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“Nas zonas do rural nom existem nem alternativas
de lazer nem meios para chegar a elas”
Maria Iglesias Vázquez, da Associaçom Cultural Brisas do Quenlho (Tordóia)

SUPLEMENTO

Reivindicaçons galegas à
venda nas lojas turísticas
O Plano Eólico consolida as amizades do
BNG e oculta a continuidade do modelo
CINCO NOVOS PARQUES OCUPAM TERRENOS PROTEGIDOS
A maior oferta eólica da história,
promovida polo BNG, aproveitou
quanto pudo a planificaçom herdada do PP em vez de elaborar um
novo ordenamento, situando novos
parques fora das áreas que permitia
o planeamento em vigor e no interior de espaços a proteger pola futura Rede Natura. Partindo de algo
mais de 4.000 megawatts instalados, autorizados ou a serem tramitados seguindo a anterior planificaçom do PP, Fernando Blanco vem a
acrescentar outros 2.400 através de
um único concurso público de ofertas, para assim alcançar uns 6.500
megawatts de potência em 2012, o

ansiado objectivo dos sucessivos
governos de Manuel Fraga, unindose a este partido na aposta decidida
na produçom deste tipo de energia. Em contraposiçom ao PP, o
departamento de Blanco insiste em
apresentar o novo decreto como
participado publicamente e o desenvolvimento de diferentes planos
industriais que garantiriam benefícios para a sociedade galega, mas
também o PP tentara promover
planos industriais ligados ao desenvolvimento eólico. Na realidade, e
como denunciam associaçons
ambientalistas, estamos perante “a
maior e melhor planificada agres-

som ambiental ao conjunto do
País”, e como sempre, apesar da
elevada quantidade de electricidade gerada na Galiza, assistimos a
um incremento da dependência
energética do País, que reduziu a
sua capacidade de autoabastecimento drasticamente. Chama a
atençom que o partido que até há
pouco denunciava o carácter colonial da Galiza, promova agora indústrias de enclave que modificarám
radicalmente a paisagem do País.
NOVAS DA GALIZA debruça-se também neste número sobre os verdadeiros beneficiários do negócio eólico após o decreto. / Pág. 13

SUPLEMENTO ‘DITO E FEITO’: INICIATIVAS EM MARCHA
QUE NOS TROUXO o Apalpador?
UM INOVADOR CENTRO SOCIAL com comedor
popular em Ourense: 'Sem um cam'
ESCALADA E ROCÓDROMOS na Galiza

Quinta entrega d’A Revista

Opinions de: Carlos Santiago, Pedro Alonso,
Carlos Calvo Varela, Rosa Enríquez,
Nuno Gomes e Leo F. Campos

Galiza Ceibe (ou baby), os famosos
Gê Zetas (GZ), Nunca Mais! ou
imagens de Castelao ou Rosalia de
Castro som hoje em dia fáceis de
encontrar nom só em centros
sociais ou bares alternativos... também em lojas turísticas que colocam bandeiras ou camisolas com
estas imagens reivindicativas ao
lado de bandeiras do Real Madrid,
camisolas taurinas ou slogans da
Espanha mais cañí. Às vezes, como
no caso de 'Galicia é unha ración',
contenhem umha deixa humorística que pode desenhar um sorriso
no mais mal-humorado dos nacionalistas. Outras, som bem explícitas, e dificilmente podem satisfazer quem entende cada umha dessas reclamaçons como parte do seu
projecto de País. A trivializaçom
das reivindicaçons nacionais poderá parecer sintoma de socializaçom

de mensagens às vezes difíceis de
comunicar de outro modo, mas
também nos deve alertar sobre o
fácil que é para o mercado banalizar
cada expressom de inconformidade, tornando-a totalmente inofensiva para a ordem de cousas vigente. Noutros países, como a
Bretanha, os símbolos célticos ou o
idioma som já mais fáceis de vender que de reivindicar. Quanto a
nós, de nada nos servirá que lemas
em galego compartilhem montra
com toureiros e mantilhas se nom
conseguimos comunicar que, para
nós, cada umha dessas palavras significam cousas bem importantes.
Novas da Galiza deu umha volta
por algumhas lojas de venda de
lembranças. Em nengumha nos
atendêrom em galego, mas em
todas foi possível tirar fotos como
as que publicamos. / Pág. 10

Direitos humanos,
da propaganda
governamental à realidade
Em análise as violaçons dos direitos humanos
que Fernández de la Vega se esqueceu de
tratar em Nova Iorque / 09

A política e o narcotráfico
tocam-se nos postos mais
altos do poder mundial
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s classes dominantes sabem
que o poder não é um instrumento sagrado que esteja
em qualquer Palácio de Inverno.
Polo contrário, na Modernidade,
trata-se de, propõe Foucault, «um
regime do seu exercício dentro do
corpo social, antes do que em cima
dele». Com a irrupção da crise
financeira mundial, a velha mitologia burguesa sai do baú e volta ao
cenário, pronta para fazer voltar ao
rego qualquer crítica integral ao
capitalismo; construindo cães de
palha à sua medida que serão sacrificados na fogueira keynesianista
do «bom capitalista», sem saberem
que com eles se estão a queimar as
possibilidades de uma crítica radical. «Nos anos 90 —diz Roswitha
Sholz—, “o especulador” tornouse outra vez no número um de
todos os diabos; e é justamente
neste contexto que a ideologia do
“trabalho honesto” está a ganhar
de novo terreno».
Antes do que uma denúncia do
carácter intrinsecamente sanguinário do capitalismo, para além do
capitalista ser honesto ou não, a
produção intelectual inça os discursos de denúncias aos «especuladores» e aos «capitalistas selvagens». Como aponta Robert Kurz
«Este discurso já nem sequer é
populista de esquerda, mas sim
claramente populista de direita».
A prática descrita vem de longe, e
noutras coordenadas cristalizou
num antissemitismo radical. Na
sua origem está o erro de reduzir a
perversidade do capital ao capital
que rende juros: o capital financeiro; desta forma, em países como a
Alemanha aparece o ódio aos
judeus, que não só foram forçados
no passado à marginal atividade da
esfera da circulação e empréstimo
de dinheiro, como também foram
estigmatizados e demonizados por
isto mesmo. Mas, continua Kurz,
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O PELOURINHO
DO NOVAS
Se tens algumha crítica a fazer, algum
facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou
mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é
o teu lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám
exceder as 30 linhas digitadas a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOVAS DA GALIZA reserva-se o
direito de publicar estas colaboraçons,
como também de resumi-las ou
estractá-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
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O 'especulador' e o 'judeu' na
mitologia do capitalismo selvagem
CARLOS CALVO VARELA

“CONVERTENDO O PROBLEMA DA ESPECULAÇÃO UNIVERSAL QUE É O CAPITALISMO
NO EXCESSO DUNS POUCOS (DESVIAÇÕES), O GROSSO DO SISTEMA PRODUTOR DE
MERCADORIAS ESCAPA DA CAÇADA ANTICAPITALISTA, COMO UMA LAGARTA EM FUGA
QUE ABANDONA UMA PARTE DO RABO PARA SE SALVAR”

«A ideia de que poderia haver uma
rápida prosperidade do “trabalho
produtivo” honesto sem o “vampiresco” capital que rende juros é
pura ideologia baseada na mentalidade de pequena empresa». Com
o mesmo gesto que condena o
capital financeiro como único culpável de todos os males, é escusado o Capital, é redimida a sua condição e é consagrado como único
sistema económico possível.
Até há poucos anos, na Galiza pré-

CONSTITUI-SE PLATAFORMA
POLA DEFESA DA RIBEIRA
SACRA
A Plataforma pola Defesa da
Ribeira Sacra tem o objectivo de
conservar o património natural
desta zona e mostrar a total rejeiçom aos projectos de ampliaçom
dos encoros no rio Minho e Sil. Em
concreto, os projectos de novas
turbinas de Santo Estevo II, Santa
Cristina, Sam Pedro e os projectos
de bombeio de Iberdrola em
Parada do Sil e, de Uniom Fenosa
denominados Os Peares III e
Belesar III, contam com a nossa
total oposiçom. O motivo deste
rejeitamento é o elevado impacte
ambiental numha zona protegida
pola Rede Natura 2000, nos
Canhons do Sil, e outra a piques de
ser declarada Rede Natura na
ribeira do Minho. Estas obras gerarám grandes quantidades de entul-

moderna, a matriz de reprodução
social ainda era a religião cristã
antes do que o trabalho abstrato e a
produção do valor. Esse outro sistema de poder também criara uma
imagem invertida em vistas ao controlo social. O demo, as bruxas e a
religião do mal são uma perfeita
imagem em negativo de Deus, o
clero e a Igreja; o invés da medalha
empregado numa pedagogia social
que não faz senão fortalecer o statu
quo. A produção da imagem negati-

va da sociedade é algo demasiado
importante como para deixá-la em
mãos do povo. O capitalismo não
pode permitir que a crise seja pensada com conceitos que não sejam os
prescritos por ela. «O poder já não
se exerce só reprimindo ou ameaçando —explica Rubert de
Ventós—, mas também gerindo a
autorrealização dos súbditos, ajudando-lhes a pôr-se de acordo consigo mesmos, oferecendo-lhes uma linguagem com a qual eles mesmos falarão

ho com voaduras frequentes, abertura de pistas de acesso e mais linhas de alta tensom que tenhem
um carácter manifestamente
incompatível com a protecçom
ambiental da Ribeira Sacra.
Ademais, existem consequências
económicas importantes destes
projectos na afectaçom às infraestruturas turísticas da Ribeira Sacra
que chegarám a paralisar o turismo
na zona num período de tempo de
entre 5 e 7 anos, devido ao longo
período de execuçom destas obras
e á necessidade do esvaziamento
dos encoros que afectarám enormemente os catamaráns turísticos.
Esta plataforma constitui-se para
solicitar a retirada dos projectos de
ampliaçom dos encoros, recolher
informaçom acerca dos valores
naturais da zona para a realizaçom
de alegaçons, realizar tarefas informativas sobre estes projectos e
pedir a paralisaçom do único projecto aprovado até o momento:
Santo Estevo II. Com este intuito,

a defesa da Ribeira Sacra e do seu
património natural e cultural, desenvolveremos iniciativas para que
seja protegido um dos espaços
mais característicos do interior
galego, para o qual a sua própria
paisagem constitui um recurso de
primeira ordem.
Plataforma pola Defesa da Ribeira
Sacra, integrada por 11 colectivos

