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Novas da Gali a

“É umha injustiça 
o que estamos
a viver, mas 
nom podemos 
ficar sem 
fazer nada”

carlos e serafín
condenados a prisom 
por participarem dum piquete
pág. 6

‘as do Peixe’ 22
Trás anos de trabalho em que diretora
e atrizes dialogárom com as conservei-
ras, a peça teatral As do peixe mostra
um exercício de memória coletiva que
recolhe as experiências das trabalha-
doras destas indústrias do mar.

banca PÚblica GaleGa 11
A criaçom de umha banca pública ain-
da é possível se existir vontade política
por parte da Junta da Galiza. Umha
vez perdida a opçom de nacionalizar o
Nova Galicia Banco, o caminho para
essa entidade partiria de zero. 

oPiniom

segunDa tese azeDa... por cesar caramês / 3

as bruxas comem nenos (ou por que
nos proíbem abortar) por r. baceiredo / 3

um excremento esquisito alberto ramos / 28

suPlemento central a revista

viagens transminhotas 
Neste artigo é abordada a temática das viagens entre a Galiza e
Portugal na baixa Idade Média e em começos da Idade Moderna

isabel a católica, a série
João Aveledo desvenda a falácia historiográfica espanhola con-
cretizada na série televisiva protagonizada pola rainha 

Diferentes razons levam pessoas com umha visom internacional
do galego a empregarem a ortografia oficial / PÁG. 15

Fé numha Igreja
social e galega 

movimentos cristiÁns de base

A doutrina dominante da Igreja,
baseada no patriarcado e nos
ideários mais reacionários, in-
visibiliza a açom de transforma-
çom social que desde a base es-
tám a realizar as pessoas cren-
tes mao a mao com o laicado e
que procura recuperar a men-

sagem rebelde de Jesus. Assi-
mesmo, movimentos como o de
Irímia levam décadas trabal-
hando na construçom de umha
Igreja popular e galega denun-
ciando os problemas do país e
trabalhando polo emprego do
galego nas litúrgias. / PÁG. 16-17

Quem turra do carro
independentista?

cenÁrio Perante consulta catalÁ

A reivindicaçom independentis-
ta na Catalunha inclui setores so-
ciais identificados com a língua
e a cultura do país, mas nos últi-
mos anos outros tramos da po-
pulaçom somárom-se à opçom
soberanista reclamando a cria-

çom de um estado catalám atra-
vés dum discurso economicista.
Neste cenário, fica como repto
para a esquerda independentista
um projeto ruturista e de cons-
truçom para os Països Catalans.
/ PÁG. 12

rePressom Política no desPorto

O reintegracionismo latente

abusos Policiais,
nas canchas como na rua

O recrudescimento dumha violência policial cada vez
mais patente para mais setores da populaçom tem
chegado também nos últimos tempos aos espaços des-
portivos. Violência simbólica e ainda física que afeta
já nem só as claques de adscriçom anti-fascista mais
evidente, mas também pessoas que nom costumavam

enfrentarem-na. É o caso de Fran Bragado, um moço
de Valga agredido em duas ocasions no pavilhom Mul-
tiusos do Sar. “Pedir-lhes que se identifiquem é umha
cousa que os incomoda muitíssimo, nom sei por que”,
comenta enquanto aguarda o resultado de dous juí-
zos-farsa em que se encontra envolvido. / PÁG. 18-19
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Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha in-
quietaçom 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

GALIZA reserva-se o direito de publicar estas colaboraçons, como também de resumi-las ou ex-
tratá-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

o Pelourinho do novas

a resPeito do artiGo
“aGenda ano Zero”

Li o artigo publicado no último
NOVAS dA GALIzA e assinado por
Isaac Lourido mais que interessa-
da, e de facto concordei em quase
tudo: a necessidade de incorporar
nos médios outras óticas, aquelas
óticas menos presentes, aquelas
que correspondem com quem
têm menos poder- ou nenhum-. A
alegria ante o nascimento de no-
vos médios que oferecem outra
agenda. A desobediência, como
ferramenta, como síntese. 

Mas qual foi a minha desilu-
são ao ler como se fazia um ata-
que direto, direto e com nomes e
apelidos, a um artigo de opinião
nessa mesma página, mais de
uma edição anterior. Um ataque
no que a articulista era tildada
de ignorante ou, no melhor dos
casos, paternalista. 

Botei a memoria a andar para
lembrar de que falava aquele arti-
go ignorante ou paternalista. Pois

bem, relido o dito texto, resultou
que falava de exigir que o estado
garanta a saúde pública e univer-
sal, entre outros serviços básicos. 

dizer que os espaços autoge-
ridos não têm que dar solução a
tratamentos caros, específicos,
ou mesmo referidos à investiga-
ção, não semelha ser, a meu ver,
uma perspectiva ignorante nem
paternalista. É preciso auto-or-
ganizar-se, que criemos redes,
que lutemos. Mas também é pre-
ciso que exijamos do estado não
só serviços básicos, mas a quali-
dade desses serviços, a transpa-
rência e um uso eficiente duns
recursos que são nossos, ainda
que se gestionem desde esferas
do poder corruptas e nada inte-
ressadas no bem comum. 

Não pretendo que todas as
pessoas partilhem esta opinião
mas, no caso de diferir, gostaria
que  não se tildasse quem pen-
samos assim de ignorantes ou
paternalistas. 

Lola Maceiras

fecho de 12 horas Polo 
direito a viver diGnamente

Um grande número de pessoas le-
vamos a cabo o sábado 15 um fe-
cho de 12 horas nos baixos da pa-
róquia Cristo da Vitória com um

duplo objetivo: partilharmos um-
ha jornada de convivência e refle-
xom e denunciarmos mais umha
vez a situaçom de indefensom em
que nos encontramos a cidadania
pola falta de soluçons das admi-
nistraçons públicas perante o
crescente empobrecimento do
qual somos vítimas.

Convocadas pola Oficina de de-
reitos Sociais-Coia, a Paróquia
Cristo da Vitória, a Plataforma de
Afetados pola Hipoteca (PAH), o
Grupo de Agitaçom Social (GAS)
e o Coletivo Imán, fechamo-nos
porque nos fecham as portas; fe-
chamo-nos, ainda que pareça pa-
radoxo, para que os responsáveis
políticos e a sociedade toda nos ve-
jam e nos escuitem; fechamo-nos,
enfim, para reivindicarmos o nos-
so direito a viver dignamente (...).

denunciamos a situaçom atual
de empobrecimento e precarieda-
de, com a presentaçom, por parte
da PAH e da OdS-Coia, de duas
Iniciativas Legislativas Populares
(ILP) que estám a impulsar res-
petivamente: a ILP de Vivenda e a
ILP da Renda Básica. A jornada
acabou com (...) a intuiçom de
que, na luita cidadá polos direitos
sociais, partilhar espaços, expe-
riências e iniciativas, nos enche
de novas forças a todas as pes-
soas e coletivos implicados.

ODS-Coia

N
o passado 10 de fevereiro,
vários estudantes da USC
boicotavam umha série

de palestras sobre memória his-
tórica e direitos humanos que o
ex-magistrado da Audiência Na-
cional Baltasar Garzón tinha
programadas na universidade
compostelana. O objetivo dos
manifestantes era denunciar pe-
rante a opiniom pública o ampa-
ro da tortura por parte do juiz e a
sua implicaçom na clausura de
vários meios de comunicaçom.

Imediatamente, os factos saltá-
rom às capas digitais dos grandes
meios do Estado espanhol e fa-

ziam-se um oco nas grelhas dos in-
formativos televisivos. Pouco tar-
dárom em chegar as tradicionais
condenas nem só desde a direita,
mas sobretodo desde setores au-
todeclarados como progressistas.
Estas críticas nom se formulárom
como umha defesa aberta da car-
reira de Garzón na Audiência Na-
cional, da que evitárom falar em
todo o momento, mas como umha
denúncia da “atitude anti-demo-
crática” ou “intolerante” dos pró-
prios manifestantes.

Assim, para as vozes que crimi-
nalizárom o boicote, o problema
explicitado era a forma de protes-

to, para além do conteúdo da mes-
ma. Rebentar umha palestra é
“antidemocrático”. Chegadas a
este ponto, algumha leitora pode-
rá perguntar-se de que maneira é
mais “antidemocrático” boicotar
umha palestra do que amparar a
tortura ou fechar meios de comu-
nicaçom. Nom será empregue,
por acaso, umha vara de medir in-
teressada? O problema real para
estas vozes acomodadas nom se-
rá, afinal, que nom lhes parece
'tam grave' que no Estado espa-
nhol se torture?

Possivelmente, o mais efetivo
de cara a convecer a opiniom pú-

blica de que Garzón é um cúmpli-
ce da tortura seria organizar um-
ha série de palestras, repartir pas-
quins ou -por que nom?- convocar
umha rolda de imprensa. O estu-
dantado crítico poderia explicar à
sociedade de forma “pacífica” e
“democrática” a sua posçom con-
tra o juiz. Seria bom saber se
quem condena o 'anti-democráti-
co' do boicote ia gastar tantas
energias em denunciar o eco me-
diático inexistente dessas açons,
que possivelmente nem chegas-
sem a ser sequer notícia. Garzón
daria o seu discurso, os meios re-
petiriam as suas palavras e os es-

tudantes ficariam sem voz. A pro-
gressia iria dormir tranquila.

As normas do jogo -mediático
neste caso- nom as ponhem os
movimentos sociais. Se querem
fazer extensíveis as suas denún-
cias ao conjunto da sociedade e
nom ficar sem sítio nas agendas
informativas, forçados estám a ra-
char com a normalidade. Isto leva
consigo nom poder mostrar sem-
pre umha imagem politicamente
correta. E mesmo nalgum caso,
recorrer ao boicote de quererem
fazer um verdadeiro exercício de
memória histórica e de defesa dos
direitos humanos.

Sobre liberdade(s) de expressom
editorial

humor GonZalo
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O partido eleitoral é inadequa-

do como principal ferramenta

transformadora nesta etapa.

A
 ue ferramentas de açom
social som fruto das
ideias e necessidades de

cada momento histórico. A exten-
som do direito à educaçom e o
salto das novas tenologias da co-
municaçom que impom a mun-
dializaçom capitalista provocam
inevitáveis mudanças nas rela-
çons sociais. O novo contexto
permite a proliferaçom e recupe-
raçom de modelos de toma de de-
cisom menos hierárquicos refor-
çados pola irrupçom da internet.
Cada vez percebem-se menos de-
finidas e necessárias as figuras
do intérprete administrador da
(in)formaçom e do representante
profissional. A corrupçom gene-

ralizada do regime espanhol ali-
menta ainda mais esta visom. As-
sim, o perfil do novo militante
afasta-se do velho quadro sub-
misso à disciplina interna do par-
tido e achega-se mais ao ativista
crítico e consciente. Paralela-
mente, as teóricas potencialida-
des transformadoras dos partidos
eleitorais nos regimes keynesia-
nos esvaecem de vez quando este
mesmo modelo capitalista é des-
bordado. Na guerra de classes
neoliberal, nom há espaço para
formalismos pseudo-democráti-
cos. A tradicional centralidade da
luita institucional na esquerda
ocidental perde o seu sentido. 

Este institucionalismo da es-
querda vira-se ainda mais absur-
do na Galiza. Aqui nem sequer se
pretende praticar a partir dumhas
estruturas formalmente sobera-
nas frente ao poder do capital, se-
nom a partir das da metrópole his-
tórica. Erra quem esquece que, no

canto de instituiçons criadas por
nós para as nossas necessidades,
a autonomia e os concelhos se re-
duzem a manifestaçons regionais
e locais do Estado que usurpa a
nossa livre decisom. Estratégias
de emancipaçom democrática a
partir delas, polas vias eleitorais
convencionais, apenas resultam
realistas com a ajuda dumha bur-
guesia nacional, aqui inexistente,
que contribuísse para a hegemo-
nia interna e a projeçom interna-
cional dum discurso próprio. Por
isso se tornam ridículas as evoca-
çons a forças estatais, como a cria-

çom do movimento político boli-
variano a partir das vitórias eleito-
rais chavistas ou as referências à
Syriza grega, para justificar esta
centralidade institucional. O capi-
tal simbólico e as possibilidades
que achega um Estado próprio,
com todas as suas limitaçons
atuais, nom se podem comparar
com as de quem parte da conside-
raçom de simples administraçom
regional ultra-periférica. 

desta perspetiva, a utilidade
que pode fornecer o nacionalis-
mo eleitoral, no momento de ace-
leraçom histórica que vivemos,
reduz-se à sua submissom a um
novo aglutinante simbólico, plu-
ral, que converta o descontenta-
mento e a participaçom da socie-
dade galega em contra-hegemo-
nia real, numha legitimidade no-
va. Na Galiza, luita nacional, luita
social, luita anti-patriarcado e lui-
ta democrática apresentam-se
hoje mais inseparáveis do que

nunca. A agudizaçom das contra-
diçons provoca que estas se apro-
ximem. Porém, os interesses das
elites partidistas, monopolizado-
ras do capital social do naciona-
lismo e fortalecidas no calor ins-
titucionalista da etapa anterior,
erguem-se como a maior dificul-
dade para adaptar-se à nova dis-
posiçom. Quer através da reafir-
maçom dogmática interessada,
quer por meio da apropriaçom
falsária da aparência renovadora,
ao cabo, a questom reduz-se ao
mantimento cego do seu status e
da inércia eleitoralista suicida
que o alimenta. Em frente, umhas
necessidades coletivas cada vez
mais prementes, irresolúveis com
o marco institucional atual. 

Umha abstençom que ameaça
com atingir até a metade do cen-
so e um governo autonómico que
modifica a lei para se perpetuar
no poder impunemente só ve-
nhem confirmar esta tese.  
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H
 avia umha vez um tempo
em que as mulheres ti-
nham potestade sobre os

seus corpos.
Mas a propriedade privada im-

pom-se de forma selvagem a par-
tir do seu controlo. No capitalis-
mo, o controlo dos corpos realiza-
se para a imposiçom da produti-
vidade como fim. Para a imposi-
çom da produtividade como fim
impom-se umha nova episteme.
Para a imposiçom de umha nova
episteme, de umha nova superes-
trutura que ampare e sustenha a
nova infraestrutura, generaliza-
se a caça de indivíduos resisten-
tes, e mais concretamente de mu-
lheres que dispunham de saberes
médicos ancestrais a respeito de
métodos abortivos e de anticon-
ceçom: os malefícios. Assim, as
bruxas comem nenos. As bruxas
som essas mulheres que copulam
com o dianho: tenhem logo pul-
sons desordenadas que nom coin-
cidem com a nova organizaçom
dos afetos. Tenhem logo tendên-
cia cara ao mal. Por isto, as bru-
xas som essas mulheres que se re-

sistem a que os úteros passem a
ser propriedade da máquina de
poder, bem seja em forma de Es-
tado ou diretamente de Capital:
resistem-se a que a única proprie-
dade pública que o capital permi-
te seja, precisamente, o seu apa-
rato genital, conta-nos Federici. 

A lei do aborto prevista terá
efetos económicos, anunciam
desde o governo. Por se nom sa-
bíamos que as posturas pró-na-
talistas, que nom pró-vida, fam
parte de umha estratégia econó-
mica empregada desde a instau-
raçom da propriedade privada,
nos séculos posteriores à devas-
tadora Peste Negra e na Alema-

nha nazi. As mulheres som ex-
propriadas da sua dimensom re-
produtiva, e polo tanto sexual, e
estas som as dimensons às que,
precisamente, som reduzidas
nos regimes fascistas, nas suas
distintas formas. 

Estes regimes botam mao de
umha disposiçom moral conser-
vadora, que exalta as essências
biológicas como realidade pri-
meira e última e que gera angús-
tia e culpa, estabelecendo umha
defesa moral frente à liberaçom
sexual –isto é, a disposiçom pró-
pria dos corpos como sujeitos, e
nom ver-se convertidas em obje-
tos de prazer ou instrumentos

produtivos-. Esta defesa moral,
pola que as mulheres tentam fa-
zer coincidir o seu ser com a 'de-
cência', pois som severamente
castigadas se nom cumprem ri-
gorosamente essa normativida-
de, impede, assinalava Reich, a
emancipaçom social. Assim se
consegue um exército de escra-
vos baratos, porque som muitos
e dóceis, pois a sua inclusom so-
cial passa pola interiorizaçom
cega desse Nomos, porque es-
tám desesperadamente atados à
supervivência.

A expropriaçom do corpo das
mulheres no capitalismo fai uso
de umha operaçom que segue a

manter-se na distinçom dicotó-
mica que segrega as mulheres
em mulheres para o matrimónio
e mulheres para o sexo. Todas as
mulheres pertencem, ao fim e ao
cabo, ao património, umhas as-
seguram mao de obra barata e
outras, o pingue mercado do se-
xo (prostituiçom e pornografia).
Esta operaçom consiste em re-
primir o desejo, feito polo que es-
te mesmo desejo aumenta, pois
a repressom nom age sobre um
campo pré-existente, senom que
a própria repressom intensifica
a libido ao invocá-la e, portanto,
estimula-a. Mas estimula-a cana-
lizando-a polos sucos e presas
que define. Isto é, impom-se a
moral conservadora das classes
altas à vez que se fomenta a hi-
per-sexualizaçom dos corpos:
uns como sujeito, o dos homens,
e outros como objeto ou instru-
mento, o das mulheres. 

Isto nom é ideologia, pois o deus
do capitalismo, Benjamin, está
oculto e o seu culto empapa todas
as esferas: a exploraçom do corpo
feminino é economia libidinal. 

Havia umha vez um circo. Mas
os circos nunca me alegrárom o
coraçom.

As bruxas comem nenos 
(ou por que nos proíbem abortar)
rebeca baceiredo

Segunda tese azeda para um café transversal
césar caramês

impom-se a moral
conservadora à vez
que se fomenta a 
hiper-sexualizaçom
dos corpos: como
sujeito o dos ho-
mens, como objeto
ou instrumento o
das mulheres

autonomia e concelhos
som manifestaçons 
regionais e locais do
estado que usurpa a
nossa livre decisom
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acontece
É a terceira vez que o grupo parlamentar
popular impede que se abra umha comis-
som de investigaçom para esclarecer as
responsabilidades pola tragédia ferroviá-
ria. A solicitude partiu de AGE e BNG ante
os novos dados da investigaçom judicial.

PP volta vetar investiGaçom sobre anGróis

Estavam acusados de realizarem umha
pintada na Corunha contra a emigra-
çom juvenil, como eles mesmos reco-
nhecêrom. A Fiscalia pede seis dias de
localizaçom permanente e o pago da
“limpeza” do muro do solar pintado.

membros de isca! julGados Por umha Pintada

10.01.2014 / Plataforma Galega
polo Direito ao Aborto con-
centra-se na sede da Junta em
Vigo para denunciar a cessom
desse espaço público para
umha exposiçom católica.

11.01.2014 / Marcha anti-carce-
rária à prisom de Teixeiro. Sá-
bado seguinte é a marcha po-
los presos independentistas.

12.01.2014 / Duas ambulâncias
queimadas de madrugada em
Ponte Vedra e Bueu.

13.01.2014 / S.P.C.,ferido grave
em Vigo ao cair-lhe umha laje
de granito enquanto trabalhava.

14.01.2014 / María José López
Suárez, de 44 anos e Adela Ló-
pez Ramos, de 72, assassina-
das em Cervo polo homem e
genro delas, respetivamente.

15.01.2014 / Esculca dá a co-
nhecer a condena a um agen-
te da polícia local de Vigo por
umha agressom no Centro So-
cial A Revolta do Berbés.

16.01.2014 / Detidos dous guar-
das civis de Mos numha opera-
çom contra o narcotráfico.

17.01.2014 / Umhas trezentas
pessoas manifestam-se na Co-
runha contra as leis do aborto
e de seguridade cidadá.

18.01.2014 / Morre o condutor
dum camiom em Alhariz ao sair
da via o veículo.

19.01.2014 / Julgado de Barce-
lona ordena a R deixar sem co-

nexom a um usuário galego
por compartir música nas re-
des P2P. A companhia nega-se
alegando que nom pode identi-
ficá-lo.

20.01.2014 / Vizinhança contrá-
ria a instalaçom dum cremató-
rio na Parda irrompe no pleno
de Ponte Vedra.

21.01.2014 / Plataforma Salve-
mos a Música e a Noite con-
centra-se na Corunha contra o
IVA cultural de 21%.

22.01.2014 / Francisco Silva,
operário no polígono de Espi-
nheira (Boiro) falece ao cair-lhe
em cima um palé.

23.01.2014 / Morre R.R.R., moto-
rista, ao cair o seu camiom por
um desnível em Mondariz.

26.01.2014 / Desaparece R.S.D.,
perceveiro de Ribadeu que saí-
ra a mariscar. 

27.01.2014 / Vizinhança de Som
de Abaixo e lugares composte-

cronoloGia

NGZ / O levantamento do segredo
de sumário da 'operaçom Poké-
mon', que instrui desde os julga-
dos de Lugo a juíza Pilar de Lara,
fijo públicos indícios de corrup-
çom que se estendem por diver-
sos representantes políticos mu-
nicipais ligados na sua grande
maioria aos partidos estatais PP e
PSOE. Concessons irregulares,
tráfico de influências, presentes
de empresas a cargos públicos...
umha longa listagem de presun-
tas irregularidades pom em dúvi-
da o funcionamento das institui-
çons municipais como serviço à
populaçom e desvenda umha re-
de de interesses entre represen-
tantes políticos de diversos con-
celhos galegos e empresas ávidas
por fazerem-se com as conces-
sons de serviços municipais. 

Segundo se pode extrair das in-
formaçons publicadas sobre a
operaçom Pokémon, a externali-
zaçom e privatizaçom de tais ser-
viços está a criar em diversos con-
celhos galegos umha trama basea-
da no nepotismo através da qual
as empresas privadas consegui-
riam as concessons e os cargos pú-
blicos municipais “enchufariam”
familiares e pessoas chegadas
nessas empresas concesionárias. 

Nos milhares de fólios que con-
formam o sumário da operaçom

Pokémon, há duas entidades pri-
vadas que, com responsáveis im-
putados, protagonizam boa parte
das suspeitas de corrupçom. Som
o Grupo Vendex, que se fixo com
a concessom da ORA e outros ser-
viços municipais em diversos
concelhos galegos, e a Aquagest,
concessionária dos serviços de
águas nas cidades de Compostela
e Ourense. Assimesmo, encon-
tram-se também imputados im-
portantes cargos políticos das ci-

dades galegas, como o atual alcal-
de de Compostela Ángel Currás,
quem chegou ao poder após a de-
missom de Gerardo Conde Roa
por ver-se implicado também em
casos de corrupçom; o alcalde de
Lugo, Xosé López Orozco; o ex-
alcalde de Ourense, Francisco
Rodríguez, quem demitiu trás co-
nhecer-se a sua imputaçom; ou o
primeiro tenente de alcalde da
Corunha, Julio Flores. Entre inte-
grantes de empresas privadas,

funcionarado e cargos com res-
ponsabilidades políticas há arre-
dor de um centenar de pessoas
imputadas por delitos como tráfi-
co de influências, perceçom de
suborno, fraude documental ou
prevaricaçom na instruiçom des-
ta complexa trama.

