que las
vascas de los nacionalistas radicales”, além de afirmar que Sílvia é
a atual presidenta de Artábria,
ambas informaçons falsas.
Solidariedade sem precedentes
Fronte ao assanhamento mediático e a brutalidade da operaçom
policial despregou-se umha forte
onda de solidaridade nos diferentes pontos do país. As concentraçons imediatas fôrom secundadas
por centenares de pessoas, sendo

policial. Pola sua parte, o BNG
anunciou que levará ao congresso
o caso de Sílvia por constituir umha “grave violaçom dos direitos
humanos”. Anova reclamou o fim
da lei antiterrorista, “que desvirtua na prática a presunçom de inocência”, e o conselho comarcal de
Ferrol de Esquerda Unida criticou
o linchamento moral sem prova
algumha que as forças de repressom exercérom com Sílvia.

Carlos Calvo é deslocado
para a prisom de Salamanca
GALIZA CONTRAINFO

NGZ / Na noite do passado 29 de
outubro os ativistas Júlio Saians e
Sílvia Casal eram detidos na sua
morada de Ferrol, no médio dum
despregue policial sem precedentes. No momento da operaçom estavam em companhia do seu filho,
de oito meses e ainda lactante, que
ficou afastado da mae e sem alimentar durante mais de cinco horas. Segundo a imprensa comercial a detençom está relacionada
com a que tivo lugar o 30 de novembro de 2011, já que numha das
vivendas registadas achárom umha carta escrita a mao, assinada
apenas pola legenda DMQE (denantes mortos que escravos) que a
polícia atribui a Júlio. Este documento, sempre segundo a versom
policial, relatava-se o estado das
contas de Resistência Galega na
altura. Na manhá do 31 de outubro passavam a declarar perante o
juiz. Júlio era diretamente enviado
para a prisom de Soto del Real e
Sílvia ficava livre sem cargos. Segundo puido confirmar a ativista,
o trato policial foi correcto, mas foi
submetida a um agressivo interrogatório no caminho a Madrid.

a de Ferrol umha das mais secundadas. Vários coletivos como Mulheres Nacionalistas Galegas ou a

rede Galiza Nom Se Vende quigérom também manifestar públicamente a sua oposiçom à operaçom

Eludem a prisom os ativistas
detidos no Dia da Pátria de 2011
Os três moços de Briga e Nós-UP acusados de participarem em vários episódios de luita urbana na jornada do 24 de julho de 2011 nom entrarám em prisom.
A petiçom de 17 anos saldou-se com um acordo entre
a acusaçom e a fiscalia, resultando condenados, mas
a umha pena que nom implica o seu ingresso em pri-

som. O julgamento nom se chegou a celebrar por se
chegar a acordo entre as partes. Segundo a organizaçom juvenil, a polícia criou provas falsas para incriminar os jovens. Um nutrido grupo de pessoas solidárias concentrou-se o dia do juízo nas portas dos julgados para exigir a liberdade dos acusados.

Neste mês marcado polas novas
repressivas, cumpre resenhar também o deslocamento de Carlos
Calvo, detido no passado 16 de setembro, para a prisom de Topas,
perto de Salamanca. Trata-se do
terceiro traslado a que o ativista
foi submetido em pouco mais dum
mês, o que supom um forte trastorno para a situaçom do preso e
provoca o atraso da correspondência e as visitas. Também os independentistas galegos Diego Santim e Hector Naya fôrom deslocados. Santim atopa-se agora na prisom de Dueñas, em Palencia, sendo coma no caso de Calvo, o
terceiro centro penitenciário no
que permanece encarcerado.
Naya, após umha semana em que
as suas pessoas achegadas nom tivérom notícias dele, conseguiu informar de que está preso no penal
de Villabona, em Astúries.

cronoloGIa
10.10.2012 / Centos de enfermeiros e enfermeiras percorrem as ruas de Santiago contra
a deterioraçom da assistência
sanitária por causa dos cortes.
11.10.2012 / É fundada a Aliança
Social Galega, promovida pola
CIG, UGT e CCOO e integrada
por mais de sessenta organizaçons sindicais e sociais.
12.10.2012 / Mario Conde agride
rapaz de 14 anos que o apupou
à saída dum comício no Barco.

13.10.2012 / Centos de pessoas
secundam na Galiza os protestos estatais sob o lema “Nom
devemos, nom pagamos”.
14.10.2012 / Galiza Nom Se vende reúne centos de pessoas
numha manifestaçom.

17.10.2012 / Milhares de estudantes manifestam-se contra
os cortes no ensino.

da de bandeiras estreleiras e
da plataforma Que voltem à Casa no jogo Real Madrid-Celta.

18.10.2012 / José luis Neira, cabo da Polícia local de lugo, é
detido na Operaçom Pokémon.

21.10.2012 / PP ganha mais
dous lugares no parlamento
galego apesar de perder mais
de 130.000 votos.

15.10.2012 / Trabalhadoras da
Alfageme fecham-se na casa
do concelho de vila Garcia.

19.10.2012 / Duas pessoas detidas trás dos protestos contra o
comício final de campanha do
PP em Ourense.

22.10.2012 / Segundo o INE,
18,8% da populaçom galega vive debaixo do limiar da pobreza.

16.10.2012 / Começa o julgamento do Prestige após 10 anos.

20.10.2012 / Segurança do Santiago Bernabeu proíbe a entra-

23.10.2012 / Suspensom por
um erro do fiscal o julgamento

contra os doze ativistas pola
língua acusados nos processos contra a manifestaçom da
Galicia Bilingüe.
24.10.2012 / Declaram como imputados por assédio no trabalho
o alcaide de lugo, José lópez
Orozco, o ex-concelheiro da Polícia José Rábade e o ex-directorgeral do corpo Darío Diéguez.
25.10.2012 / El País publica que
a Junta qualificou os depósitos
de hidrocarbonetos de Ferraço
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ataquE a quartEl da Guarda cIvIl Em camarInhas

ExProPrIaçom dE alImEntos Em comPostEla
No passado dia 31 tivo lugar umha nova açom contra o
empobrecimento. Umha dúzia de pessoas expropriava
alimentos num supermercado da Gadis, para logo deixá-los na rua à disposiçom de quem precisa deles, acompanhados dumha folha a reivindicar esta açom, fruito da
“fame e a raiva que sentimos por viver em precário” .

O quartel da Guarda Civil na vila de Camarinhas foi objeto
dum ataque no passado dia 28. Indivíduos nom identificados teriam dado lume a abundante material inflamável na
porta do quartel, provocando danos materiais. A administraçom atribui os feitos a umha “vingança” relacionada
com o “furtivismo ou o narcotráfico” segundo trascendeu.

a fIscalIa solIcIta 51 anos dE PrIsom Para os 12 acusados

Denunciam poluiçom
das águas em Caldas

CONCeNTRAçOm
perante os julgados compostelanos
em solidariedade com os
independentistas processados

GALIZA CONTRAINFO

Adiam o julgamento dos ativistas
pró-galego com novas acusaçons
NGZ / Passárom já mais de três
anos e meio desde que a manifestaçom orquestrada por Galicia Bilingüe (GB) percorrera as
ruas de Compostela o 8 de fevereiro de 2009 com gente traída
em autocarros de vários pontos
do Estado espanhol. Amplos setores sociais comprometidos
com o idioma próprio acudírom
também à capital galega a amossar o seu rejeito contra o discurso espanholista promovido por
GB e sustentado por Falange, o
PP ou UPyD. Após várias identificaçons polo simples motivo de
falar galego e numerosas cargas
policiais, 12 pessoas fôrom detidas e acusadas de cargos como
“desordens públicas”, “atentado”
ou “danos”. Mas o juízo que se ia
celebrar na semana do 23 de outubro finalmente foi adiado pola
pretensom da fiscalia de apresentar novos cargos.
Segundo explicou a este jornal
o advogado da maior parte dos
acusados, Manuel Chao do Barro,
o fiscal esqueceu interessar as penas por delitos de danos no escrito
de qualificaçom provisional, polo
que agora o julgado de instruçom
tem que corrigi-lo, passá-lo primeiro à fiscalia e depois ao julgado do penal. Esta nova adiciona-se
aos cargos imputados poderia demorar o juízo vários meses e nom
há ainda nengumha data de referência sobre quando se poderia
celebrar finalmente.
A petiçom da fiscalia é de 51
anos e 10 meses de prisom em to-
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tal, sendo a menor pena solicitada
de dous anos (o mínimo necessário para executar a condena) e a
maior de sete, além de 9.661,1 euros em multas e indenizaçons. Pola sua parte, a defensa manterá
que todos os acusados e acusadas
som inocentes, “eles fôrom os
agredidos, estavam-se manifestando pacificamente pola defensa
do galego. Fôrom os outros os que
iniciárom os delitos”. Um vídeo
documenta gravado durante a jornada amossa coma manifestantes
de GB que portavam bandeiras espanholas animavam à polícia a
malhar contra os manifestantes,
além dalgum intento de ser eles
próprios os agressores.
Um dos acusados, A.F.G., já
acudiu a um juízo contra um manifestante de GB que o agredira
no percurso da manifestaçom. O

juiz deu-lhe a razom e agora a defesa alegará neste novo juízo que
umha pessoa nom pode ser julgada duas vezes polo mesmo facto.
Outra irregularidade do aparelho judicial no percurso deste
processo foi a referida à testemunha de Manuel Andrino Lobo, líder da Falange. Segundo relatou
um dos acusados na manifestaçom que decorreu na noite anterior ao que ia ser o dia de início
do juízo, a defensa teria solicitado a testemunha do fascista com
a intençom de demonstrar o carácter xenófobo e de “incitaçom
ao ódio” da manifestaçom de Galicia Bilingüe. Finalmente, na véspera do juízo, a defensa foi informada de que os corpos de segurança do Estado nom achárom a
Andrino Lobo para solicitar a sua
comparecência no juízo.

denunciam perante o Parlamento polo empobrecimento das exploraçons agrárias e a quebra
contínua das cotizaçons.

31.10.2012 / viveiro proíbe a instalaçom em terrenos públicos
de circos ou outras montagens
com animais selvagens.

29.10.2012 / Suspenso o pleno
municipal de vigo polos protestos da Stop Despejos e os
empregados despedidos.

02.11.2012 / Rosana Pérez, do
BNG, consulta no Congresso
espanhol quantas pessoas presas galegas se encontram em
prisom preventiva ou cumprindo penas fora da Galiza.

NGZ / Finais do passado outubro
ADEGA fazia pública umha denúncia sobre o estado das águas
potáveis da vila de Caldas, cujos
níveis de poluiçom volvérom
atingir valores recorde.
Existe umha forte concentraçom de microcistina que alcançou taxas superiores às toleráveis para o consumo humano.
Esta toxina é acumulativa e poderia resultar um problema para a saúde das crianças, podendo provocar importantes danos
no sistema hepático, problemas
no aparato digestivo e graves
efeitos neuro-tóxicos sobre o
sistema nervoso central. Pese
todo, o Concelho intentou ocultar esta informaçom à vizinhança, já que na web municipal
apenas se publicárom duas aná-

lises do mês de junho.
A única soluçom para lhe pôr
fim a esta situaçom passaria pola abertura do encoro e a liberaçom do Úmia para rematar com
a acumulaçom da toxina, já que
os presentes índices indicam que
o tratamento com cortiça dos sistemas de potabilizaçom nom é
avondo. Porém, a atitude do
Concelho continua a ser impassível, o que ADEGA relaciona
com os interesses do negócio hidroeléctrico. Esta negativa a
abrir o encoro do Úmia está a
produzir um forte esbanjamento
de fundos públicos, já que se levam gastado por volta de 2 milhons de euros no tratamento
ineficaz das águas, e até 2015 está previsto que o Plano Úmia se
leve outros 20 milhons.

Multiplicam por 18 o gasto
em material antidistúrbios
NGZ / A austeridade sai cara.
Nom só pola perda de direitos
básicos que supom para o cidadao a perda de serviços públicos, também polo aumento no
gasto de material antidistúrbios
num 1.780%, segundo reflete o
Orçamento Geral do Estado para 2013. O governo do PP no Estado espanhol pretende rebaixar a pressom social das ruas
com mais repressom.
O gasto total em materiais de
choque será de 3,26 milhons de
euros, quando este ano foi de

173.670 euros. O Ministério do
Interior só viu reduzido o seu
orçamento um 6,3%, mas a
maior parte do corte é das partidas de “segurança cidadá”. O
aumento do gasto em material
repressivo pretende servir ademais como “aviso” a aqueles setores sociais mais ativos, e também fai temer um aumento exponencial dos cortes, até o ponto de o Governo temer umha escalada do descontento social
que justifique esse dispêndio de
dinheiro público.

cronoloGIa
(vila Garcia) como "atividade
ambientalmente viável".
26.10.2012 / Protestos cidadaos
param o despejo dumha parelha de desempregados e a filha
de 8 anos nas Sindicais (Ferrol).
27.10.2012 / Na madrugada, a
esquadra da Guarda Civil de
Camarinhas é atacada com material incendiário.
28.10.2012 / Dúzias de gadeiras
de todas as bisbarras galegas

30.10.2012 / Jornada de protesto
contra a suba das portagens
salda-se com umha reduçom de
27% do tránsito na AP-9, segundo a plataforma convocante.

04.11.2012 / Gadeiros da comarca de Compostela anunciam
que derramarám mais de

220.000 litros diários de leite
para forçar a suba dos preços.

dirigia ao trabalho numha louseira de Riodolas (Carvalheda).

05.11.2012 / Achados em Narom
o corpo dumha mulher calcinado e o do marido, em trámites
de separaçom, enforcado.

08.11.2012 / Uns 200 trabalhadores da Cosmos em luita cortam
a via-férrea em Oural (Sárria) para impedir a passagem de cimento procedente da fábrica da
firma em Toural dos vaos.

06.11.2012 / Trabalhadores da
Navantia Ferrol concentram-se
contra a supressom da paga
extraordinária de Natal.
07.11.2012 / Morre Silverio S.F., vizinho de Ponferrada, quando se

09.11.2012 / Procuradores, juízes, secretários, fiscais e funcionários concentram-se em toda a Galiza contra as taxas judiciais recentemente impostas.

06

acontEcE

Novas da GaliZa 15 de novembro a 15 de dezembro de 2012

junta aPoIa dEPósItos dE combustívEl dE fErraço

rEtIram toPonímIa fascIsta do ruEIro dE luGo
Lugo retirará as denominaçons dedicadas a elementos
fascistas de 8 ruas. Segundo Antón Bao, tenente de alcalde e concelheiro polo BNG, trata-se dum “ato de justiça
histórica”, consignado no acordo de governo PSOE-BNG,
e que culmina um processo encetado em 1980 quando fôrom mudados os primeiros nomes fascistas do rueiro.

A Junta da Galiza aprovava na derradeira semana de outubro a Declaraçom de Impacto Ambiental positiva para os
depósitos de hidrocarbonetos e químicos do porto de Ferraço (Vila-Garcia). Fazia-o tendo aguardado a passarem as
eleiçons para anunciar umha decisom “contrária ao sentir
e à vontade da maioria da sociedade da Ria de Arouça”.

laura buGalho é sIndIcalIsta da confEdEraçom IntErsIndIcal GalEGa

“o estado espanhol e a uniom europeia
somente querem mao de obra escrava”
DANIEl R. CAO / A

clara imagem do que um Estado quer ser nom há que atopá-la tanto
nas atuaçons do seu governo, porque ao fim e ao cabo a sua estáncia é temporária, como naquilo que as suas leis pretendem proteger, porque estas si perduram. No caso
espanhol, o protegido é muito, e dentro este atopam-se duas cousas: o trabalho desre-

gularizado e a miséria por questons de origem. Tentar rachar com estes princípios hoje na Galiza tem um preço e umha credora. O preço é umha condena penal e a credora
laura Bugalho. NOvAS DA GAlIZA entrevistou a conhecida sindicalista da CIG reconhecida polo seu trabalho com a populaçom migrante sobre o processo que enfrenta.

Em primeiro lugar, relata-nos
brevemente arredor de que
gira a acusaçom.
A acusaçom por parte da Fiscalia
é por falsificaçom de documentos
continuada, documentos públicos. Por parte do Corpo Nacional
da Polícia, mantenhem que o delito é trata de seres humanos. A
Polícia nom se apresentou como
acusaçom particular, ainda que
anunciárom facê-lo. As condenas
no primeiro suposto podem chegar dos seis aos três anos de cárcere. No segundo, vam de três a
oito anos de cadeia.
A que se deve este processo?
Achas que é um castigo
individual cara a tua atividade
militante ou mais bem um
intento de criminalizaçom
da solidariedade?
Este processo é o fruito de ter realizado desde o Departamento de
Migraçom da CIG mais de 19 denúncias, bem como acompanhamento às denúncias de companheiras/os imigrantes, bem como
CIG. De facto, esta denúncia cara
mim é a “represália” por denunciar a suposta máfia dos 57 marroquinos, nas que supostamente
estám 37 empresas do metal da
Galiza; alguém de CITE-CCOO;
alguém no Consulado de Espanha em Casablanca; e alguém de
Estrangeiria e da Comisaria Nacional da Polícia em Compostela.
Quando me detiverom a conversa
com o Chefe do Grupo Operativo
de Estrangeiria em Compostela
começou com um “Laura por fim
te colhim” e rematou quando eu
lhe digem “Isto é umha vendetta”,
e ele diz, “deixa-te de películas...
De aqui vás para Teixeiro”. Acho
que é um aviso a navegantes,
umha criminalizaçom à solidariedade e, se calhar, a reaçom
perante mais de vinte anos incordiando às autoridades em

matéria de estrangeiria. Também tenho que dizer que sempre
foi patente a sua galegofobia,
misogínia e a sua transfobia. E
nas 48 horas passadas nos calabouços, deixárom-mo bem patente com as suas atitudes.
Cada dia som rejeitados centos
de solicitudes de permisos
de residência baixo o pretexto
de que um grande número
de entradas poderia colapsar
o mercado de trabalho. Achas
que é real este motivo?
A realidade é que o Estado espanhol e a Uniom Europeia só querem mao de obra escrava. Senom
como se explica que as pessoas
imigrantes que levam três anos
de estadia na Galiza, ou no Estado espanhol, podam solicitar a
sua Autorizaçom de Residência e
Trabalho? É umha chiscadela de
olho, cúmplice e covarde, do/s
Governo/s do Estado à Patronal,
ao Capitalismo, que lhes diz “durante três anos podedes fazer o
que desejedes com estas traba-

“o processo é fruito da
denúncia continuada de
casos de exploraçom”
“a questom migratótia
tem de ser um debate
a abordar na Galiza”
lhadoras/es”. No caso da Galiza, é
um tema que ainda nom é tempo
de planear, mais que sim teremos
que debater quando consigamos
a nossa soberania nacional.
Um debate habitual para quem
participamos em movimentos
sociais é a escassa ou nula participaçom de migrantes nas nossas actividades. Porém, temos
as suas problemáticas como
um dos eixos primordiais das
nossas agendas. Como ativista
com a populaçom migrante,
que opinas disto?

As pessoas imigrantes regularizadas tenhem umhas imposiçons a
óstia de duras, pois devem fazer
descontos/quotizaçons à Segurança Social, sob o olhar fascista de
que se nom cotizam serám expulsas. Isto impede muitas qüestons.
Também é dificil que se somem
às questons sindicais maciçamente. As que nom estám regularizadas, sofrem por cima a aplicaçom da normativa de Estrangeiria, na qual a parte punitiva é
extensa, e na que goza um papel
ominpotente o Corpo Nacional da
Polícia. É bom que se saiba que
estas pessoas quando decidem
denunciar, ao estar “sem papéis”,
devem fazer as suas denúncias
nas Comisarias. E também causou um dano extremo a época aznarista, na que se lhes negava o
direito a se manifestar, o direito a
denunciar, o direito a se associar
e o direito a se sindicar.
Vinculado com a pergunta anterior, outra problemática habitual é a rutura da barreira

“a petiçom da fiscalia
oscila entre três e seis
anos de cadeia”
“o assistencialismo
existe enquanto
há subvençons”
que separa o "trabalhar para"
com "trabalhar com", é dizer,
de se fazemos com a migraçom
umha atividade conjunta ou
asistencialismo. Que opinas a
respeito disto?
O asistencialismo existe enquanto há subvençons. Acho
que a crise que vivemos e a ausência de ajudas institucionais
vai pôr a muitas entidades em
perigo. A diferença é grande, e
as pessoas imigrantes, companheiras e companheiros, sabem
sempre o que elegir e onde ficar
para trabalhar.
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advocacIa ProtEsta contra novas taxas judIcIaIs

manIfEsto GalEGo Pola autodEtErmInaçom catalÁ
Cerca de mil galegos e galegas assinárom um manifesto em apoio à iniciativa autodeterminista catalá. O
manifesto, “desde Galiza e desde a esquerda”, resposta a quem de posiçons “federalista”' emprega “a
discrepáncia com a política económica e social de
CiU” para negar o direito a decidir do povo catalám.