HOMENAGEM A RAMOM
MUNTXARAZ
A coerência na política e a entrega incansável no trabalho fôrom
os dous aspectos mais salientados na homenagem popular a
Ramom Muntxaraz. O evento
começou passadas as 17h00 do
dia 17 de Janeiro com a apresentaçom de Xan Carlos Ánsia, que
deu passagem ao primeiro bloco

sempre a voz da autoridade».
Convertendo o problema da especulação universal que é o capitalismo no excesso duns poucos (desviações), o grosso do sistema produtor de mercadorias escapa da
caçada anticapitalista, como uma
lagarta em fuga que abandona uma
parte do rabo para se salvar. É a
estratégia da maçã podre (brebis
galeuse): salvar o conjunto criando
um bode expiatório (o judeu do
capital financeiro, o especulador do
capitalismo selvagem) ao qual atribuir todos os males.
Tristemente, o pior é ter que
seguir constatando o papel de
«vanguarda jacobina» que adopta a
esquerda a cada crise do capital.
Em 68 abriu novos territórios à
colonização das nossas vidas polo
capital: a mesma subjectividade
tornou-se agora uma superfície
sobre a qual exercer o poder, o
capitalismo já não só atinge as relações de produção senão todas as
relações; nos 70 e 80 os campos
ancilosados da agricultura industrial são rejuvenescidos pola vanguarda de salvação do ecologismo
colaboracionista, o que desemboca
no “capitalismo verde” atual.
Agora, em 2008, a esquerda é
capaz de enfiar num mesmo discurso (lido no fim de uma manifestação sindical «contra a crise»)
alegados contra o capitalismo e
laios pola má situação do monocultivo do turismo no país. Até oximoros como o da «banca ética»
estão-se a converter em estandarte de um novo movimento cívico,
engrossado na maioria por intelectuais afastados dos insalváveis
imediatismos sindicais, e libertada
das duras condições materiais do
povo trabalhador, mas que continua a ser incapaz de assumir uma
crítica mais além do envelope das
categorias de pensamento da
ontologia do valor.

de intervençons, centrado no trajectória pessoal da vida de
Muntxaraz. Os seus amigos e
companheiros Luís Gonçales
Blasco 'Foz' e Joám Lopes explicárom o seu percurso vital lembrando como se incorporou à
luita popular galega, assumindo-a
como própria. A sua irmá,
Manuela Muntxaraz, deu a visom
mais pessoal.
A Quenlha dedicou-lhe umhas
peças, entre elas a intitulada
'Guerrilheiro', que, assinalárom,
fala também do homenageado.
Depois desta intervençom sucedêrom-se as intervençons das
pessoas mais ligadas à sua actividade profissional. O seguinte
bloco estivo centrado no aspecto
político e na sua faceta militante.
À noite, realizou-se umha ceia
para as pessoas mais chegadas.
Comité Organizador da
Homenagem a Ramom
Muntxaraz
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De Guerras
ROSA ENRÍQUEZ

“A DIFUSOM DESTE GENOCÍDIO ESTÁ A OCUPAR
TANTO ESPAÇO NOS MEIOS QUE CORREMOS O
RISCO DE NOS ENSARILHARMOS NELE E
ESQUECER OUTRAS VERDADES HORRÍVEIS, PARTES
AGÓNICAS DE UMHA REALIDADE DRÁMATICA,
INSUFICIENTEMENTE DEFENDIDAS”
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A DIRECÇOM DA MUDANÇA
ontra o que dim os detractores mais
simplistas do bipartido, a mudança sim
está a ter lugar. Nos tempos das pressas obrigatórias e enxurrada de propaganda,
nenhum governo duraria muito se nom exibe,
cronómetro na mao, transformaçons aceleradas da paisagem. Inovaçom, ruptura, atrevimento, iconoclástia, superaçom de modelos...
som palavras obrigadas da profissom de político, independentemente da suposta ideologia
que abandeire. Nesse sentido, os quatro anos
de governo bipartido nom defraudárom ninguém. Mudárom espaços físicos e geografias
mentais que dezasseis anos de extrema-direita nom deram alterado.
Na paisagem que vemos e tocamos sobram
comentários: as serras do país, quase sem
excepçom, caminham para se converterem
em parques industriais; as rias asinha serám
cimentadas por plantas de produçom piscícola; e, segundo ameaçou o director geral

C

liberdade é um conceito
abstracto e inexistente,
delimitado polos interesses. Existe como ideia, talvez
como ilusom, mas nunca poderemos desfrutá-la na sua totalidade. Estamos condicionados
por todos quantos vícios humanos existem. Daquela, falar de
liberdade é sonhar em alto, mentir. Nos dia de hoje, a mentira
ocupa demasiado espaço; tanto,
que é impossível situar a verdade
nalgures e, por outro lado, é utópico pretender descrever o
aspecto da mesma, tal é a sua
deturpaçom. Difícil assunto este
de delimitar aquilo que, às vezes
sem pretensom e outras com ela,
se apresenta borrado senom apagado, sobretodo quando convivem num mesmo ámbito nacional diferentes interesses a que
denominamos visons, talvez por
isso de nos sentirmos menos culpados e aligeirar o peso da consciência. Sim, 'visons' é umha
palavra cómoda que molesta
menos, proporciona o repouso
mental suficiente para continuar
a tecer essa teia dourada que
brilha incesantemente rodeando
as nossas cabeças pensantes,
reflectindo a necessidade de
umha palavra para sanarmos,
para fazermos algo útil. Mas a
utilidade é já um hábito, como
mentir. Nestes dias, a verdade
chama-se Palestina e, por tal
motivo, o que cumpre é denunciar o abuso de poder por parte
do Estado de Israel. De socate
todos parecemos sentir a chamada a defender esta causa e decidimos organizar-nos e apoiar os
palestinianos, vítimas de um ataque massivo israelita cujo argu-
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mento principal é a existência do
Hamas, o que nom deixa de ser
pura demagogia israelita, pois
está claro que Israel sempre tivo
afám de invadir o território
palestiniano e, de compartilhar,
nada de nada. Por isso, o assombro e a indignaçom manifestárom-se
polas
ruas
de
Compostela, tivérom cabimento
nos jornais galegos e na televisom. Lógico; mas, se o pensamos
bem, a difusom deste genocídio
está a ocupar tanto espaço nos
meios que corremos o risco de
nos ensarilharmos nele e esquecer outras verdades horríveis,
partes agónicas de umha realidade drámatica, insuficientemente defendidas. Nom podemos ou
nom deveríamos cair no populismo antibelicista, e eu incluo-me
neste erro, e denunciar o poder
político do Estado espanhol por
ter trato com os autores deste
massacre, e a ONU pola falta de
efectividade e a sua cumplicidade nesta guerra esquecendo a
inoperáncia da referida organizaçom em países do Sexto Mundo
(o de Terceiro Mundo pareceme um eufemismo, como o
emprego da palavra conflito
para referirmos os crimes contra a humanidade, seja dito de
passagem) porque os habitantes do Congo, por exemplo,
estám a viver um inferno pois,
para além da guerra, padecem
fome e doença. Eis os nacos
do mosaico pavoroso que
configuram um planeta
dominado pola cobiça ocidental do mundo desenvolvido e o seu egocentrismo. Se
quadra, a justiça social de
salom por parte da elite nom

PEPE CARREIRO

desta área, nom haverá pedaço do território
galego que nom tenha um cartaz de “vendese” para desfrute de turistas. No mais
impalpável, todo mudou também: as subvençons situárom cabeçalhos históricos da
reacçom a aplaudir os novos logros da
esquerda; consagrados intelectuais da
ordem constitucional virárom em quintanistas e aditos à transformaçom tranquila; por
mudar, até mudou o comportamento idiomático de muitos intelectuais nacionalistas
que, por pragmáticos, comprendêrom até que
nom está assim tam mal escrever em espanhol. Para fechar completamente o círculo
desta mudança radical, apenas faltaria a
todos os movimentos sociais virarem em
agências do governo, organizando manifestaçons com o logótipo da conselharia que financia. Eis o repto que enfrentam os governantes para fazer do “país da mudança” o mais
tranquilo e submisso recanto da Europa.
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NOTÍCIAS
Mobilizaçons contra
a privatizaçom da
central de chamadas
do SERGAS
REDACÇOM / Trabalhadores e tra-

Citroën ameaça com despedimentos
massivos em Março se nom receber
mais injecçons de dinheiro público
REDACÇOM / O director da fábrica viguesa da PSA Peugeot
Citroën Pierre Ianni ameaçou
com um Expediente de
Regulaçom de Emprego (ERE)
para Março se a Junta nom satisfiger as suas pretensons de obter
um financiamento público extra
de aproximadamente 250 milhons de euros. Apesar de apresentá-lo como um ERE “temporário”, a gravidade do anúncio
soma-se às paragens de produ-

çom prévias e às previstas para os
meses de Fevereiro e Março para
cobrir os défices provocados pola
descida da produçom.
A Junta já tem contribuído
com importantes verbas de dinheiro público para subsidiar a
transnacional francesa que funciona como motor de emprego na
área viguesa, tanto polo trabalho
na própria fábrica como em
empresas auxiliares. Pérez
Touriño saiu logo à palestra para

tentar tranquilizar a opiniom
pública, assegurando estar a trabalhar com a direcçom da empresa para “enfrentar as dificuldades
no plano imediato”, ao mesmo
tempo que referiu conversas com
o ministro da Indústria, Miguel
Sebastián, e o presidente espanhol Rodríguez Zapatero para que
o Plano Estatal de Automoçom
beneficiasse o sector galego.
Apesar das medidas anunciadas, a Citroën de Vigo foi a fábri-

ca que mais carros produziu no
Estado ao longo de 2008. Ao respeito do papel de Pierre Ianni, os
sindicatos tenhem assinalado em
reiteradas ocasions que o nomeamento deste como chefe da divisom viguesa da PSA em Janeiro
de 2007 era a antessala de reestruturaçons na estrutura de produçom da empresa para deslocalizá-la para países com mao de
obra barata, nomeadamente no
Leste europeu.

Empresa farmacêutica Astrazeneca fechará as portas
por deslocalizaçom provocando a perda de 113 empregos
REDACÇOM / A segunda maior

empresa farmacêutica británica,
criada a partir da fusom da sueca
Astra AB e a inglesa Zeneca Group,
realizará um corte de pessoal de
1.400 empregados, dentro de
umha reestruturaçom que provocará o encerramento de várias unidades na Suécia, na Bélgica e no
Estado espanhol. Desta vez, os
mais afectados serám os trabalhadores e trabalhadoras do centro de
produçom do Porrinho, um quadro
de pessoal que chega às 113 pessoas. A deslocalizaçom chega de novo
ao Sul do nosso país, sendo que os
planos da farmacêutica passam por

transferir parte das suas operaçons
a mercados da Ásia e da América
Latina.
A 19 de Novembro, a multinacional anglosueca anunciava um
plano em que a unidade galega
fechará as suas portas, se nom for
comprada antes do dia 31 de
Janeiro. Dantes, nesta empresa,
com múltiplos benefícios económicos, produziam-se, investigavam-se e fabricavam-se os medicamentos. Depois, também eram
envalados e distribuídos. Alberto
Gonzalvez, delegado sindical da
CIG nesta fábrica, critica que
desde há uns anos "se foi deixando

de fabricar e nós, sindicalmente,
denunciamos isto porque é onde
estava a riqueza da nossa central, e
essa produçom deslocalizou-se
para outras unidades da multinacional, e aqui ficamos só com a
embalagem e a produçom".
A necessidade da mobilizaçom
Desde que se conheceu esta notícia, a desmobilizaçom da secçom
sindical da UGT, maioritária no
Comité de Empresa, enfrentou o
próprio pessoal na fábrica, que vive
com a incerteza do que poda acontecer neste caso.
Por sua vez, a CIG convocou

duas concentraçons contra o encerramento de Astrazeneca, a 2 e a 15
de Janeiro, que contárom com boa
participaçom e a solidariedade de
muitos vizinhos e vizinhas dos concelhos em que moram estes 113
trabalhadores e trabalhadoras,
nomeadamente o Porrinho e
Redondela.
Alberto Gonzalvez sublinha que
"o mais importante no momento
em que nos encontramos é a mobilizaçom, e para nós as indemnizaçons nom som o importante, porque nós defendemos os postos de
trabalho, e nom podemos pôr
preço ao nosso futuro".