A chamada operaçom Poké-
mon começara em setembro de
2012, quando foram detidos por
ordem da juíza de Lara o antedito
ex-alcalde de Ourense, o presi-

dente da cámara de Boqueixom,
Adolfo Gacio, o ex-edil em Lugo,
Francisco Fernández Liñares, as-
sim como um funcionário e vários
responsáveis do Grupo Vendex
por presuntos delitos de tráfico
de influências para arranjarem
concessons. O luguês Fernández
Liñares é um dos personagens
centrais dos papéis que confor-
mam o sumário da Pokémon e o
único que reconheceu ante a juíza
ter recebido subornos por parte
de Vendex e de outras nove em-
presas. Por outra banda, um dos
altos cargos da Vendex, Gervasio
Rodríguez Acosta, teria declara-
do nos julgados que se lhe entre-
gavam mensalmente a Liñares
uns 3.500 euros, a quem definia
como “promotor de contratos”. 

Segundo as informaçons que fô-
rom publicando os meios conven-
cionais após o levantamento do
segredo de sumário, umha prática
habitual das empresas que apare-
cem na trama seria a de enviar
presentes a diversos cargos públi-
cos dos concelhos galegos. “Para
ganhar concursos há que falar
com os políticos, fazer regalos... A
sociedade está montada assim”,
dixo o delegado da Aquagest em
Compostela, José Luís Miguez,
numha conversa que aparece
transcrita no sumário do caso.

‘Operaçom Pokémon’ desvenda indícios de
corrupçom generalizada na política municipal

o GruPo vendex teria PaGado e aGasalhado rePresentantes municiPais seGundo a investiGaçom
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NGZ / As paróquias de Avinho,
no concelho de Malpica, e de Ra-
zo da Costa, em Carvalho, sofrê-
rom umha forte riada pola rotu-
ra de umha das balsas mineiras
do Monte Neme, um incidente
que provocou um desastre am-
biental na comarca bergantinhá
ao verterem-se uns 23.000 me-
tros cúbicos de água e lodos. 

Após o desastre, o coletivo
Salvemos Cabana solicitou à
Conselharia de Sanidade umha
análise das águas das balsas
mineiras deste monte ao sus-

peitar-se que a exploraçom de
wolfrámio e estanho que estivo
ativa durante mais de sessenta
anos provocasse a presença de
tóxicos nas águas do cume.

Previamente à desfeita, di-
versos coletivos advertiram da
perigosidade nas balsas do
complexo mineiro abandonado
provocada polas sucessivas bo-
rascas e as intensas precipita-
çons registadas neste inverno.
O coletivo Salvemos Cabana,
trás a rutura do Monte Neme,
chama também a atençom so-

bre o risco potencial que supo-
rám as balsas do projeto minei-
ro de Corcoesto, que ameaça
também a comarca berganti-
nhá, ao contar com umha su-
perfície de 11.000.000 de me-
tros cúbicos e que conteriam
resíduos de alta concentraçom
de arsénico e cianuro.

Pola sua banda, a associaçom
ecologista Adega expom que de
produzir-se na planejada mina
de ouro de Corcoesto um aci-
dente similar ao acontecido
numha das balsas do Monte

Neme “milhares de toneladas
de arsénico e cianuro baixa-
riam pola bacia do Anlhons pa-
ra o mar, podendo depositar
umha capa de quase três me-
tros de lamas tóxicas sobre os
400 hectares do esteiro do An-
lhons e a ria de Pontecesso. Pa-
ra além disto, a Adega alerta
também do perigo que confor-
mam infraestruturas como a
balsa de lamas vermelhas da fa-
toria de Alcoa em Cervo ou as
macrobalsas mineiras ácidas
em Meirama e As Pontes.

Rotura de umha balsa mineira verte
água e lodos na Costa da Morte

chamam a atençom sobre o risco que suPoriam as balsas em corcoesto

A Junta anunciou que os dous prédios da Cidade da Cul-
tura cuja construçom ficou paralisada a proposta do
BNG serám agora cedidos a empresas privadas. O Go-
verno dará a oportunidade de apresentarem um projeto
às empresas adjudicatárias da obra; sem nengum tipo de
concurso público nem concorrência.

junta PrivatiZa dous Prédios da cidade da cultura

As Marchas da dignidade sairám de vários pontos do Estado
espanhol para concorrerem em Madrid, tendo como objetivo
“articular a resposta cidadá ante as agressons da Troika, a
patronal e os governos do PP/PSOE”. A Plataforma Galega
de apoio às marchas naceu dumha assembleia à que acodí-
rom CUT, CGT, CNG, SF-IN, S. Elevación, SLG e STEG.

GaliZa terÁ Presença nas marchas da diGnidade

lanos manifestam-se para re-
clamar linhas de autocarros
que passem pola sua zona.

28.01.2014 / Profissionais sani-
tários concentram-se nos cen-
tros de saúde de Ponte Vedra
para protestar contra os recor-
tes e exigir que nom se deri-
vem pacientes a Compostela.

29.01.2014 / Operaçom contra o
furtivismo em Carril remata
com protestas na lonja de ma-
riscadores que reclamavam au-

torizaçom para trabalhar e pro-
testavam contra a perseguiçom
policial.

30.01.2014 / Teio converte-se no
sétimo concelho galego que
proibe os circos com animais
no seu território.

31.01.2014 / Umhas 200 pes-
soas concentram-se frente à
sede da Conselharia de Sani-
dade em Compostela contra a
'privatizaçom encoberta do sis-
tema de saúde.

01.02.2014 / Israel Moreno Fran-
co, mergulhador galego, morre
enquanto trabalhava nos labo-
res de remolque do cruzeiro
Costa Concordia fronte à ilha
de Giglio (Itália). 

03.02.2014 / Fracasa a moçom
de censura contra o alcalde da
Mezquita, Rafael Pérez, do
BNG, ao nom conseguir apoios
suficientes.

04.02.2014 / Um guarda civil de
Cambados e outro de Ogrove,

detidos por facilitar informa-
çom a narcotraficantes.

05.02.2014 / SOS Panadeira
concentra-se fronte ao Clube
Náutico de Sam Genjo para
protestar contra a construçom
do novo pantalám.

06.02.2014 / Guarda Civil detém
por presumível revelaçom de
segredos à chefa da operaçom
que acabou com a detençom de
vários membros da Benemérita
por colaborar com narcos.

08.02.2014 / Mais dum cento
de vizinhos manifesta-se con-
tra o plano de construir umha
rotunda de aceso a um apar-
camento privado no parque
do bairro compostelano de
Galeras.

09.02.2014 / Milheiros de pes-
soas manifestam-se em Vigo
para reclamar o indulto aos
dous trabalhadores condena-
dos a três anos de cárcere
por participar num piquete
em 2008.

cronoloGia

Protestos contra 
as mudanças no
mapa sanitário
NGZ / A Plataforma SOS Sanidade Pú-
blica vem de denunciar as mudanças
no mapa sanitário que está a desenvol-
ver a Junta da Galiza e que obrigarám
300.000 habitantes das áreas sanitá-
rias de Ponte Vedra e O Salnés a deslo-
carem-se ate o Complexo Hospitalário
de Santiago (CHUS) para acodir a es-
pecialidades como oncologia, rádio-
terápia, neuro-cirurgia ou cardiologia
intervencionista. Até o de agora o cen-
tro de referência para estas assistên-
cias era o Complexo Hospitalário de
Vigo, mas com a nova distribuiçom as
pacientes de Ponte Vedra e o Salnês
terám que percorrer distáncias mais
longas, desde alguns pontos trajetos
de mais de 80 quilómetros, para pode-
rem receber estas atençons médicas.

Para a plataforma, ademais de ver
umha clara desvantagem para as pes-
soas usuárias da sanidade pública, es-
tas decisons da Junta implicarám tam-
bém um empioramento dos serviços
sanitários da área viguesa. Assim, este
coletivo denuncia que “com esta medi-
da, Feijóo substrae da Área Sanitária
de Vigo recursos orçamentários tecno-
lógicos e humanos vitais, que afetarám
a qualidade dos serviços fornecidos”.
Para os coletivos de defesa da sanida-
de pública a estratégia de cortes sani-
tários para o sul da demarcaçom pro-
vincial de Ponte Vedra passaria por
perpetuar o concerto singular com a
Povisa, deixar sem construir o Centro
de Alta Resoluçom no Morraço e adap-
tar o novo hospital de Vigo à maximi-
zaçom de benefícios para as empresas
privadas concessionárias. 
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A campanha de solidariedade ‘Eu também som Maria
Osório” colheitou amplo sucesso em apenas um mês. de-
zenas de pessoas fotografárom-se sustendo um cartaz
com a citada legenda para mostrarem o seu apoio a Maria,
à espera do ingresso em prisom.  As imagens estám no sí-
tio ‘eutambemsommariaosorio.wordpress.com’.

camPanha de solidariedade com maria osório

‘Tesouro do léxico patrimonial galego e português’. É o
nome do projeto internacional coordenado polo Instituto
da Língua Galega em colaboraçom com umha vintena de
universidades lusófonas. Permite consultar informaçom
contida em trabalhos de léxico dialectal “de galego, por-
tuguês de Portugal e português de Brasil”.

ilG coordena um Projeto de léxico GaleGo-PortuGuês

O que aconteceu naquela noite

para vos encontrardes a piques

de entrar na cadeia?

-Serafín: Convocara-se umha gre-
ve durante a negociaçom do con-
vénio de transporte e na meia-
noite celebrava-se umha assem-
bleia para informar das conver-
sas. Nada mais chegar à rotunda
de Bouças, perto da gasolineira
onde ia ter lugar a juntança, un
polícia dixo-me que o acompa-
nhasse ao furgom e que lhe desse
o cartom de identidade. Quando
lhe perguntei o motivo, respon-
deu-me que me viram atirar pe-
dras a um camiom; assegurei-lhe
que nom era verdade e protestei,
mas dixo-me que estivesse tran-
quilo, que estava todo gravado;
depois no juízo nom apareceu
imagem nengumha e absolvê-
rom-nos da acusaçom de danos.
A condena a três anos de prisom
é por um delito contra o direito
dos trabalhadores. Foi um escán-
dalo, para mim que nem o agente
que declarou no juízo era o mes-
mo que me tomara os dados na-
quela noite...
-Carlos: eu trabalhava na UGT e
fum ali para informar sobre o es-
tado das negociaçons do convé-
nio. Num momento a Polícia co-

meçou a identificar algumhas das
pessoas que estávamos no lugar e
já nos dixérom que nos ia chegar
umha denúncia por lançar pedras
contra os camions. E isso apesar
de que nessa noite nom houvo de-
núncias por danos e de que se tra-
tou dumha greve totalmente pací-
fica. A condena foi por participar
no paro, por estar ali, porque diz-
que vulneramos o direito dos tra-
balhadores.

Qual foi a vosa reaçom quando

recebestes a denúncia?

-S: Eu alucinei porque nom lhe
dera importáncia, passei-no mui-
to mal. E depois no juízo pugem-
me muito nervoso porque era a
primeira vez que passava por um-
ha cousa assim.
-C: Sentim-me totalmente impo-
tente, antes e depois, porque é
umha decisom injusta. Somos
uns chivos expiatórios. E para
além disso, ainda que de verdade
fôssemos culpáveis do que nos
acusárom, a condena é totalmen-
te desproporcionada.

Como o está a viver a família?

-S: Para a família é um verdadeiro
pesadelo... Estou casado e tenho
umha filha de oito anos e outra de

três. Temos hipotecada a vivenda
e ainda estamos a pagar o carro, e
só com o salário da minha com-
panheira nom chega. E se afinal
tenho que entrar na cadeia fico
sem emprego. E depois as amiza-
des e os companheiros chamam-
me para me perguntarem que fi-
gem, porque nom podem acredi-
tar no que está a acontecer . 
-C: Eu também estou casado e te-
nho umha filha de oito anos. Nun-
ca pensei em chegar até este ex-
tremo, de facto nom figem nada
na casa sobre o tema até que re-
jeitárom a petiçom de indulto.
Agora também tenho medo de fi-
car sem trabalho no caso de ter
que entrar na cadeia.

Como valorizades o apoio social

da colheitar a vossa causa?

-C: A gente está a se volcar con-
nosco. Recebemos muito apoio,
tanto pessoalmente como me-

diante as assinaturas. E a mani-
festaçom do outro dia, com mi-
lhares de pessoas apesar de que
caíam chuços de ponta.
-S: Está a ser incrível. Há uns
dias, duas pessoas que nom co-
nhecia de nada dérom-me ánimos
pola rua dizendo-me que estives-
se tranquilo, que já veria como ia
sair desta.

E o apoio institucional...

-C: Sim, exceto o do Partido Po-
pular, que vetou no Parlamento
galego umha declaraçom de
apoio ao indulto. Para isso é que
servem as maiorias absolutas...
-S: E depois muita gente do PP es-
tá a assinar em apoio da nossa re-
clamaçom de indulto...

Pensades que afinal ides ter que

cumprir a sentença?

-S: Nom o tenho muito claro,
porque cada vez fecham-se mais

portas. E os meios estatais te-
nhem vetado o tema. Por que
nom se fala nada da nossa con-
dena e da petiçom de indulto fo-
ra da Galiza? Parece que desde
o que aconteceu no bairro de
Gamonal fechárom a torneira...
Mas a juíza tem que ver o que se
está a mover socialmente.
-C: Eu confio no sentido co-
mum. Mas imagino que ainda
estamos na rua porque seria
muito grave que tenhamos que
entrar nós na prisom quando
estám a indultar pessoas que
sim tinham que estar na cadeia.
O mundo ao revés...

Teríades acudido à convocató-

ria daquela noite de saberdes

as consequências?

-S: Vendo o que está a passar a
família ao me ver condenado a
prisom por umha cousa que
nom figem, penso que nom iria
ao mesmo lugar em que me
identificárom.
-C: É umha inxustiça o que esta-
mos a viver, mas tampouco po-
demos ficar sem fazer nada en-
quanto perdemos direitos. Isso
é precisamente o que pretendem
com a nova Lei de Segurança Ci-
dadá, por exemplo.

“seria muito grave irmos nós para a prisom
quando indultam os que teriam que estar lá”

serafín rodríGueZ e carlos rivas, condenados a três anos de cadeia Por ParticiParem num Piquete 

I.G. / Serafín Rodríguez e Carlos
Rivas, trabalhadores vigueses
filiados à CIG e à UGT, fôrom
condenados a três anos de ca-
deia pola sua participaçom
num piquete durante a greve
do transporte de mercadorias
na província de Ponte Vedra
em 2008. Após ser denegado
o indulto, e à espera de que o
Julgado resolva umha segun-
da solicitude, poderiam rece-
ber em qualquer momento a
comunicaçom de ingresso,
após o que teriam 10 dias para
o fazerem de maneira voluntá-
ria. O Novas da Galiza conver-
sou com eles para conhecer a
sua situaçom atual e os deta-
lhes do processo. 

“os companheiros
chamam-me para me
perguntar que figem”

“ainda que fôssemos
‘culpáveis’ a condena
é desproporcionada”



07aconteceNovas da GaliZa 15 de fevereiro a 15 de março de 2014

preenche este impresso com os teus dados pessoais e envia-o a novas Da galiza, apartado 39 (cp 15.701) de compostela

subscriçom + livro = 35 €

subscriçom  anual = 24 €

subscriçom + pack bilharda = 30 €

subscriçom + duplo pack bilharda = 35 €

assinante colaborador/a = €

nome e apelidos tel.

endereço c.p.

localidade e.mail

nºconta

Junto cheque polo importe à ordem da a.c. minho media

assinatura

Após a proibiçom das granjas de visons em várias zonas
da Europa, várias empresas peleteiras solicitárom implan-
tar as suas exploraçons na Galiza ou ampliar as já existen-
tes. Assim o denuncia a associaçom ecologista Adega, que
pediu à Junta que nom as autorize. Galiza concentra o 80
por cento das granjas de visons de todo o Estado.

Granjas de visons querem instalar-se na GaliZa

Primeiro foi em Vila Garcia, depois em Compostela e na
Corunha. Centos de mulheres galegas solicitárom a titu-
laridade sobre os seus corpos nos Registos da Proprieda-
de, denunciando a reforma da Lei do Aborto de Gallardón
que só permite a interruçom da gravidez em caso de vio-
laçom ou grave risco para a saúde.

centos de mulheres reGistam a ProPriedade do seu corPo

NGZ / No momento do despejo,
na manhá da segunda-feira 17,
o contador que as e os okupas
tinham colocada na porta mar-
cava seis dias, sendo ceifado o
desenvolvimento do sexto pola
açom policial. No tempo que du-
rou a okupaçom, desenvolvê-
rom-se múltiplas atividades que
figérom da Yago um espaço cul-
tural livre, tais como jantares,
assembleias abertas, debates,
projeçons ou concertos.

O despejo, qualificado como
ilegal polos okupas ao carecer a
polícia de umha ordem judicial,
nom trouxo consigo nengumha
detençom nem houvo maus tra-
tos  por parte da polícia, nom
sendo a exigência às ativistas de
se exprimirem em espanhol ao
se dirigirem aos policiais. Como
curiosidade, algum vizinho da
Rua do Vilar relatou que a en-
trada das forças de segurança

se produziu pola janela, extre-
mo que viria a confirmar a ile-
galidade do despejo. duas pes-
soas que nom levavam consigo
o documento de identidade fô-
rom trasladadas à esquadra da
rua Rodrigo de Padrom, tendo
recebido um trato correto.

Após a atuaçom policial, o tra-
balho de resposta começou de
maneira instantánea, sendo
confecionadas brochuras e car-
tazes e começando-se um inten-
so trabalho de difusom por toda
a cidade para convocar à mani-
festaçom da noitinha, a qual se
caraterizou por umha desmedi-
da presença de antidistúrbios.
Escoltadas em todo o momento,
as e os assistentes proferírom
gritos contra o governo munici-
pal, que riscárom de “cova de la-
drons”, contra a polícia e  em fa-
vor da cultura livre, a okupaçom
e a luita social.

Cinco dias de okupaçom
da compostelana Sala Yago

NGZ / No último mês figérom-se
públicas as datas para os juízos
de Adriám Mosqueira ‘Senlheiro’,
Carlos Calvo e Xurxo Rodríguez,
somando as petiçons da Fiscalia
um total de 52 anos de cadeia. A
petiçom para Senlheiro é de 18
anos de prisom, enquanto para
Carlos Calvo e Xurxo Rodríguez
pedem 17 anos por pessoa. Os
três estám acusados de “integra-
çom em banda armada” e “tenên-
cia de explosivos”. O juízo de Sen-
lheiro celebrará-se nos dias 3, 4 e
5 de março, coincidindo com o
Entruido; e o de Carlos e Xurxo
nos dias 6 e 7 de maio.

O de Senlheiro é o segundo juí-
zo no que a AN tratará de demons-
trar a existência dumha organiza-
çom armada na Galiza. A primeira
sentença a este respeito -do juízo
de junho de 2013 contra Antom
Santos, Maria Osório, Eduardo Vi-
go e Roberto Rodríguez- ainda
nom é firme e atualmente está re-
corrida ante o Tribunal Supremo
(TS). Assim, para sentar jurispru-
dência ao respeito, a AN teria que
provar de novo neste juízo a exis-
tência de dita organizaçom e con-
seguir que tanto esta sentença co-
mo a anterior sejam aceites polo
TS. É necessário que existam duas
sentenças firmes para criar juris-
prudência. Assim, de nom conse-
guir condenar Senlheiro por “in-
tegraçom em banda armada”, ain-
da nom ficaria demostrada legal-

mente a existência de nengumha
suposta organizaçom. (NOVAS dA

GALIzA 130, pag. 18).
Este extremo é chave no caso

de Carlos e Xurxo, posto que sem
essa jurisprudência o tribunal que
os julgue nom poderá referir-se à
existência de banda armada; sen-
do muito difícil provar o delito de
“integraçom em organizaçom ter-
rorista” polo que lhes pedem nove
anos de prisom a cada um.

Arquivadas causas contra Saiáns
Por outra banda, a Fiscalia da Au-
diência Nacional (AN) comuni-
cou no passado 17 de fevereiro
que as causas abertas contra Júlio
Saiáns ficam arquivadas. Sobre
Saiáns pesavam senlhas acusa-
çons de “financiamento de orga-
nizaçom terrorista” e “integraçom
em organizaçom terrorista” polas

que a Fiscalia solicitava umha pe-
na de 20 anos de cadeia. Agora, a
defesa legal do acusado conse-
guiu que a própria Fiscalia nom
encontrasse indícios dos supostos
delitos dos que acusavam Saiáns.

É o final dum périplo iniciado
em outubro de 2012, quando
Saiáns foi detido junto a Sílvia Ca-
sal num assalto nocturno da Polí-
cia Nacional na morada que ambos
partilhavam em Ferrol. Trás serem
separados polos agentes da sua
criança de oito meses, ambos fo-
rom trasladados a Madrid para de-
clararem na AN. Saiáns foi encar-
cerado durante 40 dias sem conde-
na algumha, em virtude da lei anti-
terrorista. Tras esta estadia na pri-
som, o acusado saiu em liberdade
com cargos pagando 6.000 euros
de fiança -que agora lhe serám de-
voltos- e com a obriga de compare-
cer semanalmente nos julgados.

No auto de processamento, o
juíz Eloy Velasco situava Saiáns
como um dos principais dirigen-
tes dum suposto aparelho de fi-
nanciamento da ‘Resistência Ga-
lega’. O juíz baseava-se numha
carta encontrada no domicílio de
Roberto Rodríguez e noutra do-
cumentaçom intervida na própria
casa de Saiáns. Apesar dessa “car-
ta recadatória” e dos supostos do-
cumentos que, a olhos de Velasco,
ligavam Saiáns com a Resistência
Galega; a própria AN vê-se agora
forçada a arquivar os cargos.

Tribunais necessitam nova
condena para demonstrar a
existência da ‘banda armada’

jÚlio saiÁns fica livre de todas as acusaçons

o esPaço jÁ fora tomado em 2011
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O grupo provincial do Partido Popular de Lugo denun-
ciou numha rolda de imprensa que a deputaçom dessa
província outorgou 340.000 euros em subvençons à Aso-
ciación Socio-Pedagóxica Galega desde 2008. O proble-
ma para o PP é que nessa entidade “trabalham pessoas
que tenhem umha clara ligaçom com o BNG”.

PP denuncia subvençons da dePutaçom de luGo Para a as-PG

A greve estudantil em contra da LOMCE convocada por
Agir, Comités e Liga Estudantil Galega conseguiu esva-
ziar as salas de aulas dos institutos e universidades ga-
legas no passado 20 de fevereiro. Em Compostela fôrom
atacadas algumhas sedes bancárias e em Vigo houvo
fortes enfrentamentos contra a polícia.

milhares de estudantes em Greve contra a lomce

R.R. / “democracia e direitos Hu-
manos”. Este era o título da con-
ferência que tinha previsto pro-
nunciar o juíz Baltasar Garzón na
Universidade de Santiago de
Compostela o passado dia 11 de
fevereiro. Mas as cousas nom saí-
rom como o exmagistrado da Au-
diência Nacional espanhola tinha
em mente. Arredor duns 40 jo-
vens, na sua maioria estudantes
da USC, interrumpírom o acto
com apoupos de “fascista” e “tor-
turador” para denunciar precisa-
mente as violaçons de direitos hu-
manos cometidas por Garzón ao
longo da sua carreira jurídica.