Centos de profissionais da advocacia concentrárom-se
às portas dos julgados galegos em sinal de protesto
contra o projeto de lei de taxas judiciais do Ministério
da Justiça, que dirige Alberto Ruíz-Gallardón. Manifestantes criticavam, entre outras incongruências, que
recorrer dumha multa de 100 euros custe o duplo.

anÁlIsE das Passadas ElEIçons GalEGas

Mais ou menos, Partido Popular
DANIEl R. CAO / O passado 21 de
Outubro foi um cúmulo de previstos: as escassas dúvidas que existiam sobre manter Feijó a maioria
absoluta, dissipárom-se com as
primeiras sondagens, passando a
se converter as eleiçons, num exame à oposiçom.
Durante os próximos quatro
anos, Galiza terá novamente um
governo do Partido Popular por
duas razons que vam além do eleito pola populaçom: a atinada estratégia de Feijó de adiantar as
eleiçons e a lei eleitoral vigente.
A decisom de adiantar o processo eleitoral nove meses sobre o
previsto proporcionou ao presidente três vazas que resultariam
decisivas, a posteriori, polo uso
que delas fijo durante a campanha. A primeira, fazer coincidir a
pré-campanha com as negociaçons com a pretroleira mexicana
PEMEX que traeriam carga de trabalho para um setor naval galego
cada dia mais debilitado. A segunda, impedir que as votaçons fossem posteriores à elaboraçom dos
orçamentos autonómicos, previsivelmente carregados de medidas
impopulares que poderiam supor
um grande desgaste eleitoral. E
umha terceira, que à vez foi um
dos grandes eixos de campanha,
colher de imprevisto a umha oposiçom com um PSOE em pleno declive e um nacionalismo cada vez
mais descomposto. Aparte desta
estratégia, que se poderia considerar como legítima, figérom-se presentes as habituais irregularidades protagonizadas pola direita
como, por exemplo, a evidente
nom separaçom de poderes que fijo que a justiça efetuara, coincidindo com a campanha, ordens de
detençom por motivos de corrupçom contra cargos de PSOE, BNG,
e o próprio Mario Conde.
Precisamente fôrom PSOE e
BNG os grandes danificados da
campanha. O PSOE por arrastar
Galiza até a caída livre eleitoral
que lhe acompanha em todo o Estado. O desgaste produzido polos
últimos meses do governo Zapatero, que converte o seu discurso
em pouco credível, como por
exemplo a sua recente oposiçom
a recortes e desafiuzamentos,
quando foi o seu governo quem os

generalizou, e a incapacidade para renovar as suas caras visíveis,
dada a divisom interna. A isto somaria-se um último fator, habilmente utilizado polo Partido Popular, como é a crise de liderado
que sofre a sucursal galega, com
um candidato nom eleito nem
apoiado pola militáncia socialista.

O “bambám” nacionalista
A leitura que se pode fazer nestas
eleiçons sobre o voto nacionalista é
múltipla. Em primeiro lugar, umha
conjunta: a soma de AGE e BNG
fai que por primeira vez em anos
haja 16 escanos ocupados por forças de discurso nacionalista. Outra,
a que se deve fazer por separado.
A caída do BNG é estrepitosa.
Em dez anos perdeu representa-

adiantar as eleiçons e a
lei eleitoral estám por
trás da vitória de Feijó
a leitura do voto
nacionalista pode
ser múltipla
çom em proporçom às cotas de
poder que foi atingindo. A sua entrada na Junta e em muitos concelhos, e a política de pactos correspondente é um dos fatores chave,
de que parece que lhe vai ser complicado recuperar-se. Mas nom só.
O Bloco nom soube separar em to-

dos estes anos o seu discurso do
discurso do PSOE, o qual fazia indiferente votar num ou noutro, algo semelhante ao que lhe ocorreu
a Izquierda Unida no resto do Estado, e finalmente viu-se arrastado pola sua caída. À parte disto,
outros dous elementos justificam
a considerável perda de apoios. O
primeiro umha evidente incapacidade para comunicar com a cidadania. Se há uns anos o Bloco era
a força maioritária na esquerda,
com um discurso de oposiçom
aberta, agora perdeu essa referencia por suavizar o seu discurso e,
quando tentava endurecê-lo, nom
saber transmiti-lo. Um grande
exemplo é o dos despejos: tempo
antes de que esta demanda se generalizasse via 15-M, os deputa-

Resultados obscuros

C
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omo vem sendo habitual, é preciso esperar
meses após umha votaçom para conhecer
os resultados reais da mesma. Deste modo,
foi descoberta umha manipulaçom por parte da
Junta dos censos eleitorais e os resultados publicados. Com a intençom de fazer mais grande, e portanto mais representativa, a maioria do Partido Popular, os censos fôrom manipulados.
Para o cálculo do impacto real da abstençom
numhas eleiçons é condiçom necessária realizar
este sobre a totalidade do censo, cousa que nom
ocorreu na Galiza. O dato oferecido polo governo galego foi obtido da divisom do numero de
abstencionistas total entre o censo de residentes
em Galiza, no canto de ser realizado sobre o total

de votantes, é dizer, os que habitam em território
galego e os que nom. A página web da Junta da
Galiza afirmou que a abstençom era do 36'17%,
quando o dato real seria de 45'57 %. A influência
desta manipulaçom é notória, já que converte em
falsa a afirmaçom de que baixou a abstençom e,
ademais, muda os dados de participaçom e o peso do voto no Partido Popular. O dato publicado
de 63'83% de participaçom, converte-se em 54'42.
Por ultimo, isto leva também a falsear a afirmaçom de que o PP atingiu a maioria dos votos, porque com os dados reais na mao, o certo é que este partido só alcançou o 24% dos votos, ou o que
é o mesmo, menos de um de cada quatro pessoas
com direito a voto votárom em Feijó.

dos nacionalistas em Madrid já
amossaram publicamente a sua
preocupaçom e, como isto, com
muitos temas, como ser o partido
mais agressivo contra a reforma
laboral de Zapatero ou a invasom
imperialista em Líbia. Porém, o
seu vozeiro, Francisco Jorquera,
era o candidato menos conhecido
segundo os inquéritos. Dentro
desta eiva deveria de se considerar também a escassa permeabilidade por parte do BNG às demandas dos movimentos sociais. Sirva
como exemplo o virulento artigo
dedicado por Francisco Rodríguez ao 15-M. O segundo elemento é o efeito AGE. É evidente que
a presença de AGE fijo que o voto
se divide-se, mas o BNG nom estivo certo em centrar parte da sua
campanha em desacreditar a esta
coaliçom, por umha parte porque
o voto que fugia ali nom era propriamente nacionalista, senom
que costumava oscilar entre o
PSOE e BNG, e em segundo lugar
porque no afám de procurar as deferências, acentuou o seu perfil
nacionalista: de aí que Jorquera
utilizasse o nome de país em todas as suas frases, deixando um
pouco de lado o seu perfil de esquerdas que, num momento como o atual, devia ser prioritário.
Por último, AGE. A sua apariçom como terceira força política
nom devera ser umha surpresa para ninguém. Apresentar a Beiras
como cabeça de lista é já um garante de sucesso, mas ademais disto, jogou muito bem as suas cartas.
Tivo um discurso suficientemente
radical para encher esse oco que,
após a crise, ficou entre a esquerda institucional e as demandas cidadás. Foi este um discurso muito
crítico e belicoso, com o que sem
dúvida se identifica umha grande
parte do eleitorado. Além disso, a
capacidade de somar forças e integrar discursos também resultou
efectiva (a este respeito é recomendável a leitura de Anomalia Syriza,
em http://ciudadtecnicolor.wordpress.com). A dia de hoje, AGE é
um partido em formaçom, e a
grande dúvida que deixa é a sua
presença no rural galego, em que
existia umha tradiçom de associativismo ligado a um BNG que foi
varrido mesmo em populaçons em
que nom existiam militantes da
coaligaçom. De nom se estender a
sua rede militante a estes núcleos,
a cidadania nom terá a quem acudir em caso de demandas e poderia fazer que morra de sucesso.
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A CUT chama a greve
também nos fogares
NGZ / Grande parte do trabalho
que se realiza em umha sociedade nom passa polo mecanismo
do mercado e nom se conta com
ferramentas para medi-lo. É o
caso do chamado trabalho doméstico: fazer a comida, limpar
a casa, lavar a roupa ou cuidar
das crianças da família. Um trabalho que ainda hoje desenvolvem quase que exclusivamente
as mulheres e que segue sem estar reconhecido socialmente.
É por isto que resulta também
dificilmente quantificável o respaldo à convocatória de “greve
de cuidados” feita pola Central
Unitária de Trabalhadores
(CUT) para o passado 14 de novembro, baixo a legenda “se a
metade da populaçom está na
cozinha, nom é umha greve ge-

ral”. Com este chamamento, a
CUT pretendeu pôr o foco neste
coletivo muitas vezes esquecido,
nom só nas greves, mas nos movimentos de esquerda em geral.
Além da violência estrutural
que se exerce de velho contra
este coletivo, desde o sindicato
nacionalista sublinham o trabalho adicionado que vam levar a
cabo as mulheres com motivo
dos cortes do PP, como encarregar-se das 300.000 pessoas dependentes que ficam sem ajuda
após o corte na lei de Dependência, o corte de 1.255 profissionais sanitários e o aumento
dos prazos nas listas de espera,
o cobro polas mamografias ou,
entre outros, a privatizaçom e
suba de preços das escolas infantis e primárias.

CONCeNTRAçOm
em Compostela perante
um local do BBVA

Pressom popular paralisa dous
despejos em Ferrol e Moanha
colEtIvos socIaIs dEsconfIam das mudanças lEGIslatIvas
NGZ / Nos primeiros dias de novembro as pressons populares
conseguírom deter dous despejos
iminentes em Ferrol e Moanha.
Em Ferrol, a pressom exercida pola Rede de Apoio Mútuo de FerrolTerra conseguiu deter a expulsom
do domicílio dum casal que tem
umha filha mui enferma e que recebe umha ajuda mui pequena
dos serviços sociais. O Concelho
comprometeu-se a assumir a dívida do casal com o proprietário da
vivenda e a pagar três meses de
renda prorrogáveis a outros três.
Também em Moanha a mobilizaçom popular conseguiu adiar o
despejo dumha família que nom
podia pagar neste caso a hipoteca,

abrindo-se umha possibilidade de
negociaçom nos julgados.
Diversas mobilizaçons denunciam no País o drama das pessoas em risco de despejo. Assim,
na cidade de Compostela um
grupo de pessoas concentrou-se
diante dumha agência do BBVA
para defender umha parelha desempregada desde há cerca dum
ano e, que por isso, nom consegue pagar a hipoteca contraída
com esse banco. Por outra banda, em Vigo umha concentraçom
convocada pola plataforma Stop
Despejos para rejeitar o “genocídio financeiro” percorreu as ruas
da cidade em forma de cadeia
humana e guardou um minuto de

silêncio polas pessoas que se suicidárom abafadas polos problemas económicos. Ainda que nas
concentraçons estejam a participar membros de diversas organizaçons políticas, é de salientar
que este movimento nasceu da
auto-organizaçom popular contra os abusos da banca.
Foi preciso morrerem várias
pessoas condenadas a ser expulsas para que as administraçons
públicas espanholas se resolvessem a intervir neste drama social.
Os dous grandes partidos espanhóis declaram procurar um pacto para paliar os despejos, declaraçons que os movimentos sociais
enxergam com cepticismo.

14N: também umha greve de consumo
NGZ / Nas jornadas prévias à jornada de greve geral diversas organizaçons chamárom à populaçom galega a secundar umha greve de consumo. Este tipo de convocatória chama a se rebelar contra a conceçom de consumidor
que o atual estádio do capitalismo lhe confere às pessoas. Deste

modo, numha greve de consumo
nom se pode mercar, fazer gasolina, empregar os telemóveis...
Este tipo de convocatórias contribuem por umha banda ao sucesso da greve geral ao fazerem
um chamamento a nom colaborar com as pessoas que nom secundam a greve enquanto chama

a reflexionar sobre o papel que
joga o consumo na sociedade e
procura linhas de fuga polas que
distanciar-se do sistema.
Entre as organizaçons que chamárom a este tipo de mobilizaçom acha-se a Assembleia de Desempregadas da CIG de Lugo,
quem editou cartazes e repartiu

panfletos chamando a umha greve de consumo contra “os que
nos baixam os salários, os que
quitam o trabalho, sobem o IVE,
a luz, o gás...”. Também a Central
Unitária de Trabalhadores/as
realizou este tipo de convocatória salientando que os atuais níveis de desemprego obrigam às

centrais sindicais a redimensionar as perspetivas sociais da greve geral. “Cada trabalhador/a é
ao tempo consumidor/a e colabora de ambos planos da sua existência no submetimento do próprio sistema capitalista que o escraviza e na reproduçom das
suas lógicas”, expom a CUT.
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O sucesso da greve geral renova as energias
da classe trabalhadora para a luitas futuras
A.l. / Umha nova greve geral na
Galiza encheu as ruas de protestos que definírom o sucesso da jornada de luita convocada para o 14
de novembro contra a ofensiva
neo-liberal que está a padecer a
populaçom. Se bem as manifestaçons convocadas polos sindicatos
UGT, CCOO e CIG conseguírom o
respaldo de centos de milheiros
de pessoas, falando-se das manifestaçons mais numerosas da democracia, a expressom popular do
descontento desbordou as convocatórias destas organizaçons e
deixou cena em várias cidades que
amossam a emergência de novas
formas de organizaçom e de luita.
A cidade de Vigo foi um dos lugares nos que a classe trabalhadora
expujo o seu comportamento mais
combativo, enquanto em cidades
como Compostela as mobilizaçons dos movimentos sociais da
cidade reuniam a milheiros de manifestantes com um discurso claramente anti-capitalista.
As ruas galegas voltárom encher-se no 14N de multidons que
erguerom a sua voz contra as políticas de recortes de direitos fundamentais, que estám a emprender o Governo espanhol e a Junta
de Galicia. Segundo a central nacionalista CIG, que nesta ocasiom
chamou a mobilizar-se conjuntamente com os sindicatos espanhóis CCOO e UGT, calcula que o
paro foi seguido polo 90% da populaçom e que umhas 500.000
pessoas saírom às ruas nas diversas convocatórias destas centrais.
Segundo indica este sindicato, a
greve tivo um especial seguimento em setores como recolhida de
lixo e limpeza viária, transportes
públicos, portos e aeroportos, setor naval, automoçom ou comércio e hotelaria. As manifestaçons
dos três sindicatos tivérom a sua
convocatória mais numerosa na
cidade de Vigo, onde segundo as
organizaçons convocantes se mobilizárom mais de 180.000 pessoas. No resto de cidades da Galiza este tipo de manifestaçons também contárom com umha ampla

DIÁRIO LIBeRDADe

maIs dE 500.000 PEssoas saírom às ruas nas cIdadEs sEcundando dIvErsas convocatórIas

participaçom: 125.000 pessoas na
Corunha, 100.000 em Ferrol,
40.000 em Compostela e Ponte Vedra, 30.000 em Ourense, 12.000
em Lugo e Vilagarcia, 4.000 em
Ribeira e 3.500 na Marinha.
Estas nom fôrom as únicas manifestaçons da jornada, o sindicalismo alternativo convocou pola
sua banda mobilizaçons em diversos pontos do pais. Em Vigo, a manifestaçom convocada por sindicatos como CUT, CGT, CNT ou STEG
reuniu a milheiros de pessoas que
percorrérom pola manhá as ruas
da cidade. A CUT convocou com a
CNT umha mobilizaçom na tarde
do 14N em Compostela, umha
convocatória que aglutinou a milheiros de pessoas e se viu respaldada polos movimentos sociais da
cidade, e em solitário em Cangas
do Morraço, lugar onde a CUT
conta com um amplo apoio popular e que resultou ser um sucesso
de assistência. CUT e CGT manifestárom-se juntos na Corunha,
onde reunírom perto de 2.000 pessoas. A CGT também convocara
manifestaçom em Pontevedra e a
CNT em Vilagarcia. Em Compostela, ademais, os movimentos sociais da cidade convocárom um
bloco crítico anti-capitalista na manifestaçom de CCOO e UGT enca-

os sindicatos afirman
que o paro laboral foi
secundado num 90%
vários piquetes
mantivérom pola tarde
a agitaçom nas ruas
beçado por umha faixa na que se
lia “Pola defesa das nossas vidas:
greve indefinida” e àque assistírom perto de 3.000 pessoas.
Já durante a madrugada do 14N
a paralisaçom nos centros industriais foi maioritária. A atividade
dos piquetes a essas horas do dia
foi intensa e deixou várias barricadas nos acesos aos polígonos industriais de diversas localidades
do pais. No Polígono do Tambre,
em Compostela, um militante da
CNT era detido baixo a acusaçom
de atentado à autoridade, mas segundo puido saber o NOVAS tal
detençom foi produto da excitaçom que entrou aos policiais ao
ver um colante da CNT na sua carrinha. Segundo informa o Diário
Liberdade, em Ferrol, duas sucur-

sais bancárias teriam sido atacadas com explosivos causando importantes danos. Na cidade de Vigo producirom-se cargas policiais,
ficando ferida umha pessoa que
tivo que ser transladada ao hospital. Pola manhá, o protagonismo
foi dos piquetes e das grandes manifestaçons de CIG, CCOO e UGT.
Também a estas alturas do dia se
producirom ataques a sucursais
bancárias, como aconteceu em
Compostela onde foi apedrada
umha sucursal de La Caixa. Na cidade da Corunha fôrom detidas
quatro pessoas que formavam
parte dum piquete anti-capitalista
quando este se colocou diante da
cabeceira da manifestaçom dos
três sindicatos. A imprensa afirmava que os detidos pertenciam à
CNT, mas tal informaçom foi desmentida pola central anarco-sindicalista. Antes destes acontecimentos fora detida outra pessoa que
formava parte dum piquete composto por anarco-sindicalistas e
anarquistas autónomos. Pola tarde, na mesma cidade, eram detidas outras quatro pessoas enquanto participavam dum piquete.
Umha vez rematadas as manifestaçons do meio-dia a presença
dos grandes sindicatos esvaeceuse e tomárom protagonismo pi-

quetes que apostavam por manter a greve e combater o relaxamento que a partir do meio-dia
adoita invadir este tipo de jornadas de luita. Na cidade de Compostela, as projeçons do festival
Cineuropa fôrom canceladas em
boa medida graças à labor dos piquetes da tarde. Na cidade de Vigo centos de pessoas percorrérom as ruas e dirigiu-se cara a El
Corte Inglés, onde se produziu
um forte despregue policial e se
erguérom barricadas nas ruas adjacentes. O piquete continuou
percorrendo as ruas viguesas
numha atitude combativa.
Também nesta greve geral aparecérom novas formas de protesto
que incrementa a perspetiva social deste tipo de jornadas reivindicativas. Em Compostela tivo certa presença a convocatória dumha
greve de cuidados realizada polo
sindicato CUT, demandando para
o trabalho doméstico o mesmo reconhecimento que o trabalho assalariado convencional. Também
nesta data aparecérom vozes que
chamavam a umha greve de consumo, umha iniciativa que já se visibilizara na anterior greve geral e
que chama a populaçom a reflexionar sobre o seu papel de consumidor e a rebelar-se contra ele.
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A segurança no mar
tem um (alto) preço
A. DIESTE / As novas normas de
segurança para a baixura obrigam a investir em equipas e
mantimento perto de 10.000
euros, umha cifra inalcançável
para boa parte do setor galego.
Um setor como a baixura galega, que leva anos submetido
a dificuldades que batem num
dos piores económicos da Galiza costeira, tem este ano que
fazer fronte a umha série de
normas de segurança que implicam um importante desembolso, inalcançável para boa
parte da frota.
Um informe dos armadores
de baixura apontava há uns meses que a aquisiçom e mantimento do novo equipamento de
segurança que se exige supóm
pagar pola volta de 9.000 euros,
fronte aos 4.500 que de média
havia que desembolsar antes.
“É muito, muito difícil que um
armador de baixura poda pagar
isso. Precisam-se ajudas e
apoios, e nom as temos”, assinalam desde o coletivo.
Neste senso, apontam a que
a seguridade no mar nom deve
de ser umha questom que dependa de que se pedir pagar ou
non, “tem que haver facilidades para que todos os barcos
da frota artesanal podam aceder a esses dispositivos, sem
que dependa de se se pode pa-

a baixura tem que
fazer frente este ano
a grandes desembolsos
gar ou nom”.
Além de bengalas, de coletes
salva-vidas com radio-baliza
para os tripulantes ou lancha
salva-vidas. Nom é que desde o
setor se veja negativo esses dispositivos, o que se critica é o
seu alto custo para umha frota
que nom está precisamente
num bom momento. “E que,
nestes momentos, 10.000 euros
som muitos quartos. Muitos”.
Nesta linha, desde os coletivos do setor assinala-se que
tem que haver ajudas e subvençons para ajudar a aquisiçom e
mantimento destes equipamentos. “Se nom se fai, e com
as margens tam estreitas de benefícios que há na baixura hoje
em dia, pode haver barcos que
vejam que nom lhes compense
ir para o mar e faenar”.
De facto, apontam, nos últimos meses estám a receber numerosas queixas e protestas
dos portos galegos por esta
questom, inquedanças que
transmitem as preocupaçons
nom só de armadores, senóm
também dos marinheiros.