balhadoras dos centros de saúde de
toda Galiza e das Gerências de
Atençom Primária parárom a sua
actividade a meio da manhá a 15
de Janeiro para se concentrar contra a privatizaçom do serviço de cita
prévia. Com este acto pretendiam
transferir à direcçom do Sergas o
desacordo que existe contra este
modelo, que estará gerido por
umha empresa privada, que terá
acesso aos dados dos cartons sanitários dos usuários e usuárias do
Serviço Galego de Saúde.
Entre as 12h00 e as 12h30 os serviços de cita prévia telefónica e de
mostrador, estivérom paralisados
em quase todos os centros de saúde
da Galiza, ainda que se continuou a
atender a cita para Urgências.
O Plano de Melhoria de
Atençom Primária recolhe o desenvolvimento de umha central de
Chamadas que dê resposta às solicitudes de cita telefónica para o
pessoal Médico e de Enfermaria na
Atençom Primária. Este serviço de
citaçons foi concedido a umha
empresa privada mediante concurso, mas, segundo denuncia a CIGSaúde, para poder dar as citas a
empresa privada fará uso dos dados
dos pacientes que figuram no cartom sanitário, em poder do Sergas,
num novo caso de privatizaçom
encoberta da sanidade pública.

Trabalho
transfronteiriço
analisado em
Compostela
REDACÇOM / O Conselho Sindical
Interregional (CSIr) Galiza-Norte
de Portugal organizou em
Compostela umhas jornadas sobre o
diálogo social aquém e além Minho.
Um dos assuntos mais debatidos
tivo a ver com a segurança no trabalho, em especial no que di respeito à
importante número de portugueses
que perdêrom a vida no último ano
e que trabalhavam no sector da
construçom galego.
Na seqüência deste tema, as
Inspecçons de Trabalho galega e
do Norte de Portugal relatárom o
seu programa de actuaçom na
matéria, que incluirá visitas conjuntas às empresas para examinar as condiçons laborais. Os
enquadramentos de cooperaçom
institucional, diálogo social e
negociaçom colectiva também
fôrom mui comentados.
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CRONOLOGIA
10.12.2008
D.A.R.F., trabalhador português
da empresa Galiver, morre ao cair
de um novo andar em Vigo
enquanto realizava trabalhos
numha fachada.
11.12.2008
Conselho da Europa critica o
abandono do galego por parte do
governo central e recomenda
imersom lingüística no ensino.
12.12.2008
Barco viguês resgata 16 marinheiros, três galegos, após o naufrágio
do Aquiles ao largo da costa do
Chile.
13.12.2008
Os factos produzírom-se trás umha manifestaçom de operários de IZAR em 2004

Dous anos de prisom para ferrolaos por
umha suposta agressom a Juan Fernández
O Tribunal
Penal número 2 de Ferrol condenou a dous anos de prisom e
multas de 270 a 490 euros aos
trabalhadores e independentistas ferrolanos J.M.M. e
A.M.P.R. sob a acusaçom de
“atentado” polas supostas
agressons ao empresário e
político de direita Juan
Fernández no final de umha
manifestaçom de operários de

REDACÇOM /

IZAR em 2004. Fernández
recebera o impacto de vários
ovos ao aparecer diante das
portas da Cámara Municipal
quando a mobilizaçom estava
a finalizar.
A organizaçom independentista NÓS-UP considera a
sentença fruto de umha
“montagem fomentada a partir de instáncias policiais” por
umha “inexistente agressom

a um empresário e político
ferrolano”. Indicam que as
imagens de televisom confirmam que nom sofreu nengum
dano pessoal além do impacto
dos ovos e que as condenas
apontárom a militantes incluídos numha “lista negra” de
independentistas por parte
da polícia, na qual figurava
mesmo umha pessoa que nom
tinha ido à manifestaçom.

NÓS-UP concentrou-se às
portas do tribunal durante o
transcurso do julgamento,
no passado dia 22 de
Dezembro, em solidariedade com os processados. O
organismo antirrepressivo
Ceivar apoiou a mobilizaçom
denunciando o “incremento
simultáneo da repressom
contra a classe trabalhadora
galega” em tempos de crise.

Mais de umha centena de vizinhos de Ribeira protestam contra a
construçom de 402 apartamentos
no Caramecheiro e o Deám, projectados por Vivenda, quando no
concelho só há 90 requerimentos.
14.12.2008
Explosom do mercante Doxa na
ria de Arouça causa a morte de um
marinheiro filipino. O corpo será
encontrado na manhá do dia 15.
15.12.2008
CIG-Mar calcula que 2.000
marinheiros estrangeiros, principalmente indonésios, trabalham
na Galiza em condiçons à beira da
escravatura.
16.12.2008

TVG mostra agressores
como agredidos depois
do denominado 'motim'
no cárcere de Teixeiro
REDACÇOM / Os informativos da TVG no passado dia
16 de Janeiro davam conta
de umha suposta agressom
de presos em isolamento
contra vários funcionários no
cárcere de Teixeiro com
base nas declaraçons do
porta-voz do sindicato de
carcereiros ACAIP Pedro
Vázquez. A televisom pública referenciava “actos violentos” provocados por
“internos desta prisom”,
facto que é difícil de entender, ao estarem os reclusos
acusados num regime em
que devem permanecer isolados nas suas celas.
A organizaçom para a

defesa dos direitos e liberdades Esculca abriu umha
investigaçom concluindo
que o acontecido tinha
sido na realidade umha
agressom por parte de funcionários a diferentes presos, o que foi confirmado
polos partes médicos de
lesons a vários reclusos. Na
agressom teria participado
o
Subdirector
de
Segurança do cárcere. A
documentaçom fai parte da
querela apresentada por
esta entidade no Tribunal
de Instruçom de Betanços
que está a ser tramitada
nas diligências prévias com
número 432/2007.

Pequenas sabotagens
acompanham diversas
reivindicaçons sociais
de actualidade
REDACÇOM / Segundo se
pudo saber por comunicados
anónimos remitidos ao portal gz-indymedia, dúzias de
sabotagens tivérom lugar no
último mês, ao abrigo das
reinvindicaçons sociais que
agitárom a Galiza. Em relaçom com os protestos contra
a organizaçom ultraespanholista “Galicia bilingüe”, activistas guindárom pintura
laranja contra as sedes de
vários meios de comunicaçom em Vigo, e contra um
local da Junta e da
Fundaçom Caixa Galicia em
Compostela.
Também
em
Compostela, umha nota anóni-

ma associava com o “boicote a Israel” o incêndio
intencionado de um fotomatom, propriedade da
empresa israelita “ Tecnotron”. A sabotagem
sucedia vários dias antes
da manifestaçom em solidariedade com Gaza.
Finalmente, recebiam-se
notas que reivindicavam o
ataque com objectos contundentes e o selado de
fechaduras de sedes de
Ibercaja, banco que subvenciona “O Belén”. Esta
entidade relaciona-se com
os centros de menores,
questionados por movimentos contra o cárcere.

Relatório da faculdade de farmácia da USC alerta sobre os despejos poluentes que continuamente
Sogama fai para o rio Lengüelhe.
17.12.2008
Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos português
afirma que os marinheiros indonésios desaparecidos no naufrágio
do Rosamar nom tinham autorizaçom para fainar no buque.
18.12.2008
Acusaçom pede penas de cárcere
para dous independentistas acusados de agredir o ex-vereador de
Ferrol Juan Fernández numha
manifestaçom dos trabalhadores
de Izar.
19.12.2008
2.000
pessoas
colapsam
Redondela na manifestaçom convocada com a palavra de ordem
“Pola defesa do território e da
nossa qualidade de vida”.
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20.12.2008
Vizinho de Portas estrangula até a
morte a sua mulher.
21.12.2008
PSdG acusa o BNG de querer eliminar o voto emigrante porque
nom lhe é favorável e estes respondem que, àqueles, nom lhes
interessa introduzir reformas para
que votem os marinheiros embarcados.
22.12.2008
Trabalhadores do porto exterior
da Corunha começam umha paralisaçom indefinid para reclamar
indemnizaçons polo cessamento
da actividade.
23.12.2008
Tribunal condena a um ano e
meio de cárcere o ex-presidente
de Gondomar, José Carlos Silva,
do PP, e cinco integrantes da sua
equipa de governo.
24.12.2008
Homem de 74 anos mata a sua
mulher a marteladas e facadas em
Neda, de maneira que o número
de mortas na Galiza por violência
machista sobe a seis em 2008.
25.12.2008
Porto de Vigo abate floresta e
asfalta 40.000 metros na beiramar para contentores.
26.12.2008
Pessoal de Atento vai à greve em
protesto polos 74 despedimentos
e 27 deslocamentos forçosos na
sede da Corunha.
27.12.2008

15 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2009

Galiza irá
perder 4.600
habitantes
por ano
REDACÇOM / N a p r ó x i m a
década, o nosso país continuará a sua sangria demográfica, segundo as recentes previsons do INE para
2018. Com umha taxa de
fecundidade de um filho
por mulher em idade fértil,
em vez dos 2,01 que se
requerem para garantir o
relevo geracional, a populaçom diminuirá e envelhecerá-se até extremos insólitos no mundo.

Galiza, um dos países mais
envelhecidos, perde jovens
A Galiza é já um dos países
mais envelhecidos, e se se
cumprirem as expectativas
deste relatório ganhará
ainda posiçons nesse ranking. Em dez anos, passaremos de ter 21% de pessoas de mais de 65 anos a
ter mais de 24%. A emigraçom,
que
continuará
enviando
jovens
para
outras terras, será compensada por umha imigraçom
que, contodo, nom cobrirá
o défice populacional.
Estima-se que o número
de galegos e galegas que
perderá o censo nacional
na próxima década serám
mais de trinta mil: 20.478
com destino à Espanha e
9.418 para outros países.
Em 2008 houvo 32.500 pessoas mais desemporegadas que
no ano anterior e a taxa de desocupaçom atingiu 9,74%, da
populaçom activa. A dia de hoje
contabilizam-se 129.000 pessoas no desemprego.