Até o momento de ser inhabili-
tado por realizar escuitas ilegais
ao PP, Garzón foi o juíz titular do
Tribunal Número 5 da Audiência
Nacional espanhola. Assim, pas-
sou polas suas maos umha multi-
tude de pessoas às que se lhes
aplicara a lei antiterrorista e que
forom vítimas de torturas, extre-
mo que nem sempre se puido in-
vestigar precisamente polo regi-
me de incomunicaçom que lhes
era aplicado. A ONU recomendou
várias vezes ao Estado espanhol
suprimir “definitivamente” o re-
gime de incomunicaçom; mas o
juíz optou por criar o “protocolo
Garzón” -que consiste em gravar
os interrogatórios e permitir a vi-
sita de médicos de confianza da
família- para seguir mantendo o
dito regime penitenciário e dar-
lhe umha lavada de cara ante os
agentes internacionais. No seu
haver também pesa o encerra-
mento do médio de comunicaçom
basco Egin no marco da “Opera-
çom Persiana”, acusando-o de es-
tar supeditado a ETA.

Mas na charla que ia transcor-
rer na faculdade de Educaçom da

USC o “juíz estrela” nom tinha
pensado falar de nengumha des-
tas suas atuaçons, mas de “direi-
tos humanos”. Assim, vários co-
lectivos de estudantes optárom
por boicotear o acto e denunciar
a presença de Garzón na univer-
sidade pública.

Apesar dos berros dos manifes-
tantes, Garzón optou por nom
abandonar a sala e tentar respos-
tar-lhes desde a palestra. O juíz
mesmo convidou a algum dos jo-
vens a subir a dar os seus argu-
mentos, so que foi aproveitado
por um dos moços para denun-
ciar, com o micrófono na boca, o
regime de incomunicaçom peni-
tenciária e o fecho de Egin. Após
este momento, o estudante volveu
ao pátio de butacas para conti-
nuar desde aí com a protesta.

Num princípio, o juíz tentou
manter umha imagem aberta e
dialogante -havia vários meios de
comunicaçom presentes na sala-.
desde o público forom nomeados
casos concretos como a violaçom
de Beatriz Etxeberria -cometida
durante a sua incomunicaçom-
ou o fecho de Egin, instruído polo
próprio Garzón. Mentres, o juíz
foi mudando de tom até que re-
matou por espetar-lhe aos estu-
dantes frases como “os fascistas
sodes vós” ou “o único que sabe-
des fazer é berrar”, para depois
comparar-se a si mesmo com os
fusilados na guerra civil “também
por emitir a sua opiniom”.

“Também som torturadora”
O diálogo a berros entre Garzón e
os assistentes à conferência, por
um lado, e os estudantes que pro-
testavam, polo outro, prolongou-
se durante umha hora e meia. En-
quanto estes últimos tratavam de

explicar os porquês do boicote, al-
çárom-se algumhas vozes de estu-
dantes e profesores em apoio do
juíz. Umha delas foi Mar Lorenzo,
presente na mesa de ponhentes e
directora da Cátedra Unesco de
Cultura da Paz, que afirmou que
nom entendia porque se associa a
Garzón com a tortura. “Eu tam-
bém som umha torturadora por-
que vos ponho exames continua-
mente”, assegurou.

Um dos argumentos repetidos
por vários dos defensores do juíz
que clausurou o jornal Egin foi que
os manifestantes nom estavam a
respeitar “a liberdade de expre-
som”. “Se vos sentides torturados

aí tedes a porta” foi outra das per-
las pronunciadas por umha profe-
sora. “Nesta faculdade [Educa-
çom] ensinamos a respeitar”. 

O confronto também tivo um
ponto cómico, já que umha das es-
tudantes que defendeu Garzón
provocou a risa dos manifestantes
ao começar a sua intervençom di-
zendo “voy a hablar en castellano

que así nos entendemos todos”. 

Pressons do profesorado
Na sala havia arredor de 300 pes-
soas, muitas delas de pé ao ficar
ocupadas todas as cadeiras. Vá-
rias estudantes presentes na con-
ferência assegurarom em decla-

raçons ao NOVAS dA GALIzA que
desde o profesorado se lhes ani-
mou “bastante profundamente” a
acudir à palestra. Algumhas delas
tinham que tomar apontamentos
para as suas aulas e outras mes-
mo receviam créditos de livre
configuraçom a cámbio de assi-
nar a folha de assistência.

Posteriormente, estudantes que
durante a charla saírom na defen-
sa de Garzón, reconhecérom a es-
te médio que em realidade nom
sabiam nada das atuaçons polas
que era apoupado o juíz e que nom
podiam manter nengumha possi-
çom “nem a favor nem em contra”
até que se informasem. 

Paralisada a terceira palestra
A conferência boicoteada nom era
a única que aparescia na agenda
de Garzón no seu passo por Com-
postela. O dia anterior dera umha
charla no Hotel Araguaney intitu-
lada “Nom à impunidade”, que
transcurreu sem nengumha sur-
presa. Fijo-o acompanhado por
Manuel Rivas, escritor, jornalista e
co-director da revista Luzes. 

Porém, a charla que tinha pre-
vista na Faculdade de História, jus-
to depois do boicote em Educa-
çom, foi suspendida ao atopar-se
ali um outro grupo de manifestan-
tes ainda mais numeroso que o pri-
meiro. Esta charla foi organizada
por Lourenzo Fernández Prieto,
quem representava a opçom “na-
cionalista” nas passadas eleiçons a
reitor da USC, que criticou dura-
mente aos estudantes. Entre as or-
ganizaçons contrárias a empregar
espaços da universidade para al-
bergar as palestras do magistrado
estavam Agir, Ceivar, a Liga Estu-
dantil Galega, Isca ou assembleias
abertas de estudantes.

O estudantado da USC detém duas palestras de Garzón
o exjuíZ da an chamou “fascistas” aos jovens que o boicotÁrom

ERRATAS NO NOVAS DA GALIZA Nº133

- Na entrevista a Xavier Sánchez, da associaçom Que Voltem para a Casa (págs. 6-
7), é dito que as pessoas presas em regime FIES-3 “tenhem que passar 23 horas
dentro das suas celas”. Trata-se dumha gralha na transcriçom, umha vez que a po-
lítica penitenciária espanhola encerra-os 'só' durante 21 horas diárias nas celas.

- Na entrevista a Paula Rios, de Galiza pola Soberania, (pág. 15) um erro de
maquetaçom deu em que duas das perguntas aparecessem com corpo de letra
normal no canto de aparecerem com negro, podendo ser confundidas com as
respostas. A primeira das perguntas está no segundo parágrafo da segunda co-
luna (Nesse sentido, existe a ideia de que a reivindicaçom nacionalista...) e a
segunda das perguntas está no primeiro parágrafo da quinta coluna (Falavas-
me de que, pola história recente...); em ambos os casos, até final de parágrafo.

N
G

Z
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crónica GrÁfica
A luita das afetadas polas participaçons 
preferentes continuam nas ruas as açons para
reivindicar a devoluçom do dinheiro intervido
por NovaGalicia Banco / GALIZACONTRAINFO

As protestas contra a reforma da lei do aborto 
escuitárom-se numha multitudinária mobilizaçom 
a prol da sanidade pública em Vigo / GALIZACONTRAINFO

O pessoal trabalhador da cafetaria da 
estaçom de autocarros de Compostela 
encerrou-se para demandar o mantemento
dos seus postos de trabalho / GALIZACIG

Umha foliada abriu as atividades do décimo
aniversário do centro social compostelano
do Pichel / GENTALHA DO PICHEL

A Sociedade Cultural e Desportiva do
Condado celebrou umha homenagem
ao histórico militante independentista
Manolo Soto no primeiro cabodano
do seu passamento / GALIZACONTRAINFO
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aGro

NGZ /  O Sindicato Labrego Gale-
go (SLG) qualifica de “esperpen-
to” que a Conselharia de Meio
Rural denegasse as subvençons
destinadas ao fomento de siste-
mas de produçom de raças gana-
deiras autóctones em regimes
extensivos ao 85% das explora-
çons solicitantes. 

As ajudas para a criança de ra-
ças autóctones nascêrom em
2008 para apoiar estas explora-
çons ganadeiras durante 5 anos.
Em troca desta subvençom, as
granjas beneficiárias tinham que
cumprir com umha série de re-
quisitos ambientais e de bem-es-
tar animal. Assim, nas sucessi-
vas convocatórias anuais que se
realizárom as exploraçons gana-
deiras apenas tinham que reno-
var o seu compromisso com tais
requisitos para continuarem a
cobrar a prestaçom.

Porém, segundo denuncia o
SLG, é por culpa dos cortes orça-
mentares aplicados polo Estado

espanhol que na última convoca-
tória destas ajudas ficassem de-
negadas a maioria destas solicitu-
des. Assim, a razom da denega-
çom para um 75% das explora-
çons solicitantes foi o de “extin-
çom de crédito”. Segundo
denuncia o sindicato, esta convo-
catória correspondia a finais de
2012 mas tivo que ser suspendida
pola própria Conselharia de Meio
Rural “devido a que na data do 28
de dezembro de 2012 nom cons-
tava nengum ingresso efetivo polo
dito conceito no Tesouro da Junta
da Galiza por parte do Ministério
da Agricultura”. Mas, umha vez o
Ministério ingressou o dinheiro,
apenas aportara 237.872 euros
dos 350.000 com que inicialmente

contava esta partida.
O SLG assinala que “estas ajudas

beneficiavam, sobretodo, a famílias
ganadeiras de zonas desfavoreci-
das de montanha em Lugo e Ou-
rense que som o único motor eco-
nómico de amplas comarcas do
nosso rural que, sem esta atividade
ganadeira, estariam desabitadas”.
O sindicato também expom que es-
te tipo de ajudas públicas som fun-
damentais para a supervivência das
atividades ganadeiras num mo-
mento como atual, em que “os cus-
tes de produçom estám submetidos
a umha alça imparável e os preços
em origem estancados ou à baixa”.
Assim, o SLG considera umha
“burla” o facto de “que se convo-
quem umhas ajudas, se obriguem
centos de exploraçons a realizarem
todos os trámites e as despesas ne-
cessárias para se apresentarem a
elas e, trás anular e voltar recome-
çar o processo a inícios de 2013, se
deixe fora a maior parte das solici-
tantes por falta de fundos”.

Junta denega ajudas para
a cria de raças autóctones
por cortes orçamentares

mar

Mar esquece os 5.000
postos laborais do cerco

A.DIESTE / Falar da frota do cer-
co na Galiza é fazê-lo de 154
barcos, 1.500 trabalhos diretos
e quase 5.000 indiretos, mais
do que geram muitas empresas
das que acaparam ajudas e
subsídios da Junta e visitas de
conselheiros e altos cárregos
autonómicos. Mas a frota do
cerco, para a Conselharia do
Mar, nom existe. Armadores e
marinheiros levam quase 2
meses de amarre nos peiraos
em protesto polas quotas de
xarda e xurelo atribuídas no
pre-acordo do Ministério de
Pesca. Umhas quantidades
que, por palavras de Andrés
García, patrom maior de Sada,
“de se aplicar, acabam de vez
com metade da nossa frota”.

Este reparto discrimina a
Galiza frente a territórios co-
mo Cantábria e Euskadi. Gali-
za tem mais frota e marinhei-
ros mas recebe menos quota
de capturas pola aplicaçom de
'direitos históricos'. O setor
exige umha juntança com a
conselheira Rosa Quintana e
que a Junta defenda os interes-
ses da frota galega frente ao
Estado espanhol. “Que deixe
de seguir as ordens de Madrid
e nos ampare e defenda a nós,
os marinheiros galegos”.

A petiçom da demissom do
presidente da Federaçom Ga-
lega de Confrarias, o camba-

dês Benito González Sineiro, e
a reprovaçom da gestom da
Conselharia do Mar neste te-
ma, som dous dos acordos ado-
tados polos cerqueiros em as-
sembleia. O setor cerqueiro ga-
lego está enfadado polo 'deslei-
xo', 'incapacidade' e 'passotis-
mo' dos seus representantes
nesta negociaçom. O que im-
plicou que a frota galega, mália
ter mais barcos e marinheiros
que a basca, asturiana ou cán-
tabra, tenha menos cupo de
captura para xarda e xurelo.

Um exemplo: em portos co-
mo Malpica, a aplicaçom da
partilha proposta de Madrid
suporia o fim da atividade des-
te setor. Neste porto há 14 bar-
cos aos que se atribuem 93.000
quilos de xarda. No porto de
Getária (Euskal Herria), os 16
barcos tenhem direito a um mi-
lhom de quilos.

ganadeiros queixam-se da má 
imagem criada para o sector lácteo

beneficiavam 
sobretodo a montanha

de lugo e ourense

quase dous meses de amarre da frota do cerco
contra a discriminaçom à galiza nas quotas de
xarda e xurelo por parte do ministério de pesca

nalguns portos a partilha
proposta por madrid

suporia o fim da atividade

o setor está enfadado
pola ‘incapacidade’
dos representantes

75% das exploraçons ficárom sem ajudas por “extinçom de crédito”



Com a privatização do
Nova Galicia Banco
(NGB) perdeu-se a pos-
sibilidade de nacionali-
zar a entidade e criar
uma banca pública ga-
lega. Ante a fusão das
caixas e a bancarização
imposta pela troika, os
únicos que defenderam
esta posibilidade foram
a AGE e o BNG; chocan-
do de frente contra o
muro do Partido Popu-
lar. O presidente Feijó
chegou a assegurar que
a banca pública não era
“nem ocidental nem
atual”, apesar de existir
170 bancos públicos
em toda Europa com
mais de 10% de quota
de mercado conjunta.
Mesmo depois de per-
der o barco do NGB, o
certo é que a Galiza ain-
da está em condições
de criar uma banca pú-
blica nacional, isso sim,
a partir da nada. Uma
entidade de nova cria-
ção para dar oxigénio a
uma economia que afoga.

RAUL RIOS / Uma das principais
consequências da crise económi-
ca atual (e de qualquer uma) é a
restrição de crédito no conjunto
da economia. As pequenas e mé-
dias empresas têm muitas dificul-
dades para financiar as suas acti-
vidades correntes, por não falar
da prática impossibilidade de rea-
lizar novos investimentos produ-
tivos. Assim, dá-se uma queda na
actividade económica e centos de
trabalhadoras ficam na rua.

Uma banca pública seria um
bom salva-vidas neste naufrágio
económico. À hora de fechar a bi-
lha do dinheiro, o único que lhe in-
teressa saber à banca privada é se
os seus próprios benefícios vam
aumentar ou diminuir. Quando to-
da a economia vai a pique, só lhes
importa salvar os seus benefícios
do naufrágio. É o normal em uma
empresa privada. Contra isto, a
banca pública responde a outro ti-
po de critérios: deve centrar-se no
desenvolvimento do tecido socio-
económico no seu conjunto, sendo
secundária a eficiência da própria
entidade em termos custo-benefí-

cio. Esta mâxima é válida na crise
mas também em tempos da cha-
mada “bonança”.

Ineficiência da banca privada
Ao referir-nos aqui a ineficiência
não estamos a falar da quantia
dos dividendos a distribuir, da efi-
ciência dum bem para os seus
proprietários; senom da capaci-
dade de um banco para dotar de
recursos a economia produtiva de
um território. 
Por que é ineficiente a banca pri-
vada à hora de dar créditos? Após
o estoupido da bolha, os bancos
têm sérios problemas de liquidez
e, consequentemente, mais difi-
culdades para financiar-se atra-
vés do empréstimo inter-bancá-
rio. Esta escassez de fundos junto
com o risco que existe na activi-
dade económica em geral -por
mor da crise- traduz-se em uma
redução dos empréstimos e em
um encarecimento dos tipos de
juro, impedindo o financiamento
daquelas empresas mais peque-
nas. O dinheiro dos resgates é
empregue para tapar os próprios
buratos da banca, não para mo-
ver a economia produtiva.

A ineficiência vem de antes da
crise e, de facto, é uma das princi-
pais causas da mesma. Com a
crescente desregulamentação
dos mercados financeiros a partir
da década de 70 e 80, no tempo
da contra-reforma neoliberal, a
banca foi investindo cada vez
mais recursos nos mercados fi-
nanceiros e menos na economia
produtiva. As PEMES viam como
se lhes denegavam emprétimos
enquanto o dinheiro fluia cara as
bolhas especulativas sem base
real. Os maiores riscos da esfera
financeira também supunham
maiores benefícios para os gran-
des banqueiros, esses “incentivos
que devem orientar correctamen-

te a economia de mercado”, que
diria um neo-liberal. Eis a origem
da economia de casino. 

Alternativa pública
O que nos deveriamos perguntar
agora é se após a privatização do
Nova Galicia Banco (NOVAS dA

GALIzA 133) seria possível ter uma
banca pública galega. A resposta
é afirmativa. Isso sim, perdida já
a oportunidade de nacionalizar
NGB, a opção que fica sobre a
mesa é a de criar uma banca pú-
blica a partir de zero.

Ainda que esta alternativa po-
da parecer demasiado ambicio-
sa a simples vista, a realidade é
que não existe nenhum impedi-
mento legal nem na Uniom Eu-
ropeia nem no Estado espanhol
a tal efeito e, também, o custo
para as arcas públicas não seria
exagerado -sobre todo se termos
em conta os benefícios sociais
que pode reportar-. 

Por uma banda, uma adminis-
tração pode ser legalmente pro-
prietária de qualquer empresa, in-
cluindo bancos, e a Junta tem ca-
pacidade por lei autonómica para
criar sociedades anónimas bancá-

rias. Só necessita o permiso
do Ministério de Economia
e o informe favorável do
Banco de Espanha. Em defi-
nitiva, se Galiza não conta
ainda com banca pública é
porque a Junta não quis dar
passos nesse sentido. 

Por outra banda, para por
em andamento a entidade o
capital social exigido legal-
mente são 18 milhons de eu-
ros, uma quantidade não de-
masiado grande para a Ad-
ministração Autonómica -
para ter uma ideia, é o que
custa o Parlamento em um
ano-. Ainda assim, um estu-
do sobre a banca pública ga-
lega apresentado pelo BNG
em 2012 recomenda que a
quantia com a que começas-
se a funcionar esta nova en-
tidade fosse muito mais alta;
de jeito que o banco pudesse
iniciar uma “ampla”campa-
nha de captação de aforros
que lhe permitissem dar cré-
dito.

E agora que?
Semelha que depois da ven-

da regalada de NGB ao senhor
Escotet o debate sobre o sistema
financeiro galego desapareceu
das páginas dos jornais, se é que
algumha vez existiu realmente tal
debate. Só podemos ler notícias
sobre o calote das preferentes ou
a situação do emprego em NGB -
temas amplamente relevantes-,
mas os representantes políticos
parecem conformes com o resul-
tado da privatização. 

Qualquer país que queira ter
capacidade para artelhar sobera-
namente a sua estrutura econó-
mica necessita contar com umha
ferramenta que lhe permita cana-
lizar as suas poupanças cara
aqueles setores e empresas que
considere estratégicos ou priori-
tários, sem que a decissom de-
penda do reparto de dividendos
nem de ingerências externas.
Mas num contexto de crise, com
quase 300.000 paradas na Galiza,
fazer correr o crédito cara a eco-
nomia produtiva é ainda mais ur-
gente do que nunca. O expólio
das poupanças fai-se, se for pos-
sível, mais inadmisível que em
qualquer outra situaçom. E nunca
tam expoliados estivemos.

11acontece

feijoo afirmou que a banca pública não é “nem ocidental nem
atual” apesar de existir 170 bancos deste tipo em toda europaeconomia

Banca pública galega: ainda é possível
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se não dá crédito, a
banca privada não 
está a ser eficiente

não há obstáculos 
legais para a Junta

criar um banco público

Perdida a oPortunidade de nacionaliZar nGb, a junta teria caPacidade Para criar uma nova entidade 
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a independência deixou de ser um “sonho de mocidade”
para se converter numha realidade para muita gentea terra treme

2014: o último grande baile catalám?
Nom fai falta ser moi observa-
dor para dar umha volta por
Catalunha e ver que a maioria
silenciosa de que falam os go-
vernantes espanhois, ou esta
muito escondida ou nom é
tam maioritária. Nos bares,
nos jantares ou nas ruas po-
de-se escoitar como a inde-
pendência deixou de ser um-
ha “ilusom de mocidade” para
se converter numha realidade
para muita gente. A “estelada”
tornou-se um souvenir nas lo-
jas das Ramblas de Barcelona
e num complemento abun-
dante das fachadas ao redor
de todo pais. 

XAVI MIQUEL / Para entender como
o independentismo se tornou
maioritário entre o nacionalismo
e protagonista dentro da socieda-
de há dous aspetos chave. Por um-
ha banda um sentimento latente
dentro dum setor da populaçom
identificado com a cultura e a lín-
gua que com o passo dos anos viu
como os contínuos pactos entre as
oligarquias catalá e espanhola po-
lo encaixe dentro do estado nom
derom os seus frutos. Por outro la-
do, um setor da populaçom pri-
mordialmente descendentes das
migraçons dos 60 e 70 que acen-
tuados por um discurso economi-
cista, reclamam o estado catalám,
desvinculando-se dos laços senti-
mentais dos seus ascendentes. E
sociologicamente há que ter em
conta o independentismo como
um projeto criador de expetativas
e aglutinador, num momento de
penúria economica e social que se
associa à ideia do estado espa-
nhol. Mas isto nom significa que o
independentismo atual seja trans-
versalmente económico, já que se-
gundo os inquéritos, únicamente
7% de independentistas renuncia-
ria ao projeto, se chegasse a um
pacto fiscal. 

O papel de CiU
Moitos analistas pensam que
quando Artur Mas deu apoio à
manifestaçom de 11 de setembro
de 2012 (catalizador do tsunami
independentista) nom mediu as
consequências reais, e de CiU ti-
nham a intençom de redigi-lo tudo
cara um maior auto-governo cen-
trado no pacto fiscal. Mas desde
aquel dia todo se desbordou e CiU
vê-se obrigada a autênticos mala-

barismos para contentar a socie-
dade civil e para nom desgostar
demais o poder económico, cada
dia mais nervoso, diante da possi-
bilidade dum conflito aberto. Mos-
tra disto som as contínuas decla-
raçons dentro da federaçom e
dentro do próprio governo, com
mensagens diferentes e apostas
ambíguas que afetam a pouca cla-
ridom do processo. 

Mas CiU está afeita a este tipo
de jogos, já que é um claro exem-
plo de partido catch all (conceito
que se identifica por tentar acapa-
rar boa parte do eleitorado me-
diante umha mensagem transver-
sal). Neste sentido CiU veu a ma-
neira de aferrar-se a umha men-
sagem central dentro de boa parte
da sociedade (o independentis-
mo) para deixar de banda as for-
tes contestaçons sociais contra os
cortes mais brutais nos últimos 30
anos. Também agora, para tentar
desgastar o sentimento indepen-
dentista promocionam mais que
nunca o défice fiscal, queimando
o derradeiro cartucho.  

A força da sociedade civil
Mas o mais genuíno deste proces-
so é que está liderado pola socie-
dade civil e todos os passos que

fai CiU estám obrigados pola
pressom popular. Em termos elec-
torais, é curioso ver que quando
mais ambígua é CiU mais consoli-
dado é o descenso nos inquéritos.
Umha parêntese também para ver
como este fator está rompendo o
PSC, partido hegemonico há 10
anos na Catalunha e agora com
constantes baixas de militantes e
cargos eleitos. A sua ambiguidade
respeito à consulta fai-lhe perder
votantes na Area Metropolitana
que vam para Ciutadans e votan-
tes no interior que vam para ERC. 