a gadaria apresenta problemas que
requerem fortaleza organizativa

novos marcos dE nEGocIaçom abrEm EsPErança no sEtor

A gadaria, febre pola ausência
de capacidade negociadora
P.v. / As placas tectónicas do setor
gadeiro estám a mover-se nos últimos tempos. Várias questons de
total relevância para o futuro a
meio prazo do setor na Galiza estám a ser reformuladas. Por umha banda, a reforma da PAC que
atinge os estados membros da comunidade europeia, por outra, as
novas relaçons contratuais e o
modelo de negociaçom de preços
através das organizaçons de produtores lácteos, e também com
muita importância o debate acerca da ordenaçom do território e a
disponibilidade de terras de cultivo. Todas estas questons som a
deriva continental à que se enfrenta o setor. Porém, mais umha
vez há razons que indicam que
na Galiza pode ser já tarde para
atopar um lugar ajeitado na configuraçom geral do modelo que se
impom na Europa.

Novas relaçons contratuais
Nos últimos tempos várias organizaçons sindicais venhem denunciando o feito das gadarias galegas terem a obriga de assinarem
os novos contratos do leite sob
preços baixos, que os obriguem
durante um ano.
Com o novo paquete lácteo
aprovado no mês de Setembro em
conselho de ministros do estado,
dota-se o conjunto de produtores
da capacidade de negociarem os
termos dos contratos com as indústrias de recolha do leite diretamente. Este fenómeno, que apenas se dá no setor lácteo e nom
existe noutras produçons agrícolas, pode ser de grande interesse
para a gadaria à hora de defender
os seus direitos. Para fazer efecti-

É palpável umha
grande desmobilizaçom
por parte do setor
produtor na Galiza

tremamente baixos, em que as indústrias proponhem a assinatura
de novos contratos com preços
que nom fôrom negociados em
ausência de OPL´s fortes no setor.

A figura do mediador
va a negociaçom do preço assinado nos contratos, a UE dá suporte
jurídico às organizaçons de produtores lácteos (OPL´s), nova figura que agrupa o conjunto de
produtores. Desde meados do
passado ano conhecem-se as linhas gerais e as condiçons de
constituiçom destas organizaçons. A dia de hoje, no estado espanhol, tam só se tenhem conformado duas.
Ante a ausência destas entidades de negociaçom que agrupam
os gadeiros existe, de facto, um
nulo poder negociador frente às
indústrias leiteiras, que imponhem os preços que mais lhe convenhem ou empregar práticas de
concorrência punidas noutros estados da Uniom Europeia como é
acordarem de forma conjunta os
preços pagados a gadeiros. Nesta
situaçom há vozes que acusam os
sindicatos agrários de imobilismo
face um novo cenário em que veriam diminuída a sua influência
em oposiçom à representaçom directa do setor produtor através
das OPL´s. Seja como for, também existe um deficit recorrente
de falta de coordenaçom entre as
gadarias do país para poder articular umha postura forte de negociaçom perante o novo cenário
proposto por Europa.
Fruito destas carências está-se
a viver um período de preços ex-

Outro dos mecanismos que contempla o novo paquete lácteo
aprovado em conselho de ministros, é a figura dum mediador entre indústrias leiteiras e setor produtivo. Esta figura teria como funçom a consecuçom de acordos negociados em igualdade de condiçons por ambas as partes, além de
velar pola inexistência de acordos entre as indústrias. Devido à
escassa pressom que se está a fazer do setor produtor face o governo, esta medida também está a
demorar umha outra medida de
proteçom dos preços.

Desmobilizaçom
É palpável a importante desmobilizaçom por parte do setor produtor na Galiza, que impossibilita a
consecuçom de medidas de pressom para defender os interesses
próprios. A ausência dumha conciência coletiva que luite pola defesa dum futuro para o setor agrário pom em perigo a sua existência, em especial perante retos tam
importantes como os que se vam
decidir nos próximos tempos, como é a negociaçom dos novos mecanismos de pagamento da PAC
ou em questons de domínio galego coma a defesa dumha superfície agrária útil em oposiçom à
contínua florestaçom do território
que propom a Junta com os piares
das multinacionais da madeira.
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Quarta entrega do dicionário
da crise económica

A PRAçA SyNTAGmA De GRÉCIA
foi ocupada em múltiplas ocasions
como protesto polos cortes sociais

Aclaremo-nos: que é um resgate?
um EmPréstImo quE ProPorcIona ao PrEstamIsta o PodEr Para GovErnar a vIda do PrEstatÁrIo
Xavier Rodrigues Fidalgo
Resgate: Dos muitos bens saqueados com sucesso nesta
crise, a linguagem nom é dos
menos relevantes. A situaçom
(o roubo, em geral) vém de velho, mas está-se acelerando
como corpo em caída livre. E
se já estávamos quase afeitos a achar um desvalorizado
“dano colateral” onde devia
de se contabilizar umha custosa matança indiscriminada,
agora ao “urinarem por nós
até afogar-nos” já nom lhe podemos chamar chuva (nem
sequer dourada), senom resgate (que é como se urinassem por nós mais umha vez).

C

hamam resgate os altifalantes da classe dominante a um empréstimo
que proporciona ao prestamista, ademais de um lucro em for-

ma de juros, o poder para governar a vida do prestatário. No
contexto da crise do euro, um
resgate vém funcionando, mais
ou menos, assim:
(1) Parte-se de um marco institucional que obriga aos Estados
a financiarem o seu deficit no
mercado, ficando deste modo ao
arbítrio, nom só dessa mao invisível que transforma os vícios
privados em virtudes públicas
(como as abelhas de Mandeville), mas também dos grandes especuladores (verdadeiros cidadaos da feira plutocrática onde
cada euro equivale a um voto).
(2) Quando a pressom do mercado (e da translúcida mao dos
especuladores) é tam forte que
torna insustentável o financiamento (os elevados juros geram
nova dívida, que gera novos juros, que geram nova dívida, etc.),
umha parte das instituiçons previamente criadas (a troika for-

entes internacionais
‘resgatam’ os credores
do estado pressionado
a situaçom económica
dos estados ‘resgatados’
agrava-se notavelmente
mada pola Comissom Europeia,
Banco Central Europeu e Fundo
Monetário Internacional) oferecem a sua cooperaçom para “resgatar” os credores do Estado
pressionado. Como contrapartida exigem-lhe a esse Estado novos juros (algo menos onerosos
aos do mercado, mas bastante
mais elevados que os cobrados à
banca) e apenas um mínimo adicional: a sua soberania.
(3) A soberania querem-na ba-

sicamente para dous objetivos
imediatos: outorgar prioridade
ao pagamento dos credores por
cima de qualquer outra cousa e,
aproveitando a ocasiom, precipitar o desmantelamento do estado do bem-estar social, que, a
olhos dos neoliberais reinantes,
constitui um atranco para o bom
funcionamento do mercado (assim, por exemplo, se o mercado
laboral nom está equilibrado é
porque existem impedimentos
para a livre formaçom de preços,
como os acordos coletivos, as
prestaçons por desemprego, as
indenizaçons por despedimento,
as pensons, o salário mínimo...).
Por isso, as medidas que se imponhem (baixo a fiçom de um
acordo entre as partes, que assinam um Memorando de Entendimento e com ele outra espólio
da linguagem) som sempre semelhantes: contra-reforma laboral, despedimento de funcioná-

rios, corte de salários, suba de
impostos preferentemente indiretos e regressivos, reduçom das
pensons (por aumento da idade
de acesso e do período de cálculo), privatizaçons...
(4) O resultado também é sempre similar: a situaçom económica dos Estados “resgatados”
(Grécia, Irlanda, Portugal) agrava-se consideravelmente, ao caírem numha espiral em que os
cortes reduzem a renda, e isto a
arrecadaçom, que fai crescer o
deficit, e isto a dívida, que exige
novos cortes e assim ad infinitum. E, polo médio, uns poucos
collateral damages: a democracia, os direitos laborais, os direitos civis, o ensino público, a sanidade, a justiça, e os Dimitris
Christoulas que nom chegárom
para ver pendurados os traidores do seu país “na praça Syntagma, como os italianos figérom
com Mussolini em 1945”.
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“Mais que ser a voz de ninguém, queremos
ser a voz dum intercámbio de ideias”

EntrEvIsta a sabIno cuadra, dEPutado Por amaIur no conGrEsso EsPanhol

“Marcamos a nossa própria agenda, sem
supeditar-nos a um Congresso em maos do pp”
DANIEl R. CAO / Após anos de

ausência, já por ilegalizaçons
ou decisom própria, o soberanismo basco de esquerdas
volta ao Parlamento espanhol
com força. NOvAS DA GAlIZA entrevistou a umha das suas caras visíveis em Madrid, Sabino Cuadra.
A entrada de Amaiur no Parlamento espanhol quijo ser desacreditada desde o princípio dizendo que iria reclamar folclóricamente a independência e depois se ausentaria do resto de
debates. Porém, a realidade está
sendo bem distinta. Que valoraçom fazeis do trabalho institucional, e que impacto tem este
em Euskal Herria?
A verdade é que fagamos o que
fagamos sempre nos criticam.
Quando nom acodes às instituiçons porque nom o faz, e quando
sim, acusam-nos de criar números e, finalmente, quando reparam que estamos fazendo um trabalho continuado, sério, em defesa dos direitos do nosso povo,
condenam-nos ao silêncio. Em
qualquer caso, a nossa atividade
em Madrid nom se enquadra na
chamada normalidade institucional. Centramos o nosso trabalho
em torno a três eixos: o direito a
decidir do nosso povo e a reivindicaçom de competências plenas
nos terrenos económico, social e
laboral, o apoio e impulso ao processo democrático aberto em
Euskal Herria e, por ultimo, a defesa dumha saída de esquerdas à
crise. Entendemos que a libertaçom nacional deve de se impulsar
desde estes postulados para que
seja umha libertaçom real. Nesta
medida, somos nós mesmos
quem marcamos a nossa própria
agenda, sem supeditar-nos ao que

poda fazer um Congresso em
maos do PP.
Quanto ao impacto em Euskadi, eu acho que este é um complemento necessário ao labor que ali
realizam tanto EH Bildu como todo tipo de coletivos e organizaçons sindicais e sociais.
No Parlamento, existe umha representaçom das naçons periféricas do Estado, tendo presença
expressons políticas soberanistas e de esquerdas. Tivestes
oportunidade de reunir-vos com
BNG e ERC para traçar atuaçons conjuntas?
Depois de que a Amaiur se nos
negasse o direito a contar com
um grupo próprio, enquadramonos no Grupo Mixto do Congresso, com estes grupos mas também
com outros como Compromís ou
Geroa Bai. As nossas relaçons
som boas em geral para todos os
temas de funcionamento do grupo e também à hora de participar
nas atividades parlamentares.
Temos relaçom directa com grupos de esquerdas como IU e com
outros que nom obtivérom representaçom e que existem tanto a
nível estatal como nas distintas
nacionalidades. Em qualquer caso, eu acho que é preciso consolidar e aprofundar nestas relaçons
à vista da crise, nom só social, senom também institucional que
afeta hoje ao modelo de Estado. É
este um deficit que teríamos de
tratar de superar.
Algumhas das intervençons de
Amaiur batérom forte nas redes
sociais, e o que é mais importante, os vossos argumentos fôrom
empregados por diversos movimentos sociais. A que crês que
se deve este sucesso, é dizer,
achas que é realmente possível

vor do nosso povo e a nossa classe, sabendo que neste terreno é
preciso conformar amplos frentes de luita e reivindicaçom.

“Contra o silêncio dos
meios as redes sociais
som fundamentais”
“apostámos na unidade
de forças e o povo
reconheceu-no”
ser a voz da rua no Parlamento?
Como dizia, o silenciamento,
quando nom boicote ativo ao nosso trabalho por parte dos grandes
meios de comunicaçom, é diário.
Nom interessa que a voz do nosso grupo se escuite a nível estatal
por umha razom razons: esta tem
que ver com a tergiversaçom com
a que se segue informado de todo
o que sucede em Euskadi em relaçom às exigências massivas relativas aos nossos presos e presas, à reivindicaçom de competências e soberania plena em ma-

téria política, social, laboral, e à
importáncia das luitas sociais que
se estám levando a cabo.
Pois bem, perante este silenciamento, é evidente que a importáncia que adquirem as redes sociais
de cara a transmitir a nossa mensagem é fundamental. Alegranos, e muito, ver como as nossas
opinions e mensagens podem
romper o boicote informativo que
padecemos, e agradecemos a todos os meios alternativos o trabalho que fam para sacar à luz o que
o sistema oculta. Nesta medida,
alegra-nos também que as nossas
intervençons tenham servido para o trabalho dos movimentos,
porque assim também, estamos
devolvendo o favor que muitos
deles nos fam, já que som eles,
com o seu trabalho e opinions, os
que guiam a nossa atividade.
Ainda assim, nós nom pretendemos ser “a voz da rua”. O nosso objetivo é por cima de todos
ser fieis a todos aqueles que nos
dérom o seu voto e a todos os que
estám dispostos a trabalhar a fa-

Amaiur nom é um partido convencional, senom umha acumulaçom de forças. Um debate mui
presente nas esquerda é chamado efeito Syriza frente à crise da
esquerda institucional, a que
crês que se deve isto?
Amaiur é umha coligaçom formada por quatro partidos: a esquerda
abertzale, EA, Aralar e Alternatiba. Achamos que a crise que estamos a viver, e perante a brutal
agressom que estamos sofrendo
por parte do PP, é preciso realizar
um esforço sincero e continuado
para conformar plataformas, frentes, coligaçons que agrupem aos
grupos soberanistas e de esquerdas que existem nas diversas nacionalidades oprimidas no Estado.
É hora de jogar a carta mais alta, e
nom a mais baixa, muito mais ainda vista a deriva e perda de referencialidade do PSOE e as suas
franquícias autonómicas.
Esta aposta na unidade de forças é algo que achamos foi reconhecido polo nosso povo. Na nossa
opiniom, os bons resultados eleitorais som mostra disto. Com estes
resultados, conformamos o acampamento base desde o qual lançar
nos próximos meses e anos o assalto à cima: a conquista da independência e umha saída da esquerda à crise. Esta saída só passa por
umha reforma fiscal, a redistribuiçom da riqueza e o desmantelamento dos fundamentos patriarcais da nossa sociedade e, finalmente, por um modelo de produçom, desenvolvimento e consumo
submetidos a critérios sociais, em
harmonia com a natureza e nom
submetidos ao capital e o cimento.
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a CGtp, cuja força é inquestionável entre a classe trabalhadora,
está a ter imensas dificuldades para controlar a indignaçom

GrandE êxIto da GrEvE GEral Em PortuGal, quE fInalIza com vIolEntos confrontos Em lIsboa

portugal já cheira a contentores queimados

E.S.M. / No Estado espanhol, só a
Galiza e os Países Cataláns atingírom níveis de paralisaçom semelhantes aos portugueses. Na república de além Minho, a greve, convocada pola Confederação Geral
dos Trabalhadores Portugueses –
Intersindical Nacional (CGTP-IN),
nom tivo o apoio da dirigência sindical da UGT, mas contou com a
adesom de muitos filiados desta
central, para além de numerosos
coletivos sociais como a Plataforma 15 de Outubro, e paralisou quase totalmente os transportes públicos, a administraçom e a indústria,
ganhando forte presença no setor
privado, segundo explicou o secretário geral da CGTP às 13h da tarde da jornada de greve. Este sindicato voltou a demonstrar que possui umha forte introduçom em
praticamente todos os setores profissionais portugueses, ao conseguir organizar “umha das maiores
greves organizadas em Portugal”
sem a companhia do segundo sindicato do país. Nos dias prévios,

LUÍS NUNeS

Portugal voltou a registar umha massiva greve geral, a terceira convocada contra o governo de Passos Coelho em 16
meses. De facto, ao contrário
do Estado espanhol, o número
de adesons foi maior que nas
paralisaçons imediatamente
anteriores, tanto que alguns
sindicalistas espanhóis chegárom a reconhecer que a convocaçom de greve foi um êxito só
se for analisada conjuntamente nos dous estados ibéricos.

aquecidos pola visita de Angela
Merkel a Portugal, os seus filiados tinham realizado um grande
trabalho informativo nos centros
de trabalho, esforçando-se em explicar as suas propostas de poupança para sair da crise sem penalizar a classe trabalhadora: taxaçom das transaçons estrangeiras, progressividade do IRC, taxa
sobre dividendos dos grandes
acionistas, combate à fraude fiscal, reduçom dos encargos públicos com as parcerias público-privadas, revogaçom dos benefícios
fiscais ao setor financeiro e exigir
ao BCE que empreste aos estados
como aos bancos privados.

Confrontos em lisboa
Houvo mobilizaçons em praticamente todas as cidades do país,
mas foi em Lisboa onde umha

Povos

em lisboa teve lugar
umha manifestaçom
multitudinária que
acabou em confrontos
manifestaçom atingiu a dimensom de multitudinária, acabando
com fortes confrontos com a polícia de choque. As situaçons de
violência tenhem vindo a aumentar em Portugal de forma notável
nas últimas mobilizaçons. No
Porto, ainda nom há um ano,
houvo choques inéditos até a altura quando a polícia pretendeu
desalojar a escola Alto da Fontinha e na manifestaçom do dia 15
de outubro passado repetírom-se
situaçons violentas que pré-

Os números da greve
Em Lisboa, praticamente todos
os setores contabilizados polos
sindicatos atingiam dados de
paralisaçom superiores a 90%,
exceto o pequeno comércio, mas
o mais impactante foi a paralisaçom completa do metro e a
suspensom de 200 voos. Noutras províncias, os números fôrom mais modestos, mas mesmo assim tivérom grande impacte. Perto do nosso país, em
Viana do Castelo, por exemplo,
a greve recebeu umha adesom
massiva no ensino, na banca, na
indústria e no transporte.