Momento da queima da imagem do monarca espanhol depois da manifestaçom do 6 de Dezembro de 2007

Dous militantes de NÓS-UP
serám julgados na Audiência
Nacional acusados de um
delito de injúrias à Coroa
SAIRÁM AUTOCARROS SOLIDÁRIOS PARA ASSISTIR AO JULGAMENTO
REDACÇOM / Na vindou-

ra quarta-feira, 4 de
Fe v e r e i r o , s e r á m j u l g a dos em Madrid pola
Audiência
Nacional
Santiago
Mendes
e
Alexandre Bolívar, militantes de NÓS-UP e
vizinhos
de
Po n t e
Areias, acusados de
queimarem umha imagem do rei espanhol ao
final da manifestaçom
“ Po l a a u t o d e t e r m i n a çom, nom à constitui-

çom espanhola”, convocada em Vigo pola entidade
cidadá
Causa
Galiza a 6 de Dezembro
de 2007.
O juiz instructor do
caso foi o basco Fernando
Grande Marlaska, que em
Agosto de 2007 decretara
também a abertura de um
julgamento oral a dous
artistas gráficos do semanal El Jueves com esta
mesma acusaçom.
Na noite da terça-feira

3 de Fevereiro sairám
autocarros solidários para
Madrid para acompanhálos no julgamento.
Grande Marlaska ordenou aos tribunais de Ponte
Areias investigar o património dos dous imputados
detectando a hipoteca de
umha vivenda no caso de
Santiago Mendes, que
agora se encontra sob a
tutela
da
Audiência
Nacional até se conhecer a
sentença definitiva.

Cinco mil pessoas manifestam-se
em Vila Garcia para reclamarem
medidas contra os atropelos.
28.12.2008
Cadáver de um homem de nacionalidade chinesa aparece a 50 milhas das Sisargas.
29.12.2008
91 trabalhadores de Cableados
Auto em vias de despedimento
concentram-se diante dos Paços
do Concelho de Vigo com a promessa de serem recebidos polas
autoridades, mas só som atendidos polo BNG.
30.12.2008
Conselho de Administraçom de
Sogama apresenta umha querela
por "injúrias e calúnias" contra o
secretário geral José María

Justiça garante língua
galega como requisito
para trabalhar na Junta
REDACÇOM / O Julgado do
C o n t e n c i o s o Administrativo número 3
da Corunha rejeitou um
recurso da Asociación Gallega
para la Libertad de Idioma
(AGLI) contra um processo interno de selecçom de
pessoal na Junta da Galiza
porque as bases incluíam
um exame de galego que
era imprescindível superar
para conseguir a vaga.
Para o juiz, o Estatuto de

Autonomia deixa claro que
«que a língua própria da
Galiza é o galego». Ainda,
devido a que as vagas afectadas polo recurso tornavam
necessário o conhecimento
do galego para se comunicar
com a cidadania, a sentença
mesmo avaliza que a prova
de língua poda ter carácter
eliminatório, de tal maneira
que se garanta o direito dos
galegos a serem atendidos
neste idioma.

Meio Rural defende
criaçom de um fundo lácteo
pola supressom das quotas
REDACÇOM / Face à liberalizaçom do mercado do leite previsto a partir de 2015, a
Conselharia do Meio Rural
defende a criaçom de um fundo
lácteo que servirá para proteger
as exploraçons pecuárias dos
efeitos que se derivarám da
supressom do actual sistema de
quotas de produçom. Deste
modo, poderiam-se estabelecer
ajudas directas para compensar
os ganadeiros polo esforço feito
no seu dia para se adaptarem a

um cenário com essas quotas e
que daqui em diante veriam em
risco a rendibilidade das suas
instalaçons pola liberalizaçom
do mercado.
Segundo informaçons do
departamento que chefia o nacionalista Alfredo Suárez Canal,
seriam necessários entre 500 e
600 milhons de euros no período
2009-2003. Os futuros beneficiários só poderiam acolher-se às ajudas se justificassem a sua permanência na actividade agrária.
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Hernández Sanmamed, depois de
ele ter considerado irregulares as
últimas contrataçons de obras e
serviços.
31.12.2008
Aparece a boiar o cadáver de um
marinheiro no porto de Oça
(Corunha).
1.01.2009
Recibo da luz sobe 3,4%; transporte ferroviário, até 6,28%; portagens das autoestradas, 4,46%, e
serviços postais, 3,22%.

Foro da Mocidade promove coordenaçom
nacional para parar os ataques à língua
O Foro da
Mocidade de Vigo convocou
para o dia 24 de Janeiro
umha Assembleia Nacional
da Mocidade pola Língua
que poderia vir a ser um primeiro passo para a coordenaçom de diferentes sectores “políticos, juvenis, sindicais,
feministas,
ecologistas,
locais sociais ou activistas
pola língua”- preocupados
pola deriva da língua para

REDACÇOM /

além “de debates normativos e com base num trabalho
de denúncia e mobilizaçom”. Esta assembleia estaria aberta à participaçom de
qualquer colectivo interessado em propor novas linhas
de intervençom em relaçom
à defesa do idioma, mas
parte de jovens e dirige a
mensagem sobretodo a
jovens, umha vez que consideram a mocidade um dos

principais alicerces revolucionários da naçom, “através
da canalizaçom das suas
inquietaçons”. O Foro da
Mocidade de Vigo nasceu há
só um ano e agrupa gente
nova de diferentes militáncias e ideologias. Tem-se
mantido até os dias de hoje
mui activo na defesa do idioma. No ano passado, de
facto, foi um dos colectivos
protagonistas das mobiliza-

çons e da greve que levárom
para a rua em defesa do galego centenas de estudantes
do
secundário
e
da
Universidade na cidade olívica. O fenómeno dos colectivos 'bilingüistas' surgidos
nos últimos meses e a situaçom da língua no ensino
serám os assuntos mais
importantes a tratar na
assembleia do dia 24, no centro social A Faísca de Vigo.

Galiza Nom Se
Vende sai de novo
para as ruas
o 15 de Fevereiro
REDACÇOM / A rede de colecti-

Bom acolhimento de propaganda
falangista num acto de UPyD
REDACÇOM / Um activista

da organizaçom juvenil
Isca! conseguiu introduzirse numha conferência dada
pola deputada de Unión,
Progreso y Democracia,
Rosa Díez, no Liceu Casino
de Ponte Vedra, para, já
dentro, levar a cabo umha
acçom de "guerrilha da
comunicaçom", segundo a
explicaçom que ele mesmo
tornou pública a posteriori.
Caracterizado como militante da formaçom espanholista, procedeu à distribuiçom de panfletos assinados por UpyD que con-

tinham na realidade um
texto da Falange sobre a
unidade de Espanha, redigido por Primo de Rivera
em 1934. O público acolheu com normalidade e até
com aprovaçom os pasquins, demonstrando assim
as concomitáncias entre o
discurso dito progressista
de Rosa Díez e o falangismo de pré-guerra. Para
quando a organizaçom se
apercebeu da sabotagem
sofrida já o activista se
tinha retirado indemne.
Esta acçom soma-se às cada
vez mais freqüentes inicia-

tivas enquadradas na guerrilha da comunicaçom,
que também inspira muitas
das empreendidas por
colectivos como Sei o que
nos Figestes, ou o grupo
teatral Maus Modos de
Ourense. Além disso, a
mesma conferência de
UpyD foi interrompida de
maneira mais tradicional
por outros três independentistas que, aos berros,
denunciárom que o “bilingüismo é espanholismo”,
sendo a seguir agredidos
polo público assistente e
identificados pola polícia.

vos Galiza nom se Vende abriu
umha etapa de mobilizaçons
que deu início com umha caravana de concertos reivindicativos a percorrer as cidades e vilas
do país. Saindo de Vigo a 3 de
Janeiro e passando pola
Corunha no dia 24, a caravana
levará a mensagem de defesa da
Terra a um mínimo de outras
seis localidades antes de culminar a agenda de actos com umha
manifestaçom nacional em
Compostela no dia 15 de
Fevereiro. A rede, composta por
57 colectivos que na sua maior
parte luitam localmente contra
projectos de infraestruturas e
indústrias lesivas para o meio
natural, reitera a reivindicaçom
de umha “mudança de rumo
que situe as pessoas e o ambiente por cima do lucro”, e adverte
de que nom condescerá com um
governo bipartido que, denunciam, “continua a apostar num
vergonhoso continuísmo” com
as políticas fraguistas.

2.01.2009
Membros do Consello Nacional
do BNG do Movimento pola Base
convocam
publicamente a
Assembleia Nacional Ordinária.
Outros desqualificam a convocatória utilizando a que, até esse
momento, era a página web desta
corrente.
3.01.2009
Aldeias de Sam Salvador e
Fonteta, no Valhe d'Or (Alhande),
recuperam
tradiçom
da
“Reisada”, mascarada de Inverno
tradicional na zona.
4.01.2009
Anxo Quintana afirma que, “ao
PP, preocupa-lhe o meu avanço no
rural" e pede o voto dos galeguistas, “falem a língua que falarem e
sejam ou nom nacionalistas”.
5.01.2009
Plataforma Salva o Trem “pede
esmola” em Ponte Vedra para
pagar as multas por um valor de
1.500 euros impostas aos vizinhos.
6.01.2009
Tecnoambiente Galicia, empresa
participada por Sogama e o Igape,
suspende pagamentos.
7.01.2009
Um homem morre ao ficar preso
entre duas pedras quando trabalhava numha pedreira em Riba de
Louro (Tui).
8.01.2009
Balanço de acidentes de tránsito
em 2008 desvenda que se regista
20% de aumento no número de
mortos nas vias urbanas galegas.
9.01.2009
Polícia despeja o ‘Centro
Antissocial Okupado de Santiago’
na rua Amor Ruival de
Compostela.
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Assentamentos sarauitas em Tindouf
Duzentas mil sombras no deserto a luitar pola autodeterminaçom
VERA-CRUZ MONTOTO / TINDOUF

O maior jazigo de fosfato do
mundo, descoberto em Bucraa em
1949 após umhas prospecçons em
busca de petróleo realizadas por
Cepsa, foi o detonante da ocupaçom do Sara Ocidental (S.O.) polo
Estado espanhol.
Finalizada a ocupaçom espanhola, em Novembro de 1975, a genocida Marcha Verde do rei Hassan II
de Marrocos significou a segunda
invasom do território sariano, desprezando até os dias de hoje a realizaçom do referendo de autodetermimaçom aprovado pola ONU
em 1991 para ser executado a 26
de Janeiro de 1992.
O êxodo saraui através do deserto sob as bombas de fósforo e
napalm encontrou resguardo no
lugar que os próprios nativos e
nativas chamam a Hammada, o
inferno, na regiom argelina de
Tindouf, a 50 km da fronteira e a
aproximadamente 500 km. de El
Aaiun, capital do Sara Ocidental.
Passadas mais de três décadas, o
povo sarauita constitui um exemplo de dignidade assente numha
sólida estrutura cidadá fortemente
socializada, vertebrada em torno ao
sentimento nacional e, sobretodo,
ao objectivo omnipresente de voltar ao seu território.
O motor dos campamentos de
refugiados e refugiadas sarauitas de
Tindouf fôrom e som as mulheres.
Elas pugérom em pé a organizaçom diária da República Árabe
Saraui Democrática (RASD), fundada em 17 de Fevereiro de 1976.
Na actualidade, os campamentos estruturam-se em wilayas semelhantes às nossas divisons
comarcais- que recebem o nome
das cidades do Sara Ocidental ocupado: El Aaiun, Smara, Auserd e
Dajla. Cada wilaya divide-se em
dairas, e cada umha delas em bairros designados numericamente.