E aquí temos que destacar a
Assembleia Nacional Catalana
(ANC), claro catalizador do inde-
pendentismo transversal e com
umha capacidade mobilizadora
que poucas vezes antes se viu.
Embora na ANC temos que des-
tacar dous setores diferentes.
Por um lado a cúpula mais parti-
dista, acusada às vezes, de segui-
dismo aos partidos no poder e de
acatar continuamente todas as
fases que propom Mas. Polo ou-
tro lado, cada vez há mais setores
nas bases da ANC que advogam
para pressionar definitivamente
CiU, para que se realize a consul-
ta (seja legal ou ilegal) e que so-
bretudo se faga umha declara-
çom Unilateral de Independen-
cia, se o resultado é favorável. 

E que vai passar?
Com todos estes elementos, se-
melha claro que o processo vai
chegar até onde a sociedade ci-
vil queira e agora mesmo goza

de umha moi boa saúde. Os ce-
nários institucionais som dous:
por umha banda que se realize
a consulta de 9 de novembro
(mediante a Lei de Consultas
catalá). Neste suposto os resul-
tados seriam complicados, ora
pola dificuldade de interpreta-
çom da dupla pergunta, ora polo
mais que provável boicote dos
dous partidos unionistas (PP e
C's). O segundo suposto seria
que o governo catalám figesse
caso à proibiçom e convocasse
eleiçons antecipadas ou em
2016 num cenário que se tem
chamado plebiscitário. Embora
a sensaçom atual é que a con-
sulta nom se vai celebrar, cada
vez mais vozes argumentam que
o único jeito de frenar o tsunami
independentista é a través da
realizaçom desta. Primeiro por-
que os inquéritos amossam um
resultado bastante ajustado e
segundo porque assim Mas e
Rajoy teriam tempo “ilimitado”
para negociar o novo cenário. 

Se em troca, o governo espa-
nhol continua a negar qualquer
soluçom, empurrado pola força
da gente, o processo pode che-
gar ao “choque de trens” o ce-
nário menos desejável por todos
os amantes do status quo. E aquí
haveria que ver as medidas do
estado, já fosse a nível económi-
co ou administrativo, sem dei-
xar de lado algum tipo de re-
pressom política ou militar, que
embora improvável tampouco
há que eliminar completamente,
vendo o historial belicista do es-
tado espanhol. 

A Esquerda Independentista 
E em todo este amálgama que
papel ocupa a esquerda inde-
pendentista (EI)? Mediatica-
mente cuberto polas CUP, enten-
de-se que o processo indepen-
dentista tem que ir ligado a um
processo rupturista e de Països
Catalans. O papel do EI é o de
socializar o independentismo
nas capas da sociedade que nom
o vem com moi bons olhos, basi-
camente porque está mediatiza-
do por CiU, partido garante dos
maiores cortes sociais e com
umha ampla bagagem de casos
de corrupçom detrás. Isto tenta-
se fazer mediante a campanha
“Independència per Canviar-ho
Tot”, apontando que umha mu-
dança de estruturas nacionais,
tem que ser umha oportunidade
para “resetear” o sistema. 

Sem dúvida, uns vindeiros me-
ses apaixonantes. 

referendum autodeterminista em catalunha

ciu fai autênticos 
malabarismos para

contentar a sociedade

psc vai acumulando
baixas de militantes 

e cargos eleitos

o processo vai 
chegar até onde a 

sociedade civil queira
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a praxe nasce no xviii como umha polícia universitária que
castigavam a que nom cumprisse as horas de estudo obrigatórias além minho

JOSÉ A. ‘MUROS’  / Continuamos
este percurso por algumhas co-
munidades, povos, grupos que
polo seu caráter intermédio entre
outras realidades mais consoli-
dadas, com rasgos particulari-
zantes e ao mesmo tempo de
ponte-fratura, é bom citar em
qualquer um percurso polo sub-
continente indostánico.

PUNJAB/KHALISTAM: O Pun-
jab é um área etno-lingúistica

que representa na sua vertente
ocidental o coraçom do estado
pakistani (60% da populaçom) e
muçulmana; no seu oriente é um
território de enclave dominado
pola Índia no qual habita umha
comunidade etno-religiosa-povo,
os Sijs, que praticam umha fé e
tenhem umha cultura sincrética
do Islam e o Hinduísmo em umha
base de cultura punjali. Como
idioma caraterístico da sua fé es-

colhérom o próprio da regiom, o
punjali, no qual estám os seus
textos sacros e aspiram a um
Khalistám (pais dos puros, coma

Pakistám) independente da Índia
e do Pakistám, de língua punjali
e 25 milhons de Sijs ("puros"). 

MUHAJIRS/ URdO FALAN-
TES dO PAKISTAM / HABITAN-
TES dE KARACHI: Os muhajirs
(estrangeiros) fôrom os habitan-
tes que migrárom ao Pakistám
desde a Índia que nom perten-
ciam a nengum dos variados gru-
pos étnicos constitutivos desta
(penjali, beluchi, sindis, pastu-

nes, saraichi, cachemiro...) e que
acreditárom na teoria de que no
Indostám havia duas naçons, a
Indu e a muçulmana. A maioria
deles acabárom na capital econó-
mica do estado, Karachi, onde
som a maioria. Curiosamente fi-
gérom que o idioma próprio des-
ta cidade fosse o Urdu-Indi pró-
prio do Centro-Norte da Índia e
que no resto de Pakistám é utili-
zado como um interlingüe oficial.

segunda parte dum artigo que começou 
no anterior número do novas Da galizaPovos

Quebras várias no Indostám. Pontos de encontro? (II)

As últimas seis vítimas mortais da tradiçom
autoritarista na universidade portuguesa

A Universidade do Porto foi a
primeira a tomar medidas, rejei-
tando a partir deste mês qual-
quer apoio financeiro a grupos
ligados à praxe (novatadas em
centros de ensino), umha tradi-
çom académica que alegada-
mente teria acabado com a vida
de seis estudantes numha praia
lisboeta há dous meses. Nom
foram poucas as advertências.
Desde os anos 90, mesmo exis-
te um movimento organizado
contra a praxe, em que desta-
cam coletivos como o Movimen-
to Anti-Tradição Académica (MA-
TA), as Antípodas e a República
Marias do Loureiro, que criticam
ou recusam umhas tradiçons
autoritaristas que, sob múltiplos
pretextos, som preservadas po-
las instituiçons universitárias e
até compreendidas por fortes
organizaçons políticas e sindi-
cais à esquerda. Os críticos
eram, até dezembro passado,
pouco mais que meia dúzia de
ácratas e comunistas alarmis-
tas, desmancha-prazeres. Mas
talvez o jogo esteja prestes a
acabar: os últimos 6 mortos na
praia do Meco pugérom a nu pe-
rante toda a sociedade portu-
guesa o que vam fazer os seus
filhos à Universidade: os netos
da geraçom que fijo o 25 de abril
som pessoas sem mais metas
que humilhar os colegas nos
corredores das faculdades.

RAIMUNDO SERANTES / Cobrárom
da mesma medicina que tantas
vezes teriam aplicado a outros.
Num jogo macabro que consistia
em atirar a ignoráncia para o
mar, vendados e talvez atados,
fôrom obrigados polo dux a
aproximarem-se da rebentaçom
das ondas atlánticas da praia do
Meco à medida que iam errando
perguntas. Cada resposta incor-
reta correspondia-se com um
passo atrás em direçom à água.
Com frio e esgotados no escuro
da noite, quando umha onda os
arrastou para dentro do mar, já
nom tivérom força para alcançar
a areia. Só o dux, autoridade a
que deveriam obediência absolu-
ta e o único na hierarquia que
nom pode ser praxado (ser víti-
ma de novatadas), se salvou.
Agora pouco mais di que se tra-
tou de um acidente, submetido
como está a um código de silên-
cio assinado para o COPA (Co-
missão Organizadora da Praxe
Académica) da Universidade
Nova de Lisboa, mas som muitas
as evidências de que os jovens fi-
nárom quando eram vítimas de
umha praxe e até de que havia
mais veteranos praxistas na
praia (é comum eles irem para
aterrorizar os praxados quando
estes estám vendados).  Tampou-
co os mortos eram caloiros (no-
vatos), senom veteranos, mas
participavam anualmente em ri-

tuais de preparaçom de praxes
ou para subir na hierarquia que
algum dia os poderia tornar nal-
go parecido ao dux que os con-
duziu até o fim. O anterior caso
com resultado de morte tinha-se
produzido em 2001, quando um
estudante foi praxado ao decidir
abandonar a tuna. Na altura fa-
lou-se de um excesso, mas desta
vez a sociedade portuguesa acor-
dou escandalizada: “Mas a praxe
era isto? Era isto o que faziam os
nossos filhos na Universidade?” 

A praxe
O academismo e a sua expres-
som mais violenta, a praxe, tem
longa tradiçom na Universidade
de Coimbra, onde nasce no sécu-
lo XVIII como umha polícia uni-
versitária integrada por vetera-
nos que castigavam quem nom
cumprisse as horas de estudo ob-
rigatórias e impedia os cidadaos
nom universitários de acederem
às instalaçons académicas. No
século XIX cobrou a sua primei-

ra vítima mortal e até à atualida-
de sofreu recuos e retomas cons-
tantes conforme o regime políti-
co que vivesse Portugal. Fora de
Coimbra as tradiçons académi-
cas fôrom, em geral, por outro
lado: correr diante da polícia
quando esta carregava contra
manifestaçons  que pretendiam
conquistar direitos fundamen-
tais para a sociedade portugue-
sa. Porém, ao finalizar o Período
Revolucionário em Curso
(PREC) com que morreu o cha-
mado “espírito de Abril” o aca-
demismo foi abraçado por cada
vez mais faculdades e universi-
dades de todo o país que fôrom
imitando com mais ou menos ri-
gor os sofisticados ritos conim-
bricenses. de um ponto de vista
político, em geral, sempre con-
tou com a oposiçom frontal dos
movimentos à esquerda: anar-
quistas e comunistas de cariz an-
tiautorista (é argumento fre-
quente dos defensores destas
práticas que elas consistem em

preparar os estudantes para
aprenderem a obedecer aos che-
fes, como na vida real) e mesmo
chegou a ser proibida na Repú-
blica. Polo contrário gozou da
compreensom, mesmo entusiás-
tica, da esquerda social-demo-
crata, que alegava a seu poder
como elemento coesionador de
umha comunidade estudantil
que conta com umha enorme for-
ça no seio da Universidade. 
Porém, este último episódio com
resultado de morte talvez venha
confirmar o começo de um declí-
nio das tradiçons académicas
que já se adivinha há tempo. Ca-
da vez há mais pessoas que asso-
ciam este costume com umha es-
pécie de bullying coletivo e orga-
nizado e nos últimos anos sur-
giu, entre outras iniciativas, um
comunicado contra as tradiçons
académicas assinado por nume-
rosos intelectuais portugueses e
até umhas contundentes decla-
raçons antipraxistas de um mi-
nistro português.

o punjali é o idioma
característico da fé da

comunidade dos sijs

cresce rejeiçom à Praxe na sequência da morte de seis estudantes num ritual Praxista em lisboa
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Como nasceu a ideia de 

criar a Eira da Xoana?

Entre 99 e 2006 vivêmos umha
etapa de conflitos polas barra-
gens que queriam constroir no
Alto Ulha. Criou-se umha plata-
forma entre várias associaçons,
entre as que estava AdEGA. Al-
gumhas pessoas filiamo-nos a
ela para estar mais informadas
e organizadas ante a ameaça
das barragens. Nom queriamos
ser simplesmente “os do nom”,
assim que pronto nos propuge-
mos acçons de celebraçom do
nosso entorno, como as baixa-
das em rafting polos torrentes.
Fomos criando umha rede de
pessoas com os mesmos interes-
ses, e logo demos com os restos
do que era a Casa da Xoana. O
lugar estava comesto polas sil-
veiras, mas dava-nos mui boas
vibraçons. Propugemo-nos ar-
ranjar o espaço, com o colchom
de AdEGA e a ajuda de muitas
pessoas da zona. 

A dia de hoje contades com col-

meias, terrenos, a casa,… Quan-

tos recursos a gestionar!

Todo passa pola autogestiom,
partindo da ideia de criar um es-
paço autosuficiente, como era
umha casa rural galega há qua-
renta anos. As colmeias, por
exemplo, era umha ideia que ti-
nhamos desde o princípio para
recuperar a tradiçom do mel,
com a ajuda da Associaçom Ga-
lega de Apicultores. Hoje conta-
mos com umhas onze, cada pes-
soa umha ou duas, mas gerimo-
las entre todas. Temos também
duas burrinhas farinheiras, que
é espécie tradicional galega e a
que leva centos de anos adapta-
da ao nosso de meio, como a
própria gente, a cultura, ou o
idioma. Aparte disso, para con-
seguir cobrer os gastos da casa
vendemos camisolas, cousas de
AdEGA, fazemos visitas com
caixa solidária… Intenta-se que
seja autosuficiente. 

O projeto de reabilitaçom da

casa recebeu vários prémios a

nível galego. Como foi esse

processo?

Foi um processo trabalhoso mas
emocionante, que contou com um
projeto da arquiteta Ángeles Cas-
tro detrás. Começámos com um-
ha fase de eliminaçom da maleza
que durou dous meses. Promove-
mos também a recuperaçom dum
caminho que era de uso público,
umha típica corredoira, e da to-
ponímima do lugar. Pouco a pou-
co foi-se acondicionando, e já em
2010 abriu as suas portas total-
mente restaurada. É um espaço
mui querido para nós, com muita
actividade arredor.

Tedes mesmo visitas de aluna-

do à casa, como as que terám

lugar o vindeiro 14 de feverei-

ro sob o título “Namora a tua

árvore”. Qual é a percepçom

das cativas e cativos que rece-

bedes do rural galego?

Há de todo… Vinherom nenas e
nenos de Lugo cidade, mas tam-
bém outros de centros de ensino
de Agolada, que tenhem maior

conhecimento do meio e das ac-
tividades rurais. Com eles faze-
mos jogos, caminhadas, vemos a
casa,… É umha actividade atrac-
tiva, sempre marcham muito
contentes e recordam muito bem
o que vírom. 

A vossa agenda está cheia de ce-

lebraçons rurais, nom é?

É! Como dim os velhos, antes o
dia a dia estava cheio de trabalho,
mas também de festa. Celebra-
mos os solstícios com umha festa
mui bonita, e este ano começare-
mos também com o equinócio de
primavera. Recuperamos tam-
bém o entruido popular e os can-

tos de reis, e fazemos a Festa da
Sidra, com a que recuperamos to-
do esse ritual da elaboraçom dum
produto com muita tradiçom na
Galiza interior. 

E pronto celebraredes também

a V Feira na Eira!

Sim! É umha feira onde se combi-
nam os produtos agrícolas, sobre-
todo ecológicos, e a artesania. É
um ponto de encontro importante
para a gente da zona; umhas ve-
nhem com ôvos, outras com pam,
outras com pulseiras… A Casa
converte-se num espaço de jantar
e também de palestras relaciona-
das com o tema da alimentaçom,
a cultura, e a natureza. Os conce-
lhos de Agolada e Palas também
começárom a colaborar, vendo a
projeçom que tinha a actividade
nos meios. Há gaiteiros, polvo,
cursos de cestaria e olaria, jogos
para crianças… É como umha fei-
ra de antes, vá!

Proponhedes também a com-

pra de terra com fins ecológi-

cos. Como está sendo acolhida

esta iniciativa?

Boa! É umha campanha orienta-
da à compra de terra para re-
criar ecosistemas próprios da
zona. Nós mercaramos media
hectare de terra perto da casa, e
um colectivo afim cedeu-nos ou-
tra media. Ai plantámos casti-
nheiros, umha produçom mui in-
teressante tanto a nível ecológi-
co como económico. 

O 22 e 23 deste mês realizades

as jornadas rurais, em colabora-

çom com o Colectivo Xixirin e a

FRUGA. O rural galego pede

gente, tal e como reza no título?

Evidentemente. Há tanto por fa-
zer, e tanto desemprego fora!
Nas jornadas falará gente nova,
que tem projetos na zona, e con-
tará como é possível  crer e vi-
ver no rural, com muita quali-
dade de vida, ademais. Fai falta
gente para todo, de cultivar os
campos até pôr em valor o pa-
trimónio, porque temos um país
mui rico em todos os aspetos.
Só aqui temos um castro, restos
dum castelo alto-medieval e ou-
tro do XIV, os torrentes, o Cami-
nho Real,… A gente tem que co-
nhecer todo isso!

Pensades que os movimentos

sociais tenhem suficiente pre-

sença no rural?

Nom, falta muito caminho por an-
dar. Malia todo, cada vez existem
mais projectos como o nosso, que
combinam o formato teórico, de
reflexom e formaçom, com o prá-
tico. Cada local, cada colectivo de
gente, tem que dar com a fórmula
que lhe funcione melhor, mas é
imprescindível juntarmo-nos e
criar rede. Há muito por fazer, e
de jeito individual nom podemos. 

dito e feito

“O rural precisa de gente que se 
organize, resta muito por fazer!”

“todo passa pola autogestiom, como era
umha casa rural galega há quarenta anos”

entrevista a marcial barral, membro da eira da xoana

O.R. / Com sotaque de Palas, Marcial apura as palavras para nos falar das ma-
çás galegas, dos burros farinheiros, do castinheiro, das corredoiras, de cas-
telos alto-medievais,… e da Eira da Xoana. Este espaço reabilitado em Ramil
(Agolada) é um dos muitos centros sociais do rural que trabalham porque se

herde toda essa sabedoria das galegas e galegos que conhecêrom e coidá-
rom a terra em que moramos. Nengumha data melhor para conhecer esta ini-
ciativa vinculada a ADEGA que os próximos 22 e 23 de fevereiro, quando rea-
lizarám as jornadas “O rural pede gente”. 

“fai falta gente para
todo, desde cultivar a
valorizar o património”

“quando nos visitam,
as crianças sempre 

marcham contentes”

“na feira na eira
combinamos 

ecologia e artesania”
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em anÁlise se bem está a se constatar umha tendência para a ‘reintegraçom’ do
galego de muitos indivíduos, diversos factores afastárom alguns outros

RUBÉN MELIDE / A vida cultural
num país cuja língua, para além
de minorizada, conta com duas
ou mais ortografias, algumha de-
las proscrita, nom é precisamen-
te um caminho de rosas para os
utentes do idioma próprio, me-
nos ainda para os ativistas. Se
bem nos últimos anos está a se
constatar umha tendência clara
para a reintegraçom do galego
de muitos indivíduos, nomeada-
mente dos mais comprometidos
com o idioma, elementos como a
discordáncia com as entidades
promotoras de certa norma, a
perseguiçom, a incompreensom
ou mesmo a proibiçom explícita
conseguírom afastar do caminho
do NH e reisolar nom poucas
pessoas. Vá por diante que a von-
tade deste artigo nom é a estig-
matizaçom, a delaçom de traido-
res nem a denuncia de supostas
incoerências; antes bem a identi-
ficaçom dos entraves que se co-
locam no caminho das e dos
amantes do idioma. Quem nom
conheceu –no liceu ou na univer-
sidade, por exemplo- pessoas
com fortes conviçons a respeito
da unidade da língua cuja prática
nom era a ortodoxa por algum
dos motivos antes referidos? 

‘Camaleons’ e ‘cavalos de Troia’
Se dermos umha vista de olhos
no livro Galego, português, gale-

go-português (Através, 2013*),
em que 56 figuras relevantes da
cultura galega exprimem a sua
visom acerca da língua, compro-
varemos que nom tem nada de
inusual o facto de se defender a
unidade da mesma ainda empre-
gando a ortografia chamada de
oficial, quer dizer, a resultante
das modificaçons implementa-
das em 2003 sobre as Normas

Ortográficas e Morfolóxicas do

Idioma Galego de 1982. A ante-
dita reforma ortográfica deixou
sem utentes as normas reinte-
gracionistas de mínimos da Aso-

ciación Sócio-Pedagóxica Gale-

ga, que vinham empregando o
semanário A Nosa Terra, o BNG,
a CIG e as organizaçons deste
campo político, toda vez que,
umha vez obtido o acordo, estes
sectores ficárom inseridos no de-
nominado consenso normativo.
Porém, tal inserçom e os seus
efeitos palpáveis na prática orto-

gráfica nom implicárom umha
mudança na filosofia de fundo
destes coletivos a respeito da lín-
gua. Como amostra, podemos
colocar o professor Xosé Ramón
Freixeiro Mato, quem defende
um afastamento do galego detur-
pado e um achegamento ao por-
tuguês, mas desde a norma
atualmente vigorante.

Precisamente na obra de Frei-
xeiro Mato Lingua galega, nor-

malidade e conflito (Laiovento,
1997) som refletidas umhas pa-
lavras de María Xosé Queizán,
escritora galega em língua oficial

que podem resultar muito ilus-
trativas a respeito da posiçom
que nos ocupa: 

“Non existe o galego-portu-

gués (sería como dicir castelán-

español). Portugal debe superar

o autoodio, o medo a recoñecer

os principios e admitir orgullosa-

mente que fala Galego, o roman-

ce derivado do latín vulgar. Or-

gullosamente, tanto porque a

eles, ao teren conseguido a inde-

pendencia de Castela, se debe a

permanencia do idioma e a eles

tamén a súa conservación, ex-

tensión e prestixio. Aquí na Gali-

za debemos superar a mentali-

dade colonizada e adoptar a po-

sición forte. Proclamar que o ga-

lego é a lingua de millóns de per-

soas em varios continentes, com

cultura e literatura importantísi-

mas e unirnos a elas, falando co-

mo falamos. O Goberno Galego

tem a obriga de publicalo, de di-

fundilo nos países onde se usa, e

de normalizar a situación”.

Partilhando a filosofia de
Queizán e Freixeiro Mato, e pro-
logado por este último, aparece
em 2013 o livro Como ser reinte-

gracionista sem que a familia

saiba, da autoria de Eduardo S.
Maragoto e resenhado na seçom
Entrelinhas do anterior número
deste jornal. Se bem se trata de
um manual didático que visa a
limpeza do idioma a respeito de
eventuais castelhanismos e o
achegamento à versom interna-
cional da língua dentro dos pará-
metros da normativa do ILG,
cumpre nom esquecermos a co-
nhecida filiaçom reintegracionis-

ta de máximos do autor. O cama-
leom que percorre a capa do ma-
nual, como dizíamos na resenha,
nom parece estar isento de signi-
ficado nem de ironia.

Viagem de volta?
Um dos argumentos mais empre-
gues polos sectores do campo
reintegracionista costuma ser a
potencialidade internacional da
língua umha vez banidos os Ñ,

LL ou certas construçons decal-
cadas diretamente do castelha-
no. Assim, se concordarmos com
quem isso afirma, poderíamos
pensar que reintegrar a nossa
língua é empreender umha via-
gem, nem só para as nossas pró-
prias origens, mas para os cinco
continentes onde o idioma é fa-
lado. E claro, se a reintegraçom é
a viagem de ida, o reisolamento

seria a viagem de volta... Que há
de acertado neste plantejamen-
to? Tudo e nada, porventura. Co-
mo dizíamos acima, a assunçom
,mais ou menos pontual, da nor-
ma isolacionista na prática orto-
gráfica nom implica umha mu-
dança na filosofia de fundo a res-
peito do galego.