Nos anos 60 os lakotas reagirom como povo
liderados por pessoas retornadas às terras indígenas

lakota Oyate ou povo Sioux
JOSÉ ANTOM ‘MUROS’ / Povo natural das grandes chairas do Médio Oeste de América do Norte. A
partir do século XVIII especializou-se na caça de bisontes ao lograr domesticar os cavalos selvagens que povoárom o continente
após a chegada dos espanhóis. Os
lakotas, como outros muitos povos indígenas, apresentárom umha dura batalha aos invasores,
com altibaixos, alianças em favor
e em contra, acordos e tratados,
duras derrotas, submetimento em

anunciavam os últimos confrontos de Lisboa e fam pensar que a
instabilidade nas ruas vai continuar a aumentar. No dia 14 de
novembro, o ambiente tornou-se
cada vez mais tenso desde que
acabou o discurso de Arménio
Carlos (secretário geral da
CGTP), com palavras de ordem e
atitudes diante da Assembleia da
República que faziam lembrar a
Grécia. Passadas duas horas, a
polícia optou por protagonizar
umha violenta carga que espalhou os confrontos (que os media
chegárom a definir como “intifada”) por todas as ruas da zona de
São Bento até a meia noite. A
CGTP, cuja força é inquestionável entre a classe trabalhadora
de todo o país, está a ter imensas
dificuldades para controlar a indignaçom do povo português,

que em muitos casos simpatiza
abertamente com as pessoas que
o sindicato definiu como “profissionais da desordem e da provocação” ao “lamentar profundamente” os acontecimentos do final da sua manifestaçom. Quantitativamente, o resultado fôrom
15 pessoas detidas e quase meia
centena feridas segundo fontes
manifestantes. Qualitativamente,
no entanto, o resultado é a sensaçom de que o povo português
nom vai aturar mais medidas de
austeridade e está disposto a luitar para defender os salários e os
seus direitos laborais. No próximo dia 27 de novembro, dia da
votaçom final global do Orçamento do Estado para 2013, já está agendada umha nova concentraçom frente à Assembleia da
República e nada fai prever que
os ánimos dos portugueses tenham acalmado até entom.

reservas do território próprio e vitorias esplendorosas como a batalha de Little Big Horn, onde morreu o General Caster e o exército
dos EE.UU nom esqueceu em
muito tempo.
O Povo Lakota, após muitas luitas foi submetido a partir do ano
1882 e deportado a reservas por
parte do governo dos EE.UU, violando-se de passo todos os acordos que os lideres do Povo Lakota
assinaram previamente com funcionários norte-americanos; foi a

partir desta data quando os Lakota, conhecidos também como Siux
fôrom submetidos a brutais intentos de assimilaçom à sociedade
gringa: esterilizaçons forçosas, reclusom das crianças em orfanatos
negando-lhe a pátria potestade aos
progenitores, maior reduçom
dumhas reservas que já de por si
supunham umha parte mínima do
território real, convocatórias forçosas para combater nas guerras
mundiais: Coreia, Vietname... O alcoolismo também fijo estragos.

Nom foi até a década de 60
quando os lakotas, além de recuperar a sua demografia, reagírom
como povo num movimento liderados por retornados das cidades
a terras indígenas. Este movimento é conhecido como Poder Vermelho. Nele nascem novos meios
de auto-organizaçom, recuperamse boa parte das terras usurpadas,
estabelecem-se novos governos
tribais mais eficientes, com novos
modelos económicos e estabelece-se no ano 1971 umha linha
educativa em língua lakota. Som
anos duros, com duras e terríveis
batalhas como o segundo Woudned Knee, a exigência da restitu-

çom das Black Hills...
O movimento político-social
herdeiro daquela época moldou
um novo tipo de lakota, orgulhoso
e consciente de ser umha colónia
interior dos EE.UU, que procura
desligar-se do seu ocupante e formar as suas próprias instituiçons
e auto-governo, reclamar, ocupar
ou comprar os territórios que os
brancos cedem, abandonam.... Os
153.000 filhos do povo conformam a República Lakota Oyate
confederando as distintas ramas
do povo e as pessoas que fagam
parte ou queiram aderir-se em territórios indígenas que pouco a
pouco medram como o povo.
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a administraçom nom torna públicas as informaçons
de que dispom sobre o estado dos bens Culturais galegos

Multiplicam-se as entidades para a defesa
do património ante o desleixo institucional
Para ‘PatrImonIoGalEGo.nEt’: “um dos GrandEs ProblEmas é quE nom sabEmos o quE tEmos no País”
Cortes institucionais, abandono administrativo ou falta de consciência social som algumhas das expressons que nos venhem à cabeça quando nos
perguntam polo património cultural galego. Porém, cada vez som mais as entidades que protestam agindo e se organizam de maneira altruísta para reverter esta situaçom. Neste número revemos algumhas das numerosas agruO.R. / Na Galiza existe umha grande quantidade de profissionais e
amadores que tenhem informaçons exaustivas sobre o território
e os seus bens: esta é a premissa
de que parte o pessoal da patrimoniogalego.net, umha plataforma fundada em 2011 na Rede que
tem como objetivo elaborar um
Catálogo Social do Património.
Será o primeiro deste género e
permitirá ter informaçons diretas
sobre a situaçom dos Bens Culturais do País, suprindo o obscurantismo institucional. Como nos diz
um dos seus membros, “um dos
grandes problemas do Património
Cultural na Galiza é que nom sabemos o que temos”, e a informaçom consegue-se através de longos trámites burocráticos para
muitas vezes ser errónea ou estar
incompleta. Com esta iniciativa,
procuram que a cidadania conheça o que tem, já que atualmente a
administraçom nom torna públicas as informaçons de que dispom
sobre os Bens Culturais.
A iniciativa baseia-se num Sistema de Informaçom Geográfica
em que a informaçom é articulada por comarcas, concelhos, ou
por tipos de bens, cronologia, etc.
Na atualidade, e com apenas um
ano de andamento, já tem inventariados mais de 2000 bens culturais e constitui o maior inventário
em linha do património cultural.
Além disso, inclui umha Lista Vermelha formada por bens em estado de perigo grave. A lista foi
constituída mercê das achegas
voluntárias das pessoas que denunciam o estado das obras, zonas ou objetos com valor históri-

CONFeRÊNCIA DA ARDÁBRIGA
no IeS Breamo em abril de 2012

voluntariado tem
informaçons exaustivas
sobre o território
co da sua contorna. Estas pessoas
serám “catalogadoras”, e as informaçons que forneçam serám selecionadas e completadas polos
“editores”, que elaborarám ademais cada ano um relatório sobre
os bens em pior estado. A entidade é constituída por dez pessoas
que se organizam em diferentes
comissons de trabalho, e o seu
trabalho é totalmente voluntário.
Umha associaçom profissional de
conservadores: Niquelarte
As associaçons de profissionais
do ámbito patrimonial estám também em auge, em vista das escassas expectativas sociais deste sector e da ingente quantidade de
trabalho ainda por fazer. A Niquelarte é umha delas, e está integrada por um grupo de conservadores e restauradores que procuram
preservar todo tipo de objetos
materiais e manifestaçons imateriais, além de investigar, educar e
gerar um conceito de identidade
galega através do património. Na
atualidade tenhem abertas muitas e mui diversas frentes de trabalho: umha delas é a do Património Industrial, para o qual redigem relatórios do estado patrimonial de, entre outras cousas, as fatorias da Ria de Vigo. Trabalham
também com as crianças em
obradoiros de criaçom plástica e
conhecimento patrimonial, ou
com o património em perigo, ela-

paçons que estám a velar polo estudo, a conservaçom e a difusom do nosso
património em todas as suas vertentes, conscientes de que, se aguardarmos
mais tempo por umhas instituiçons que demonstram umha total falta de interesse pola cultura galega, as suas manifestaçons acabarám no esquecimento, comestas das silveiras ou aniquiladas pola especulaçom urbanística.

borando relatórios sobre paisagens ou bens concretos, como o
que estám a levar a cabo em
Moem como o vento, um projeto
para a Comunidade de Montes da
paróquia de Nebra que tem como
objetivo proteger os moinhos da
zona. O património intangível é
outra das áreas a que atendem,
sobretodo através do projeto associado Arinspunk. Aliás, no seu
blogue podemos encontrar diversos materiais sobre conteúdos relacionados com o património e a
sua conservaçom como por
exemplo artigos especializados.

Umha agrupaçom de pessoas
afeiçoadas: a Ardóbriga
Porém, o que mais abunda no
País som as associaçons de pessoas afeiçoadas, conscientes de
que parte do património cultural
legado polas geraçons passadas
corre o risco de desaparecer. Umha destas agrupaçons é a Ardóbriga, fundada em Ponte d’Eume
em 2008 para estudar o patrimó-

nio local e reivindicar a sua conservaçom. O motivo da sua criaçom é que, segundo afirmam,
“um passeio polo bairro velho da
vila pode fazer cair na depressom
o espírito mais insensível”: a ruína dos edifícios históricos ou os
lixeiras clandestinas e pistas de
motocrós ilegais nos jazigos arqueológicos som algumhas das
situaçons quotidianas que denunciam. Buscam “formar umha
massa social de origem diversa
mas com um interesse comum
pola proteçom, o estudo e a valorizaçom do património”. Levam a
cabo palestras de divulgaçom, estudos de toponímia, sondagens
arqueológicas, recompilaçom de
património imaterial, excursons
culturais ou exposiçons, além
doutras atividades.

Em defesa dum bem concreto:
“Entremos na Panificadora”
As plataformas criadas para denunciar o estado dum bem em
concreto som outra das formas

que adopta a defesa do património. Entre estes projetos, é especialmente interessante o da Panificadora de Vigo, umha antiga
fábrica de pam e outros subprodutos fundada em 1920. No pósguerra a empresa supera as dificuldades de fornecimento e torna-se a maior Panificadora do
Estado. A morte do presidente
da Panificadora em 1978 dará
cabo da empresa. Nesse momento, o edifício entra num círculo de especulaçom imobiliária, e o Concelho anuncia o propósito de o demolir para promover a construçom de locais comerciais e estacionamentos.
“Entremos na Panificadora” é
um coletivo aberto de gente da
cidade que exige a conservaçom
do edifício, entendendo-o como
um símbolo urbano e umha testemunha do legado industrial,
bem como umha potencial infraestrutura para o desenvolvimento local. Querem criar um
debate cívico sobre a conservaçom do património e sobre o
desleixo da classe política nesta
matéria. Publicárom um manifesto em que assinalam como
objetivos a reabilitaçom integral
de todos os espaços sem alterar
as características estruturais, a
sua reutilizaçom como espaço
público e aberto, a classificaçom
como Bem de Interesse Cultural
e incorporaçom ao Conjunto
histórico artístico do Bairro Velho, e o protagonismo da cidadania neste processo de reabilitaçom, sendo ela que lhe determine em última instáncia os
usos futuros deste espaço.

cEntros socIaIs
cs abrente
Arcade · Souto Maior

aturujo
Principal · Boiro

cso casa do vento
Figueirinhas · Compostela

fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

aguilhoar
O Forno · Ginzo de Límia

cso bairro do cura
Bairro do Cura · Vigo

cso a Kasa negra
Perdigom · Ourense

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

cso liceo
Estribela · Marim

a revira
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

a tiradoura
Reboredo · Cangas

arredista
Rodas, 25 · Compostela

bou Eva
Terço de Fora · Vigo

ls do coletivo terra
Boa Vista · Ponte d´Eume

o fuscalho
Rua Colom · Guarda

cs lume!
Gregório Espino · Vigo

a revolta do berbés
Rua Real · Vigo

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

cs almuinha
Rosalia de Castro, 46 · Marim

a casa da Estación
Ponte d’Eume

a cova dos ratos
Romil · Vigo

a Ghavilla
Ponte da Raínha · Compostela

mádia leva
Serra de Ancares · Lugo

a revolta de trasancos
A Faísca · Narom

csa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

a casa da triga
P. Maior · Ponte Areias

faísca
Calvário · Vigo

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

cso Palavea
Palaveia · Corunha

csoa o salgueirón
Zona Massó · Cangas

cs a zalenvá
R. Carris, Valençá · Barbadás
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“devíamos evitar que algumha daquelas fotografias puidesse custar a
vida a militantes e simpatizantes dos partidos e sindicatos proibidos”
FOTÓGRAFOS VIGUeSeS COm O ALCALDe
De esquerda a direita: Jesús de Arcos, Quico, magar, Delmi Álvarez
(agachado), Ángel Llanos, manoel Soto (alcalde), Luis Pardo de Vera,
Francisco J. Gil, Guillermo Cameselle e Víctor de las Heras

A Noite dos Cristais Rotos de Ángel llanos
as fotoGrafIas da rEPÚblIca do sEu arquIvo foram dEstruídas Por tEmor à rEPrEssom
Na morte do extraordinário fotógrafo Ángel llanos, alguns diários exaltam o seu legado como
a memória gráfica de vigo no século XX. No arquivo iniciado em 1888 polo avô de llanos,
aparece na verdade o maciçado imparável da
trama urbana, o mar recheado para construir
GUSTAvO lUCA / Munidos de mar-

retas, em bata de laboratório, embuçados para se protegerem das
estelas disparadas como setas
desde os negativos de nove por
doze em suporte vidrado, pai e filho empregárom umha noite e
parte do dia seguinte para esnaquiçar o conteúdo de 500 bastidores de pinho país em que guardavam lotes de 50 negativos ordenados verticalmente. Umha Noite
dos Cristais Rotos avant la lettre
da de 1938, com a diferença de objectivos e a coincidência de serem
causadas ambas pola repressom
fascista. Metidos num nevoeiro de
sílice, bromuro e nitrato de prata,
os dous fotógrafos lançavam os
pesados martelos contra as alvíssaras do povo de Vigo na proclamaçom da República, as festas de
Primeiro de Maio no parque da
Barja, marchas de protesto contra
o governo Gil Robles, conferências e palestras na Casa do Povo,
a Campanha do Estatuto, mitins e
demonstraçons eleitorais, assembleias de sindicatos e partidos, aulas de noite para operários, representaçons de teatro do grupo Má-

enclaves comerciais e armazéns de congelado
e o desprezo dumhas modas por outras. Mas
no legado faltam os anos da II República, milhares de negativos em vidro destruídos por
Francisco llanos Trapaga e Ángel llanos González quando do Golpe de Estado do 36.

ximo Gorki de Lavadores, cartazes revolucionários e bandeiras
de estela vermelha em corredores
e edifícios.
"Devíamos evitar que algumha
daquelas fotografias puidesse custar a vida a militantes e simpatizantes dos partidos e sindicatos
proibidos polo governo militar".
Ángel Llanos explicava assim a liquidaçom da sua ceifa diária de
imagens do intenso calendário republicano. "A tentaçom de ocultar
os valiosos arquivos fora grande contava- mas transladar umha
carga tam pesada poderia comprometer a quem nos ajudasse:
nom havia mais recursos que fazê-los desaparecer".

O sacrifício dos arquivos
Na volta dos 43 anos de censura,
o interesse polas mulheres e os
homes que luitaram por construir
a democracia, atopava um relato
de queima de documentos. Vítor
Vaqueiro, organizador do Arquivo
Pacheco, cuida que a destruiçom
da memória gráfica dos anos da
República foi comum a grande
parte dos estúdios de fotografia

a destruiçom da
memória gráfica dos
anos da República foi
habitual na época
Foi também fotógrafo de
casamentos, batismos
e enterramentos
da Galiza: "Esnaquiçárom arquivos para nom deixarem provas de
militáncia mas, ao mesmo tempo,
os fotógrafos livravam-se de fotografias que os implicavam. Certas
fotos de estúdio de pessoeiros da
República e da Fronte Popular podiam denunciar as simpatias do
próprio fotógrafo". Vaqueiro lembra como antecedente a magnitude da represália do governo de
Versalhes contra os defensores da
Comuna de Paris (1871) a partir
dos arquivos fotográficos baleirados polo Prefeito de Polícia Valentin.
Ao cabo deste intenso curso de

mocidade na repressom e nas
frontes de batalha de Brunete,
Perdiguera, Alfajarín e Sierra de
Alcubierre, sobrevive umha personagem doada e solidária, paciente e irónica. Na entrada do seu
salom de fotografia, na rua Colón
de Vigo, vinha-se aos olhos um retrato de Ángel Aranda com a seguinte dedicatória autógrafa: "A
Angel Llanos, fotógrafo de mi
cuartel general y buen soldado
7.10.38". Aranda, executor da repressom das Astúrias no 34 e general de Franco no Ebro, fora processado polo Tribunal de Repressom da Maçonaria no remate da
guerra do 36, expulso do exército
e sentenciado a viver em liberdade condicional.
O fotógrafo recusa integrar-se
em redaçom nengumha ainda que
venda as suas fotos aos diários.
Conserva as maos tingidas de revelador para além da modernizaçom dos laboratórios. Nom é admitido como sócio da Asociaçom
da Imprensa de Vigo que tivera
desde a sua fundaçom em 1924
jornalistas de rádio e imprensa e,
andando o tempo, televisom mas
nunca um fotógrafo, especialidade longos anos considerada ofício
básico antes que jornalismo.
Acompanha até a sua reforma, o
ofício de jornalista sem carnê com
o de fotógrafo de bodas, baptizos
e enterramentos e, em particular

o Concelho nomeou-no
‘viguês distinguido’
no ano 1986
com as encomendas de fotos familiares para emigrantes.
O primeiro reconhecimento público vem-lhe do Concelho de Vigo que o nomeia Viguês Distinguido em 1986. A Federaçom de Associaçons da Imprensa convertera-o em Sócio de Honra no 94.
Duas distinçons que reconhecem
um importante trabalho nos diários sem que poda indentificar-se
o suporte dumha cabeceira concreta. É irónico que ao cabo dumha longa vida de vender fotos aos
jornais (um preço de referência:
0,10€ por foto positivada em 1982)
as duas principais empresas editoras do País se gabem de ter apadrinhado Llanos.
À vaga de honras a Llanos a
partir dos seus noventa anos, somou-se a Junta com o compromisso de entregar a Vigo umha cópia
do arquivo familiar. Prometera o
governo da Autonomia umha
magna exposiçom do seu legado
fotográfico em Vigo, para comemorar a inauguraçom do fundo. O
fotógrafo morreu sem ver nengum destes projectos cumpridos.
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análise dos processos de seleçom de pessoal:
dos concursos às dinámicas de grupo

Aprendendo a vender-nos
ondE EstÁm os lImItEs quando sE trata dE Encontrar EmPrEGo? novas da GalIza ExamIna as chavEs
Estas som as ofertas: os anúncios falam de pessoas com “dom de gentes”,
com “alegria”, “boa presença”, “entusiasmo”, de gente dinámica e amante do
seu trabalho, com vontade de medrar com a empresa. Pedem-se biólogos-camareiros, assim, as duas cousas. Ou engenheiros químicos que irám receber
6.000 euros por ano. Se passamos esta parte, chega a seleçom de pessoal:
escolhe as perguntas do cartom verde ou as do negro que che apresentam,
A.R.G. / “En Adormideras duerme
estos días la cruel realidad”. Com
esta frase tam alegórica, com o
seu recurso estilístico perfeitamente encaixado, termina um dos
parágrafos da reportagem que La
Voz de Galicia dedica ao “concurso” por um posto de trabalho que
oferece a empresa SGL Carbón. A
companhia, dedicada à elaboraçom de elétrodos e que “tem fama
de pagar mui bem”, avisou as empregadas da sua fábrica de que ia
haver umha ampliaçom de pessoal, e que seriam tidas em conta
apenas 60 candidaturas, as 60 primeiras que chegassem às portas
do hotel onde seria feita a seleçom. O redator deste jornal passeia, 48 horas depois, por entre as
mais de 60 pessoas que permanecem às portas do prédio, todas desempregadas, acompanhadas dos
seus parceiros ou parceiras, pais,
mais… para conhecer as suas histórias. Há já dous dias que estám
à espera para entregar os seus
currículos; apontárom os nomes
dos primeiros que chegárom; figérom quendas de duche e comida; tenhem mesmo mesas e cadeiras de plástico; dormem nos carros; jogam aos naipes... Passa o
tempo: entram, entregam, saem.
Para o dia 15 tenhem umha prova
de “cultura geral”, passada esta
prova, só umha pessoa entrará a
trabalhar no departamento de
produçom da empresa. Trata-se
dum concurso, nom há outra palavra: nom sabem em que vam trabalhar, quantas horas, nem o que
vam receber, mas sabem as regras, sabem como funciona o processo de seleçom.
Também sabem quais som as regras as pessoas que participem no
concurso 'Puesto de trabajo en
ZECSA'. Esta empresa, Zona Eólica Canaria, SA, já chama a esta
“seleçom de pessoal” diretamente
polo seu nome, porque ao participares entras no “sorteio dum posto de trabalho com contrato para
duas anualidades e possibilidade
de continuar passado esse período, com um salário bruto anual de
30 mil euros”. É preciso apenas
preencheres umha folha com os
teus dados, nada falam de experiência ou formaçom, e deposita-

res numha conta do Banco Sabadell uns 1,80 euros para entrar
neste processo de seleçom. Pagar
para trabalhar, ou melhor, para
aceder a um processo de seleçom
de pessoal, também está na moda.
Ou mesmo ir a umha entrevista
para comercial dumha conhecida
empresa de telecomunicaçons, especializada em comunicaçons móveis, e ter que telefonar para saber
se foste ou nom selecionada.