O endereço de umha família
sarauita nos campamentos tem
como primeira referência o nome
da mulher mais velha da casa,
seguida das indicaçons das divisons
administrativas.
O centro político e administrativo é Rabouni (situado sobre o
enclave do primeiro campamento
de refugiados, Hasi Bujemaa, criado em 1976).
Na vida política participam activamente mulheres e homens, e do
ponto de vista organizativo, todas
as pessoas adultas dos campamentos devem pertencer a um dos
cinco comités existentes a nível
local (daira), comarcal (wilaya) ou
nacional (RASD): Comité da
Saúde, da Educaçom, de
Subministros,
de

Desenvolvimento Económico e
Produçom, e de Arbitragem e
Assuntos Sociais (nom existem
presídios nos campamentos,
somente durante o conflito bélico
houvo umha cadeia destinada aos
presos de guerra).
Cinqüenta e dous membros
dos quatro conselhos de wilaya, e
vinte das zonas ocupadas, formam o Conselho do Povo, também denominado Conselho
Nacional ou Parlamento, responsável polo funcionamento diário
dos campamentos.
A educaçom é um dos aspectos
fundamentais da sociedade sarauita, com a totalidade das crianças
escolarizadas, sendo obrigatória a
freqüência de estudos secundários
na escola-internado que se encon-

tra em cada daira. O alunado dispóm de bolsas para estudar no
estrangeiro, contando assim com
um número significativo de pessoas licenciadas e doutoradas entre a
populaçom, mormente estudados
em Argélia, o país anfitriom das
pessoas refuxiadas, e Cuba, país
aliado em que hoje em dia encontramos umha numerosa comunidade sariana.
A populaçom saraui nos territórios ocupados sobrevive sob a
demencial repressom marroquina,
com pessoas detidas na rua, submetidas a tortura, e aglomeradas
no Cárcere Negro de El Aaiun.
Nos dias de hoje o referendo
continua paralisado. Entretanto,
com a cumplicidade dos governos
europeus e dos EUA, as ajudas

amor como sentimento egoísta,
hoje vejo-o como coisa útil, desinteressada. Se me perguntarem
qual o amor que mais invejo, eu
respondo: é o seguir em frente.
Não pura e simplesmente o
esquecer, mas antes o respeitoso
acatar da democracia. A aceitação da livre-escolha.
Com imagens, talvez. Imagine-se um casal intensamente
apaixonado, que se separa por
decisão da mulher. O homem,
despeitado, continua insistindo
por meses, mesmo percebendo
que pouco ou nada resta do que

Informaçons
RASD:

elaboradas

pola

http://rasd-state.ws
Página oficial da RASD em árabe
http://www.spsrasd.info
Página oficial da Agência de
Imprensa da RASD. Serviço de
boletins informativos.
www.rasd-tv.com
Página da Televisom Saraui.

ALÉM MINHO

Damorcracia
NUNO GOMES / Frente à questão
‘qual a maior demonstração de
amor?’, a cada um surgirão respostas específicas. O amor não
descreve nada de concreto, mas
antes uma ideia. Como carece
de definição exata, tem em cada
cabeça materialização própria.
Se uns dirão que mostrar amor é
apoiar a pessoa amada na doença, seja, é uma definição. Outros
poderão dizer que o amor é arriscar a própria vida por essa pessoa
especial. Ambos estão corretos,
semelhantes no seu altruísmo. E
se eu por norma considero o

económicas ao desenvolvimento
concedidas a Marrocos empregam-se para dotar de modernas
infraestruturas militares os mais
de 2.720 km. do muro da vergonha que se começou a construir
em 1980 para deter as exitosas
ofensivas da Frente Polisário. A
ideia foi de Israel; a logística e
tecnologia, europeia e americana;
a financiaçom, proporcionada por
países petroleiros, e a imensa
dívida contraída está a ser sofrida
na actualidade pola sociedade
civil marroquina.
Nos anos 60, diversas companhias petroleiras norteamericanas
realizárom prospecçons
no Sara Ocidental. Apesar do
secretismo nos resultados, todo
parece indicar que existem jazigos
de petróleo e gás natural no subsolo e na costa.
O interesse internacional por
explorar as riquezas do que, segundo assinalou em 1974 o Banco
Mundial, é o país norteafricano
mais rico do Magreb, assim como o
medo a que a coesa populaçom
saraui levante um forte estado no
norte de África com mais de trinta
anos cheios de motivos para se
inimizar com os governos europeus
e norteamericano, mantenhem
paralisada a justiça internacional.

os uniu – apenas o seu ‘amor’ por
ela. Quando ela vai viver com
outra pessoa o homem pára e
percebe que tudo acabou. Mas o
que fazer com o ‘amor’ que ainda
pulsa dentro de si? É então que
entende que o amor é ter, mas é
também prescindir de. E não há
maneira mais bela de demonstrar
o amor que o ‘deixar seguir’.
Como nas relações, também os
países deviam unir-se e separarse por amor. Se a democracia não
é amor, então é ódio e engano. A
Alemanha voltou a ser uma. A
Checoslováquia separou-se e o

amor ficou. Na Iugoslávia o oposto. Não se separando por amor, a
morte e a destruição tomaramlhe a vez. Na Coreia, a separação
pode tornar-se efetiva – e aí não
haverá amor que os salve.
E por todo o mundo surgem
laivos
de
esperança.
Possibilida-des de substituição
da tecnocracia pelo amor. Na
Dinamarca e no Canadá o
divórcio (independência de
regiões) é permitido, e os votos
começam a falar por si. Talvez
algum dia o Quebeque e a
Gronelândia sejam países inde-

pendentes. Diferen-tes línguas, culturas ou etnicidades
poderão dar belos casamentos,
mas também podem ser a causa
de genocídios sem nome.
E isto tudo por causa do
Estado espanhol e da (imbecil)
proibição do referendo autonomista basco. O Governo de
Madrid considera-o inconstitucional e, consequentemente,
proibido. O que têm de perceber é muito simples: quando
acaba o amor, o ódio pode
muito bem surgir em seu lugar.
E permanecer.
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Direitos humanos: propaganda e realidade
FERNANDO BLANCO ARCE / Propaganda: Três dias depois de o Conselho de Ministros

do dia 12 de Dezembro aprovar o chamado Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH),
a vice-presidenta do governo espanhol viajou a Nova Iorque para apresentar internacionalmente o texto. Entretanto, no Estado, as organizaçons de defensa dos Direitos
Humanos recebiam a notícia com duras críticas, tanto polo conteúdo do PNDH e a
forma em que foi elaborado, como polo que todo o processo tinha de gesto propagandístico. A apresentaçom em Nova Iorque (que incluía o financiamento de um concerto de Barenboim) fai parte de umha campanha com que o governo espanhol pretende

Mas, além desta evidente
manobra propagandística, as
associaçons sociais criticárom a
forma como foi elaborado o
PNDH e as suas sérias eivas.
Apesar de que a ONU exige
que este tipo de documentos se
elabore em diálogo com a sociedade civil, o governo espanhol
optou por ignorar esta exigência
e enviou a sua proposta na última hora a umhas poucas entidades. As outras, a esmagadora
maioria, fôrom excluídas.
Quanto ao conteúdo, as críticas mais severas apontam para a
falta de vontade política para
encarar questons como o tratamento às pessoas migrantes e
menores nom acompanhados, as
relaçons igreja-estado ou, mui
especialmente, a tortura, cuja
existência nom se reconhece.
Ignoram-se as reiteradas recomendaçons de organismos internacionais que instam o governo
a pôr fim ao regime de detençom incomunicada, a gravar os
interrogatórios, a permitir a
assistência de facultativos e
letrados da confiança das pessoas detidas, etc.
Indica-se como novidade a
futura
criaçom
de
um
Mecanismo de Prevençom da
Tortura e silencia-se que este
mecanismo já deveria estar em
funcionamento desde Junho de
2007. Nom se alude a assuntos
como a reduçom da prisom preventiva, o cumprimento das
penas na própria comunidade ou
o fim da discriminaçom sanitária
das pessoas presas. Nom se prevém medidas para evitar os suicídios e mortes na cadeia nem
se elimina o regime de isolamento ou o Ficheiro de Internos
de Especial Acompanhamento.
Medidas todas urgentes tal
como mostra a realidade das prisons do EE.
...e realidade
Das situadas na Galiza, a que
cumula maior número de
denúncias por tortura e maustratos é a de Teixeiro. Já no ano
1999 o próprio Julgado de
Vigiláncia Penitenciária da
Corunha proferira despacho a
criticar a actuaçom dos funcio-

melhorar a sua imagem no ámbito internacional, seriamente danada depois das críticas
recebidas de organismos tam pouco inclinados ao exagero como o Comité dos Direitos
Humanos da ONU. A campanha incluiu também o subsídio a seminários (no exterior,
nunca no E.E.) sobre a Tortura, a “cúpula Barceló” em Genebra, doaçons milionárias a
fundos das Naçons Unidas, etc. Fernández de la Vega aproveitou o acto de Nova
Iorque para lançar a candidatura do Reino de Espanha à presidência do Conselho dos
Direitos Humanos da ONU em 2010, o ano em que, precisamente, deverá submeterse à avaliaçom desse Conselho. Daí o seu interesse por aceder à presidência.

Fernández de la Vega aproveitou o acto de Nova Iorque para lançar a candidatura do Reino de Espanha à presidência do Conselho dos Direitos Humanos da ONU

nários e declarava ilegais as
medidas tomadas contra alguns
internos: sujeiçom mecánica
(algemas com grilhetas) durante quatro dias e isolamento
durante cinco.
Até o dia de hoje, a EsCULcA
tem apresentadas 3 denúncias.
A primeira polos feitos acontecidos em 16 de Julho de 2006.
Segundo as indagaçons realizadas polo Observatório, aquilo
que os média chamárom
"Motim de Teixeiro" resultou
ser umha agressom de funcionários a internos da segunda e
terceira galerias.
Como consta da documentaçom dos autos, vários presos
ficárom lesionados pola agressom dos funcionários, liderados – alegadamente – polo
subdirector de Segurança. A
decisom do Julgado de declarar falta os feitos (infracçom
penal menor) foi recorrida
pola EsCULcA, que entende
que, ao constarem indícios de

As críticas apontam
para a falta de
vontade política
para encarar
questons como o
tratamento às
pessoas migrantes
e menores nom
acompanhados, as
relaçons igreja-estado
ou, especialmente,
a tortura, cuja
existência nom se
reconhece. Nom se
faladadispersomoudo
fim da discriminaçom
sanitária das
pessoas presas

agressom, a qualificaçom deve
ser por crime de torturas.
A segunda denúncia, apresentada em Setembro deste ano,
refere-se à agresson sofrida em 3
de Junho por E. R. F. nas maos
de vários funcionários do módulo de isolamento. Também
neste caso existe parte de assistência médica em que se objectivam lesons.
A terceira versa sobre feitos
recentes. Em 15 de Outubro,
R.G. G., algemado, foi agredido
por vários funcionários no módulo de isolamento. Decorridos 15
dias desde a agressom, ainda
nom foi possível objectivar
lesons a simples vista.
E há mais. No relatório de
2007, a CPT recolhe a denúncia de J.M.S.R., agredido por
funcionários da prisom de
Teixeiro no módulo de isolamento e recluso depois numha
cela de castigo vários dias sem
receber assistência médica apesar das lesons sofridas.