Existem cripto-reintegracio-

nistas devido a factores exter-
nos? O arqueólogo Antón Malde,
ainda acreditando na unidade da
língua, fala em “contextos pro-
fissionais que impedem desen-
volver a prática legítima”, nom
sem assinalar que para ele o ga-
lego está por cima de escolhas
normativas concretas, mostran-
do o seu cansaço a respeito do
que denomina “liortas cainitas”.
Apesar da sua filosofia reintegra-
cionista, considera que a dia de
hoje é mais fácil chegar ao con-
junto da populaçom galega atra-
vés da norma oficial, a despeito
de pensar que “quem nom tentar
participar na lusofonia desde a
galeguidade está a perder umha
oportunidade extraordinária”.

Por sua banda, Edelmiro Ló-
pez, professor da Faculdade de

Ciência Económica da USC, em-
pregou a normativa da AGAL en-
tre meados da década de 80 até
fins da de 90, tendo empregado a
ortografia reintegrada na sua te-
se de doutoramento (parte da
qual obtivo um prémio a nível es-
tatal, mas nom pudo ser publica-
da no País por causa da ortogra-
fia), assim como em aulas e pu-
blicaçons. A dia de hoje, López
manifesta que “o galego nom fai
sentido fora do tronco galego-
português”. Se deixou o emprego
da normativa da AGAL, associa-
çom da que é sócio na atualidade,
nom foi polos problemas que lhe
podia plantejar com a instituiçom
para a que trabalhava, pois leva-
va anos -precisamente aqueles
em que estivo sujeito a maior pre-
cariedade laboral- a empregá-la.
Como inconveniente da prática
reintegrada, López salienta o fac-
to de “condicionar muito a receti-
vidade ao que dizia ou escrevia
por parte de muita gente”. Aliás,
também fai referência a umha
“deriva filologista” que se deu na
AGAL desde fins da década de
80, se bem considerando que re-
centemente se está a corrigir. O
professor pom ênfase na conti-
nuidade das suas ideias a respei-
to da língua, assim como na sua
posiçom de defesa do reintegra-
cionismo em qualquer debate
que se produzir.

Estamos todos os que somos?
Se bem menos polarizado do que
antano, o panorama que deixam
entrever novas visons e práticas
-como aquilo que demos em cha-
mar de cripto-reintegracionismo

ou reintegracionismo desde a

norma oficial- resulta interessan-
te e mesmo sugestivo de cara ao
futuro. Se podemos extrair umha
liçom, essa consiste no facto de a
assunçom de tais ou quais posi-
çons de fundo a respeito do que
é (e especialmente do que deve
ser) o galego nom ser quantificá-
vel polo emprego do Ñ ou do NH.
da mesma maneira que umha
pessoa pode aprender português
na Galiza partindo de uns postu-
lados radicalmente isolacionis-
tas, existem defensores da uni-
dade da língua camuflados na
norma oficial. E com certeza que
os segundos som bem mais do
que os primeiros.

a assunçom de tais
ou quais posiçons de

fundo a respeito do
que é e especialmente
do que deve ser o galego
nom é quantificável polo
emprego do Ñ ou nh

a assunçom da norma isolacionista nom imPlica umha mudança na filosofia a resPeito do GaleGo

Do NH para o Ñ?
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Cada mês de setembro dos últi-
mos trinta e cinco anos, milha-
res de pessoas congregam-se
na itinerante Romagem de
Crentes Galegos que organiza
a associaçom Irímia com dous
eixos principais de celebraçom:
a fé cristá e a galeguidade. Esta
romaria encena o trabalho
constante que a Igreja de base
galega está a fazer a partir de
posiçons afastadas dos pará-
metros conservadores das dou-
trinas eclesiásticas dominan-
tes; um trabalho que se desen-
volve em diversas paróquias e
comunidades de base espalha-
das polo País. Muitas das pes-
soas que participam desta Igre-
ja de base comprometem-se
também com a luita de diversos
movimentos populares e cha-
mam à cidadania a deixar de ver
a Igreja como um ente hierár-
quico e reacionário.

A. LOPES / Foi de acordo com esses
princípios de fé e galeguidade que
em 1984 nasceu a Coordenadora
de Crentes Galegos, que reúne di-
versas comunidades cristás de ba-
se e associaçons dumha longa tra-
jetória e experiência como a As-
sociaçom de Crentes Galegos Irí-
mia. Um dos membros da Coor-
denadora, Josecho Barca, define
Igreja de base como “a oposta à
Igreja hierárquica” e explica que
as suas comunidades “se nu-
cleiam arredor de umha paróquia,
mas também as há de outra tipo-
logia, como as pessoas que se reú-
nem em coletivos mais amplos”.
Por isso, Barca considera a Igreja
como “umha comunidade de co-
munidades, de pessoas que se or-
ganizam para viver a fé”.

Um dos traços mais definitórios
da Igreja de base é a sua crítica às
estruturas e doutrinas da Igreja
dominante, mas também o é o tra-
balho que desenvolve na rua parti-
cipando em diversas mobilizaçons
sociais e misturando-se em muitas
ocasions com o laicado. “O que
nós chamamos Reino de deus po-
de ser o mesmo que os laicos defi-
nem como umha sociedade mais
justa e igualitária”, salienta Barca,
quem assinala que umha parte do

seu compromisso religioso tam-
bém é essa participaçom nos mo-
vimentos sociais. “Participar dos
movimentos sociais para nós nom
é estar com a nossa faixa. Quase
todo o mundo que está na Coorde-
nadora fai parte de plataformas,
sindicatos...”, acrescenta. Igual-
mente, Barca explica que para a
assembleia de Redes Cristianas,
entidade que reúne diversas co-
munidades de base do Estado, que
tivo lugar recentemente em Com-
postela se escolheu o lema Provo-

cando rebeldias precisamente “po-
los temas urgentes que estamos a
tratar, é momento de provocar re-
beldias. Chamou-nos a atençom
que esta mensagem surpreendes-
se, isso vem a dizer que os meios
relacionam a palavra Igreja com
as mensagens da Igreja hierárqui-
ca... Há que lembrar que Jesus foi
um rebelde e que por isso foi con-
denado à morte”.

As pessoas que participam nas
comunidades de base e procuram
recuperar essa mensagem rebelde
sabem que a Igreja desempenhou
um papel especialmente reacioná-
rio na história, em particular na his-
tória recente do Estado espanhol,
dada a hegemonia do nacional-ca-
tolicismo que imperou durante a
ditadura franquista. Mas Barca in-
dica que ademais dessa entidade
dominante sempre estivo presente
também “umha igreja rebelde e
contestatária” e di que gente crente
trabalha em projetos como o da
banca ética Fiare ou na reivinidica-
çom de umha renda básica.

Sobre a organizaçom interna da
Igreja católica, Barca assinala que
as reivindicaçons fundamentais
passam por “umha Igreja mais de-

mocrática, que o papel da mulher
seja igual ao do homem ou que se
preste menos atençom aos proble-
mas morais e mais às necessida-
des da gente”.

A memória de Egéria
As próprias mulheres que partici-
pam da vida religiosa levam anos
a se organizar para visibilizar o
papel da mulher na Igreja e com-
bater o patriarcado imperante na
instituiçom. Assim, em 1996 nas-
cia o coletivo das Mulheres Cris-
tás Galegas-Egéria, num momen-
to em que um documento assina-
do polos bispos espanhóis fora
considerado como “insultante”
para a mulher. Marisa Vidal, que
participa das Mulheres Cristás
Galegas, explica que “o papel da
mulher na Igreja está mui desva-
lorizado e tínhamos o interesse de
fazer-nos ouvir como parte da
Igreja que somos”, engadindo que
na Egéria “trabalhamos para fazer
um diálogo entre feminismo e teo-
logia, em conexom com outros co-
letivos do Estado”.
Por que o nome de Egéria para a
associaçom? “Egéria foi umha
mulher galega do século IV que
peregrinou à Terra Santa, com a

ideia de descobrir por ela mesma
os lugares do Antigo e Novo Tes-
tamento. Ela ia como encarregada
de um grupo de mulheres que ha-
via na Galiza e foi escrevendo um
diário da viagem”, conta Vidal,
quem precisa que esta figura lhes
pareceu representativa de como
fazer um percurso próprio dentro
da Igreja católica.

As Mulheres Cristás Galegas
participam da Marcha Mundial
das Mulheres e mantenhem rela-
çom com os movimentos feminis-
tas. Vidal reflete sobre a luita a de-
senvolver polas mulheres na Igre-
ja, onde “há um patriarcado con-
sagrado, com toda essa ideia do
sagrado arredor do homem e do
homem como representaçom e
imagem de deus. É preciso aca-
bar com todo isso. As mulheres
também somos imagem de deus
e também podemos ser represen-

taçom”. Assim, as Mulheres Cris-
tás Galegas procuram fazer umha
releitura da Bíblia escrita polos
homens e resgatar a parte femini-
na oculta nas escrituras. Vidal in-
dica que na Bíblia deus é descrito
de muitas maneiras, mas imperou
a imagem de um deus-Rei e es-
queceu-se, por exemplo, a ima-
gem de um deus-Sabedoria. E do
mesmo jeito esquecérom-se as pa-
rábolas nas quais Jesus falava de
mulheres ou as curaçons realiza-
das por ele também a mulheres. 

Vidal pensa que a criaçom de
umha Igreja igualitária nom pode
passar por um “sai tu para que me
ponha eu”, expondo que nom é
umha luita por que as mulheres
acedam aos postos de poder. “En-
tendo que nom tem que haver
nem príncipes nem princesas na
Igreja”, salienta. “Nom me inte-
ressa ser cura se isto significa que
vou ser mais do que o resto da
gente”. Assim, a batalha estaria
em alterar o esquema atual e re-
colher ideias como as expressa-
das no Concílio Vaticano II em que
“se falava da Igreja como o povo
de deus e de que todas as pessoas
temos a mesma dignidade”, assi-
nala Vidal.  

reinventando a reliGiosidade PoPular

Movimento cristám de base: 
reconstruindo os pilares da Igreja

“as mulheres 
também somos 

imagem de Deus”

a romaria de irímia
tem dous eixos: a fé

cristá e a galeguidade

“há que lembrar que
Jesús foi condenado
por ser um rebelde”
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Mural exposto às portas da paróquia
do Cristo da Vitória, em Coia



As Mulheres Cristás Galegas ar-
ticulam também um espaço pró-
prio para as mulheres para darem
resposta ao discurso e comporta-
mentos dominantes na Igreja. As-
sim o explica Marisa Vidal: “As
mulheres temos um problema mui
gordo, que é que fomos educadas
todas no patriarcado. Sempre se
tende a que se há um homem que
fala eu calo, a ficarmos um pouco
por debaixo... O que buscamos na
associaçom é criar espaços onde
nós tenhamos a nossa palavra e
escuitar-nos as umhas às outras,
porque logo sais por aí e o discur-
so dominante afoga-te muitas ve-
zes, e é necessário escuitar discur-
sos e experiências particulares”.

A experiência de Coia
A Paróquia do Cristo da Vitória, no
bairro viguês de Coia, acolhe di-
versas comunidades de base e leva
anos a desenvolver umha constan-

te açom social polo desenvolvi-
mento do bairro e luitando contras
as desigualdades que padecem as
pessoas mais empobrecidas. Um
dos frades dominicanos que resi-
dem na paróquia, Emilio Suárez,
explica que as comunidades de ba-
se de Coia “pretendem viver as pri-
meiras comunidades de Jesus, nas
quais opçom fundamental eram os
pobres” e assinala que desta pers-
petiva “sempre imos ser críticos
com o poder” e que “luitamos por
que a fraternidade entres os seres
humanos seja real”. 

A Paróquia do Cristo da Vitória
nasceu nos anos 70, época na qual
Vigo estava a medrar e a atrair
gente procedente do rural para
converter-se em mao de obra nas
diversas indústrias da cidade. Pre-
cisamente, o bairro de Coia é um
dos espaços nos quais se instalara
esta populaçom trabalhadora.
“Quando vinhemos para acá vi-

mos que havia um défice de todo”,
explica o dominicano Emilio Suá-
rez. “A gente vinha do rural e en-
contrava-se com umha cultura ur-
bana que rachava completamente
os seus esquemas de segurança e
relaçom. Individualmente esta-
vam a sofrer umha problemática
tremenda. Entom, começamos a
convocar a gente para que se des-
se de conta de que o problema es-
tava numha estrutura que lhes fa-
zia sofrer todo isso. Assim, se ini-
ciárom as reivindicaçons segundo
o que decidia o povo e fomos con-
seguindo cousas que iam humani-

zando o bairro”.
Um dos espaços mais emblemá-

ticos da paróquia é a do parque da
Bouça, lugar que Suárez nom du-
vida em definir como “santuário”
polas dúzias de anos de luita para
que esta zona verde nom fosse en-
golida pola especulaçom urbanísti-
ca. “Para nós, isso é um santuário
porque nos lembra muitas luitas,
alegrias, penas, riscos, incertezas,
todo um sem-fim de cousas...”, afir-
ma Suárez. Na atualidade fai-se
periodicamente umha festa para
celebrar a pervivência da Bouça,
um momento de celebraçom onde
se reúnem pessoas crentes e nom
crentes. “Para o crente tem tam-
bém um sentido religioso, pois é
fruito dum compromisso sério, pa-
ra os nom crentes é umha festa em
que se celebra umha luita que du-
rou 40 anos”, indica Suárez. 

A paróquia do Cristo da Vitória
está conformada por umhas 17 co-

munidades populares de base, on-
de participam cerca de 300 pes-
soas. Muitas delas som laicas e
Suárez destaca a igualdade abso-
luta que se dá entre as pessoas que
participam. “Aqui o laicado e os
que somos de umha ordem reli-
giosa estamos em igualdade de
condiçons, nom há diferença en-
tre home e mulher, entre homos-
sexual e heterossexual... Vivemos
em igualdade e as relaçons som
umhas relaçons francas”, aclara
Suárez. Umha das liçons que se
pode tirar dos anos de experiência
da paróquia de Coia é que “a pra-
xe é a única maneira que pode fa-
zer avançar umha realidade que é
profundamente injusta”, reflexio-
na Suárez. “Há que fazer ver que
isto é possível, a igualdade é pos-
sível e de feito estamos a viver na
igualdade. Entrar a discutir com
determinado tipo de mentalidades
é improdutivo”.
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Língua galega e liturgia
A.L. / Segundo expóm Josecho Bar-
ca, também é objetivo da Coorde-
nadora de Crentes Galegos “de-
fender as causas da Galiza” e sa-
lienta o trabalho que realiza a As-
sociaçom Irímia, que conta com
umha publicaçom quinzenal em
língua galega e com focagem de
País e leva já mais de trinta e cinco
anos convocando a romagem de
crentes que cada ano decorre num
lugar diferente da Galiza e à que
acodem milheiros de pessoas. 

Umha reivindicaçom básica no
caminho cara umha galeguiza-
çom da Igreja é o emprego da lín-
gua galega na liturgia, umha ba-
talha que nom está ganha e na

qual mesmo se percebe umha in-
voluçom. Nos anos 60 e 70, em
boa medida devido às ideias de
renovaçom emanadas a do Con-
cílio Vaticano II, umha parte do
clero galego começou a realizar
colóquios, avançando nalgumhas
paróquias na galeguizaçom da li-
turgia. Na sua obra A igrexa ga-

lega, Francisco Carballo destaca
especialmente a equipa de Riba-
dávia como pioneira neste com-
promisso. Assim, Carballo indica
que desses colóquios nas paró-
quias surgírom as revistas Encru-

cillada e Irimia. Na altura, mes-
mo alguns membros da hierar-
quia eclesiástica refletiam arre-

dor do emprego do galego nas ce-
lebraçons, como foi o caso do
cardeal Quiroga ou do bispo de
Mondonhedo Miguel Araúxo.

Também é de salientar o trabalho
realizado por teólogos como Xo-
sé Chao Rego ou Andrés Torres
Queiruga na traduçom de textos
religiosos e de oraçom.

O passo mais relevante que se
deu para a galeguizaçom da Igre-
ja foi o chamado Concílio Pasto-
ral da Galiza, iniciado em 1974 e
que contou com um total de cinco
reunions. Segundo recolhe Fran-
cisco Carballo na obra citada, so-
bre o idioma veicular das litur-
gias este Concílio determinou
que “é vontade do Concílio que
nas igrejas das cidades se chegue
a celebrar polo menos umha mis-
sa em galego nos dias feriados. O

mesmo se diga dos demais sacra-
mentos”. Também se expunha
que nas bisbarras galego-falan-
tes os cultos deveriam celebrar-
se em galego, mas a falta de com-
promisso da grande maioria do
bispado e do clero galego contri-
buiu para que tais propostas caís-
sem no esquecimento. Além dis-
so, segundo opinam alguns cren-
tes de base, a um nível global o
papado de Joám Paulo II provo-
cou certa involuçom na Igreja,
provocando que o trabalho das
comunidades de base nascidas
ao abrigo do Vaticano II se visse
cada vez mais silenciado e oculto
para o grande público. 

“luitamos porque a
fraternidade entre os
humanos seja real”

chao rego ou torres
queiruga traduzirom

vários textos religiosos

“luitamos porque a
fraternidade entre os
humanos seja real”



Costumavas assistir com bandei-

ras ao pavilhom? Que mudou no

dia em que te denunciaram?

Eu pertencia a umha penha apolíti-
ca, e estivem a levar durante um
tempo a estreleira. deixei de levá-la,
porque parece que a alguém do gru-
po nom lhe agradava muito e nom
me importei demasiado no momen-
to com aquilo. Mas dali a uns anos,
a uns rapazes que sentavam na ban-
cada perto de nós, os 'seguratas' fo-
ram retirar-lhes a bandeira. Eu co-
mecei a levá-la de novo para protes-
tar. E assim começou o assunto: par-
tido após partido com problemas
porque vinham ordenar retirá-la, eu
a perguntar-lhes o porquê de tal or-
dem, e só davam escusas baratas.
Num momento passei a levar a ban-
deira de 'Que Voltem Para a Casa', e
de primeiras com essa nom havia
problema, suponho que nem sa-
biam o que significava. Mas o dia da
'Copa Galicia' gente das afeiçons do
Breogán, do Ourense e do Corunha
estivérom com estreleiras sem pro-
blema -fora o de terem que as es-
conder para passá-las dentro-. An-
tes do jogo eu mais um companhei-
ro sacamos as bandeiras, e ache-
gou-se um de segurança. Exigiu-nos
retirá-las e quando pedimos expli-
caçons dixérom que era para “nom
incitar à violência”, que é a explica-
çom que dam sempre.

Que mudou entom nesse dia?

Pedim algumha explicaçom mais
séria, e falar com quem tinha or-

denado o veto. Subimos para a
entrada do pavilhom e foi entom
que a polícia espanhola véu para
nós com tom agressivo: “Guarda
a bandeira e ponto, que tu nom
tés que falar com ninguém. Nom
che temos que dar nengumha ex-
plicaçom”. Neguei-me e foi quan-
do me vinhérom identificar, e ao
ver que um deles nom levava o
número da placa à vista pedim-
lho. Nom me deu número, e aí
comprovei que pedir-lhes que se
identifiquem é umha cousa que
os incomoda muitíssimo, nom sei
por que. dixérom-me que me
iam botar do pavilhom, sem ex-
plicaçons. dei-lhes o meu bilhete
de identidade, e pedim o número
do polícia. dixem que nom me ia
mover até conhecer o número e
ai começárom os empurrons le-

vando-me para umha esquina.
Chegárom quatro companheiros
da penha para se interessarem
por mim, e os polícias seguírom
a empurrar-me até tirar-me no
chao contra umhas cadeiras que
havia lá acumuladas. Um dos
companheiros fijo por tentar fil-
mar e já o polícia que estava sem
identificar foi contra ele. A irmá
do rapaz tentou entrar no meio
para proteger o irmao e levou
dous porraços. depois ainda lhe

deu ao irmao dela e finalmente
rematamos quatro pessoas ex-
pulsas. A rapaza foi ao hospital e
com o parte de lesons foi à esqua-
dra policial a apresentar denún-
cia, mas nom lhe deixárom com
a escusa de que tinha que aguar-
dar a chegarem os polícias que
vinham do pavilhom. Ela tem 21
anos e entre umha cousa e outra
a mae e o pai convencêrom-na de
deixar a cousa aí. Houvo de ser
isso de saberem que havia um
parte de lesons, que eles começá-
rom o procedimento de denún-
cia, por desobediência.

Seguiste assistindo os partidos?

O seguinte era um Obradoiro -
Madrid polas vítimas do acidente
de Angrois e eu a esse nom fum.
E ainda a gente da penha fijo um-

ha espécie de 'greve', nom ocu-
pando a bancada durante o prin-
cípio do partido em sinal de pro-
testo polo que nos passara. Ficá-
rom na parte de acima, na entra-
da, e outra vez os da segurança
fôrom com mau tom, até a um
companheiro ameaçou-no um
deles dizendo-lhe “vamos para
fora que che explico ali”.

E em partidos posteriores, voltas-

te tentar entrar com a bandeira?

Nom, nom repetim logo da ex-
periência aquela. Sim me pas-
sou também no futebol, no par-
tido Celta-Athletic, que estivé-
rom também a roubar-nos ban-
deiras e até à gente roubavam-
lhe camisolas.

Já me falaste de umha certa rea-

çom por parte da afeiçom da tua

penha. Houvo algumha reaçom

por parte do resto do público,

ou da diretiva?

O basquetebol aqui é basquetebol
e pouco mais. Nom costuma haver
atividade reivindicativa de nen-
gum tipo. E quanto à diretiva,
dous dias depois do tema este
acheguei-me aos escritórios a pe-
dir explicaçons ao diretor despor-
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“apertárom-me as 
algemas muito, 
pugérom-se-me 

as maos moradas 
e tivem cortes 

nos pulsos”

“Tivérom-me toda a noite nos 
calabouços sem avisarem ninguém”

fran braGado, siareiro do obradoiro aGredido Pola Polícia

XOÁN R. SAMPEDRO / Fran Bragado é um moço de 19 anos, afei-
çoado do clube de basquetebol Obradoiro, que leva já várias
semanas sem assistir aos jogos deste. Para além de sofrer
em repetidas ocasions a censura ideológica que a polícia

espanhola exerce nos espaços desportivos, padeceu no
passado mês de setembro -e mais recentemente em janei-
ro- dous episódios de violência física e falsas acusaçons
por parte dos corpos policiais.

“quando pedimos 
explicaçons dixérom

que era para “nom 
incitar à violência”



19a fundoNovas da GaliZa 15 de fevereiro a 15 de março de 2014

tivo, mas o único que fijo foi escu-
sar-se em que era umha decisom
marcada pola polícia espanhola e
que aí nom se podiam meter, por-
que vem da Lei do desporto. Tam-
bém nom se figérom responsáveis
pola intervençom da segurança
privada nem nada.

Vés de sofrer um outro episódio

de violência no mesmo cenário...

Jogávamos contra o Estudian-
tes madrileno, que tenhem um-
ha claque anti-fascista com a
que temos mui boa relaçom, e
com a qual já tivera problemas
a polícia a anterior vez que vi-
nheram. Num momento dado,
estava eu a comprar algo de co-
mer, e vim a polícia levando pa-
ra fora um colega meu. Ache-

guei-me a perguntar que passa-
va e por que o estavam a botar.
Perguntárom-me se era o meu
amigo e quando dixem que sim
respostárom-me “ala, tu tam-
bém para fora”. dixem-lhes que
nom ia para fora, que nom po-
diam botar-me assim, e já come-
çárom a agarrar-me. Soltei-me
e já por trás me lançárom para
o chao, pugérom-me cara abai-
xo e com um joelho cravado aci-
ma das costas. Apertárom-me
as algemas muitíssimo, pugé-
rom-se-me as maos moradas e
tivem cortes nos pulsos. Até a
doutora berrou com os polícias,
quando me levárom polo Hospital.
Tenho um parte de lesons e de-
núncia por atentado, desobediên-
cia e resistência à autoridade.