As dinámicas de grupo
ou quem foi o assassino
Mas esquecendo já a seleçom de
pessoal por que tens que pagar, ou
pola que tens que concorrer, também estám mui na moda, sempre
dependendo do posto de trabalho,
as chamadas dinámicas de grupo.
Estas técnicas, criadas nos anos
30 para serem empregadas em estudos sociais e políticos, som também usadas nos processos de seleçom, e baseiam-se em observar
o comportamento, nom apenas individual, mas também dos fenómenos grupais e sociais. Nelas
identificam-se aquelas pessoas
que levam a liderança; o nível de
motivaçom dos participantes;
quem persegue metas comuns;
quem actua de jeito mais indivi-

nom valem outras cores; nom fales de mais, nem de menos nas dinámicas
de grupo; chama tu, ao final, para saberes se te escolhêrom; ou deposita uns
2 euros numha conta da empresa para entrar no concurso por um posto de
trabalho “mui estável!!!”, assim, com todos esses signos de admiraçom. Tentámos, desta volta, analisar as chaves dos processos de seleçom de pessoal
que estám hoje na moda, no chamado mercado laboral.

está a pôr-se na moda
pagar por aceder
aos processos de
seleçom de pessoal
“as dinámicas de grupo
tornam-se numha
luita de umhas
pessoas contra outras”
dualista; ou que tipo de relaçons
se desenvolvem entre as pessoas
participantes.
Para as pessoas que devem realizar a seleçom, a observaçom direta da actuaçom do grupo apresenta mais vantagens do que outras técnicas, como a entrevista
individual ou as provas escritas,
porém, segundo contou ao NOVAS
DA GALIZA Irene Rodríguez, umha
pessoa que tem participado em
vários destes processos, terminam
por se tornar numha luita dumhas
pessoas contra outras. Há que
vender-se, melhor do que as outras, num debate em que devemos
decidir, por exemplo, quem é mais

culpado dum assassinato cometido na rua: se a pessoa assassinada; o seu amante; o seu marido;
ou o assassino.

vender-se ou nom se vender:
onde está o limite?
Para conhecermos melhor estas
técnicas de seleçom de pessoal
mas, sobretodo, para sabermos
onde está o limite, falamos com
Patane Garcia, da Uniom de Cooperativas de Trabalho Associado
(UGACOTA), quem tem trabalhado em formaçom e em vários
projetos de orientaçom laboral
durante os anos 1996-2006, participando, de quando em quando,
em seleçons de pessoal. Segundo
Patane, há empresas que, “dum
jeito mui básico, se baseiam em
observar-te ao entrares, e verem
como és, mas para outras, quanta mais informaçons tiverem, melhor. E ajuda empregar ferramentas que lhes permitam peneirar,
como realizar provas psicotécnicas relacionadas com as competências-chave no posto que se
oferta, que ajudem a ver como se
desenvolve essa pessoa em diversas situaçons”. Porém, ao seu ver,
“é básico saber que estamos num
mercado laboral, e qual é o tra-

balho mais adequado para nós”,
mas, sublinha Patane García, “os
limites estám em termos claras
três cousas: o que sabemos, o que
podemos fazer e o que queremos
fazer”. “Saber para onde queres
dirigir-te, tendo em conta o que
fai a empresa que te seleciona, e
saber, sobretodo, se queres aceitar”, diz Patane, ao destacar que
“está claro onde estamos, que
existe a oferta e a procura, e que
por vezes temos que estar dispostos a entrar no jogo, mas conhecendo-o, sabendo até onde”.
Os cursos que nos ensinam a
vender-nos melhor também estám
na moda: em qualquer feira de emprego, na universidade, e mesmo
nas agências de emprego municipais e nas da Junta, oferecem-se
estes obradoiros. Deles falava Lara
Rozados no seu artigo intitulado
precisamente “Vender-se” (NGZ
Nº 119), ao escrever: “chegamos
ao estádio menos humano do mundo dos recursos humanos: autoeducar-nos para nos vender a nós
próprios". Mais, chegando a certas
situaçons de incerteza, já nom apenas económica, mas social e afetiva, por vezes, é assustadora a facilidade com a que entramos no jogo, esquecendo os limites.
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imagens da raiva popular que conformou
o sucesso da greve geral do 14-N

FOTOGRAFIAS De GALIZA CONTRAINFO
AS CeNTRAIS CONVOCANTeS
quantificam em 180.000 as pessoas que secundárom
em Vigo a manifestaçom de CIG, CCOO e UGT

O AGIR DOS PIQUeTeS
durante toda a jornada serviu para
manter a atividade grevista e
assinalar os culpáveis da crise

A CONVOCATÓRIA
dum bloco crítico anticapitalista
em Compostela reuniu
milheiros de pessoas

O FemINISmO
tivo umha especial presença através
da convocatória dumha greve de
cuidados por parte da CUT
CUT, CNT e mOVImeNTOS SOCIAIS
de Compostela ateigárom a
Praça do Toural na tarde do 14-N

COLeTOReS CRUZADOS
nas ruas compostelanas durante
a manifestaçom do meio-dia

em VIGO
pessoas afetadas polas preferenciais
estivérom presentes na rua e
ocupárom um local da NG Banco
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Últimas detençons da ‘pokémon’ apontam trama de financiamento
irregular do psoe denunciada polo Novas desde 2007

Imputam o empresário que negociou
o maior ‘pelotazo’ do PGOM viguês
manuEl ÁlvarEz martínEz obtErIa concEssons dE obras GErIdas Polo PsoE a cÁmbIo dE comIssons
Umha das últimas detençons praticadas no ámbito da 'operaçom Pokémon'
aponta para umha trama de financiamento irregular do PSOE, que também envolveria o PP. O ex-conselheiro delegado da filial galega da construtora basca Brue-

sa, Manuel Álvarez Martínez, é acusado de suborno e tráfico de influências por um
suposto pagamento de comissons a troco da concessom de obras públicas. A
trama financeira foi denunciada nos números 56 e 69 do NOvAS DA GAlIZA.

M.B. / As vinculaçons entre o

PSOE galego e esta empresa
construtora relacionada com diversos casos de corrupçom e que
ia construir na Praça de Espanha
de Vigo centrárom duas reportagens publicadas por este jornal
em 2007 e 2008, denunciando
que a Bruesa teria beneficiado de
concessons da Junta através de
Conselharias geridas polo PSOE.
Três departamentos encomendárom-lhe trabalhos no valor de 8,5
milhons de euros num só ano, nomeadamente: Educaçom, Obras
Públicas e Meio Ambiente, este
último dirigido na altura por Manuel 'Pachi' Vázquez, atual secretário-geral do PSdeG.
Informávamos também de
que a Bruesa, empresa propriedade de Antonio Pinal, um carvalhinês radicado em Euskal
Herria e cujo nome véu à luz pública enleado no 'caso Roldán',
executou outros projetos importantes no nosso país, pagos com
dinheiro público. Entre os quais
o coletor de saneamento da Malata, em Ferrol. Os trabalhos fôrom adjudicados por 5,5 milhons de euros pola Confederaçom Hidrográfica Minho-Sil, cujo ex-presidente é umha figura
fundamental nesta rede de financiamento que tinha o grupo
Vendex como núcleo e que supostamente pagava e dava prémios e subornos, recebendo em
contrapartida concessons. Segundo as investigaçons judiciais, os primeiros indícios
apontariam para diversas operaçons em que as supostas comissons ultrapassariam 10 por
cento do custo dos projetos, e
nalguns casos o suborno chegaria até 20 por cento.
Segundo desvelou um antigo
secretário-geral do PSOE balear, o próprio dono da Bruesa
teria reconhecido que por lealdade ao partido dera a este 1 por
cento dos ganhos do grupo nas
últimas décadas. Sem dúvida
umha soma importante, visto
que a empresa movimentava antes do início da crise um volume
de negócios anual superior a

tou importantes projetos na Galiza abeirada ao PP. O Concelho de
Lalim concedeu-lhe, de forma
conjunta com outra firma, a construçom, exploraçom e manutençom do Lalín Arena, um centro
multiusos que lhe foi entregue em
concessom por 40 anos. O pavilhom tem umha superfície de
18.000 metros quadrados e custou
cerca de 10 milhons de euros.

mANUeL
ÁLVAReZ

Salpicou José Blanco

três departamentos
encomendárom-lhe
trabalhos por 8,5
milhons num só ano
500 milhons de euros. De facto,
chegou a situar-se entre as principais construtoras espanholas.

Imputado o delegado da Bruesa
A detençom do empresário viguês Manuel Álvarez Martínez
no mês de setembro estaria relacionada com práticas deste género, de resto, mui habituais na trajetória do grupo Bruesa. O empresário viguês é imputado no
processo, acusado de suborno e
tráfico de influências por alegado pagamento de comissons a
troco de adjudicaçons públicas.
Álvarez Martínez é membro da
diretiva da Associaçom de Promotores Imobiliários da Província de
Ponte-Vedra (Aproin) e exerceu
como conselheiro-delegado da
Bruesa na Galiza, onde operou
durante um tempo como Cysugal
S.A, filial fundada em 1995 que foi
absorvida pola Bruesa em 2007.
Também foi detido e chamado a
depor outro empresário viguês,
Javier Anchelergues, neste momento em liberdade com cargos.
Anchelergues dirige umha cons-

trutora desde 2009 e desde entom
ganhou vários contratos de obras
públicas, entre as quais trabalhos
em Leom adjudicados pola Confederaçom Hidrográfica Minho-Sil
por 230.000 euros, um tramo do
AVE adjudicado polo Fomento em
outubro de 2011 a umha UTE com
Comsa (La Canda-Vilavella) por
mais de 50 milhons ou um tramo
do FEVE, também com o Fomento, por quase três milhons.

O Governo também lhe deu
O Governo espanhol, o PSOE na
altura, também lhe facilitou os negócios na Galiza. Assim, por
exemplo, em virtude dumha concessom do Ministério da Habitaçom, a Bruesa participou na urbanizaçom do parque empresarial
Rio do Poço de Narom, com um

orçamento superior a 10 milhons
de euros. Ao mesmo tempo, um
convénio a quatro bandas que
também incluiu a Junta e a patronal louseira atribui-lhe as obras
de restauro das zonas afetadas polas entulheiras de lousa nas margens dos rios Sil e Seco e do regato Perenes em Valdeorras.
A firma aparece, com efeito, ligada com freqüência ao Ministério
do Fomento com várias contrataçons, sobretodo nos anos 2009 e
2010, para construir auto-vias e
tramos do AVE. Executou ainda
projetos de construçom de habitaçom protegida e centros de dia em
Aragom, onde ademais participou
na construçom da primeira autoestrada de portagem, orçada em
60 milhons de euros.
Mas a empresa também execu-

O ex-líder dos do PSOE eivissenco pujo de novo no alvo mediático Antonio Pinal em 2007, acusando-o de prometer 1,5 milhons
de euros ao PSOE e outros tantos ao PP. Em contrapartida, o
empresário iria receber a encomenda do maior projeto urbanístico da história da ilha balear, o
Eivissa Centre, no centro da cidade e que foi orçamentado em
120 milhons de euros.
O suposto caso de corrupçom,
que foi inicialmente dado a conhecer por um jornal sensacionalista
madrileno, também salpicaria o
galego José Blanco, secretário de
Organizaçom do PSOE, que teria
consentido a operaçom e indicado
que a via para canalizar o dinheiro deveria ser o Partido Socialista
das Ilhas Baleares (PSIB). Os detalhes do acordo teriam sido pactuados numha reuniom na ilha de
Palma em 2005 a que assistírom o
próprio López, o secretário de Organizaçom do PSIB, Miquel Mestre e o dito presidente do Grupo
Bruesa, Antonio Pinal, que teria
reconhecido a entrega sistemática
de dinheiro ao partido.
O certo é que umha sociedade
mista entre o Concelho de Eivissa (51%) e o Grupo Bruesa (49%)
executou parte dum projeto que
previa construir um bom número de locais comerciais, habitaçons, um Paço da Justiça, a Direçom Insular da Administraçom
do Estado, bem como 13.000 lugares de estacionamento, entre
outras dotaçons. Até os trabalhos administrativos fôrom encomendados a umha empresa do
grupo, polos quais recebia
42.000 euros mensais.
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Interesses cruzados de PP e PSOE
Antonio Pinal foi o promotor do
maior pelotazo urbanístico propiciado polo Plano Geral de Vigo, a
remodelaçom da Praça do Couto
(Praça de Espanha). A operaçom
frustrou-se porque o grupo empresarial ficou incurso na Lei Concursal em 2011 e porque no seu
interior se cruzárom os interesses
do PSOE e do PP. De facto, o grupo empresarial Bruesa, ligado tradicionalmente ao PSOE, confluiu
com o milionário José Loureiro
Velay, que fora amigo pessoal de
Fraga Iribarne, para garantir a
viabilidade económica do projeto.
Entre Velay e Pinal dividiam-se
em partes iguais a participaçom na
sociedade que agrupava os proprietários dos terrenos. Contodo,
Pinal possuía a maior parte destes
terrenos através de empresas como a Gesai ou a Cysugal e ademais
participava na sociedade que agrupa os proprietários, Residencial
Plaza de España-Vigo SL, fundada
em 1997 para gerir a adquisiçom
do solo. A rede de poder desta firma destacou desde logo pola notoriedade dos seus membros. Assim,
tivo como administradores o ex-diretor geral do Instituto Galego de
Promoçom Económica (Igape), Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández,
ex-presidente do cluster de empresas de Vigo, notório amigo do alcalde da cidade, Abel Caballero.
Pola sua parte, o vice-presidente

VISTA PARCIAL
do espaço que pretendia
urbanizar Bruesa em Vigo

da sociedade era Juan José Zubimendi Imaz, advogado procedente
de Euskadiko Ezkerra, um personagem ligado ao PSOE que ocupou, entre outros cargos, o de deputado do Urbanismo, Arquitetura
e Meio Ambiente e o de segundo
tenente de deputado geral de Guipúscoa. Como intermediário do
negócio atuou o conhecido 'conseguidor' Pedro Cosas Gil, advogado
relacionado com varias operaçons
urbanísticas na época em que Do-

a operaçom frustrou-se
porque a empresa
suspendeu pagamentos
e polo choque pp-psoe
lores Villarino desempenhava responsabilidades no Governo local.
Em 2002 conclui o processo de
compra de 60.000 metros quadra-

dos, logrando completar o círculo
que rodeia a praça. O ámbito de
urbanizaçom do projeto superava
os 38.000 metros quadrados e o investimento previsto era de 200 milhons de euros. A sua execuçom
iria mudar radicalmente o contorno ao incluir um reordenamento
viário e a construçom de vários túneis para permitir umha ampla
área peonil em torno á zona residencial e comercial, o que obrigaria ao Concelho de Vigo a grandes

investimentos. Esta circunstáncia
foi aproveitada por Corina Porro,
na altura alcaldesa polo PP e na
atualidade presidenta do Conselho Económico e Social de Galiza,
para justificar a construçom de
quatro edifícios de 18 andares com
480 habitaçons em total, um centro comercial e um estacionamento subterráneo de 600 lugares já
que os gastos municipais seriam
custeados em parte “polas correspondentes mais-valias urbanísticas.

Antonio Pinal, um percurso empresarial
polémico entre a Galiza e Euskal Herria
Antonio Pinal Gil nasceu em 1957
na paróquia de Brués, em Boborás, concelho ourensano da comarca do Carvalhinho. Como tantos outros, emigrou de rapaz para
Euskal Herria e instalou-se em
Mondragón (Guipúscoa), onde iniciou a sua carreira no sector da
construçom. Em 1979 funda Construcciones Brues SA, e empresa
matriz do empório que se diversificará posteriormente para abarcar os ámbitos da gestom urbanística, a promoçom imobiliaria, a

Construiu casas-quartel
para Roldán no valor
de 2.500 milhons de
pesetas sem concurso
construçom civil e outras atividades complementares.
O nome de Antonio Pinal torna-se público na sequência das
denúncias do 'caso Roldán', sa-

bendo-se que recebeu adjudicaçons diretas para construir casas-quartel no valor de 2.500 milhons de pesetas sem o preceptivo concurso público. O ex-diretor geral da Guarda Civil aduzia
razons de segurança para nom
abrir a concurso público as concessons, o que nom evitou que
vários membros do corpo armado fossem processados.
Pinal estivo envolvido ainda
noutra operaçom polémica, o projeto de requalificaçom dos terre-

nos da Escola de Futebol de Mareo, que fôrom comprados polo
empresário por 1,8 milhons de euros trás passarem a titularidade
municipal. Como nom conseguiu
a requalificaçom do solo que lhe
convinha, passou a investir outros
1,8 milhons, desta vez no próprio
Sporting, o que permitiu pagar aos
jogadores os salários que o clube
lhes devia. Mas, afinal, Pinal viu
malogrado o seu propósito de levantar umha urbanizaçom sobre
os terrenos desportivos.
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a situaçom no setor pesqueiro é “grave”, em particular em
espécies cujas capturas tenhem vindo a descer, como o polvo

Trabalhadores do mar criticam a passividade
da Junta diante da crise na pesca artesanal
a PolítIca dE cortEs da junta EstÁ a dIfIcultar aInda maIs o futuro das caPturas dE baIxura
A situaçom no setor da pesca artesanal de baixura é crítica. Nos últimos meses
os marinheiros galegos estám a ver como aumentam as despesas e caem em
picado os rendimentos, enquanto sentem que a Junta da Galiza nom fai nada
A.l.. / No dia-a-dia que construem
os mídia poucas vezes se tenhem
analisado os problemas que rodeiam um setor produtivo tam representativo da Galiza como o trabalho no mar. O progresso semelha
ancorar as pessoas à terra e presta
pouca atençom ao que acontece no
litoral, onde milhares de famílias se
mantenhem trabalhando à mercê
dumha das forças mais elementares da natureza: o mar. A grave situaçom que atravessam os pescadores galegos levanta a qüestom do
futuro das atividades piscatórias.
Segundo explica Luís Rodríguez, presidente da associaçom
de armadores de pesca artesanal
Asoar-Armega, a situaçom no setor pesqueiro é “grave”, em particular em espécies cujas capturas
tenhem vindo a descer de maneira considerável, tal como ocorreu
com o polvo ou com algumhas espécies de marisco. Ademais da
quebra da produtividade, desde
os meses de agosto e setembro estám a cair os preços de origem das
lonjas, o que diminui o poder
aquisitivo dos pescadores e famílias. Diante deste panorama, Ro-

dríguez queixa-se de que “nom
existe a Administraçom” para ajudar a manter a atividade deste setor e assinala que a política de cortes da Junta está a dificultar ainda
mais o futuro da pesca de baixura. “Nós nom temos que pagar as
conseqüências dumha crise que
provocárom outros”, opina.
Para Luís Rodríguez, é necessário aumentar e melhorar a planificaçom. Propom que o Governo autónomo se reúna com todas as organizaçons do mundo do mar “para analisar o panorama e planificar
as seguintes campanhas”. Um problema a mais é que “nom conhecemos o ‘stock’ de cada recurso” e
um estudo destas caraterísticas seria “um primeiro avanço” para o
setor, diz-nos ainda o presidente
da Asoar-Armega. Acrescente-se a
poluiçom nas rias, os recheios, os
portos desportivos e mais.