Diego Viñas
Capítulo à parte merecem as
numerosas mortes que se produzem em comissárias, cadeias ou
quartéis da Guarda Civil.
Lembremos, por exemplo, a de
Diego Viñas, o jovem que morreu
em estranhas circunstáncias no
quartel de Arteijo há agora 4
anos. A Comissom de Denúncia
da Galiza reclama desde aquela
com tesom o esclarecimento
dessas circunstáncias, mas o
único que conseguiu por agora
som denúncias apresentadas
pola própria Guarda Cívil contra
alguns dos membros da
Comissom e mesmo contra três
familiares do jovem.
Nem a Guarda Civil nem os
Julgados, nem Instituiçons
Penitenciárias, nem – é claro – a
responsável do PNDH, parecem
ter o mínimo interesse em
investigar tam graves feitos.
Fernando Blanco Arce é Responsável da
Comissom Penitenciária da EsCULcA
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Lembrança da Galiza, com zeta, por sete euros!
A FOLCLORIZAÇOM DA IDENTIDADE NACIONAL AVANÇA EM DIFERENTES ÁMBITOS, EM PARALELO À TURISTIFICAÇOM DO PAÍS
RAIMUNDO SERANTES / O fenómeno polo qual umha cultura diferenciada se folclori-

za, passando a ser inofensiva para a cultura dominante, é bem conhecido entre nós.
O projecto cultural novo deixa de ser alternativo ao Estatal, tornando-se entom complementar a este ou até parte dele. Em sentido figurado, a folclorizaçom de projectos políticos concretos tampouco é infreqüente, sendo o ícone do Che Guevara o mais
representativo desta vulgarizaçom. Porém, ainda nom se tinham visto como até hoje

“-Contradiçom? -Qual?”. Som trapos, crachás e camisolas à venda,
só isso. Mas representárom, se
nom representam ainda, as arelas
de umha importante parte do povo
galego com vontade de prosperar
como tal. Em geral, as pessoas que
agora vendem estes produtos nom
tenhem origem galega e som mui
poucas as empregadas que sabem
falar a nossa língua; se fosse ao contrário, tampouco ia estar assegurado que soubessem explicar sequer
superficialmente o significado de
algum desses símbolos. Algumhas
vezes, estes entrevem-se em slogans como 'Galicia é unha Ración',
em que a brincadeira surge sobre
velhas reivindicaçons. Noutros
casos, os símbolos vindicativos som
mais explícitos, como a bandeira
de Nunca Mais, a galega com a
estrela ou as imagens de algum
político galeguista a pedir às pessoas para falarem a língua. E até é
possível encontrar algumha frase
batida escrita em galego reintegrado. A banalizaçom da política e o
tantas vezes anunciado ocaso das
ideologias som os alicerces desta
trivializaçom da simbologia nacionalista, mas há quem, de dentro,
nom o veja assim tam grave, e nos
últimos anos tenhem surgido projectos têxteis com vocaçom galeguista a aproveitar o fenómeno
comercial: lojas como 11 Baras ou
Rei Zentolo popularizárom camisolas com imagens fashion de
Rosalia de Castro ou Castelao, que
levam, com orgulho, pessoas que
na vida iriam a umha manifestaçom do 17 de Maio.
Outros paradigmas na Europa
Quem tiver viajado algumha vez
pola Bretanha à procura da língua
originária dos seus habitantes, terá
percebido como é difícil manter

marcas e reivindicaçons políticas da Galiza de sempre à venda em lojas turísticas das
cidades do nosso país. Nunca Mais!, Galiza Ceive, Castelao ou o GZ compartilham
montra em muitos estabelecimentos com a bandeira espanhola, o touro e as mantilhas. Em pequena escala, som já parte da representaçom simbólica da Espanha plural.
Para algumhas pessoas, isto é prova de o projecto se estar a normalizar; para outras,
é prova de exactamente o contrário.

O folclorismo torna-se
logo atracçom turística
fácil de comercializar
e dá umhas notas de
cor, de diversidade,
a um conjunto estatal
que, sendo homogéneo
de mais, nom vende
lá fora. Em geral,
nom pom em questom
a pertença à entidade
superior que acaba
por dar sentido aos
folclores locais

Imagem de umha das lojas destinadas ao turismo na zona velha de Compostela

um idioma diverso do oficial na
República francesa. Do mesmo
modo que o movimento político
nacionalista, o bretom nom goza de
boa saúde, tendo ficado recluído
nas pessoas mais velhas de certas
zonas rurais da Baixa Bretanha.
Com o avanço do francês e das forças políticas centralistas, também a
identidade corre grave risco de
desaparecer. Porém, o jacobinismo
francês, tam implacável no
momento de impedir a geraçom de
umhas instituiçons que veiculem
umha cultura e umha língua alternativas à francesa, nada se importa
com a proliferaçom de um sem fim
de símbolos atlánticos, festas
populares em que é usada a língua
regional, lojas comerciais grafadas
com as tradicionais letras bretás e
bandeiras e camisolas com simbologia celta em cada esquina. A presença simbólica do folclore bretom
na rua e em cada loja turística lembra o País Basco do Estado francês,

A folclorizaçom de
projectos políticos
concretos tampouco
é infreqüente,
sendo o ícone do
Che Guevara o
mais representativo
desta vulgarizaçom.
Porém, ainda nom
se tinham visto
como até hoje marcas
e reivindicaçons
políticas da Galiza
de sempre à
venda em lojas
turísticas

onde tampouco a língua basca está
a conseguir ser percebida como
umha alternativa válida ao francês,
mas isso nom impede que muitos
empresários usem lauburus e o grafismo êuscaro em cada cantinho do
seu café. Sendo difícil de demonstrar que os Estados utilizem a folclorizaçom para anular os movimentos nacionais, o que parece
claro é que esta nom costuma incomodá-los. O folclorismo torna-se
logo atracçom turística fácil de
comercializar e dá umhas notas de
cor, de diversidade, a um conjunto
estatal que, sendo homogéneo de
mais, nom vende lá fora. Na maioria dos casos, nom pom em questom a pertença a essa entidade
superior que acaba por dar sentido
a cada um dos folclores locais.
O caso da língua
A língua, bem tratada, também
pode contribuir mui positivamente para o fortalecimento da uni-

dade estatal. Com a passagem dos
anos, o processo de folclorizaçom
do galego cavalga a velocidade de
vertigem. Em qualquer museu,
biblioteca ou instituiçom pública
do País, os cartazes em galego costumam acompanhar outros em
castelhano correctíssimo. No
texto em galego, cheio de erros, o
menos importante é demonstrar
que se está a empregar umha língua a sério. Assim, é fácil detectar
que quem escreveu nom tinha o
galego como língua habitual: os
pronomes ao contrário, traduçons
como “si te llevas un díptico > si
te levas un díptico”, e um longo
etc. Isso sim, há palavras que nom
falham: agás, nembargantes e rematar aparecem sempre. Som os
actuais agarimo e andorinha, que no
Franquismo (e bem mais tarde) os
falantes de castelhano punham
sempre na boca quando se lembravam da ledícia que lhes produzia falar em galego.

CENTROS SOCIAIS
Aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

LSO Atocha Alta 14
Monte Alto · Corunha

A Casa da Triga
P. Maior · Ponte Areias

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

SRCD Palestina
Rua do Ril · Burela

Setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

Arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

Atreu!
S. José · Corunha

A Cova dos Ratos
Romil · Vigo

A Formiga
Redondela

O Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

O Pichel
Sta. Clara · Compostela

Sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

Artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

Aturujo
Principal · Boiro

A Esmorga
Telheira · Ourense

A Fouce de Ouro
Bertamiráns · Ames

Henriqueta Outeiro
Quir. Palácios · Compostela

A Revira
Arc. Malvar · Ponte Vedra

A Tiradoura
Reboredo · Cangas

Baiuca Vermelha
Redondela · Ponte Areias

Faísca
Calvário · Vigo

O Fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

Mádia Leva
Amor Meilám · Lugo

A Revolta
Rua Real · Vigo
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As ligaçons entre o narcotráfico e a política
atingem os postos mais altos do poder mundial
A problemática ligada ao tráfico de drogas ilegais é notícia de permanente actualidade num
país líder na introduçom destas no mercado europeu. A localizaçom de entre três e quatro
toneladas de cocaína em 12 de Janeiro passado e as posteriores detençons fôrom precedidas
pola localizaçom de duas potentes planeadoras num mês no nosso litoral. Enquanto se con-

firma o incremento da utilizaçom da geografia galega para o narcotráfico internacional, poucas vozes apontam para as conexons das redes da droga com os poderes políticos, empresariais e policiais, tanto a nível local como mundial, como mesmo tenhem constatado documentos desclassificados da administraçom norte-americana.

H. CARVALHO / As autoridades

policiais jactam-se da detençom
de quatrocentas pessoas envolvidas no tráfico de drogas em 2008,
mas os títulos jornalísticos nom
destacam com igual intensidade
que 80% destas mercadorias
penetra com impunidade em
território espanhol conforme às
próprias estatísticas oficiais.
Fontes consultadas, tanto do
ámbito da repressom como de
pessoas que fôrom processadas
por narcotráfico, assinalam que
nenhumha organizaçom deste
tipo consegue subsistir mais de
um ano sem os necessários contactos policiais que lhe permitam operar com certos níveis de
segurança. É compreensível que
o movimento de carregamentos
que envolve ganhos milionários
nom ocorra sem garantias de
bom sucesso.
Os resultados estám à vista.
Os preços das drogas e a sua presença na rua continuam imutáveis, nos mesmos níveis que em
décadas passadas. Entretanto, a
ONU ratificava nas suas estatísticas de 2007 o Estado espanhol
como o primeiro consumidor do
mundo de cocaína, quadruplicando a média europeia e situando o seu território como o espaço
em que habitam 20% dos consumidores desta substáncia no
continente.
Conforme às fontes consultadas, o modus operandi das máfias
da droga relacionadas com elementos repressivos consiste em
conseguir protecçom a troca de
informaçons que permitam às
autoridades manter as estatísticas das apreensons, esse 20% que
a Vigiláncia Aduaneira ou a Polícia
Nacional espanhola conseguem
deter. As operaçons que estas forças conseguem desenvolver sem
contactos no mundo do tráfico
ilegal som mínimas, afirmam as
mesmas fontes.
Entretanto, os sindicatos das
Aduanas na Galiza continuam a
denunciar a falta de meios e a
priorizaçom na protecçom de
outras áreas do Estado frente ao
contrabando de mercadorias,
aspecto que foi analisado no
número 37 do NOVAS DA GALIZA,
incorporado no processo penal
aberto nos Julgados de Sárria em

Incautaçom de droga nas costas da Galiza por parte do Serviço de Vigiláncia Aduaneira

80% das drogas ilegais
penetra com
impunidade em
território espanhol
em base às próprias
estatísticas oficiais.
O modus operandi
das máfias da droga
relacionadas com
elementos
repressivos consiste
em conseguir
protecçom a troca
de informaçons
que permitam às
autoridades
manter as estatísticas
das apreensons

que a Agência Tributária exerce
como acusaçom. O governo do
PSOE parece decidido a limitar a
capacidade do para-policial
Serviço de Vigiláncia Aduaneira
obrigando à Polícia Nacional a
acompanhá-los nas apreensons e
fortalecendo a capacidade de vigiláncia da Guarda Civil no mar.
Banqueiros, drogas e capitais
O papel da banca como elemento
mediador para a lavagem de dinheiro procedente do narcotráfico
torna-se indispensável para as
redes ilegais. Dos tempos em que
a falecida mulher de Laureano
Oubiña, Esther Lago, chegava
com sacos de dinheiro ao BBV de
Vila Garcia aos sofisticados meios
actuais, o papel da grande banca
espanhola no envio de fundos
para entidades situadas em paraísos fiscais continua activo, conforme constatam alguns inquéritos judiciais dirigidos contra a
evasom de capitais. As financeiras
obtenhem fortes comissons
enquanto os donos do dinheiro
garantem segurança e opacidade
nos movimentos.