Passaste a noite nos calabouços,

e nom dérom aviso a ninguém

Ao chegar pedírom-me um conta-
to e dei-lhes o número de umha
amiga, mas nom a chamárom. Mi-
nha mae acabou por inteirar-se
por minha tia, que se tivo que in-
teirar por alguém da penha. E de

facto, quando minha mae chamou
negárom-lhe informaçom algum-
ha sobre se estava ali. Afinal fô-
rom até a esquadra policial per-
guntar, polas quatro da madruga-
da. Falárom com a amiga a que ti-
nham que ter chamado e confir-
márom-lhe que estava ali. de
manhá passárom-me ao julgado a
declarar e até agora.

Como se vai assumindo umha si-

tuaçom assim?

Bom, na casa minha mae pois
mui preocupada, e mesmo eu
pois sem saber mui bem o que
fazer ou com quem contatar,
porque nom estás afeito a algo
assi. Logo através de pessoas
conhecidas contactei com Cei-
var e já atopei algo de informa-

çom e apoio. Mas também deixei
já de ir aos jogos do Obradoiro.
Nem sei se me deixariam entrar
de novo ou nom, nem fum per-
guntar. Escuitei que talvez nom
podia, mas a verdade é que já
nem che apetece voltar ali, ca-
brear-se... depois chegou o jul-
gamento [pola primeira oca-
siom em que foi expulso] e alu-
cinei com a história que tinham
preparada entre os polícias e os
'seguratas': que se eu fora vio-
lento desde o princípio, sem ex-
plicar como é que entom me
acompanhavam com toda a cal-
ma a falar com o responsável;
que se a rapaza agredida foi a
que se botou aos polícias... Sur-
preendêrom-me realmente os
'chanchulhos' que som os juízos. 

“Deixei já de ir aos
jogos do obradoiro.

nem sei se me 
deixariam entrar. a

verdade é que já nem
che apetece voltar ali,

cabrear-se...”

O poder nom quer ver ‘política’ nos estádios
a Polícia PerseGue qualquer reivindicaçom enquanto transiGe com os GruPos fascistas

A. QUINTIÁ / Mesmo sem ser um fenómeno novo, durante o último ano tenhem-se
repetido com umha frequência notável episódios de agressons policiais contra
seguidores e seguidoras -e nomeadamente contra aqueles mais marcados politi-
camente- durante os jogos desportivos de equipas galegas. Como traço domi-
nante, o empenho por parte dos corpos repressivos em evitar ou minimizar a pre-

sença de simbologia soberanista -ou feminista-, por 'incitar ao ódio'. Baseando-
se numha Lei do Desporto que nom fam valer nas ocasions em que é a simbolo-
gia exibida é filo-nazista ou nostálgica do regime nacional-católico do ditador
Francisco Franco, as entradas dos estádios som por vezes cenário de verdadei-
ras 'redadas' encobertas nom isentas de violência, quer física, quer verbal.

A perseguiçom das bandeiras ga-
legas com a estrela vermelha, as
que se venhem chamando 'bandei-
ras da pátria' ou 'estreleiras', nom
é um fenómeno novo para quem
costuma assistir jogos desportivos.
Vem acontecendo desde há anos
que os corpos repressivos persi-
gam e procurem 'capturar' estes
símbolos nos estádios do resto do
estado espanhol. Mas desde há
pouco mais de um ano, essa práti-
ca é exibida com mais frequência
nos estádios e pavilhons galegos
por parte dos serviços de 'seguran-
ça' estatais e privados.

Assim acontecia polos finais de
2012 no Multiusos Fontes do Sar,
em Compostela, onde joga o Obra-
doiro de basquetebol. Sem aviso
prévio e sem que nunca antes se ti-
vesse produzido problema algum,
um jovem foi ameaçado ao começo
dum partido com umha multa de
3000 euros no caso de nom retirar
a bandeira que tinha colocado na
bancada. No seguinte partido, este
jovem e mais o seu pai, junto com
outras pessoas que tencionavam
assistirem ao jogo, ficárom às por-
tas. “Nom nos deixavam entrar
sem guardarmos as bandeiras e
decidimos ficar na rua”, declara-
vam na altura para o portal Sermos

Galiza. E incidiam em que “nunca
se passou nada até justo após ga-
nhar as eleiçons o PP”. 

A diretiva do clube afirmava en-
tom que “nom mandou retirar as
bandeiras”, senom que “a restri-

çom vem por parte da polícia”. Es-
ta teria ameaçado com multas pa-
ra a equipa no caso de nom evitar
a presença da simbologia sobera-
nista no pavilhom, a raiz dos “pro-
testos verbais de algumhas pes-
soas” nom identificadas.

Conotaçons xenofóbicas
Nesta tónica de impunidade poli-
cial e perseguiçom às imagens de
identificaçom nom espanhola in-
serem-se também frequentes ce-
nas de agressom verbal dos far-
dados às afeiçons das equipas.
Um exemplo paradigmático tira-

va-o à luz o mesmo Sermos Gali-

za, que recolhia a experiência
dum siareiro do Celta ao que em
Madrid um polícia lhe roubou a
bandeira logo de lhe dar opçons:
“Ou me dás a puta bandeira ou a
tragas. Tu escolhes, follavacas”.
Esse afeiçoado, com costume de
viajar seguindo à equipa, afirma
que “como leves a bandeira na-
cionalista, vás ter problemas com
certeza, ou com a polícia, ou com
a segurança do estádio... ou com
os afeiçoados locais”. Assim sem-
pre, “fora os do Pais Basco, Cata-
lunha e algum outro”.

Também contra o feminismo
E no passado 15 de fevereiro, era
a luita feminista a que padecia a
repressom política no estádio
corunhês de Riazor. Umha faixa
de 12 metros com o lema 'Aborto
livre e gratuito' foi retirada pola
segurança privada do estádio no
partido que enfrentava ao des-
portivo da Corunha com o Spor-
ting de Xixom. Ficavam expos-
tas, porém, e como vem sendo
habitual nos estádios de futebol,
a simbologia filo-nazista dos Ul-
tra-boys, claque fascista da equi-
pa asturiana.

um polícia roubou a
bandeira dum

celtista logo de o
ameaçar:  “ou me

dás a puta bandeira
ou a tragas. tu

escolhes, ‘follavacas’”
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a cadeia de produçom destas ‘notícias’ sempre começa no aparelho
estatal, que transmite algumha informaçom aos meios dominantesmedia

Há algum tempo fum almorçar a umha
cafeteria e ao ler o jornal levei umha
grata surpresa. De quando em vez, aos
diários de taberna dá-lhes por "noti-
ciar" sobre isso que chamam Resis-
tência Galega e o perigo terrorista na
Galiza. Era um desses dias, mas a sur-
presa nom era pola nova -que nem
lembro que dizia-, mas por umhas
anotaçons feitas a caneta azul nas
margens do papel. Como quem vai
corrigindo um exame, a pessoa que
apanhou o jornal antes que eu fora
apontando todas as incorreçons do
texto desde o ponto de vista profissio-
nal jornalístico. A página tinha quase
mais tinta azul do que preta. O voca-
bulário empregue nessas particulares
notas de rodapé e a situaçom física da
cafetaria em que se atopava figerom-
me deduzir que a autora das corre-
çons fora umha estudante de jornalis-
mo. Depois de ler a página, só enga-
dim mais umha linha própria: su-
blinhei o lugar onde estava as-
sinada a notícia, "Madrid".

W.SMITH  / Pouco importa nestes
casos se está assinado com o no-
me de um redactor, com as siglas
de umha agências de notícias ou
directamente como “redaçom”.
O processo de elaboraçom do
produto é quase sempre o mesmo.
Que umha destas informaçons esteja as-
sinada em Madrid simplesmente explicita
que nom se consultou nengumha fonte
do âmbito galego nem se trabalhou sobre
o terreio. A informaçom procede apenas
dos organismos oficiais do Estado.

Nesta cadeia de produçom, o primeiro
passo sempre é o mesmo. O aparelho ju-
dicial ou o Ministério de Interior, quer di-
rectamente quer através dum corpo poli-
cial, transmite umha informaçom às
agências de notícias e aos jornais domi-
nantes. Esta transmissom podem-na fa-
zer através dumha nota ou umha rolda
de imprensa -habitualmente de acesso
público- ou através dumha filtraçom di-
recta às principais agências e médios. Os
médios entom limitam-se a reproduzir
esta informaçom -citando a fonte para
manter aparência de objectividade-, mas
eludindo a necessidade de contrastar
com outras fontes ou com as evidências
empíricas disponíveis. Reproduze-se o
discurso do Estado ao pé da letra e afinal
do parágrafo engade-se um “segundo
fontes da investigaçom” para lavar as
maos. dá-se o que em jornalismo se cha-
ma “monofonia de fontes”. 

Assim, apareciam em novembro al-
gumhas notícias sobre a suposta compra

ou roubo de armas por parte Resistência
Galega: “Resistencia Galega compra pis-
tolas” (El País, 4/11/2013), “Resistencia
Galega introdujo en Galicia seis pistolas
'muy fiables' de un robo en Oporto”
(ABC, 10/11/2013) ou “La Policía
detectó compra de pisto-
las en Portugal

para Resistencia
Galega” (El Correo Galle-

go, 5/11/2013). Som apenas uns exem-
plos. Em todos os casos, as únicas fontes
consultadas som de tipo policial -neste
caso da “equipa antiterrorista” criada po-
la Comisaria Geral de Informaçom- ou
do aparelho judicial do Estado. 

Cumpre deter-se um bocado na citaçom
de fontes. Fundamentalmente som do tipo
“(segundo) dados que manexa a equipa
antiterrorista” ou, mais interessante, “(se-
gundo os) informes de Inteligência aos
que tivo acesso o ABC” (ABC, 9/7/2013).
No primeiro modelo de citaçom, alguém

de interior liga por telefone para alguém
de um jornal para dar-lhe umha informa-
çom que lhe interessa fazer pública. No
segundo modelo, filtra-se um “informe” -
supostamente elaborado seguindo umha
metodologia científica- ao que só tenhem
acesso aqueles jornais que a Interior lhe
interesse. Estes documentos -ou partes
dos mesmos- só estám a dispossiçom do
público quando som empregues em pro-
cessos judiciais.

Resulta difícil imaginar que o ministério
filtre ao NOVAS dA GALIzA um destes infor-
mes para que este jornal poda
analisar o seu processo
de elaboraçom ou
compro-

var
sobre que

evidências empíri-
cas se sustenta. Que
provas tem a polícia
dessa suposta com-

pra de pistolas? O
ABC acrescentava a

planificaçom dum “atenta-
do selectivo contra umha pessoa

do entorno da capital”. de onde procede
esta informaçom filtrada pola polícia? Se
os chamados corpos de segurança filtras-
sem que “Resistencia Galega quiso com-
prar tres aviones militares en Afganistán”
soaria mais ridículo, sim; mas a popula-
çom teria as mesmas ferramentas que nos
casos antes citados para comprovar se es-
ta informaçom é verídica.

É doado duvidar da cientificidade dos
supostos informes e investigaçons. Nem fi-
ca claro se segundo a polícia foi umha com-
pra ou um roubo. O delegado do Governo
na Galiza, Samuel Juárez, reconheceu que
“nom lhe constava” a adquisiçom de pisto-
las que segundo os jornais do dia anterior
estava a ser investigada. Porém, nom a ne-
gava: “Tampouco podo dizer que essa or-
ganizaçom nom esteja a perseguer mudar
as suas operaçons porque nom o sei”. 

Apesar de que o mâximo responsável
do Governo na Galiza nom sabia nada do
tema, os médios já deram a informaçom
por certa e a publicaram sem problema.
A ideia que fica no imaginário colectivo é
que “Resistência Galega compra pisto-
las”. Funcionárom os jornais como autên-
ticos médios de comunicaçom? Fai falha
muita tinta azul nos diários de taberna.

Como se fabricam nos meios as 
pistolas da Resistência Galega?

notas de rodaPé

Adêveda da Pescanova com o Santander
(85 milhons) foi vendida polo banco a um

fundo de abutres. Nas páginas de Economia
de Faro de Vigo titulam: "El gigante financiero
español se desvincula de la pesquera".

Amais de sucursais em dez Estados da UE,
o Banco de Santander tem 20 agências no

resto do mundo; a Pescanova deita redes em
todo o mundo e processa pesca em 34 países.

Aum turista em Santiago do Chile levará-
lhe algo de trabalho atopar a cativa su-

cursal do Santander. A marca e a atividade in-
dustrial da Pescanova está em todo o país.

OSantander houvera de abandonar a Vene-
zuela e a Bolívia, está em recessom na Ar-

gentina e no Uruguai e nom aparece na Índia ou
no Japom, parceiros da multinacional galega.

Contando linhas, imagens e minutos de rá-
dio reservados ao aviso do recente inte-

resse de Eduardo Serra pola Pescanova, po-
deríamos pensar que umha baleia financeira
(Santander) aborrece um almeiro de xouba,
mentres um tubarom listado se lança sobre o
peixe porque o considera prata fina.

Conhecido coma o home do Pentágono em
Madrid, o tubarom Eduardo Serra repre-

senta duas marcas inglesas especializadas na
canibalizaçom de empresas em apuros. A Pes-
canova tem um valor muitas vezes superior ás
suas dêvedas e o papel de Serra é o de fingir
que vem fazer um favor à multinacional da
pesca para conservar o que el chama "una pie-
za de la Marca España".

Serra foi ministro da Guerra com Aznar. Os
mais dos media esquecem os seus impor-

tantes cargos em governos presididos por Fe-
lipe González. dum partido a outro, nom pre-
cisou nem mudar de permanente. 

Ora, o listado promove um manifesto cha-
mado "Transforma España" em que de-

fende um "ciudadano integral, depositário de
valores", umha "estrategia de País", um "servi-
cio universal".

Um dos que assinam este manifesto neo-
falangista, é o membro da Opus dei, José

María Castellano, ex-cozinheiro do aforro
emigrante assaltado, que desta reaparece co-
mo mordomo das caixas esventradas, farcidas
e aromatizadas, esperando na porta do forno
arrebatado para umha grande merenda dum
"Gigante Financiero".

Dous peixes 
financeiros e 
um manifesto 
neo-falangista

só há fontes oficiais,
que se dam por 

certas sem contrastar

mesmo Juárez 
negou notícias tiradas

de fontes de interior
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a minha primeira intervençom como eurodeputada 
começou assim: “somos povos europeus com direitos”tribuna

C
om a legenda Tempo de
Autodeterminaçom, cele-
bramos os passados 14 e

15 de fevereiro na Galiza a XII As-
sembleia Geral da Aliança Livre
Europeia, o partido político euro-
peu que junta as organizaçons de
toda a Europa, unidas pola defesa
do direito à autodeterminaçom. 

desde a Escócia à Catalunha,
desde Gales à Galiza, desde Eus-
kal Herria à Occitánia, 40 naçons
sem estado europeias vinhérom à
terra de Breogám e Rosalia. Tive-
mos a honra de mostrar a nossa
naçom, reconhecida nesse ámbito
internacional como nacionalidade
no IX Congresso das Minorias Na-
cionais, adscrito à Sociedade das
Naçons, onde foi exprimido por
primeira vez o reconhecimento in-
ternacional da Galiza como na-
çom, o direito inegável do povo
galego a dispor de si próprio.

Nesse reconhecimento interna-
cional, Galiza também participou

da mao do BNG em 1989 na Con-
ferência das Naçons sem Estado
da Europa Ocidental (CONSEU),
e depois na ALE, com a integra-
çom em 1999, que supom un fito
para ese reconhecimento interna-
cional polo resto de naçons sem
estado europeias, e mais com a
presença nacionalista no Parla-
mento Europeu com o escano que
atingiu o grande Camilo Nogueira
até 2004, e o roubo do seguinte es-
cano em 2004 pola reclamaçom
do PP depois de obtido naquelas
eleiçons europeias. Com a presen-
ça continuada, com ou sem esca-
no, o povo galego, continou a ser
representado no Parlamento Eu-
ropeu e no 2012, em base ao acor-
do da coaligaçom da “Europa dos
Povos”, assumimos escano por
imperativo legal, para defender-
mos os interesses da Galiza, con-
seguindo que fosse genuinamente
o escano do povo galego.

Esa associaçom entre a repre-
sentatividade, a origem e a perten-
ça, foi a tónica de todo o mandado.
A minha primeira intervençom

como eurodeputada nacionalista
galega começou assim: “Somos
povos europeus com direitos” .
Uma evidência, o que somos,  po-
vos que pedimos respeito ao nos-
so direito de autodeterminaçom.
Um direito que nom sempre é re-
conhecido, por culpa do anacro-
nismo do chauvinismo, das visons
centralistas de estados europeus
como o estado espanhol, inimigo
da liberdade de se autodeterminar
dos povos, quem considera a Gali-
za, hoje mais do que nunca, um
simples espaço geográfico. 

É por isso que as 40 naçons re-

presentadas na ALE clamamos em
Compostela que é tempo de auto-
determinaçom. Porque sempre é
tempo de autodeterminaçom. Um
direito universal coletivo que é a
máxima expressom da liberdade e
da democracia: a aspiraçom dos
povos a decidirem por si próprios
o seu futuro e o seu desenvolvi-
mento social, económico e cultu-
ral. Mas neste tempo de crise, de
reduçom de direitos, de políticas
de austeridade e castraçom dos di-
reitos e liberdades, ainda precisa-
mos mais autodeterminaçom, pa-
ra podermos decidir por nós mes-
mos e no futuro que melhor nos
convém como país e como cidada-
nia, coletivamente, e deliberada-
mente, sem aceitarmos as imposi-
çons draconianas, da dívida, da
troika e e de governos aniquilantes
dos direitos básicos da humanida-
de. Para assim recuperarmos di-
reitos e ajudarmos as pessoas que
mais sofrem a crise. Com  visom
nacional e de soberania nacional e
popular, desde umha focagem na-
cional de esquerdas na defesa da

diversidade nacional e na luita po-
los direitos sociais, ambientais,
culturais e as liberdades. 

No fundo dos debates da Galiza
e de toda a onda do direito a deci-
dir que percorre a Europa, fica a
ideia da liberdade e de fazermo-
nos valer como naçons sem estado,
que nos considerem, e para que is-
so se atinja, precisamos aumentar
a consciência nacional. Sendo
cientes, como dizia Nelson Man-
dela, de que o caminho para a li-
berdade nom é un caminho fácil.
Com este debate, apresentam-se
as vindeiras eleiçons europeias,
nas que a Galiza tem que ter repre-
sentaçom de seu, e nas que o de-
bate da autodeteminaçom, do di-
reito a decidir das naçons sem es-
tado e da liberdade, vai estar mais
presente do que nunca, porque so-
ciedade, direitos, liberdades e de-
mocracia nom podem ir separados
do direito de autodeterminaçom.
Polo menos, assim vai ser para um-
ha nacionalista galega que tem a
honra de poder defender estes
princípios com orgulho e de frente. 

Tempo de autodeterminaçom
ana miranda

nas vindouras eleiçons
a galiza tem que ter

representaçom de seu

no fundo do debate 
está a ideia de fazer-nos

valer como naçons
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centros sociais

aguilhoar
O Forno · Ginzo de Límia

arredista
Rodas, 25 · Compostela

cs almuinha
Rosalia de Castro, 46 · Marim

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

aturujo
Principal · Boiro

bou eva
Terço de Fora · Vigo

a casa da estación
Ponte d’Eume

casa do sar
Curros Enríquez · Compostela

cso casa do vento
Figueirinhas · Compostela

cso a Kasa negra
Perdigom · Ourense

ls do coletivo terra
Boa Vista · Ponte d´Eume

a cova dos ratos
Romil · Vigo

distrito 09
Coia · Vigo

ateneu libertário a engranaxe
Rio Sil · Lugo

faísca
Calvário · Vigo

fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

o fuscalho
Frente à Atalaia · Guarda

a Ghavilla
Ponte da Raínha · Compostela

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

liceo murante
Rosalia de Castro · Ponte Vedra

cs lume!
Rouxinol nº16 · Vigo

mádia leva
Serra de Ancares · Lugo

cso Palavea
Palaveia · Corunha

cs en Pé
Zona velha · Ponte Vedra

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

a revira
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

a revolta do berbés
Rua Real · Vigo

a revolta de trasancos
A Faísca · Narom

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

a tiradoura
Reboredo · Cangas

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

cs xebra
Leandro Curcuny · Burela

cso xuntas
Rua do Carme · Vigo

cs a Zalenvá
R. Carris, Valençá · Barbadás

cultura a história das mulheres das conservas 
percorre os teatros de todo o país

“as do peixe”: o retrato do nosso passado recente
na obra fica claro o caminho das PersonaGens Para umha consciência de classe e de Género

L.D.R. / “Foi um processo longo, co-
meçou há mais de dous anos. Cán-
dido Pazó começou a escuitar as
gravaçons que figemos à mulhe-
res da zona de Cangas e Bueu, ho-
ras de gravaçons. A simbiose foi
total, houve umha retroalimenta-
çom entre o que ele escrevia e o
que nós fazíamos e unicamente
podo dizer que foi um processo
ideal”, explica Cristina domín-
guez, diretora da obra. 

Um retrato fiado arredor das
lembranças que ela e Casilda Al-
faro recolhêrom da voz das suas
protagonistas, e que fala do que
acontecia dentro da fábrica, mas
também do que acontecia fora. A
casa, a família, os filhos, a escola,
quando a havia, as esperanças, os
homens, o relacionamento entre
elas próprias. O amor e o medo e
a ilusom e o futuro e, sobretodo, o
trabalho, e o trabalho e o trabalho.
“As mulheres com que falamos es-
tavam desejosas de contarem as
suas vidas, o que lhes tinha acon-
tecido e como era a vida na fábri-
ca; fôrom conversas muito emo-
cionantes. O primeiro encontro foi
definitivo para o que véu depois;
após ouvir aquelas mulheres, di-
xemos: isto  merece o máximo
possível”, explica Cristina arredor
do processo de documentaçom e
do pulo que as levou a erguer a
obra de teatro em base aos teste-
munhos daquelas mulheres.   

Violência

Na obra fica claro o caminho das
personagens para umha consciên-
cia de classe e de género num tem-
po e numha sociedade muito deter-
minadas. As do peixe fala muito,
muito fundo, da violência. Ainda

que nom se lhe chame violência.
Violência patronal, que é diluída
com o acossamento sexual para for-
mar umha argamassa que desbor-
da o cenário. Patronos que além de
explorarem as operárias, também
exercem contra elas um acossa-
mento asfixiante e sem escrúpulos. 

No entanto, esclarece Cristina,
as mulheres em que está baseada
a obra nom o viam assim, polo me-
nos em relaçom ao trabalho. “Elas
nunca o vivírom como violência,
em nenhum momento sentírom
que era isso o que lhes acontecia.
Todas o dim, essa época da sua vi-
da laboral foi a melhor”. Quando
começárom a mudanças, como re-
duzir o quadro de pessoal, e as fá-
bricas fechárom. “Elas talvez nom

tivérom nunca essa consciência de
trabalhadoras, mas isso mudou ao
final, quando percebêrom que iam
ficar sem trabalho. É a história das
mulheres dos anos cinquenta e
sessenta; nom há consciência de
classe, pois é um trabalho extra.