Aquicultura e marisqueio
Além dos efeitos dos cortes, a pesca de baixura e o marisqueio pagam também as conseqüências do
modelo de aquicultura promovido
polo Governo autónomo. Pois, com

para amparar um dos setores económicos mais importantes e representativos
do País. Segundo apontam fontes deste setor, a pesca artesanal tem hoje umha
frota de 4.100 embarcaçons e dá mais de 15.000 postos de trabalho diretos.

“Nom conhecemos o
‘stock’ de cada recurso”.
um estudo disto seria
“um primeiro avanço”
o incremento anual
dos gastos ronda os
1.400 euros e depende
também da tripulaçom
efeito, outro dos problemas que
enumera Rodríguez é a expansom
de centrais de aquicultura por todo
litoral. As gaiolas de salmom introduzidas na ria de Muros som um
dos exemplos mais concretos destes prejuízos. No início de novembro sabia-se que a Uniom Europeia
aceitara a trámite umha denúncia
apresentada no mês de outubro
junto da Comissom Europeia alertando para o forte impacto ambiental que causam estas instalaçons.
Rodríguez denuncia a alta mortandade na produçom de salmom, que

passa de 60 por cento no primeiro
ano para 81 por cento no segundo,
e lembra que nom é a primeira vez
que houvo que fornecer água doce
e fria a estas instalaçons.
Outro episódio que salienta Rodríguez é o da bateia depuradora
de bivalves de Ferrol, um sistema
implantado pola Junta e que está a
ocasionar perdas importantes aos
marisqueiros da zona, umha atividade que dá sustento a centos de
famílias na ria de Ferrol. Rodríguez pergunta-se: “umha bateia
para depurar marisco? E nom seria melhor depurar a ria?”. Para
mais, e segundo informaçons aparecidas nos meios, a Junta estaria
faltar ao seu compromisso de pagar as perdas se estas ultrapassassem 10% do marisco.

Incremento do gasto
O panorama para os que possuem
embarcaçons de pesca artesanal
apresenta-se difícil. Ademais, as
despesas que se devem afrontar
som maiores, enquanto baixam os
rendimentos. Deste jeito, Rodríguez indica que o incremento
anual de gasto andará polos 1.400

euros, dependendo também do
número de tripulantes da embarcaçom. Entre estes gastos há diversos capítulos referidos à manutençom do material, à contrataçom dum serviço de proteçom e
um seguro que até finais de 2010
nom era obrigatório, pois as pessoas trabalhadoras do mar estavam cobertas por umha apólice
que subscrevia a Junta. O futuro
debuxa-se difícil para a pesca artesanal e Luís Rodríguez nom descarta que proximamente haja marinheiros que deixem o mar.
Nas vilas marinheiras as pessoas de idade costumavam dizer
aos mais novos que “sempre se
está a tempo de ir ao mar”, aconselhando-lhes assim que aproveitassem bem a juventude e que
nom tivessem pressa para embarcar. O mar continuará aí, é verdade, mas se nom se fai nada para
impedir o declínio da pesca artesanal nem se pom fim a atividades destrutivas, talvez daqui a
pouco nom fiquem nem recursos
nem tempo nem pessoas para
que o litoral continue a ser umHa
fonte de riqueza para a gente.
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o Governo autonómico oferece a concurso
84 licenças em todo o território galego

notas dE rodaPé

AGE ou a
conspiraçom
A

lternativa Galega de Esquerda
(AGE) nascera acaso dumha conspiraçom da direita para roubar votos do
nacionalismo?

T

am retórica análise nom procede
dum programa cómico da TVG mas
de membros do Conselho do BNG que
vem na criaçom da AGE um projecto para “vampirizar votos” que tinham o costume de arrimar para o eixo nacionalista.

A

denunciada conjura nom seria possível “sen a colaboración entusiasta,
calibrada, de deseño, prestada por La Voz
de Galicia” (à AGE), assegura num artigo
de imprensa Francisco Rodríguez, membro do Conselho do BNG.

V

isto que o diário acusado de fraccionalismo pelo BNG, rendera a Feijoo
o seu eixo editorial durante a campanha,
qualquer poderia concluir que AGE fazia
parte do contubérnio para restaurar o PP
no governo da Autonomia.

As rádios comunitárias som excluídas
do concurso de freqüências da Junta
a cuac fm é umha rÁdIo comunItÁrIa corunhEsa quE funcIona dEsdE 1996
Em 27 de julho a Junta da
Galiza abriu o prazo para
o concurso de licenças
para as emissons radiofónicas em FM. A convocatória exclui rádios comunitárias que cumprem desde há anos umha funçom
social importante no mundo da comunicaçom. A estaçom corunhesa CUAC
FM decidiu apresentar-se
ao concurso e em paralelo
promover umha campanha a denunciar esta discriminaçom.
A.l. / Basta ler as bases do
concurso para ver logo que as
rádios comunitárias ficam excluídas da concessom de licenças radiofónicas da Junta.
Assim, no primeiro capítulo
lemos que “quedan fora do
ámbito deste concurso os servizos de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sen ánimo de lucro”. Nesta convocatória, a que concorrem 51 empresas, o Governo
autonómico oferece a concurso 84 licenças em todo o terri-

empresas espanholas
tenhem interesse
em obter o controlo
de freqüências
a exclusom das
rádios comunitárias
do concurso é
“arbitrária” e ilegal
tório galego. Segundo informa a web Galicia Confidencial, mais dum terço das ofertas fôrom apresentadas por
canais como a Kiss FM, Onda
Cero ou a COPE, ou tambem
a esRadio, ABC ou a Intereconomía. Bem se vê que as empresas espanholas tenhem
forte interesse em obter o
controlo de freqüências radiofónicas galegas.
A CUAC FM é umha rádio
comunitária corunhesa que
funciona desde 1996 e que decidiu apresentar-se ao concur-

so e ao mesmo tempo iniciar
umha campanha a denunciar
esta discriminaçom. A CUAC
compromete-se publicamente
a manter o seu modelo de comunicaçom comunitário. Para esta emissora, a exclusom
das rádios comunitárias do
concurso de licenças é “arbitrária” e conculca a Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, cujo artigo 4º estabelece que “todas as pessoas tenhem o direito a que a
comunicaçom audiovisual se
preste através dumha pluralidade de meios, tanto públicos,
comerciais como comunitários que reflitam o pluralismo
ideológico, político e cultural
da sociedade”. Na sua web, a
CUAC FM indica que “já que
a Junta nom tem capacidade
para sacar a concurso mais licenças depende de que o Governo central faga umha nova
planificaçom, com data indeterminada”.
Igualmente, a Rede de Medios Comunitarios, entidade
espanhola com sede na Corunha, dixo que ia recorrer do

concurso da Junta e anima a
gente para que apresente o
seu próprio recurso administrativo, disponibilizando na
sua web um modelo.

Sindicato de Jornalistas
Pola sua banda, o Sindicato
de Jornalistas da Galiza (SXG)
emitiu um comunicado em
que reclamava que o concurso da Junta se plasme num futuro na criaçom de postos de
trabalho, ao evocarem os
“maus precendentes das
emissoras de Televisom Digital Terrestre que se repartírom com o Governo de Manuel Fraga em funçons”. Assim, por parte do SXG indicam que “a maioria das licenças outorgadas em 2009
estám a dia de hoje sem explorar e sem que nenhum dos
governos no poder desde
aquela tenha dado nenhum
passo para, como seria lógico, advertir aos concesionários que, se continuarem a
violar a normativa, pode começar o processo para resgatar as concessons públicas”.

A

denúncia do BNG contra a AGE chega a conseqüências hilariantes. Se admitimos que em política as palavras podem revirar-se contra quem as pronuncia,
como setas lançadas ao céu, é um feito que
o arrualho do BNG contra a AGE véu coincidir de jeito natural com o conselho maldito e repetido do PP contra a fronte de Esquerdas: “votá-los, é votar na desavença”.

N

o entanto, é verdade que a colaboraçom “entusiasta, calibrada, de
design” dos jornais da banda Leste do
País com o PP, nom se ajustou ao acostumado. Ou acaso estava previsto que
La Región incluísse em campanha na
sua capa umha bandeira que qualificava a Feijoo de mentirám?

A

desafeiçom da fracçom do Leste para
com o caciquismo do PP foi umha notícia que passou em silêncio, agás alguns
comentários maravilhados na Internet.

S

e calhar, anuncia a privatizaçom
dalguns jornais familiares. Si, léron bem, privatizaçom. No demorado
cacicato do PP, nom houvo jornal que
nom estivesse na nómina da Junta, isto
é, as empresas familiares de comunicaçom tornárom-se públicas por via
das achegas da Junta.

m

as os tempos da nóminas fartas periclitárom e a Junta de Feijoo quer organizar os diários en divisons, como o futebol.

H

ai-nos que nom querem jogar em
Terceira. Perguntam em que liga fôrom eliminados e com que regulamento.
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“Nom renegamos do bravu, mas também olhamos
para o futuro com os pés postos no presente”

EntrEvIsta a rItxa, batErIsta do GruPo rastrEros, abandEIrados do movImEnto bravu dEsdE chantada

“a ‘tratorada’ tem muito por dizer, pois é
preciso reclamar dignidade para o campo”
DAVIDE DO ARROIO / O rural ameaça com invadir as ruas com novas tratoradas

e o bravu responde-lhe inchando o seu peito de fole, disposto a rachar num
berro firme ao rematar o inverno e apresentarem novo disco os Rastreros.
Mais de umha década depois do seu último trabalho, lavram o esqueleto de
uns temas dos quais já tinham soado os primeiros acordes no Castañazo
Rock 2012. A ocasiom merecia-o, o festival de Chantada festejava a sua déciA que é devido que os grupos
do bravu voltásseis juntar-vos?
Há saudade do passado?
É um passado do qual nom renegamos, mas também olhamos para o futuro com os pés postos no
presente. Isso também é o que
nos impulsa a sacar esse disco.
Quando decidimos dedicar-nos à
música foi para expressar todas
as inquietudes que tínhamos, toda a raiva e toda a situaçom que
se vivia naqueles anos. Até certo
ponto temos umha pequena responsabilidade, porque através da
música chegamos a muita gente.
E sacar um novo disco agora tampouco é casual, pois como muita
outra gente, nós também estamos
indignados e temos muitas cousas que gustávamos de dizer.
Entom ao bravu ainda tem
cousas por dizer?
Á Tratorada ainda tem muito por
dizer pois ainda non se conseguírom todos os objetivos que nos
marcamos naquela altura. Continua a ser preciso reclamar dignidade para o campo galego e que
os produtores sejam respeitados,
tanto polas multinacionais como
polos governantes. Outros objetivos, como empregar o galego no
rock ou que fosse natural cantar
sobre as cousas que se viviam na
aldeia ou nos bairros periféricos,
sim que fôrom conseguidos.
E no novo disco, poderemos
identificar o estilo dos Rastreros
dos 90?
Quando nos sentamos para falar
como ia ser este próximo trabalho tínhamos claras duas linhas
possíveis a seguir: ou rompíamos
de novo com os esquemas e voltávamos fazer umha pequena revoluçom como o bravu -cousa que
creio que nom somos capazes,
porque nom somos tam génios
como para gestar dous movimentos assim- , ou tirar pola nossa linha e que se identificasse o estilo
Rastreros neste novo disco, que é
por onde vai a cousa, polo menos
nos temas que já saírom.

ma ediçom e no cenário juntavam-se os assinantes do Manifesto de Viana,
ainda que ninguém lembre o que dizia, disque foi o documento fundacional
do bravu. O Ritxa, baterista dos Rastreros, começa a fazer contas durante a
conversa e resolve a conta com um desafio que lança aos Diplomáticos de
Monte Alto: em dous anos vam ter que organizar umha boa festa para celebrar o 20 aniversário do manifesto assinado no Caballero de Viana.

“a maioria éramos uns
músicos medíocres,
hoje em dia somos
muito melhores”

“Com grupos de aqui é
possível fazer um bom
cartaz, há que deixar-se
de macrofestivais”

Seguir com o estilo Rastreros será dar continuidade ao bravu ou
teremos que falar já de um movimento pós-bravu?
Pôr portas ao campo sempre é
mui complicado. O bravu sempre foi umha mistura de estilos
mui heterogénea, onde cabia
gente que estava mais perto do
punk ou do folk. A etiqueta que
se acunhou no Manifesto de Viana era um fio condutor de toda a
gente que começava a cantar em
galego e que falava da sua própria realidade, contando as experiências do mar ou do interior
e que sempre estava ligada à
música tradicional.

doutras cousas e doutros grupos
já nom o há e a gente está mais
uniformizada.

Seguindo essas linhas criastes
um movimento que marcou
várias geraçons. Erais conscientes disso naquela altura?
Nós faziamo-lo porque nos saía
do peito fazê-lo, fazíamos música
porque era o que queríamos fazer, sem pensar a onde chegaríamos. A nossa realidade era mui
pequeninha e estava reduzida ao
local de ensaio e aos concertos
que fazíamos.
Do bravu diz-se que é o rock sem
capar e também foi um berro
que achegou a mocidade galega
a umha identidade própria. Existem hoje em dia referentes para
a juventude do país que a faga
sentir-se galega?
Faltam agora e faltavam naquela altura, descontando o Xabarim. Galiza sempre careceu de
alguém que potenciasse a cultura musical do país. Nos 90 a
maioria éramos uns músicos
bastante medíocres, hoje em dia
som muito melhores e dentro de
todos esses grupos bons, nom

há nem respaldo dos meios de
comunicaçom nem das instituiçons públicas. Non tenhem um
espaço próprio onde poidam difundir todo o que estám a fazer
nem tenhem esse apoio que é
básico, pois é o passo fundamental para que poidam sair ao
exterior. Na nossa época o bravu nom se fijo conhecido até
que começou a ser difundido
através do Xabarim.
Caminhamos para a perda
de identidade?
Os meios de comunicaçom de
massas som fundamentais para
criar opiniom e consciência, se
esses meios estám nas maos de
gente que nom procura essa difusom nem a criaçom de consciência própria é muito mais difícil criar essa identidade cultural
que nos é própria.
Contodo, os tempos mudam
e hoje havia ser muito mais
complicado difundir na
televisom pública um videoclip
como o Sacristán de Basán,
onde eram retratadas todas
as luitas labregas...
Houvo muitas maes integristas

“Com o disco queríamos
romper os esquemas e
voltar fazer umha
pequena revoluçom”
que telefonárom para se queixarem por esse videoclip. Nom
foi um caminho de rosas já que
do Xabarim tivérom que pelejar contra bastantes protestas.
Contodo, continuou porque
nunca pensárom que um programa para crianças ia ter essa
repercussom, mas repara até
onde chegou!
Assim e todo, um movimento
como o bravu dos 90 seria
mais complicado hoje em dia
porque as diferenças entre a
mocidade rural e urbana som
cada vez menores...
Agora a gente da aldeia está
muito mais urbanizada, o acesso à informaçom é muito maior
e as vias de comunicaçom fam
que estejamos todos muito mais
cerca. A dispersom e o pouco
conhecimento que havia antes

De todos modos, umha boa parte dos vossos seguidores continua a ser aquela rapazada da aldeia e dos bairros periféricos
que agora já chega quase aos 40.
Como foi o reencontro com toda
essa «mocidade» no Castañazo?
Foi espetacular. Ao subir ao cenário voltas sentir um espírito rejuvenescido. Contodo, as nossas
cançons som mais conhecidas pola gente nova que pola gente de
40 anos. Na nossa época nom nos
conheciam tanto como nos conhecem agora...
Para além de realizar a décima
ediçom do Castañazo, este ano
em Chantada só vos reunistes
grupos galegos. A situaçom
atual, em que os festivais recebem cada vez menos ajudas, vai
contribuir a recuperar e pôr em
valor os grupos galegos?
Há que tirar um pouco de grupos
de aqui, festivais melhor dimensionados e adaptar-se ao que há.
Que venham grupos de fora também é bom, aí está a experiência
do Castañazo que tentou sempre
ver o que se está fazer fora para
aprender e buscar novas influências, pois encerrar-nos em nós
mesmos tampouco é a ideia. E
este ano viu-se que com grupos
de aqui também é possível fazer
um bom cartaz e conseguir que a
gente responda. De todos modos, temos que deixar-nos de
macrofestivais como o Derrame
Rock, a gente aprecia melhor a
música que se fai nos locais pequenos e sem que haja vários
grupos tocando à vez.
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‘Fóra’, a história do psiquiátrico
de Conjo, chega a Copenhaga

Marcos abalde ganha o
prémio Marqués de bradomín

REDAÇOM / A peça Fóra, sobre
a história do hospital psiquiátrico do bairro compostelano de
Conjo, dirigida por Pablo Cayuela e Xan Gómez Viñas, foi
apresentada no Festival Internacional de Curta-metragens de
Copenhaga, CPH:DOX, na seçom New Vision, que tivo lugar
entre o 1 e o 11 de novembro. Na
curta documental, cujos diretores entrevistámos no NOVAS DA

REDAÇOM / É a primeira vez que
um autor galego ganha este galardom de textos dramáticos outorgado polo Instituto da Juventude, Injuve. Para além disto, a
peça apresentada por Marcos
Abalde (Vigo, 1982), Xudite, é a
primeira escrita na nossa língua
premiada polo Injuve. A obra,
que toca temas como a maternidade, a medicalizaçom do parto
ou o sexo como ferramenta de

GALIZA Nº 118, conta-se a história vivida no psiquiátrico na reforma da instituiçom, as consequências desta, e as da posterior
contra-reforma, desenvolvidas
ambas as duas no tardofranquismo. Assim mesmo, esta peça será projetada no festival
compostelano Cineuropa, umha
cita onde também se poderá ver
Morreu o demo... Acabouse a
peseta, o documental de Pedro

Solla sobre os títeres de luva, de
que falamos no NGZ Nº 119.
Junto com esta, outro documental, Arraianos, de Eloi Iniciso, também participou noutra cita de importáncia neste género,
o DOC Lisboa. O filme retrata, a
partir de umha obra de Jenaro
Marinhas del Valle, a vida dos
habitantes da Raia entre a Galiza e Portugal.

poder, foi selecionada entre 52
peças. Com Xudite, Abalde continua a sua trajetória como autor
dramático, em que destacam Canibalismo, premiada no IV premio Josep Robrenyó que concede a Associació d'Investigació i
Experimentació Teatral de Catalunya e a peça A cegueira, premiada no ano passado, na vigésima ediçom do Prémio Álvaro
Cunqueiro de textos teatrais.

o prémio de banda desenhada
Xuventude Crea fica deserto
REDAÇOM / O primeiro prémio
do certame Xuventude Crea na
modalidade de Banda Desenhada, dotado com 3.000 euros, ficou deserto na ediçom 2012. Miguel Cuba conseguiu os 1.500 euros do segundo prémio com a sua
história Ráfaga, enquanto Laura
Velasco levava os 1.000 euros do
terceiro posto com A cita. Obtivérom mençons do jurado Alba

María González López, com En
busca da arte perdida e Miguel
Golmayo Labrador, com O legado do lume. Depois de que no
passado ano nom houvesse convocatória do galardom, a nova
jornada contou, segundo assinalárom membros do jurado, com
umha participaçom escassa.
O juri do certame, que premia
obras em galego com umha ex-

tensom mínima de dez páginas
estivo composto por Idoia de Luxán, David Rubín, Miguel Anxo
Carvalho, Cosme Fernández e
Miguel Anxo Robledo, baixo a
presidência de Yolanda Otero
Balsa, Subdirectora Geral de
Promoçom de Atividades da Direçom Geral de Juventude e Voluntariado e com Merche Valeiras como secretária.

o Conselho da europa volta criticar
a reduçom do ensino em galego
REDAÇOM / Nom é a primeira
vez que o Conselho de Europa
avisa de que a Junta nom está a
cumprir a denominada Carta
Europeia de Línguas Regionais
ou Minoritárias, promovida por
esta instituiçom, e que apenas
tenhem em conta associaçons
como A Mesa pola Normalizaçom ou a Coordenadora de

Equipas de Normalizaçom e Dinamizaçom Linguística, mas
nom as instituiçons. O comité de
seguimento do convénio expressou num relatório do passado 25
de outubro, a sua preocupaçom
"pola reduçom progressiva do
ensino em galego em todos os
níveis e da sua estrutura de
apoios". O Conselho também re-

clama à Junta que implante um
número suficiente de escolas para garantir o direito dos pais e
maes a que os seus filhos e filhas tenham umha educaçom em
galego, e denúncia a falta de informaçom por parte do Governo
sobre a situaçom da língua e a
escassa presença da mesma nos
meios de comunicaçom.

a ‘Cidade da Cultura’
em aluguer por 150 euros
REDAÇOM / O “espaço de empreendimento criativo” que a Junta
anunciava no seu Plano Gaiás como umha espécie de viveiro de
empresas, acaba de ser apresentado, mas é mais parecido com
um plano de aluguer de escritórios na chamada Cidade da Cultura, por 120 euros ao mês, 145
se somamos o IVA.
A Agadic, Agência Galega das
Indústrias Culturais, publicou
em finais de outubro, as “bases
reguladoras da gestom do espaço “Empreende Cultura Gaiás”,
onde os escritórios som denominados como “espaços de coworking” para “potenciar projetos
de empreendimento no eido cultural e criativo”, quer dizer, escritórios aos quais optar através

dum aluguel, para pôr em marcha umha empresa própria no
ámbito cultural. O arrendamento dá direito ao emprego de umha mesa, com conexom telefónica e de internet, um estante, outros serviços comuns, e a assessoria na criaçom da empresa. O
aluguel de escritórios de desenho, e bem caros, está dirigido, segundo assinalam da Agadic, a
"desenhadores-ilustradores, profissionais da comunicaçom, escritores-guionistas, editores, representantes e promotores artísticos, produtores, gestores culturais, programadores de aplicaçons informáticas e projetos
culturais na internet e todos
aqueles que tenham ligaçons
com o setor cultural".
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rEPrEssom contra a sImboloGIa GalEGa nos EstÁdIos
No treino do Celta prévio ao dérbi a polícia expulsou vários menores após ameaçá-los, insultá-los e identificá-los, por
exibirem a estreleira. No Madrid-Celta,
a segurança do estádio requisou as bandeiras que portou a claque, mesmo as
da plataforma “Que voltem à casa”.