O Santander
Central Hispano
de Emilio Botín
foi acusado de
manter umha
estrutura bancária
paralela no trabalho
'El botín de Botín'
do catalám Josep
Manuel Novoa,
em que se ocultariam
os verdadeiros
ganhos do banqueiro
à margem do
accionariado e
longe do controlo
das auditorias
estatais

Considerado o maior banco do
Estado, o Santander Central
Hispano de Emilio Botín foi acusado de manter umha estrutura
bancária paralela no trabalho 'El
botín de Botín' do catalám Josep
Manuel Novoa, em que se ocultariam os verdadeiros ganhos do
banqueiro à margem do accionariado e longe do controlo das
auditorias estatais.
Em finais de Abril de 2008
umha avioneta carregada de haxixe caía acidentada ao pé do aeródromo privado do banqueiro em
Ciudad Real quanto tentava aterrar nele para realizar umha descarga dirigida a carros que aguardavam
nas
imediaçons.
Rapidamente, porta-vozes da
entidade financeira e da fundaçom do milionário saiam à palestra para desmentir qualquer
envolvimento deste com o carregamento.
Outro caso pouco conhecido
através dos mass media é o do
empresário líder do jogo, Manuel
Lao, proprietário da Cirsa -sociedade através da qual administra
máquinas de jogo ou casinos- que
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foi investigado pola Audiencia
Nacional por branqueamento de
dinheiro procedente do narcotráfico. Esta informaçom foi tratada
no número 25 desta publicaçom
assim como no número 49, em
que NOVAS DA GALIZA informava
sobre a sua detençom na
Argentina quando tentava introduzir meio milhons de euros sem
declarar na Argentina, mostrando
apenas o documento da intervençom aduaneira.
CIA e o narcotráfico, velhos amigos
As relaçons entre a CIA e o narcotráfico ficárom patentes entre
1984 e 1986, quando os serviços
secretos estado-unidenses prestaram apoio a 75 voos com cocaína
do cartel de Medellín que permitiram gerar mil milhons de dólares em lucros, parte dos quais serviriam para financiar a 'contra'
nicaraguana. Os factos fôrom
constatados ao serem desclassificados documentos secretos nos
EUA, que provavam o que já fora
de domínio público anos atrás.
Nos últimos vinte anos outros
casos relacionados com as máfias
da droga salpicaram a agência de
espionagem e a notáveis dirigentes económicos e políticos da
potência líder do capitalismo
mundial. Mas o escándalo continua na presente década. Em
Setembro de 2007, um aviom
que tinha transportado prisioneiros de guerra a Guantánamo caía
acidentado no Yucatán com 3,7
toneladas de cocaína a bordo.
Três anos antes, a polícia nicaraguana intervinha um aviom que
descarregara umha tonelada
desta droga no seu território e
que até havia um mês servira
também para o deslocamento
clandestino de presos por parte
da CIA. As matrículas de ambos
os avions, N987SA e N168D
constam nos documentos da
investigaçom da UE em relaçom
com os voos secretos que figeram
escala em aeroportos comunitários nos últimos anos.
Diferentes fontes afirmam que
os rendimentos extra ilícitos dos
EUA servem, entre outros fins,
para financiarem os esquadrons
da morte que operam no Iraque
em paralelo à actividade militar
dos estados ocupantes.
Mais droga quando o ianque entra
A ocupaçom do Afeganistám significou na prática que se multiplicassem as plantaçons de ópio
que o governo talibám contribuíra para reduzir, conforme constatam relatórios da própria
ONU. Das 185 toneladas produzidas em 2001 passou-se a
extrair 6.100 em 2006 e estimase que em 2007 se atingírom
cifras superiores. Os lucros da
sua venda representam 25% do
PIB do país -por volta de 2700
milhons de euros- enquanto a
produçom de ópio afegám
representa 92% do total em
todo o mundo.
A aplicaçom do Plano
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Colômbia no estado exportador
de cocaína por excelência comportou também o aumento da
produçom de coca, que cresceu
em 15% entre 2000 e 2006, conforme ao gabinete de contas dos
EUA. A ONU, no entanto, assinala que apenas em 2007 os
índices de recolhida da planta
teriam aumentado em 27%.
Grandes ganhos e grandes
máquinas de lavar dinheiro
Estima-se que o negócio da droga
gera 500.000 milhons de dólares

A ocupaçom do
Afeganistám
significou que se
multiplicassem as
plantaçons de
ópio que o governo
talibám contribuíra
para reduzir,
conforme à ONU

líquidos de lucros cada ano, o
dobro do orçamento anual de países petrolíferos como a
Venezuela. Situa-se assim como a
terceira mercadoria global a nível
económico só por trás do comércio de petróleo e o de armas. Para
dar saída e garantir a segurança do
dinheiro precisam-se de enormes
maquinarias de branqueamento
que o próprio capitalismo fomenta: os paraísos fiscais e a banca
off-shore, directamente ligadas às
grandes entidades financeiras.
Existem por volta de 70 espaços

catalogados como paraísos fiscais
e uns 4000 bancos dedicados a
este tipo de tarefas que garantem
opacidade e protecçom aos seus
investidores. Lugares como o
domínio de Melchizedek -um
atol deserto sem nenhum edifício- acumulam 25.000 milhons de
dólares em bancos aí sedeados.
Para o jornalista de Le Monde
Diplomatique, Christian de Brie,
esta economia à margem dos estados é o actual “motor da expansom capitalista lubrificado polos
ganhos do crime”.

www.inovagaliza.com
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Aprovam a distribuiçom eólica que permite a
maior aliança do BNG com os poderes empresariais
AS NOVIDADES INCORPORADAS NO DECRETO REALIZAM-SE SOBRE A PLANIFICAÇOM HERDADA DO PARTIDO POPULAR
CARLOS BARROS - MARCOS SALGUEIRO / A maior oferta eólica da história da Galiza aproveitou
ao máximo a planificaçom herdada do PP, em vez de elaborar um novo ordenamento, situando
novos megawatts mesmo fora das áreas que permitia o planeamento em vigor e no interior de
espaços a proteger pola futura Rede Natura, pendente ainda de aprovaçom. À procura de consolidar novas alianças, a Conselharia da Indústria dividiu o negócio entre 25 projectos empresa-

A partilha do cobiçado negócio do
vento aberto pola Indústria acabou
por beneficiar mormente as Caixas,
apesar de que todo parecia apontar
para a vitória do projecto Ence. No
entanto, ter às financeiras de mao é
imprescindível para manter aberta
a torneira do dinheiro necessário
para qualquer projecto que requeira injecçons de capital, o que nom
foi obviado pola Conselharia de
Fernando Blanco, que também
afiançou relaçons com conserveiras
e cooperativas leiteiras.
A Caixanova, a melhor relacionada com o BNG das duas entidades,
foi a grande vencedora com 235
megawatts para seis parques,
enquanto a Caixa Galicia com
193,8 ficou na segunda posiçom.
O presidente da construtora
San José, Jacinto Rey, apesar de
nom triunfar com a antedita oferta para a transferência da papeleira, conseguiu a quantia de 142
MW para 5 parques eólicos,
obtendo assi umha fonte de financiamento importante para renegociar o seu endividamento ademais
de obter umha contrapartida para
manter os compromissos mediáticos adquiridos em favor da projecçom da frente nacionalista. As iniciativas associadas à candidatura
de potência eólica deste promotor incluem o apoio ao projecto do
Banco de Terras do Meio Rural.
Com 36 MW de potência autorizados, a Inesgal do impulsor da
Rede Galega de Empresas -considerada como patronal nacionalista Benigno Pereira, apanhou o seu
pedaço da bolo, num agrupamento
empresarial em que também participa a 'Sistemas de Seguridad A1',
polémica pola sua contrataçom para

riais que irám gerar milhons de euros nos próximos anos a partir de umhas autorizaçons sem data
de caducidade que condenam as montanhas galegas a conviver com grandes moinhos à perpetuidade. Todo isto num país que continua a incrementar a sua dependência energética sem que
se dediquem esforços a reorientar a actual realidade exportadora da geraçom de electricidade.
O chamado carácter colonial do país continua a se consolidar, agora da mao do BNG.

As amizades do director do
INEGA também levam

Fernando Blanco e Anxo Quintana na apresentaçom dos beneficiários do reparto eólico o passado 26 de Dezembro

a vigiláncia das obras da Cidade da
Cultura, assim como de edifícios
administrativos ligados a áreas de
governo do BNG.
O que foi presidente da patronal lucense, Guillermo Sánchez
Vilariño, obtivo 50 MW para o projecto Viraventos, sem tornar
público o seu projecto industrial
associado. Presidente da Cinur
Consultores
Urbanísticos
Inmobiliarios, contou com a presença de Fernando Blanco em
2006 durante a sua campanha para
presidir a Cámara de Comércio de
Lugo, conforme denunciou o seu
concorrente que resultou finalmente vencedor.
A Endesa, com 189 MW autorizados, foi premiada apesar de ter
solicitado potência a Madrid para a
Galiza à margem da oferta autonó-

Ter as caixas de
mao é imprescindível
para manter aberta
a torneira do
dinheiro necessário
para qualquer
projecto que
requeira injecçons
de capital
mica e de ter apresentado um
recurso contra o Decreto Eólico.
Fontes consultadas ligadas ao sector apontam a que desta maneira a
Indústria busca reduzir os obstáculos judiciais num momento em que

se aventuram diferentes recursos
que poderiam dificultar o futuro
dos projectos autorizados.
Para repartir os mais de setecentos milhons de euros em que som
avaliados os 2.290 MW autorizados,
a Conselharia da Indústria preferiu
contar com pessoas bem relacionadas com o PP antes que a nacionalistas, como o director do INEGA,
Juan Álvarez Carril, ou os componentes da 'Ela Ingeniería y Medio
Ambiente', a empresa que a
Indústria contratou para avaliar tecnicamente os relatórios apresentados polos candidatos à partilha do
bolo eólico. Meses antes, demitirase Xoán Ramón Doldán à frente do
instituto energético, quando começava a polémica a respeito do negócio do vento, como NOVAS DA
GALIZA analisou no seu número 63.