Nom o sentírom como tal e nós as-
sim o tratamos; nesse sentido ten-
tamos oferecer diferentes pontos
de vista. Aliás, a sua vida pessoal e
laboral estavam muito entrelaça-
das, portanto, é possível ver o bom
e o mau. Já chegando ao fim as
cousas ficam mais claras”. 

Violência de género, no traba-
lho e na casa. Na família. Violên-
cia simbólica, verbal, que com sor-
na contradim as protagonistas:
"eu nom fiquei solteira; estou sol-
teira". Polarizaçom entre mulhe-
res, vítimas do lema: divide e ven-
cerás. Violência e discriminaçom
social por cheirar a peixe, por tra-
balhar na fábrica, por nom pode-
rem ir à escola, por ficarem grávi-
das mesmo antes de terem a

maioria de idade. Os homens, os
filhos, a casa, o trabalho e a pres-
som dumha sociedade profunda-
mente desigual para as mulheres
trabalhadoras, que acabárom por
perder o trabalho em que deixa-
ram a sua mocidade e polo qual
tanto pelejaram. A obra trata com
especial cuidado os temas mais
dolorosos e violentos, o acossa-
mento sexual e a violência de gé-
nero, com um respeito absoluto
para as suas protagonistas. 

Diante das protagonistas

A representaçom em Cangas im-
plicava pôr-se à frente das prota-
gonistas verdadeiras das histórias
pela primeira vez. “Nós estáva-
mos nervosíssimas, porque em

Sobre o cenário, quatro atrizes debulhando os retratos doutras mulheres e das
suas histórias. Nom, algo mais do que isso. Num cenário, quatro mulheres cons-
truindo retalhos de história, de trabalho, de relaçons de poder. Mas sobretodo
pondo voz àquelas que trabalhárom na conserva num passado muito recente. As

do peixe, baixo a direçom de Cristina Domínguez e com texto de Cándido Pazó,
leva-nos junto com as atrizes, Mónica Camaño, Susana Dans, Rocío González e
Casilda Alfaro, à memória das conserveiras, das mulheres que trabalhárom nas
fábricas de conserva do passado, e nom tam passado, do nosso país. 

“quando estávamos 
a montar a peça, 

todas tínhamos 
na cabeça umha
cheia de nomes 

de mulheres”
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o Povo que canta... caP. 1: arte na línGua

LEUCO FEIJÓO /Nom deveríamos
perceber o estilo musical do Rap
como algo alheio ao nosso país,
pois a demostraçom de que o Rap
está na história da cultura galega
temo-la na história dos tradicio-
nais regueifeiros e regueifeiras:
as batalhas de palavras entre
duas pessoas, a astúcia e a memó-
ria, as rimas ou a criatividade som
aspectos partilhados cada vez que
rapeiros e rapeiras e regueifeiros
e regueifeiras saem à palestra. A
história do Rap em Galego englo-
bado no movimento hip-hop, che-
gou às nossas vidas com grupos
como Malandrómeda (pioneiros
do Rap em Galego), Ghamberros
ou 5Talegos, mas com total certe-
za a primeira vez que percebemos
os 4 pilares básicos do hip-hop
(baile, grafite, scratch e rimas)
num só espetáculo, foi com o co-
letivo dios Ke Te Crew.

Certamente o Rap está catalo-
gado às vezes como música de
ghetto, e cantar em Galego con-
verte-o em mais ghetto se cabe. O
apoio dos meios e das instituiçons
é praticamente nulo, a presença
do Rap nos grandes festivais tam-
bém é muito escassa. Atrás ficá-
rom festivais como o Microfest e
o Grove Fest em Ourense e Ogro-

ve respetivamente. O Porrinho foi
também durante anos epicentro
deste tipo de festivais (é preciso
salientar a zona sul do país, Vigo
e comarca, onde a presença do
Rap e do movimento Hip-hop é
majoritário ao compará-lo com
outros pontos geográficos do
país). No dia de hoje apenas o
derrame rock (Ourense) dedica 1
dia inteiro à música Rap, neste
panorama tam pouco esperança-
dor, rimar em Galego constitui to-
do um exemplo de coerência e

personalidade.
No momento da crise social em

que vivemos, vender em apenas
um mês 500 cópias originais em
formato Cd do teu primeiro tra-
balho, resulta quando menos sur-
preendente e nom ao alcance de
muitos. Isto foi o que conseguírom
Rebeliom do Inframundo, banda
de Rap em Galego originária de
Ponte Areias, ao esgotar a primei-
ra ediçom do seu primeiro disco A
sorpresa apenas um mês após a
sua saída ao mercado. Com eles

partilhamos umha tarde muito en-
riquecedora.

Que é Rebeliom Do Inframundo?

Começamos sendo colegas que se
juntavam para fazer rap na rua, lá
polo ano 2005. Nesse momento
nasceu a Rebeliom do Inframun-
do. da rua passamos a gravar cas-
setes, cd e depois o disco. A dia de
hoje formamos parte do selo inde-
pendente de rap Track Asedio. Os
integrantes do grupo som djRapu,
Nervo e Malvares de Moscoso.

Como sobrevive Rebeliom do In-

framundo nesta crise social? 

Boa pergunta... Pois sobrevivemos
no pessoal e autogerimo-nos no ar-
tistíco, que nom é pouco (risos).

Que análise fazedes do último

disco 'A sorpresa'?

Ficamos contentes com o resultado.
Mostra o que somos: rap com sen-
timento e sem contemplaçons. A
acolhida por parte da gente foi mui-
to boa, agora o que resta é trabalhar
cada dia mais duro para continuar-
mos a crescer musicalmente.

Como é Rebeliom ao vivo?

Tentamos sempre dar o melhor de
nós em todo momento, botá-lo todo
fora em cada rap... Cada palavra ou
ritmo tem que ir ligado à intensida-
de e ao esforço sobre o cenário.

Algo novo para este ano? 

Gravamos um novo videoclipe com
Haskproduciones que tentaremos
que saia à luz em breve. O tema
pertence ao próximo trabalho em
que andamos a mergulhar desde fi-
nais do ano passado, que terá como
título Lume e Rebeliom.

Leuco Feijóo

é integrante do coletivo GalizaMúsica

Cangas estavam elas; tentamos fa-
zê-lo todo com o máximo respeito
para as mulheres e para o que
contamos, tentando aproximar-
nos à variante dialetal que elas
usam. Quando as vimos sair esta-
vam chorando; foi triste e foi boni-
to ao mesmo tempo, porque elas
sim que se reconheciam em todo
o que nós contávamos”.

À saída do teatro, as pessoas as-
sistentes comentavam algumhas
anedotas da obra, porque já as sa-
biam dantes. “O publico reconhe-
cia cousas concretas porque fôrom
muito famosas em Cangas, mas
outras apenas eram conhecidas
por elas e estám tratadas com mui-

to cuidado. Realmente foi umha
grande aprendizagem para nós”. 

Memória coletiva

Que é o que deixa a história das
do peixe além da realidade des-

carnada das vilas costeiras? “Há
umha cousa que nos ficou mui cla-
ra desde o princípio: do que esta-
mos a falar é de nós, da nossa his-
tória, da nossa memória coletiva.
Quando estávamos montando a

peça, todas tínhamos na cabeça
umha cheia de nomes de mulhe-
res, e de homens, e de histórias e
de cousas, porque é a nossa me-
mória, o nosso passado imediato,
que está aí, é o nosso”. 

Eis o segredo do sucesso d'As do

peixe. A proximidade e a transpa-
rência do que contam. “É necessá-
rio que no teatro vejamos o nosso
passado imediato, é importante que
a memória esteja aí, que a saiba-
mos ver e que nos vejamos refleti-
dos como povo, porque o somos. A
nossa cultura também está aí”.

As condiçons das trabalhado-
ras fôrom melhorando na mes-
ma medida em que os relacio-
namentos piorárom. depois
chegou o que dérom em chamar
globalizaçom, a deslocamento
das fábricas. Um processo que
nom foi exclusivo das conser-
vas, também foi vivido noutros
setores com umha presença for-
te no país, como o têxtil. “Al-
guns patronos aproveitárom-se
delas. Por isso resultava tam
bem fazer a conserva: mao de
obra especializada e barata. Po-
demos extrapolar agora a ou-
tros mundos, nom?”.

Chegárom o conflito e os fe-
ches. O desemprego, para a maio-
ria. “A época mais dura, o capita-
lismo puro e duro”, sentencia
Cristina. E assim, até hoje. 

rebeliom do inframundo: “sobrevivemos no
pessoal e autogerimo-nos no artístico”

NO CENTRO, OS INTEGRANTES 
DE REBELIOM DO INFRAMUNDO

as protagonistas em
que se inspira a obra

nunca vivêrom o 
trabalho como violência

“falamos de nós, da
nossa história”
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No ano 2010 a Junta do PP decidia
eliminar a equipa ciclista profis-
sional galega, o Jacobeu-Galiza,
para começar o financiamento da
“Volta a Espanha”desde o ano
2011. Neste ano 2014 a competi-
çom ciclista espanhola vai realizar
na Galiza as suas 5 últimas etapas.
Haverá umha etapa entre Orti-
gueira e a Corunha (10 de setem-
bro), entre a Estrada e Monte Cas-
trove (11 de setembro), Salvaterra
e Cangas (12 de setembro) e San-
to Estevo e Ancares (13 de setem-
bro), e a etapa final em Compos-
tela o dia 14 de setembro. 

Com a deste ano, já vam ser
quatro as ediçons em que a com-
petiçom ciclista espanhola per-
corra Galiza. Uns dos factos mais
escandalosos da “Volta” é o es-
banjamento de enormes somas
de fundos públicos, que ano após
ano vam parar a umha empresa
privada, a Unipublic, a organiza-
dora do evento. Esta empresa re-
cebeu partidas milionárias do
erário público em troca de que a
ronda ciclista passe ou finalize
em concelhos e cidades galegas.
As administraçons galegas conti-
nuam a fazer umha defesa férrea
das contas opacas, mas impedem
conhecer a quantia real dos pa-

gamentos à Unipublic. Há estu-
dos que indicam que só a depu-
taçom de Ponte Vedra entregou
mais de dous milhons de euros no
ano passado à Unipublic.

Enquanto som financiados ma-
cro-espectáculos desportivos, co-
mo a “Volta”, o ciclismo galego
esmorece pola falta de oportuni-
dades e ajudas. Nesta temporada
2014 apenas restam quatro gale-

gos com contrato de ciclista pro-
fissional no pelotom internacio-
nal. Som Gustavo César Veloso e
delio Fernández (OFM Quinta da
Lixa), os únicos ciclistas ex-Jaco-
beu Galiza que continuam a com-
petir na elite. O corunhês Pablo
Torres (Burgos Pro Cycling
Team) e Alex Marque (Movistar
Team), mas este último ainda
continua à espera da resposta da

Union Ciclista Internacional para
poder competir.

Outro dos grandes prejudica-
dos pola política desportiva da
Junta é o ciclismo de base e a sua
promoçom. Apesar dos cortes, da
eliminaçom de competiçons ci-
clistas do calendário e o afoga-
mento económico que sofrem os
clubes, a canteira ciclista galega
continua a para a frente. Umha

boa mostra do potencial da can-
teira galega puido-se ver nos pas-
sados campeonatos estatais de ci-
clocross, onde a Seleçom Galega
conseguiu quatro medalhas e su-
bir ao terceiro caixom do pódio
nos relevos. A nível individual, na
categoria cadete, Irene Trabazo
(CC Marin) foi campeoa, e An-
drea Tomé (CC Cambre) e Sara
Trigo (F. Óscar Pereiro) termina-
rom na 7ª e 8ª vaga respetiva-
mente. Em júnior, desirée duarte
(Aquagest) ampliou o seu históri-
co de títulos com a terceira me-
dalha consecutiva nos campeo-
natos estatais, desta volta atin-
gindo um bronze na categoria jú-
nior. Nesta mesma categoria Raúl
Fernández (O Rosal) proclamou-
se campeom. Pola sua parte Pau-
lo González (CC Salvaterra) ro-
çou a medalha em Sub-23, finali-
zando 4º e Saul López, represen-
tando ao Club Ciclista Maceda,
7º e Adrián Valverde (C.C. Rías
Baixas) foi 12º. 
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alberto diaZ Ganha em rio neGro

No campeonato estatal por seleçons,
Galiza conseguiu um excelente tercei-
ro lugar após derrotar a seleçom valen-
ciana. O sucesso desportivo nom silen-
ciou as críticas à Federaçom Galega
porque as jogadoras apenas tivérom 3
jornadas para preparar o campeonato.

bronZe Para a seleçom GaleGa de rÁGuebi feminino

Matar o ciclismo de base 
para trazer a “Volta a Espanha”

A.R.N. / O dinheiro público que nom há para apoiar os setores produtivos do
nosso país, a sanidade, a educaçom ou o desporto de base, vai voltar finan-
ciar na Galiza a passagem da“Volta a Espanha”. O evento desportivo nascia

em 1935, inspirado no Tour da França, com o objetivo político de reforçar
umha inexistente identidade nacional espanhola através da passagem da
“Volta” polas diferentes naçons e povos do Estado.

SÉRGIO CAAMANHO / Todo prepara-
do para a conquista de novos terri-
tórios polo universo bilhardeiro
com a celebraçom do All Stars em
Carvalho. A serpe multicolor da
LNB já se prepara para desembar-
car nas terras de mais umha confe-
rência em potência. Esta jornada,
que tem como objetivo a difusom
da bilharda por zonas onde a liga

ainda nom é estável, estará cheia
de espetáculo e atividades.

No 15 de março, ativistas das 5
conferências da LNB darám-se cita
na capital de Bergantinhos para
mostrarem a sua destreza nos con-
cursos de triplas e habilidades, e o
que é mais importante, plasmar o
espírito e coragem indígena que re-
presenta a tribo bilhardeira e conta-

giar com a gripe B (bilharda) num
novo espaço da ánsia dos palanado-
res e palanadoras que nom pararám

até jogarem em todas as partes.
A LNB, reafirmando o seu com-

promisso com o panorama musi-
cal galego, organizará também
um concerto, seguindo a linha ini-
ciada com a ediçom do duplo Cd
República Bilharda, em que parti-
ciparám Os Vacalouras (Vigo),
GendeBeat (Cerzeda) e no que de-
butará a nova banda formada por

velhos conhecidos do rock galego,
12 Labirinto (Cerzeda). Antes do
concerto haverá também umha
foliada que promete deixar muito
funda a pegada deste dia na vila
corunhesa que verá passar a LNB,
esperemos que para nunca mais
marchar, como já passou em dú-
zias de vilas galegas. Soma-te à
revoluçom bilhardeira!

‘All Stars’ bilhardeiro prepara-se em Carvalho
as cinco conferências
da lnb estám citadas

em bergantinhos

O canoísta Alberto diaz (Kaiak Tuden-
se), conseguiu vencer na 49 ediçom da
Regata Internacional Rio Negro, que ca-
da ano é realizada em águas argentinas.
diaz ganhou a prestigiosa regata após
completar os 265 km das seis etapas
num tempo total de 15h 23’20”.

cortes e eliminaçom de comPetiçons atacam umha canteira ciclista GaleGa que continua Para a frente

a deste ano vai ser a
quarta ediçom em

que percorra galiza
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Budapeste foi sede dumha nova prova da Taça do Mun-
do de pentatlo moderno, e o galego Cristóbal Rodríguez
Fidalgo logrou o seu melhor resultado a nível interna-
cional, ao conseguir a novena vaga com 1.443 pontos
neste desporto que une hipismo, esgrima, nataçom, tiro
desportivo e corrida.

cristóbal rodriGueZ 9º na taça do mundo 

A atleta de Cangas, Solange Pereira da Ponte, impu-
jo-se no Meeting de Luxemburgo. A desportista do
clube Bikila participou nos 1.500 m e conseguiu a sua
melhor marca pessoal em pista coberta, com um tem-
po de 4’18”75, ficando a menos de quatro segundos
para atingir a mínima para competir no Mundial.

solanGe Pereira vence em luxemburGo

A.RUA NOVA / Entre o passado 18
e 29 de janeiro, a cidade índia de
Goa acolheu a celebraçom dos
terceiros Jogos da Lusofonia, on-
de competírom as seleçons des-
portivas dos países lusófonos.
Galiza nom concorreu, desapro-
veitando mais umha oportunida-
de de ouro para a promoçom das
seleçons galegas e da Galiza co-
mo naçom lusófona.

Goa foi anunciada como sede
dos jogos ao final da segunda edi-
çom dos Jogos da Lusofonia,
em Lisboa. Inicialmente marca-
dos para 2013, os jogos sofrêrom
uma alteraçom no cronograma
devido ao atraso nas obras e fô-
rom adiados até janeiro de 2014.

Na competiçom desportiva,
participárom doze seleçons na-
cionais de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial (país observador
da CPLP, Comunidade de Países
de Língua Portuguesa), a Índia
(que conta com alguns territórios
que fôrom colónias portuguesas,
como Goa), Macau, Moçambi-
que, Portugal, São Tomé e Prínci-
pe, Sri Lanka (os portugueses fô-
rom os primeiros europeus em

chegar à ilha) e Timor Leste. Em
total fôrom mais de 1.500 atletas
os que competírom em nove dis-
ciplinas desportivas: atletismo,
basquetebol, futebol, judo, taek-
wondo, tênis de mesa, voleibol,
vôlei de praia, e wushu, que se in-
troduz como novidade em Goa. 

Nos Jogos fôrom repartidas um
total de 274 medalhas, e a anfi-
trioa Índia conseguiu 92, ficando
na primeira posiçom. Portugal foi
segunda, atingindo 50 metais, e a
continuaçom ficárom Macau
(38), Sri Lanka (31), Angola (27),
Moçambique (13) e Brasil (6).

Os Jogos da Lusofonia

A origem dos Jogos remonta-se ao
ano 2004, com a criaçom em Lis-
boa da Associação dos Comités
Olímpicos de Língua Oficial Portu-

guesa (ACOLOP). A organizaçom
tem como objetivo principal unir
os países de língua portuguesa
desportivamente, e, portanto, lan-
çou os Jogos da Lusofonia. A pri-
meira ediçom dos mesmos teve lu-
gar em Macau, no ano 2006, e a se-
guinte ediçom decorreu em Lisboa
no ano 2009. A organizaçom des-
taca ainda a importância dos jogos,
pois "é essencial pola repercussom
que o desporte tem na saúde, na
educaçom, no bem-estar da cida-
dania e, consequentemente, nas
políticas de desenvolvimento de
cada país participante".

Reivindicaçom galega 

desde a primeira ediçom dos Jo-
gos, lá no ano 2006, houvo peti-
çons na Galiza reclamando o di-
reito do nosso país a participar no

evento. Já naquela altura, o cole-
tivo Siareir@s Galeg@s foi umha
das primeiras organizaçons que
reclamou que Galiza enviasse
umha delegaçom própria aos Jo-
gos. SSGG dirigira-se à Junta pa-
ra reivindicar “umha verdadeira
oportunidade para demonstrar
que as nossas e os nossos despor-
tistas estám preparados para
competir a nível internacional em
representaçom da Galiza”.

No entanto, nesses Jogos de Ma-
cau, Galiza nom participou, situa-
çom que foi muito criticada por
NÓS-UP, organizaçom que viu co-
mo culpável “o desinteresse e falta
de compromisso político dum go-
verno autonómico” que deixou o
nosso país “fora dos eventos e ins-

tituiçons que a nível internacional
afirmam o espaço linguístico e cul-
tural a que a Galiza pertence”.

O primeiro achegamento insti-
tucional para que Galiza pudesse
tomar parte dos Jogos produziu-se
no ano 2008, quando a diretora-ge-
ral para os desportos na altura,
Marta Souto (BNG), asseverou que
a Galiza tinha possibilidades reais
de participar nos II Jogos lusófo-
nos, mas finalmente desistiu nas
gestons aduzindo que era precisa
umha autorizaçom do COE (Comi-

té Olímpico Espanhol).

Em julho de 2011, a Academia
Galega da Língua Portuguesa atin-
gia a categoria de Observador Con-
sultivo na XVI Reuniom Ordinária
do Conselho de Ministros da CPLP.
Esta medida supujo um passo fun-
damental no reconhecimento inter-
nacional da nossa língua, e deixa
umha janela aberta para que Galiza
poda pertencer à CPLP com um
maior estatuto, como seria o de Ob-
servador Associado, e o de membro
de pleno direito. depois, outros or-
ganismos galegos como a CIG ficá-
rom reconhecidos em fóruns seto-
riais dos países de língua galego-
portuguesa no mundo. 

O desporto lusófono continua 
a aguardar pola presença galega

mais de 1.500 
atletas competírom
em nove disciplinas

há passos dados
para umha possível
participaçom galega

Goa acolhe terceira ediçom dos joGos da lusofonia
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LUZIA ÁLVARES / Começou ja-
neiro e andam as nossas vizi-
nhas a botar as contas das sortes
e das contra-sortes. Eu a sério
que odeio os tópicos enfeitiça-
dos e enxebristas, mas algo dis-
so disque há. Será por que até as
lembranças temos humedecidas
que nom somos nem capazes de
acreditar nas flores e parece que
cumpre pegar na fantasia para
confiar na volta das colheitas. 

Com a boca cheia de rosca e o
açúcar anisado emporcalhando-
me até o cabelo, observo o meu
pai escrevendo no almanaque
que temos pendurado na cozi-
nha. Outeia pensativo o mundo
da janela e grava a prediçom do
mês de Sam Joám. Parece que as
Sortes auguram um Junho ruim,
aguardemos que as contra-sor-
tes desmintam a profecia ou fi-
camos sem broa e sem sardi-
nhas. Penso na festa das cacha-
relas sem o cheiro a peixe assa-
do e um arrepio estrala-me o
corpo polo lombo arriba e quase
me invade umha intensa vonta-
de de chorar. Esses atos de fé in-
certa fôrom bem aproveitados
pola igreja, convertêrom o ciclo
agrícola na base da sua ideolo-

gia: vida, morte e ressurreiçom,
que matizárom ao seu antolho
ameaçando constantemente
com os pontapés para as bocas
do inferno a quem ousasse cres-
cer fora do carreiro definido. 