GalEGo E GalEGa, subcamPEons EstataIs dE surfE
A praia ferrolana de Doninhos acolheu
o campeonato de Espanha de surfe. A
representaçom galega reivindicou-se.
Na categoria rainha fôrom segundos
Erika Franco e Luis Rodriguez. Na
Sub-18, Luís Ansin acabou segundo e
Iolanda Rodríguez foi terceira.

IVÁN RAÑA

O ano dourado do triatlo galego
ANJO RUA NOVA / O triatlo galego fecha a época 2012 com uns
ótimos resultados, que confirmam, mais umha vez, que Galiza continua a ser referente mundial desta disciplina desportiva
que une a nataçom, o ciclismo e
a corrida a pé.
O triatlo empezou a ser conhecido no nosso país após os êxitos
de Ivan Raña, campeom do mundo no ano 2002, e duplo campeom de Europa. Este 2012 supujo
o renascer do triatleta de Ordes.
Foi 2º no campeonato de Espanha de triatlo e na grande final de
Auckland foi 8º, demostrando
que continua a estar entre os
melhores do mundo e confirmando que a decisom da federaçom espanhola de triatlo de
apartá-lo de Londres 2012 foi um
verdadeiro erro.
Mas, o triatlo galego conseguiu
despegar com as vitórias de Gómez Noia, duplo campeom mundial (2008 e 2010) e triple campeom da Europa. Neste ano que acaba, Xavier Gómez Noia, com a vitória na prova final do Campeonato do Mundo em Auckland,
Nova Zelándia, fechava a sua melhor época da história. O ferrolano
foi prata nos Jogos Olímpicos de
Londres, subcampeom do mundo
e campeom da Europa de triatlo.
O seu palmarés é impressionante
e um único dado abonda para

deixou de ser um
desporto desconhecido
para estar na moda
confirmar a sua autoridade desportiva mundial: nos últimos seis
anos foi 2 vezes campeom do
mundo, em três ocasions subcampeom e bronze umha vez.
Hoje o triatlo deixou de ser um
desporto desconhecido para estar na moda. Multiplicárom-se o
número de licenças, clubes e escolas desportivas por todo o país. Nesta labor também foi determinante o papel da federaçom
galega de triatlo, quem apostou
no desporto de base e brindou às
promessas galegas a oportunidade de mostrar o seu nível em
taças da Europa, com a Seleçom
Galega de Triatlo, que debutou
no ano 2006. Fruto deste trabalho, Galiza presume hoje de umha geraçom de jovens triatletas
galegos que reclama sítio no panorama internacional.
Nesta época, Uxio Abuin consagrou-se com o 3º posto no
campeonato de Espanha de triatlo e o 3º na Taça da Europa de
Holten. O compostelano Antón
Ruanova foi 14º no seu debute
numha prova da taça do Mundo,
e em 2010 já foi 2º no campeo-

nato de Espanha de triatlo. Para
além deles, outros galegos, como Diego Paz e Óscar Vicente,
competindo na categoria sub 23
tenhem demostrando as suas excelentes qualidades em provas
internacionais.
Na categoria feminina o nível
das nossas triatletas é também
mui destacado. A triatleta lucense Aida Valiño é triatleta internacional desde o 2004. Após superar diversas lesons, retornou
com força, conseguindo ser 3ª
no campeonato de Espanha de
triatlo; competiçom em que a ferrolana Melina Alonso foi 6ª e
Saleta Castro 9ª. Melina é umha
das jovens promessas galegas.
Neste ano debutou na taça do
mundo de Banyoles e foi 3ª no
campeonato do mundo de duatlo sub-23. Saleta, que conta com
umha importante participaçom
em campeonatos europeus, está
actualmente centrada no triatlo
longo. Este ano foi primeira em
Elche e 7ª em Lançarote. Mas,
sem dúvida, a protagonista galega do 2012 foi Susana Rodríguez. Esta jovem estudante de
medicina proclamou-se campeoa do mundo de paratriatlo na
categoria Tri 6 (desportistas com
impedimentos visuais), demostrando que o triatlo galego está
em boa forma e vai continuar a
dar muito que falar no mundo.

A bilharda voltará ao
‘Liet International’
XERMÁN VILUBA / A banda de
hip-hop galaico-suiça, Mafia Galega, através da gestom da Liga
Nacional de Bilharda, participou
na grande final da passada ediçom breta do referencial festival
internacional de línguas minorizadas, Liet International. A atuaçom de Mafia Galega no festival,
que foi realizado no espetacular
salom de atos da casa sindical de
Lorient, foi um fato absolutamente histórico e de calado internacional, fruto unicamente da autogestom e auto-afirmaçom nacional, totalmente à margem do redil institucional. Porém, nas duas
ediçons, a do passado ano, realizada em Udine, e a que vai ser realizada no próximo 1 de Dezembro em Xixón, Asturies, a língua
galega nom voltou estar presente. Mas nesta primeira ediçom
ibérica, o Liet international vai
ter presente mais umha vez a Liga Nacional de Bilharda, graças à
colaboraçom intensa com a irmaos do Conceyu Nacional dele
Liriu, CNL, de Asturies, que possibilitou a realizaçom da Taça

Cantábrica de Liriu#Billarda,
que enfrenta as seleçons nacionais de Asturies e da Galiza. A
competiçom será realizado no espetacular marco do largo da Universidade da Llaboral de Xixón.
Esta praça é também epicentro
absoluto do Liet. Mas será à tarde, antes do festival, quando vai
ser disputado o que será o novo
fito histórico na internalizaçom
do conflito bilhardeiro, com espicha e cata de licor café simultánea. Mas umha semana antes
deste novo punho na mesa, pilotado pola Autêntica -que é como
popularmente se conhece a seleçom galega de bilharda-, o 24 de
Novembro o comboio de gelo e
lume da LNB terá umha nova paragem em Pasaia (Euskadi) para
a disputa do já mítico Aberto de
Txirikila-Bilharda, que umha ediçom mais vai reunir nesta vila
costeira de Guipúscoa palanadores e palanadoras e txirikilaris,
caminhando juntos para o mesmo varal: o da autogestom e a independência... Bilharda Sempre,
adiante com o Varal!!!
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o futEbol GaélIco EsPalha-sE Pola GalIza
Nas últimas semanas nascêrom quatro novas equipas de futebol gaélico ao longo do nosso território: Irmandinhos da
Estrada, Suévia de Compostela, Corvos de Ponte Vedra e Faísca de Vigo. Somados aos pioneiros Fillos de Breogán (Corunha) e Ártabros de Oleiros, assentam a possibilidade de
umha futura liga nacional galega. Toda a atualidade deste
desporto pode ser consultada na web www.gaelico.tk.

Dirigida por Óscar Losada, Zona Press sai à rua em papel
com periodicidade mensal e poderá ser adquirida nos pavilhons do Obradoiro, COB Ourense, Breogán de Lugo e Básquet Coruña. Escrita integramente em galego, promete atendimento específico ao basquetebol feminino e reportagens
que combinam desporto, cultura e sociedade. Soma-se assim à Kubus, que informa sobre futebol na nossa língua.

EntrEvIsta ao cIclIsta davId blanco, PrImEIro PEntacamPEom da volta a PortuGal

“Os dirigentes da UCI criárom um negócio
mui lucrativo com o controle da doping”
A. RUA NOVA / David Blanco (Brienne, Suiça. 1975) é um proletário dos pedais, um
luitador, um homem próximo, humilde e com as ideias muito claras. Por méritos
próprios também é um dos melhores atletas galegos de todos os tempos. De-

monstrou-no ao conseguir 10 vitórias de etapa, a Volta ao Alentejo, e com as participações no Mundial, Vuelta e Giro. Mas entrou para a história ao conseguir ser
o primeiro pentacampeom da Volta a Portugal (2006, 2008, 2009, 2010 e 2012).

Parabéns David, pola tua 5 ª Volta a Portugal e o teu impressionante currículo. Que sentiste ao
ser pentacampeom?
Foi muito bonito. Este ano só tinha
este objetivo, e de certo modo, era
quase um sonho e a única cousa
que me motivava para correr. O
que conseguim foi precioso. Quando um luita para conseguir algo
que parece muito complicado e o
consegue, sente-se completamente
realizado.
Como vives o final de 2011, com
o desaparecimento da tua equipa
ciclista, a Geox?
Pensei em deixá-lo, mas depois decidim tentar o recorde das 5 vitórias em Portugal. Tinha que ser este ano ou nunca, e nom me queria
arrepender de nom tentá-lo. Prefiro arrepender-me do que faço, nom
do que deixei de fazer. A única cousa que me empurrou foi tentar fazer algo que ninguém tinha feito
até o momento.
Analisando a tua carreira desportiva, resta-che algum sonho por
cumprir no ciclismo?
Ainda nom sei se me retirarei ou
nom. Tenho algumas propostas e
se me compensa vou correr, mas
nom é algo que me obsessione,
nom tenho pressa. Quanto o de valorizar a minha vida desportiva,
nom me parece que eu seja o mais
indicado para falar bem de mim ...
mas bom, acho que o passei muito
bem e figem sempre o que me apetecia, e isso acho que é o mais importante. Com respeito aos sonhos
... Nom corrim o Tour, mas ultimamente está longe de ser um objetivo, está aí sem mais. Nom é algo
que me faça enlouquecer, e digoche a verdade, agora nom o correria. Nom me apetece nada voltar a
esse ciclismo de elite; em Portugal
desfruto muito e estou mui, mui cómodo.
Que significa Portugal para a tua
vida desportiva e pessoal?
Para a minha vida desportiva é cla-

“o dinheiro que davam
para o ‘Xacobeo’ vai
agora para pagar a
‘vuelta’ a espanha”
“Realemtente,
sinto-me tam galego
como português”
final somos um rebanho sem rumo.

ro que o significa todo, eu nunca
teria sido o pouco que som no ciclismo se nom fosse pola volta a
Portugal. Quanto a questão pessoal, realmente sinto-me tam galego
como português. Som tratado como se fosse um deles, e isso é algo
muito grande.
Em Portugal és um atleta muito
querido, mesmo és conhecido como "O Rei". Como avalias o seguimento dos meios de comunicaçom e os torcedores galegos?
Eu valorizo que me valorizem os
siareiros, mas um tem que estar
contente com um mesmo. A única
cousa que eu quero é ser feliz e fazer o que eu gosto. Todo começa
por aí e o demais som adornos. O
da fama é algo tam efémero e supérfluo que nom lhe dou a menor
importáncia. É evidente que nom
se me dá a atençom nos meios que
se me dá em Portugal, mas muita
culpa tenho-a eu, simplesmente
nom tenho interesse em sair nos
jornais.
Nos meios de comunicaçom, o ciclismo é frequentemente associado com doping, há umha caça de
bruxas com o ciclismo? Tenhem
outros desportos controlos tam
exaustivos como o ciclismo?
É evidente que os controlos aos
que nos submetemos nós nom ten-

“ezequiel Mosquera
padeceu umha
grande injustiça”
hem absolutamente nada que ver
com os que tenhem outras disciplinas, mas isso nom interessa contálo, o que vende é ensanhar-se com
cada problema que há no ciclismo
e ignorar os problemas que há em
outros desportos, a razom nom a
sei ... Criou-se uma imagem de doping igual a ciclismo, que muito dificilmente vamos mudar. Mas ninguém que tenha um pouco de uso
de razom pode pensar que o único
desporto onde existe o doping é o
ciclismo. É evidente que no resto
dos desportos também existe, mas,
por umha razom ou por outra, as
federaçons fecham os olhos e vailhes muito melhor do que a nós.
Em certo modo, acho que os dirigentes da UCI criárom aqui um negócio, baseado no controle da doping, altamente lucrativo, e acho
que se equivocárom em muitas
cousas. Penso que o caminho escolhido só vai trazer mais e mais
problemas e a perda de credibilidade e de patrocínios, mas bom,
nom sou eu quem vai resolver isso.
A todo isto soma-se a falta total de
uniom de equipas e ciclistas, e ao

O PP liquidou o Xacobeo,
pensas que a canteira galega
de ciclismo ficou órfã?
Fazendo parte dessa canteira, a
sensaçom que se deve ter agora é
de falta total de expetativas de se
tornar profissional algum dia. Com
umha equipa profissional a gente
sempre se motiva muito mais. O
triste é que esse dinheiro, em vez
de ser empregado em formar desportistas, é utilizado em pagar a
volta a Espanha, um ano após o outro desde que desapareceu a equipa, isso sim que me parece muito
mal. Está bem que se promova a
imagem da Galiza, mas som poucos dias e a equipa promocionava
a Galiza o ano inteiro em todo o
mundo. Se o problema era a associaçom do ciclismo com os problemas de doping, o que nom tem sentido é que se use esse dinheiro precisamente para patrocinar um
evento ciclista. Mas bom, eu nom
sou político nem aspiro a sê-lo, e se
eles som os que mandam e decidem de esse modo será porque tenhem as suas razons, mas eu nom
as partilho.
Continua a ser Portugal a esperança para os ciclistas galegos
que querem ser profissionais?
Pois ultimamente nem Portugal. É
triste ver como a partir de alguns
anos para cá vam desaparecendo
corridas e equipas a umha velocidade terrível. O que me fai sentir

triste é ver como nom deixam de
sair grandes equipas milionárias
em outras partes do mundo. Mas
bom, aqui presumimos da nossa liga de futebol... O que nom convém
muito contar é o dinheiro que as
nossas equipas devem ao Estado, o
que pagam desde de paraísos fiscais etc ... Provavelmente nom saibamos vender o nosso produto ou
até mesmo é possível que os senhores que levam o marketing das
grandes empresas tenham a visiom distorcida por todo o que sai
nos meios sobre o nosso desporto
e nom saibamos mostrar que essa
imagem está longe da realidade.
Como avalias o estado de saúde
do ciclismo galego?
O estado do ciclismo de base em
geral é péssimo, mas penso o mesmo do estado do desporto em geral. A cultura e o desporto de base
precisam muito das ajudas públicas e todos os cortes afetam muito.
Umha equipa profissional seria um
trampolim importante para motivar os jovens que venhem, mas
nunca deveria depender de dinheiro público. Nom me parece bem
usar fundos públicos para umha
actividade profissional, mas vejo
bem que as instituiçons ajudem a
conseguir esses patrocinadores.
O que opinas da sançom a Ezequiel Mosquera?
Para mim foi e é uma grandíssima
injustiça, nom alcanço a compreender os motivos, mas imagino-os.
Basta com ver o tratamento que lhe
deu a imprensa a ‘Eze’ frente a
Contador: um era o mau e o outro
o coitado que comeu um bife... E
finalmente um continua a correr e
o outro, depois de ficar um ano parado, ainda lhe caírom 2 anos. Olhes por onde olhes é muito injusto,
mas já está feito e espero que sirva
para que casos como este nom voltem acontecer. O melhor de todo
para mim é ver como a gente continua a apoiar a Eze porque som
conscientes da grandíssima injustiça que foi cometida com ele.
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consumIr mEnos, vIvEr mElhor

XAN DURO / Se passássemos um
filtro de palavras sobre o que se
escreve e o que se fala desde há
uns anos, sem dúvida a palavra
mais empregada é crise. Certo,
define claramente a realidade
em que nos encontramos. No
que se discrepa e nas origens,
causas, alcances e remédios.
Eu adscrevo-me aos que pensam que nom é umha crise económica, mas umha crise sistémica que reflete a inviabilidade
do capitalismo em geral e particularmente o financeiro, umha
crise ambiental que situa o conjunto da humanidade perante
um futuro próximo de esgotamento de recursos, incluída a
superaçom do pico do petróleo,
mudança climática e cóctel químico e umha crise ética em que
afloram as misérias mais agachadas do sistema e das pessoas que fazemos, queiramos ou
nom, parte dele.
Mais também vivemos um
momento de urgência máxima
ao pé da rua, com milhons de
pessoas sem emprego, muitas
delas mui por baixo do limiar da
pobreza, e nom podemos aguardar por planos e propostas de
longo prazo.
Precisamos já umha saída que
reative os circuítos económicos
na rua, nom os financeiros de casino, e essa saída é, paradoxalmente, o investimento e o consu-

EntrElInhas
A.L. / O turista nom vê o grande tubarom branco. Achega-se até os recifes de coral com a sua jovencíssima mulher, contrata mesmo um
guia (o qual manterá relaçons sexuais com a sua esposa às suas costas). Mas apenas poderá observar
tal mítico animal nas toalhas dos
mercadinhos, e de topá-lo de verdade é possível que nom o chegasse a ver com os seus próprios olhos, senom através dumha cámara
digital de última geraçom. Esta é
umhas das cenas das quais nos fai
testemunhas Samuel Solleiro na
sua coleçom de contos Gran tiburón blanco que editou recentemente Xerais e que conta também com
as fotos de Alba Vinhas.
Solleiro propom cinco relatos

eNTRe LUSCO e FUSCO

perante a crise, mais consumo?

mo. Sim, mas na antítese do que
foi feito até agora.
Reorientemos os ingentes recursos dedicados a salvar bancos para massivos investimentos que permitam reorientar a
sociedade para a sustentabilidade: apostemos polas energias renováveis, mas de maneira descentralizada, invistamos em
transporte público, promovamos
a agricultura ecológica, reabilitemos os edifícios para que sejam muito mais eficientes no uso

trata-se umha crise
sistémica que reflete
a inviabilidade
do capitalismo
da energia. Fomentemos o consumo, mas aquele de produçom
e circuíto curto, comarcal, e de
produtos de baixo impacto ambiental. Apoiemos as empresas

de economia social e solidária,
sustentadas em critérios éticos,
democráticos, ecológicos e solidários. Ponhamos o nosso dinheiro em circulaçom para apoiar
este renascimento através de
projetos de banca ética e cooperativa e participemos ativa e coletivamente a partir do nosso
trabalho, lar, bairro ou coletividade nesta mudança.
E já que estamos, cumpria
também começar a repensar o
papel que desempenha o trabal-

ho na sociedade em que vivemos, o lugar do bem comum no
nosso tecido e as estruturas político-administrativas que precisamos para o gestionar.

de informaçom... O sexo aparece
como algo mui diferente do amor,
quase como um conflito entre as
fantasias sexuais das personagens e o sexo realmente existente
e insatisfatório.
No último dos contos, titulado
“Guerra civil”, oferece-se umha
perspetiva diferente da dos outros quatro. Se bem os anteriores
poderiam suceder em qualquer
lugar do mundo, este situa-se na
localidade de Tui, onde o narrador expom as suas lembranças da
adolescência de experimentos
com cámaras de vídeo, cadáveres
nos rios e práticas masturbatórias. Já situado na atualidade e
num lugar que parece afastado
das situaçons que se leram nas

histórias precedentes, o protagonista nota que “hai un latexo estraño nas cousas. Como se todo
estivese aí e antes de retirar a vista se desprazase lixeiramente,
ziiip, cara a un lado”.
Gran tiburón branco é umha
exposiçom dos comportamentos
humanos nesta sociedade do hiperconsumo, especialmente na
esfera da vida privada. Seria estranho que algumha das pessoas
que leia este livro nom se sinta refletida nalgumhas das situaçons
ou reflexons que expom Solleiro.
Quem sabe, talvez para os antropólogos do futuro este livro seja
um bom documento para entender o que passava pola cabeça das
gentes desta época.

apoiemos as empresas
de economia social,
sustentadas em critérios
ecológicos e solidários

'Gran tIburón branco', dE samuEl sollEIro
onde os seus protagonistas,
mais que personagens com umha história trabalhada, som a escusa perfeita para exibir os diversos efeitos que a atual sociedade do hiperconsumo provoca
na vida mais íntima da gente. As
personagens caminham pola vida sem referentes reais, da escritora incapaz de elaborar nenhum tipo de narraçom coerente
até o músico que se consola escuitando sons da indústria musical jazzística enquanto todo o
seu mundo se desmorona.
O sexo e as novas tecnologias
som também protagonistas das
histórias. Internet aparece como
um mundo em que se podem atopar remédios esotéricos para as

doenças, Google é a nova enciclopédia onde se procura todo tipo

tEmPos lIvrEs
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quE fazEr

17.11.2012 / SAIDA MICOlÓGICA / 11:00 no C.S. A Revira
(Rua Gonzalo Gallas, 4).
PONTE vEDRA

29.11.2012 / PROJEÇOM DE
CURTAS SOBRE MIGRAÇOM
/ 20:30 no C.S. A Cova dos
Ratos (Rua Romil, 3). vIGO
Veram-se ‘Kaolack’, ‘Redadas
racistas em Madrid’, ‘Le mond
est a nuds’ e ‘Chino’.

17.11.2012 / vISITA AO CASTRO DAS TRAvESSAS, EM
CARRAl / 15:00 no C.S. O Pichel (Rua Santa Clara, 21).
COMPOSTElA

30.11, 01 e 02.12.2012 / JORNADAS ECOFEMINISTAS REPENSANDO A vIDA / 1Toda a
jornada na Rua Pombal, 18.
COMPOSTElA

Guiada polo arqueólogo Antom Malde.

17.11.2012 / vENTO ROCK /
16:00 em ventosela.
REDONDElA
Jogos, charanga, ateliers e outras atividades de tarde. Desde
as 21h00 concertos de La Vaga
Banda, Sozios a la Fuerza, Ultraqans e Medomedá.

17.11.2012 / Iv JORNADAS DE
PATRIMÓNIO CUlTURAl /
17:00 no Centro Cívico Cultural de Arteijo (Passeio Fluvial, s/n). ARTEIJO
Bieito Romero falará sobre ‘A
sidra, bebida tradicional galega a reivindicar’. Ao acabar será realizado um magusto. Organiza A.C. Monte da Estrela.

chEGada do outono

o mês dos magustos leva as castanhadas a
lugo, ourense e salvaterra nos dias 17 e 23
os centros sociais de lugo juntam-se para organizarem um magusto que vai ser realizado na sexta-feira, dia 23 de novembro, desde as sete da tarde. o magusto,
que organizam os centros sociais
vagalume e Mádia leva, vai ser
na praça do Campo.
em ourense chamam a participar num magusto solidário a be-

nefício das famílias das pessoas
presas. para recaudar fundos preparam um jantar, ao preço de 12
euros, para o que há que apontarse no endereço de correio magostosolidario@gmail.com. a cita é
às 12:00 no auditório, para caminhar até Monteledo, onde vai
ser a festa. Haverá jantar, magusto, e um concerto acústico de Fal-

20.11.2012 / MERCADO ‘ENTRE lUSCO E FUSCO’ /
19:00 no Parque de Belvis.
COMPOSTElA

25 dE novEmbro

Todas as terças-feiras.

Homenagem
aos Mártires
de sobredo

20.11.2012 / PAlESTRA ‘AS
ÚlTIMAS DÉCADAS DAS
lUITAS CONTRA A PRISSOM
NO ESTADO’ / 20:00 no C.S.
A Cova dos Ratos (Rua Romil, 3). vIGO
Falarám do régime FIES (Baldomero Lara), do motim de
Quatre Camins (José Solís), e
da Campanha Cárcere=Tortura (Virginia).

21.11.2012 / PROJEÇOM DE A
PATAGÓNIA REBElDE /
20:00 no C.S. Fuscalho (Rua
Colom, 2). GUARDA
21.11.2012 / PROJEÇOM DE
CRASS. THERE'S NO AUTHORITY BUT YOURSElF /
21:30 no C.S. O Pichel (Rua
Santa Clara, 21).
COMPOSTElA
Organiza o Cineclube de Compostela. VOSG. A continuaçom, mesa redonda com os
músicos Ángel Calvo, Alberte
Leis e Leo F. Campos, moderada por Susi Guerra.

22.11.2012 / JANTADOR IMPOPUlAR / 13:30 no
C.S.O.A. Palavela (Rua Rio
Quintas, 29). CORUNHA
Todas as quintas-feiras.

22.11.2012 / PAlESTRA SOBRE ‘EvOlUÇOM A lONGO
PRAZO DA ECONOMIA GAlEGA’ / 19:30 na Real Academia Galega (Rua Tabernas,
11). CORUNHA
Organiza A.C. O Facho. Falará
o professor da UDC Luís Alonso Alvares, dentro do ciclo

perrys “e quem se quiger animar”.
pola sua parte, a sCd Condado
organiza, na tarde do dia 17, um
magusto na praça do Castelo, no
recinto amuralhado de salvaterra
de Minho. desde as cinco da tarde
vam servir castanhas, vinho e
chouriços, todo de balde. também
haverá foliada para acompanhar a
merenda.

Em vÁrIas cIdadEs

Jornadas ‘Novembro Negro’
Novembro e dezembro espalham
pola geografia galega umhas ‘Jornadas anarquistas itinerantes’
nas quais vam ser ouvidas as vozes de Cándido Martínez, a assembleia contra os centros de menores de Madrid, baldomero lara, José solís, José angel branda-

‘Economia, História e Realidade Social’.

22.11.2012 / PROJEÇOM DE
BORN INTO BROTHElS /
20:30 no C.S. A Cova dos Ratos (Rua Romil, 3). vIGO
22, 24 e 30.11.2012 / CURSO
DE COMUNICAÇOM EM
BlOGS E REDES SOCIAIS
PARA A NORMAlIZAÇOM
lINGÜÍSTICA / 16.30 na Faculdade de Ciências da Comunicaçom (Avenida de Castelao, s/n). COMPOSTElA
No sábado 24 haverá também
aulas de manhá, desde as
10h30. Organiza a Coordenadora de Trabalhadores e Trabalhadoras de Normalizaçom
Lingüística.

riz ou Fran del buey. os espaços
serám o C.s.o.a palavea, na Corunha, a okupa o liceo, em Marim, a Kasa Negra, em ourense, o
C.s. Fuscalho na Guarda e a biblioteca a Ghavilla em Compostela. informaçom em abordaxe:
abordaxerevista.blogspot.com.

23.11.2012 / MERCADINHO
DE vERDURAS DO BAIRRO
DO CURA / 20:00 no C.S. A
Cova dos Ratos (Rua Romil,
3). vIGO
Todas as sextas-feiras.

24.11.2012 / FESTIvAl A REBUSCA DE OUTONO / 21:00.
MACEDA
Atuam Residuos Atractivas,
Chotokoeu, Sacha na Horta e
Cuchufellos.

25.11.2012 / ROTEIRO POlA
ROTA DA PEDRA E DA ÁGUA
/ 10:30 no aparcadoiro do Paço da Cultura (Rua Alexandre
Bóveda, s/n). PONTE vEDRA
Seguindo o curso do rio Armenteira. A dificuldade é baixa. Organiza a A.C. Amig@s

No 25 de novembro realiza-se
o 90 cabodano do assassinato
dos Mártires de sobredo e a paróquia de Guilharei (tui) volta
acolher, como cada ano, a homenagem popular aos três labregos do lugar que morrêrom
luitando contra os foros. Às
10h30 há umha concentraçom
na carvalheira de sobredo para
deslocar-se ao monumento aos
mártires, no que será realizado
o ato com intervençons de Marga do val e Manolo bragado.

da Cultura.

25.11.2012 / AÇOM SIMUlTÁNEA CONTRA A vIOlÊNCIA
MACHISTA / várias cidades
Convoca a Marcha Mundial
das Mulheres polo Dia Internacional contra a violencia machista. Mais informaçom em
http://www.feminismo.info/.

28.11.2012 / PROJEÇOM DE
lUCIO / 20:00 no C.S. Fuscalho (Rua Colom, 2).
GUARDA
28.11.2012 / PROJEÇOM DE
OUT OF THE BlUE / 21:30
no C.S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTElA
Organiza o Cineclube de Compostela. VOSG.

Inscriçom até o 27 de novembro em repensandoavida@riseup.net ou no 667510196. Organizam coletivos feministas,
ecologistas e labregos.

01.12.2012 / Iv JORNADAS
DE PATRIMÓNIO CUlTURAl
/ 18:00 no Centro Cívico Cultural de Arteijo (Passeio Fluvial, s/n). ARTEIJO
Palestra e concerto com Mini e
Mero, de A Quenlla: ‘Da música tradicional á música de autor’. Organiza a A.C. Monte da
Estrela.

06.12.2012 / PONTE DOCU /
21:00 no Enigma Café-Bar
(Rua Real, 27). PONTE
AREIAS
Projeçom dum documentário
todas as primeiras quintas-feiras do mês. Organiza o Ateneu
Libertário Lume Negro.

07.11.2012 / MASA CRÍTICA /
20:00 na Praça de Maria Pita.
CORUNHA
Evento ciclista aberto e nom
competitivo para reivindicar a
mobilidade em bicicleta. Nas
primeiras sextas-feiras de mês.

07, 08 e 09.12.2012 / v FESTIvAl FURTIvO SOlIDÁRIO
COM ADICAM / 22:30 na carpa cuberta detrás da Casa
do Concelho. CANGAS
Na sexta-feira, concerto de
Skarallaos, no sábado festival
com Ludovaina, Os Tres Trebóns, Terbutalina e Skarnivals,
e domingo sessom vermute
com Cé Orquestra Pantasma.
Horários em http://festivalfurtivo.blogspot.com.

14.12.2012 / lUAR NA lUBRE
POlO MONTE PINDO / 20:30
no Auditorio Gustavo Freire
(Praça da Milagrosa). lUGO
Concerto benéfico em favor da
Associaçom Monte Pindo Parque Natural.

16.12.2012 / ROTEIRO POlA
PORTA DO AlÉM, EM GUITIRIZ / 09.00 frente à Faculdade de Magistério (Avenida de
Ramón Ferreiro). lUGO
No programa Roteiros pola
Galiza Mágica, de Adega.

ENvIA CONvOCATÓRIAS ao
correio agenda@novasgz.com
antes do dia 12 de cada mês.
Anuncia os teus atos
no NOvAS DA GAlIZA.

Novas da Gali
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apartado 39 (15701) CoMpostela

tel. 692 060 607 info@novasgz.com

Maurício delito

hIstórIa dE a. E b.

CHARO LOPeS

a

fErmín muGuruza, Ex-vocalIsta dE Kortatu E nEGu GorrIaK, aPrEsEnta o sEu novo ProjEto

“A música é sempre a banda
sonora original de qualquer revolta”
DANIEL R. CAO / De fazer alguém um estudo sobre qual foi o fator que empurrou muita gente à mobilizaçom, com certeza,
veria-se surpreendido por topar um que nom está estudado:
a necessidade de outorgar coerência à musica que se escui-

Depois de seis anos voltas à Galiza com o teu novo projeto, Zuloak, conta-nos um pouco de
que se trata e como surgiu.
Zuloak é um filme documental de
ficçom que foi estreado este ano
no Festival de Cine de San Sebastián. A ideia surgiu no Líbano: ali
um dos temas recorrentes é a mulher e o seu protagonismo na música e na sociedade. Eu queria trasladar esta realidade ao País Basco
e depois de entrevistar-me com
muita gente, decidimos que este
era o melhor modo de achegá-la.
Outro dos teus projetos recentes
foi a série documental na televisom Al Jazeera, em que a ideia
era visibilizar a música tradicional de países marginalizados.
Como é que a tua escolha se cingiu aos países árabes? E, relacionado com isto, está a ver-se a
musica árabe influída polas mudanças políticas nos seus países?
Bem, há uns anos realizei um documentário chamado Checkpoint
Rock sobre a música em Palestina e aí decidim fazer algo. Mas a
realidade é que a ideia original
nom é minha. Depois do Festival
de Cine de Granada, em que foi
projetado o filme, representantes
de Al Jazeera contactárom comigo e apresentárom-me o projeto
consistente na realizaçom de onze documentários. Quanto ao se-

gundo que me dis, nom che poderia responder porque a Primavera Árabe começou justo quando eu acabava o meu trabalho,
mas o que está claro é que a música sempre é a banda sonora original de qualquer revolta.
Centrando-nos agora na tua carreira, os grupos que tens encabeçado alcançárom umha releváncia a nível internacional, porém, agora a saída a outros mercados apresenta-se mais difícil,
no caso dos grupos bascos, mas
também galegos. Achas que o
idioma é umha barreira?
Nom, para nada. De facto houvo
grupos galegos que tivérom muitíssima repercusom fora da Galiza, pensa nos Diplomáticos de
Monte Alto, Xenreira ou Os Resentidos. O que se passa é que
agora o contexto sócio-político
e cultural é mui diferente de
quando nós começávamos com
Kortatu. Tem em conta que já
passárom mais de trinta anos.
Agora no século XXI, há que incidir mais em procurar relaçons,
conhecer bandas de outros países, fazer intercámbios, poder ir
a um país determinado com um
grupo e poder voltarr com ele. É
o que fazíamos antes, mas agora
há que intensificá-lo. Muitos grupos bascos dim-me que tenhem
dificuldades para sair de Euska-

ta. O que sim que nom vai surpreender tanto é que muita dessa musica tenha algo que ver com Fermín Muguruza e que
umha “vítima” dessa estatística trabalhe no NOVAS DA GALIZA e
se decida a entrevistá-lo.
di, e isso que agora os selos discográficos multiplicárom-se, renovárom-se, existe internet...
Mas mesmo assim, falta esse fator. Falta a comunicaçom entre
bandas afins. Mas acho que Internet fijo algo de mal: o tópico
de que agora temos mais informaçom, mais contato é totalmente virtual, porque a orgánica, a
física baixou. Há demasiado porno na rede!
Recentemente, após a suba do
IVA à cultura, muitos artistas
tenhem alçado a sua voz, mesmo
mobilizado. Achas que até esse
momento o sector estava desmobilizado, que nom houvo um
movimento real para valorizar o
próprio trabalho?
É certo, tem existido este letargo
que parece geral, e polo que se vê,
aos artistas afectou-lhes excessivamente até que recebêrom um
ataque frontal. E isto nom pode
converter-se numha normalidade, senom passaríamos a converter-nos directamente em ratas de
laboratório que podem ser manipuladas para ver quanto tardariam em responder. O do IVA é
paradigmático do que estou a dizer. Independentemente disto,
opino que esta suba tem um fim
único que nom é outro que fomentar a incultura e afastar à populaçom, ainda mais, da musica,

da leitura, etc... E os artistas deveríamos pôr algo da nossa parte
para que isto nom aconteça.
Em muitos dos projetos de que falamos, de Negu Gorriak a Checkpoint Rock, está mui presente a
estreita colaboraçom com Antón
Reixa. Porém a filosofia dos vossos últimos projetos parece diferir: tu lanças um selo, Talka, que
distribui gratuitamente, e ele passa a presidir a SGAE. Que opinas
do seu papel? Achas que dará lugar a mudanças profundas?
Sim, sim, espero que sim. Se algo
tem Antón Reixa é que, com certeza, nom é um ladrom, o qual já é
um avance. Aparte disso, eu mudaria a SGAE completamente:
nom nos representa nem o nome.
A mim quando mo dijo, alegrei-me
porque é alguém com quem se pode falar e acho que nos vai escuitar. Mas tem um trabalho mui difícil por diante. Ele deveria ser parte do processo de repensar o conceito dos direitos do autor. Há que
ter em conta que eu distribuo gratuitamente, mas quem quer comprar o disco também pode fazê-lo.
Aguardo que Reixa tenha tempo
para convocar assembleias e, sobretodo, que converta a sociedade
num ente federalista. E no caso
dos artistas galegos, cataláns e
bascos, deveria discriminar positivamente o uso das suas línguas.

. e b. nascêrom no
verao do ano 1961
em diferentes lugares do planeta. estudárom
direito a princípios dos oitenta, e em finais da década de dous mil convertêrom-se em presidentes de
algumha cousa. Cada um
da sua. Quatro anos depois revalidárom os seus
respeitivos mandatos e fôrom os únicos governantes
do capitalismo ocidental
que em época de crise o
conseguírom. apesar de
todo, podem-se encontrar
entre eles, de serem procuradas, algumhas pequenas diferenças.
1. b. é negro e a. é branco. No país de a. seria impensável que b. ganhasse
umhas eleiçons porque
continua a haver pessoas
que se alvoroçam ao verem
na televisom negros conduzindo carros.
2. a. nom tem família
nem amizades. vive só.
também passa as ferias só
a passear pensativo pola
praia baixo a luz púrpura do
crepúsculo. b. tem mulher
e filhas e sempre sai com
elas nas fotos. No país de
b. seria difícil que unha
pessoa solteira de cinquenta anos governasse nada.
Ninguém suportaria a tristeza das fotos do presidente
solitário cortando o peru no
dia de açom de graças. a
pureza desse prato abandonado na mesa.
3. No discurso da noite
eleitoral b., rodeado da família, atreveu-se a lançar
umha mensagem de esperança à sua sofrida populaçom: “o melhor está por vir”.
a., mais cauteloso, e acompanhado por dous homens
do seu partido, apelou a umha verdade incontestável do
ponto de vista legal: “vou ser
o presidente de todos”. a
sua sofrida populaçom viuno pola televisom. pouco depois foi para a cama.
4. b. alcançou o sonho de
ser o presidente do seu país, (país também conhecido
como fucking business,
mas essa é outra historia)
a., ao igual que no amor,
nom tivo tanta sorte. Governa o país que nom queria. o
presidente do seu país chama-se Mariano Rajoy brey.
Coitado. Coitado a.