A vila de Betanços é toda ela
um jogo de pistas. do mais inte-
ressante que descobrim naquela
viagem com as companheiras da
Gentalha do Pichel foi o capitel-
almanaque da Igreja do Azoque.
doze personagens esculpidas
representando os doze meses
com a sua respectiva labor cam-
ponesa. O deus Jano (janeiro) no
meio com dous rostos; um roen-
do num pedaço de pam e o outro
molhando bem o bico no vinho,
o símbolo dum ano inteiro de
trabalho e os seus frutos. O con-
junto de esculturas forma um in-
crível documento didático, um
manual visual que as nossas as-
cendentes medievais aproveita-
vam na sua vida diária. Hoje em
dia, com o capitalismo extremo
dominando as nossas vidas, mo-
ramos alheias às recomenda-
çons do almanaque de Betanços.
Podemos sem problema ache-
gar-nos ao hipermercado e com-
prar cereijas em dezembro e cas-

tanhas em maio, ainda que é ine-
gável que quando mais prestam
os magustos som em novembro.
Num ato de rebeldia, proponho
aproveitar a comida de tempora-
da, romper os tópicos do atraso
medieval e obedecer ao capitel
da Sta. Maria do Mercado. Pas-
sar o mês do amor ao pé do lume
e comendo legumes secas e car-
nes salgadas e orelhas do entru-
do. Começar a primavera apa-
nhando flores para saladas: ca-
léndula, violas, rosas. Roubar as
cereijas no monte do cura polo
Sam Joám e fazer um simples
bolo com creme pasteleiro e um-
ha base de massa quebrada. Co-
zer o pam no tempo da seitura:
broas e bicas e empadas de xou-
bas. Chegar aos defuntos apro-
veitando a vindima e cozinhar as
codornizes recheias com uvas,
fazer o vinho e começar o inver-
no conservando os pêssegos, os
marmelos... Roer nas maçás, su-
gar as laranjas e voltar semear
em dezembro; que volta Jano
com os dous rostos, e também a
vida. Revolta é, também, comer
o que nos ditam as témporas,
umha pancada no sistema, co-
meçar a revoluçom culinária!

temPos livres

comer as témporas

entrelinhas                   ‘xudite’, umha sabotaGem bioPolítica

Gastronomia

CARLOS C. VARELA / No Antigo
Testamento Judite reduz o rei in-
vasor Holofernes, corta-lhe a ca-
beça e liberta o seu povo. Xudite,

a nova obra de teatro de Marcos
Abalde, é umha homenagem à
desobediência feminina, da greve
humana de Lisistrata ao ‘Aborto
di Stato’ das feministas italianas.
Nela, a regicida redutora adapta-
se a estes tempos em que, como
assinalam as Tiqqun,“o braço ar-
mado do poder que vem é a me-
dicina”. A Judite de hoje enfren-
ta-se a umha biopolítica que lhe
expropria o corpo e o poder de
dar vida. 

“Com os dados na mao –razoa-
va um preso árabe a propósito do
Afeganistám- qualquer um popu-
lista nom teria mui difícil arengar
muçulmanos contra Espanha, em
tanto que sítio em que matam e
mutilam mulheres”. A Organiza-
çom Mundial da Saúde recomen-
da o corte do perineu em 5% dos

partos, mas no Estado espanhol,
onde o “aiatolá leva bata branca”,
aplica-se em 90% das primíparas.
Nom lhe chamam ablaçom geni-
tal, claro, mas“episiotomía”. Prá-
ticas de que, sem dúvida, há que
procurar a genealogia na hostili-
dade médica do s. XIX frente aos
genitais femininos, especialmen-
te o “improdutivo” clitóris; e que
desde 1837 lançou o dr. Robert e
posteriormente demetius zam-
baco à cliterodectomia de mas-
sas. O silêncio dessa castraçom
anónima e quotidiana de mulhe-
res contrasta, e muito, com a
atençom à castraçom masculina,
obsessom fundacional da mitolo-
gia psicanalítica –e, portanto, do
indivíduo moderno.

Na modernidade capitalista “a
mae é um obstáculo para o par-
to”; como os corpos amantes o
som para o sexo ou as aldeias pa-
ra o AVE e as autoestradas. Ao ca-
pitalismo incomoda-lhe o mundo.

Cada vez somos mais como aque-
le índio do relato de Kafka, que
em pleno galope se vai desemba-

raçando de todo, até do próprio
cavalo. 

Xudite parte desta realidade
posicionando-se. Nom “a favor”
ou “em contra”, senom em tanto
que corpo crítico: “Pode que nom
seja tam inteligente como tu, nem

vaia tam bem vestida, nem tenha
palavras tam bonitas, mas o meu
corpo sabe. O meu corpo sabe e
com isso avonda”. O abraço
a(r)mado que se nega a ser pa-
ciente nas salas de espera do po-
der: que nem depende nem
aguarda.

Ao jeito das tranças dumha me-
nina obreira para Chesterton, a
criança está a ser um “dispara-
dor” revolucionário para muita
gente. “Nom entendo –di a filóso-
fa Carolina del Olmo- como se
pode ter um menino ou ter que
cuidar dum avô e nom querer di-
namitar a sociedade tal e como a
conhecemos”. Haverá quem ache
todo isto exagerado. É difícil, no
médio da urgência, que esta nova
guerra nom tenha frente nem uni-
forme nem batalha decisiva. Nom
para o poder, certamente, cujos
instintos funcionam com piloto
automático, e alentam em nós em
forma de medo. Como na jorna-

lista da rádio pública que ia en-
trevistar o autor quando a obra
foi premiada, e preferiu cancelá-
la ao saber de que tratava. Como

se nos seus úteros as mulheres
mostrassem algo que, como pre-
tendia Foucault, fosse “eficaz co-
mo umha bomba e belo como um
fogo de artifício”.

Marcos Abalde fai parte, den-
tro da tribo, desse proletariado da
palavra, alheio às vicissitudes da
bolha literária e aos seus rituais
de grandeza. Um proletariado
que racha na língua porque acha
a literatura como algo demasiado
importante para deixá-lo nas
maos dos literatos. A tribo, espe-
cialmente as protagonistas desta
“revoluçom silenciosa” como ele
próprio lhe chama, ham tirar go-
zoso proveito da leitura deste no-
vo trabalho

Marcos ABALdE, Xudite, 

Premio Marqués de Brandomín, 2012

ALFREDO EIRAS (DIRECTOR DO ANUARIO BRIGANTINO)
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que faZer

16.02.2014 / ROTEIRO POLO
ESTEIRO DO MINHO / 09:50
na Estaçom de Autocarros
(Avenida de Madrid, 57). 
VIGO
O roteiro começa às 11:30 na
paróquia de Salcidos (Guarda).
Organiza Verdegaia. 

16.02.2014 / CONCERTO E
APRESENTAÇOM DO LIVRO
HOMENAGEM A GERMÁN V.
SONEIRA / 18:00 na Casa da
Cultura de Bertamiráns (Pra-
ça de Chaviám, s/n). AMES
Volume editado pola A.C. A Re-
xionalista sobre o gaiteiro dos
Hermanos Lamas. 

19.02.2014 / PROJEÇOM DE
SANGUE E OURO E VIVA LA
MUERTE, DE FERNANDO
ARRABAL / 21:30 no C.S. O
Pichel (Rua Santa Clara, 21).
COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Com-
postela, dentro do ciclo ‘Filmar
o exilio’. VOSG.

20.02.2014 / APRESENTA-
ÇOM DO LIVRO A CULTURA
TRADICIONAL GALEGA DES-
APARECIDA / 20:20 na livra-
ria Andel (Avenida das Ca-
mélias, 102). VIGO
A obra, subtitulada 'A vida no
Ourovello (Paderne, A Coruña)
1950-2000' vai ser apresentado
polo seu autor, Antonio Rodrí-
guez Cabanas.

21.02.2014 / PALESTRA SO-
BRE SOFTWARE LIVRE /
20:00 no local da CICA, (Rua
Virgem do Caminho, 49).
PONTE VEDRA
Organizam o centro educativo e
de dinamizaçom cultural CICA
e a associaçom Amig@s da Cul-
tura. Falará Xoán Paredes.

21.02.2014 / PROJEÇOM DE
GOSPODIN OFORMITEL /
20:30 no C.S. Gomes Gaioso
(Rua Marconi, 9 - Monte Alto). 
CORUNHA
dentro do II ciclo de Cinema
Socialista de Terror.

21.02.2014 / REPRESENTA-
ÇOM DA OBRA DE TEATRO
‘C’EST LA VIE’ / 21:00 no Au-
ditório Lauro Olmo (Avenida
da Estaçom, 2). BARCO DE
VAL D’EORRAS

21.02.2014 / PROJEÇOM DE
MALCOLM X, DE SPIKE LEE /
22:00 na Fundaçom Artábria
(Travessa de Batalhons, 7 -
Esteiro). FERROL

21.02.2014 / TEÁTRO REVO-
LUCIONÁRIO E PETISCADA /
23:00 no C.S. Lume (Rua
Rouxinol, 16). VIGO

22.02.2014 / PALESTRA SO-
BRE A RENDA BÁSICA DAS
IGUAIS / 19:30 No C.S. Fus-
calho (em frente à Atalaia).
GUARDA

22.02.2014 / III CONCURSO
DE QUARTETOS TRADICIO-
NAIS / 20:30 no Ateneu Fe-
rrolano (Rua Madalena, 202-
204). FERROL
Organiza o Real Coro Toxos e
Froles.

22.02.2014 / CONCERTO DE
SOM DO GALPOM / 21:30 no
C.S. Xebra (Rua Leandro Cu-
curny, 19). BURELA

22.02.2014 / VIII ANIVERSÁ-
RIO DA ASSOCIAÇOM CUL-
TURAL MANUEL GONÇAL-
VES 'O FRESCO' / 22:00 no
C.S. O Fresco (Rua dos Car-
valhos). PONTE AREIAS
Ceia e concerto de El último
que ziegue e La Yegua Gris. 

22 e 23.02.2014 / JORNADAS
‘O RURAL GALEGO PIDE
XENTE’ / 10:00 na Eira da Xo-
ana (Ramil). AGOLADA
debates sobre projectos singu-
lares e comunitários no rutal e
o papel das mulheres, ateliers e
visita à aldeia. Organizam Fru-
ga e Adega.

23.02.2014 / ROTEIRO ‘AU-
GAS QUE REGAN’ POLO VA-
LE DO NEIRA / 09:00 na Fa-
culdade de Formaçom do
Professorado (Avenida de
Ramón Ferreiro). LUGO
O roteiro dura todo o dia. Re-
servar no 982 240 299 ou no
679 113 718. Organiza Adega.

25.02.2014 / CELSO CONTA
CONTOS NA GENTALHA /

17:30 no C.S. O Pichel (Rua
Santa Clara, 21). 
COMPOSTELA
Contadas de Celso F. Sanmar-
tín todas as últimas terças-fei-
ras de mês.

25.02.2014 / PROJEÇOM DE
A LINGUA GALEGA: REFLE-
XIÓNS NA ETAPA FEIJOO,
DE BOCIXA REI / 19:00 na
Escola de Idiomas (Rolda
Xosé Castiñeira, 1). LUGO
Com a presença do realizador.

26.02.2014 / PROJEÇOM DE
NO BALCÓN BALEIRO, DE
JOMÍ GARCÍA ASCOT / 21:30
no C.S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Com-
postela, dentro do ciclo ‘Filmar

o exilio’. VO.

28.02.2014 / PROJEÇOM DE
VEC VIDJENO / 20:30 no C.S.
Gomes Gaioso (Rua Marconi,
9 - Monte Alto). 
CORUNHA
dentro do II ciclo de Cinema
Socialista de Terror.

01.03.2014 / JORNADAS DE
URBANISMO E PARTICIPA-
ÇOM: O TERRITÓRIO / 16:30
no C.S. Bou Eva (Rua  Terzo
de Fóra, 11). VIGO
Programa e horários em
http://acboueva.blogaliza.org/.

01.03.2014 / MASA CRÍTICA /
20:00 na Praça de Maria Pita.
CORUNHA
Todas as primeiras sextas-fei-
ras de cada mês, evento ciclista
de participaçom aberta.

01.03.2014 / FESTIVAL ‘TAÍÑA’
/ 22:30 em Goiám. TOMINHO
Atuam os grupos Trapos Su-
cios, d-Rumba2 e The Skarni-
vals. Organiza a Agrupaçom
Juvenil Taíña.

04.03.2014 / PROJEÇOM DE 4
MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS,
DE CRISTIAN MUNGIU /
19:00 no Ateneu Ferrolano
(Rua Madalena, 202-204). 
FERROL
Ciclo de cinema sobre ‘O em-
barazo e o direito a decidir’.

07.03.2014 / PROJEÇOM DE
SPALOVAC MRTVOL / 20:30
no C.S. Gomes Gaioso (Rua
Marconi, 9 - Monte Alto). 
CORUNHA
dentro do II ciclo de Cinema
Socialista de Terror.

14.03.2014 / BAILE ASSALTO
/ 21:00 no C.S. O Pichel (Rua
Santa Clara, 21). 
COMPOSTELA
Amenizado polos mestres e
convidados da Escola Livre da
MPG. Às 19:00 haverá curso
introdutório ao baile.

15.03.2014 / HOMENAGEM À
REVOLUÇOM BOLIVARIANA
/ 19:00 no Teatro García Bar-
bón (Rua Policarpo Sanz, 13).
VIGO
Atuam Liska, Ondas del Cari-
be, Os Tres Trebóns, Sés, Uxía
e Sérgio Tannus e zurrumalla.
Entrada a 5 euros. Organiza a
A.G. de Amizade com a Revo-
luçom Bolivariana (AGARB).

15.03.2014 / CONCERTO DE
CAXADE / 21:00 no Auditório
do Multiúsos da Junqueira.
REDONDELA
No ciclo Rede de Música Sol-
tas. Entrada a 4 euros.

aulas de música, desportos, dança e cozinha
na programaçom dos centros sociais
a fundaçom artábria, em ferrol,
apresenta no mês de março um
novo curso que completa a atual
oferta de formaçom em urban
Dance e ioga: aulas de ioga infan-
til e familiar. o horário será decidi-
do com a professora segundo a
disponibilidade das pessoas que
se inscrevam. artábria conta tam-
bém com um clube de tricote que

se junta todas as terças-feiras.
em lugo, o centro social mádia
leva continua nas terças e quintas
feiras com as suas aulas de reforço
escolar. além disso, ofertam cur-
sos de gaita, pandeireta, pilates e
percussom tradicional e de raiz.
na cova dos ratos a oferta é he-
terogénea: tenhem aulas sema-
nais de pilates e de cestaria, e or-

ganizam pontualmente aulas de
cozinha vegana como o previsto
para o 22 de fevereiro no centro
social da rua romil (vigo).
na mesma cidade, mas no bairro
do berbés, a revolta oferece aulas
de música e dança tradicional. há
pandeireta, guitarra, e aulas de
gaita "atemporais" nos níveis de
iniciaçom e aperfeiçoamento.

i estremonia cantada
quatro associaçons de sárria or-
ganizam, na tarde do 22 de fe-
vereiro, a i estremonia cantada,
ou o que é o mesmo, um concur-
so de cantos de taverna.
o concurso começa às 16:00,
mas é necessária a inscriçom pa-
ra participar no mesmo. pode-se

fazer chamando ao 628 514
771 (mónica) ou escrevendo pa-
ra ac.osgorrios@gmail.com.
o repertório será preferivelmente
tradicional e a pontuaçom atri-
buída polo taverneiro ou a pes-
soa que este designar. o prémio
será entregue no mesmo dia.

os centros sociais a cova dos
ratos (rua romil, 3) e bou
eva (rua terzo de fóra, 11),
de vigo, organizam umha ex-
posiçom conjunta de cartazes
da guerra civil. a mostra vai
poder ser vista nos muros de
ambos os centros sociais du-
rante os meses de fevereiro,
março e abril, e será retirada
depois do 1º de maio. constitui
um percurso pola propaganda
de guerra a través das maos de
diferentes autores.

mostra de
cartazes da
guerra civil

viGo

diferentes localidades

cantos de taverna

ENVIA CONVOCATÓRIAS ao
correio agenda@novasgz.com
antes do dia 12 de cada mês.

Anuncia os teus atos
no NOVAS DA GALIZA.
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nesta temporada cénica, o
setor trata de esquecer
um ano de impossíveis.

De ocupaçons, de reivindicaçons,
de manifestaçons que provavel-
mente servírom de pouco ou para
quase nada, que nom é o mes-
mo, mas tanto tem. as compan-
hias afanam-se em passar pági-
na. nesse esforço, excéntricas
recupera Davinci tiña razón!, fe-
cal comédia de roland topor. o
grupo encabeçado por cadaval,
evaristo calvo e víctor mosqueira
-que som dos poucos que en-
chem teatros- lembra-nos que o
ser humano, igual que umha in-
dústria, fabrica sem cessar excre-
mentos, borradas, cagalhons,
quer dizer, merda. a produçom
residual responde aos mesmos
padrons capitalistas de sempre.
quanta mais matéria prima acu-
mulares, mais género distribui-
rás. quanta mais merda gerares
com menor esforço do organis-
mo, maior produçom ganharás.
estes processos levaram-te dire-
tamente ao cimo da sociedade.
em resumo: quanto mais alto,
mais merda produzes e mais ca-
gas sobre os que ficárom por bai-
xo. como topor, a juíza De lara
mostra-nos no sumário da poké-
mon a quantidade de xudre que
pode ser manufaturado e espal-
hado num país. ao seu modo, es-
tá-nos a contar que os imputados
lançárom, polo menos, tonelada
e meia de bostas. nós, incautos
continuamos com as nossas vi-
das, abrimos a boca, mas nom
para berrar, senom para bocejar
aborrecidos da corrupçom. assim
atoramos as gargantas com os re-
síduos desta gentalha. 

hei reconhecer que, se me
dam a escolher entre todos os im-
putados, eu escolho a adrián va-
rela. por ser um galám de saldo
com esse corpo de ginásio, com
esse sorriso de concurso de mo-
delos de Área central. e, sobre-
todo, por luzir esse look de cán-
dido presidiário que perderia a
virtude nada mais entrar no cal-
deiro. polos ares com que se mo-
ve, parece que as suas fezes re-
sultam esquisitas, melhor que a
dos demais. talvez o pense...
mas na realidade nom som ares,
senom gases. e as suas deposi-
çons afastam-se do esquisito,
som diarreia. e proclamo-o sem
medo: nom poderá pressionar
para que me despidam. Desem-
pregado som. merda de vida. 

alberto ramos

um excremento
esquisito

Ao visitarmos estas comarcas,

dá-nos a impressom de que a Ri-

beira Sacra, para além da propa-

ganda institucional e turística,

esconde valores desconhecidos

para o comum das pessoas do

país. 

Há muito, mas está a perder-se
aceleradamente. O que se conser-
va sempre é um pouco essa parte
que se pretende vender turistica-
mente. Nom som preservados ou-
tro tipo de valores, como por
exemplo, os trabalhos comunitá-
rios. Nestes tempos de individua-
lismo, esses rituais que faziam par-
te da vida da gente desaparecê-
rom. É o caso das cantigas, dos re-
fráns... A gente mais nova nom
chega a conhecer essa cultura.
Acontece o mesmo com todo o re-
lativo ao mundo fluvial. Antes a
gente vivia muito próxima do rio,
que era umha via de comunicaçom
e umha fonte de alimento, dada a
variedade de peixes. Ao fazer as
barragens, deixárom de ser rios
que comunicam, para serem bal-
sas de água. As espécies desapare-
cêrom. Agora o que há é sobretodo
black bass, de cujo valor culinário
duvido. Trutas ainda há, mas o res-
to dos peixes –como a lampreia, a
anguia ou o salmom- já nom se po-
dem pescar, nom sendo nalguns
afluentes, como é o caso do Lor.

Entre os princípios do eco-mu-

seu, estám a defesa do entorno

e a do património das terras da

Ribeira...

No museu damos a conhecer es-
ses bens. Explicamos à gente on-
de estám, como podem chegar a
eles e quais som os comporta-
mentos corretos para preservá-
los. Aliás, fôrom recuperados
edifícios antigos e tradicionais,
como é o caso de construçons ad-
jetivas como o cabaceiro, que na
zona já nom se conserva, ao ser
dum material muito perecedeiro,
a palheira com a eira ou o hórreo.
Também foi escavado o castro
que há dentro da finca do museu,
já que no sul da província de Lu-
go só existiam castros escavados
no Courel.

Poderias falar-nos um pouco do

património etnográfico comar-

cal que ajudades a preservar no

museu?

Podes encontrar um compêndio
do que é a Ribeira Sacra. Existe
umha parte muito importante so-
bre a viticultura tradicional, que
agora já nom é praticada, pois a
atividade mudou radicalmente.
Também temos umha grande ma-
queta do território da Ribeira Sa-
cra que sinaliza os bens patrimo-
niais mais salientáveis para a gen-

te se orientar, pois é muito difícil
mover-se por estas comarcas, da-
das as vias de comunicaçom e a
orografia que temos. Por último,
há umha parte importante a res-
peito da construçom das barra-
gens e da mudança que esta cir-
cunstáncia trouxo para as formas
de vida.

A grandes traços, que supujo pa-

ra a Ribeira Sacra a apariçom

das barragens?

Modificou especialmente a vida
dos ribeiraos, que som os habitan-
tes das beiras mesmas dos rios.
Essas pessoas tivérom que aban-
donar as suas casas e fincas, as
quais ainda hoje fam parte do uni-
verso familiar. Pois bem, as barra-
gens forçárom o seu abandono e
o começo da vida num outro lugar.
devido a isso, muita gente apro-
veitou para emigrar para as cida-
des ou mesmo para outros países.
Também mudárom as maneiras
de utilizar o rio: as barcas tradi-
cionais fôrom sendo abandona-
das para deixarem passo à cons-
truçom de pontes e ao emprego
sistemático do carro. No tocante à
pesca, hoje é mais desportiva, e
nom tanto umha parte mais do au-
to-abastecimento como foi em
tempos. O clima, por sua parte,
também mudou, sendo frequen-

tes as névoas persistentes quase
todas as manhás.

Em que medida é a Ribeira Sa-

cra umha terra ainda viva a ní-

vel cultural e associativo?

Existem várias associaçons que
se estám a mover muito pola zo-
na. Um exemplo é a Associaçom
de Vizinhas do Savinhao, que
neste passado verao abriu o ro-
teiro mais longo da ribeira do
Minho. Em Sober está O Colado
do Vento, que abrange muitos
ámbitos, entre eles o de pôr em
valor o património. Esta associa-
çom tem umha parte importante
dedicada à cultura oral como, por
exemplo, os contos tradicionais
ou os nomes de lugares que se es-
tám a perder ao nom utilizar o
monte. Também em Sober, existe
umha horta comunitária. depois
há outras associaçons como a do
Castro, em Pantom, que fai o fes-
tival, ou os Náufragos do Paradi-
so, em Monforte, e também está
o Castanhaço, já na comarca de
Chantada, o Círculo do Savinhao,
que também se dedica ao patri-
mónio e à cultura oral, ou a factos
que tivérom lugar no Savinhao –
como a rebeliom das mulheres
contra as levas de grao durante a
ditadura- e certeza que estou a
esquecer algumha…

RUBÉN MELIDE /Na confluência dos dous rios mais caudalo-
sos do País encontra-se a Ribeira Sacra. Se bem o conceito
é algo impreciso –nom se trata dumha comarca ao uso, e se-
guramente tampouco em origem dumha ribeira, mas dumha
carvalheira sagrada, como testemunha o documento funda-
cional do mosteiro de Monte de Ramo, datado em 1124, que
fai alusom a umha Rivoyra Sacrata-, a todas nos vem a mes-
ma imagem idílica ao ouvirmos ou lermos o seu nome: um

património natural exuberante salpicado de vinhedos e tem-
plos románicos, cuja cultura nom é menos impressionante
do que a sua natureza. Porém, hoje todos estes valores es-
tám a correr um sério perigo. Aproveitamos umha viagem à
terra onde se juntam os rios para falarmos com Daniela, tra-
balhadora do eco-museu de Arxeriz (www.sotodefion.org) ,
entusiasta e militante das terras que a iluminárom, da reali-
dade e da problemática da zona.

daniela vÁZqueZ arias, trabalhadora do eco-museu de arxeriZ, na ribeira sacra

“As instituiçons só se preocupam com o
património para venderem turismo”