Antonio Cordonie Porto, conselheiro-delegado do projecto Engadir (em
que está associado com a Azkar e que
obtivo 50 MW), foi trabalhador do
gabinete técnico do INEGA desde os
seus primeiros anos, onde exercia
como assessor para as participaçons
empresariais do Instituto, que abandonava pedindo a excedência logo de se
constituir o governo bipartido. Fontes
do ámbito asseguravam que era voxpópuli nos corredores do organismo
energético que mantinha relaçons
empresariais com o actual director,
Álvarez Carril, para além da sua constatada amizade. Os boatos podem
acompanhar-se de umha curiosa coincidência: em 11 de Julho de 2005
ambos inscreviam no Registo
Mercantil da Corunha duas empresas compradas a Ramón Cerdá
Sanjuan, vendedor de sociedades que
regista previamente para depois transferi-las a clientes que podem optar a
ser titulares dumha empresa em 24
horas (www.sociedadesurgentes.com).
Juan Álvarez fazia-se titular da
Marejadda Creaciones SL e Antonio
Cordonie da Lovely Diseños SL,
poucos dias logo da vitória eleitoral
do bipartido. O primeiro obtinha
posteriormente umha autorizaçom
para explorar energia solar em
Almadén de la Plata, Andaluzia,
enquanto o segundo conseguia o
mesmo em Mérida, Extremadura.
Abriam possibilidades de negócio
em tempos que se aventuravam
adversos dada a sua trajectória, mas a
realidade acabou por lhes procurar
aconchego dentro dos espaços de
poder e na distribuiçom de tributos
por parte do 'governo de progresso'.
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Partindo de algo mais de 4.000 megawatts instalados, autorizados ou a serem tramitados o BNG acrescenta quase outros 2.400 para assim alcançar uns 6.500 megawats em 2012, o ansiado objectivo de Manuel Fraga

Encetar o melom eólico e
assumir a política de Fraga
Quando em 1997 Manuel Fraga
inaugurava o parque eólico do
Barbança, um dos primeiros do País,
assegurava que a energia eólica haveria de representar umha oportunidade para o progresso da Galiza. Dez
anos depois, a Conselharia da
Inovaçom e da Indústria, em poder
do BNG, afirmava que o avanço na
energia eólica deveria repercutir
“em benefício dos galegos e galegas
e da indústria do País” e que se acabaram os tempos em que a produçom energética só beneficiava as
empresas de fora. Com a promulgaçom de duas ordens que fixavam critérios e aprovavam a adjudicaçom de
511 megawatts eólicos incluídos no
anterior plano sectorial, Fernando
Blanco começava a articular a nova
estratégia eólica, ligando-a a umha
determinada linguagem na qual se
primavam as mensagens positivas
sobre os benefícios que o impulso da
nova política eólica reportaria à toda
a sociedade galega. Pouco mais
tarde, quando se promulgava o
decreto em Janeiro de 2008, já estava pronta toda a arquitectura e o
desenvolvimento do novo modelo
eólico. Partindo de algo mais de
4.000 megawatts instalados, autorizados ou a serem tramitados seguindo a anterior planificaçom do PP, o
BNG de Blanco pretendia acrescentar quase outros 2.400 através dum
único concurso público de ofertas,
para assim alcançar uns 6.500 megawats de potência eólica em 2012, o
ansiado objectivo dos sucessivos
governos de Manuel Fraga.
Entravam assim Fernando Blanco e o
BNG na história recente do País, ao

serem os artífices da adjudicaçom de
mais de 3.000 megawatts, por trás
dos case 3.500 tramitados polo PP e
unindo-se a este partido na aposta
decidida na produçom deste tipo de
energia.
À diferença com o PP, o departamento de Fernando Blanco insiste
em apresentar o novo decreto eólico
salientando aspectos tais como a
participaçom pública e o desenvolvimento de planos industriais associados às ofertas das diferentes empresas promotoras, o qual garantiria os
benefícios gerais para a sociedade
galega. O concurso eólico significaria, pois, a abertura do negócio a
novos operadores e empresas, incluiria a participaçom da Junta e o resultaria o motor necessário para promover projectos industriais estratégicos
para o País. E ao mesmo tempo,
umha oportunidade excelente para o
BNG afiançar novas alianças.
A volatilidade dos planos
industriais associados
Apesar da insistência com que
Fernando Blanco e a sua equipa destacam que o concurso eólico irá significar a activaçom de numerosos
projectos industriais, alguns deles
estratégicos para o País e historicamente reivindicados polo nacionalismo, a realidade é que também o
PP tentou promover planos industriais ligados ao desenvolvimento
eólico. A instabilidade de algumha
das empresas adjudicatárias, a
inexistência de mecanismos jurídicos que garantissem a execuçom dos
compromissos adquiridos e a falta de
vontade do PP em fazê-los cumprir

derivou em que a grande maioria
desses planos industriais acabassem
por ficar abandonados. Umha das
novidades incorporadas polo departamento de Fernando Blanco é a avaliaçom das ofertas apresentadas ao
concurso em funçom das características dos planos industriais associados e da sua viabilidade. Mesmo
durante o período de apreciaçom de
propostas, a Conselharia requereu às
promotoras documentaçom que avalizasse a citada viabilidade, do tipo
de contratos, acordos ou convénios
desenvolvidos tecnicamente. No
entanto, este tipo de documentos,
segundo fontes especialistas consultadas, carece de valor jurídico para
defrontar mudanças de accionariado, propriedade, litígios ou outras
eventualidades que a dado momento puidessem ser esgrimidas polos
promotores para se isentarem dos
compromissos adquiridos. Estaria-se
portanto, à mercê da boa vontade
das empresas promotoras que proponhem projectos tam variados
como a criaçom dum grupo lácteo
galego ou potenciar a indústria conserveira. Sobre este particular, a
queda final do consórcio Inveravante
poderia ser interpretada como umha
decisom tomada na Conselharia para
evitar evidenciar o fracasso da estratégia industrializadora do decreto
eólico. A mais que provável adjudicaçom dumha potência insuficiente
para garantir o financiamento do
traslado da ENCE, poderia fazer que
os seus promotores desistissem do
projecto inicial, o qual deixaria o
departamento de Blanco em situaçom bem incómoda.

Obviando a
Rede Natura
O conselheiro que nos inícios
da legislatura assegurava que
nom iriam instalar-se mais
moinhos no País e que acabou
por espremer ao máximo o
plano eólico do PP, Fernando
Blanco, tem afirmado também
que nengumha área incluída na
Rede Natura 2000 seria afectada. Nom é assim, pois acabaria
por ficar a saber-se que as áreas
afectadas por cinco novos projectos ocupam terrenos sob protecçom como a serra do Xistral,
o esteiro do Tambre ou a área
Ancares-Courel.
Outros vinte e oito parques do total de 78 autorizadosviriam a estabelecer-se em áreas
previstas para a ampliaçom da
Rede Natura, ainda que o mapa
definitivo deva ser confirmado
ainda. A este respeito, fontes
consultadas assinalam que a
Conselharia de Meio Ambiente
atrasou a aprovaçom da nova
rede devido às pressons recebidas por parte de sectores industriais, o qual ademais permitiria
ao PSOE manter certa margem
de manobra à hora de autorizar
ou recusar as licenças.
A ADEGA solicitou que nom
fosse ratificado nenhum dos
projectos antes ser aprovada
esta ampliaçom das áreas protegidas, assim como antes de se
estabelecer a nova planificaçom
eólica. De facto, 18% dos parques autorizados estám em
espaços fora do plano em vigor,
o que forçará o BNG a incorporá-los no seu novo desenho para

As áreas afectadas
por cinco novos
projectos ocupam
terrenos sob
protecçom como
a serra do Xistral,
o esteiro do
Tambre ou
a zona dos
Ancares-Courel
se porem em andamento,
aspecto que foi criticado por
diferentes vozes que consideram ilícito aprovar projectos
sem garantias jurídicas ao nom
estar assegurado o seu desenvolvimento.
Para a FEG estamos a assistir
à “maior e melhor planificada
agressom ambiental ao conjunto do País”, daí que reclamem a
demissom de Fernando Blanco.
As autorizaçons nom tenhem
data de caducidade e mudarám
na prática a paisagem de um
território já altamente condicionado pola irrupçom dos moinhos na última década. A opçom
dos repotenciamentos, em que
inicialmente dizia apostar a
Indústria, representou afinal
umha percentagem anedótica
do total outorgado.
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O Lado Escuro

O grande incremento previsto na produçom eólica nom conseguirá compensar a
reduçom da 'energia autóctone' derivada do esgotamento das minas de carvom

A ‘potência energética’
incrementa a sua
dependência
Apesar da elevada quantidade de
electricidade gerada na Galiza,
assistimos a um momento em
que o modelo energético existente está a provocar o incremento
da dependência energética do
País devido à elevada proporçom
de importaçons (combustíveis e
gás) e à importante quantidade
de electricidade exportada. Para
Xoán Ramón Doldán García este
feito fai que o sector energético
galego se poida considerar como
de enclave. O grande incremento
previsto na produçom eólica nom
conseguirá compensar a reduçom
da 'energia autóctone' derivada
do esgotamento das minas de
carvom. E considerando o crescimento dos níveis de procura
interna, a dependência energética seguirá a aumentar.
Num artigo publicado na
Revista Galega de Economia,
Doldán García sustenta que falar
da “Galiza enquanto potência
energética continua a ser umha
fantasia nom desprovida de certa
irresponsabilidade, agravada porque a capacidade galega de autoabastecimento se reduziu drasticamente”. Critica que se entenda a política da energia de maneira sectorial, como se fosse mais
um sector, e nom como um elemento transversal que está presente em todas as áreas relacionadas com a indústria e propom
como soluçons a aposta na eficiência e sobretodo no aforro,
promovendo umha planificaçom
urbanística e demográfica racional em paralelo ao estabelecimento de redes de transporte
concebidas de maneira que contribuam para reduzir o esbanjamento de energia.

Doldán García
sustenta que falar
da “Galiza enquanto
potência energética
continua a ser
umha fantasia nom
desprovida de certa
irresponsabilidade,
agravada porque a
capacidade galega de
auto-abastecimento se
reduziudrasticamente”.
Critica que se
entenda a energia
de maneira sectorial,
e nom como um
elemento transversal
presente em todas
as áreas relacionadas
com a indústria e
propom como soluçons
a aposta na eficiência
e no aforro, a partir
de um desenho
urbanístico e
demográfico racional
com redes de
transporte que
contribuam para
reduziroesbanjamento
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PEDRO ALONSO

“O PROCESSO SUPUJO A CLARIFICAÇOM DOS LIMITES IDEOLÓGICOS DA UPG EM RELAÇOM AOS PRINCÍPIOS HISTORICAMENTE DEFENDIDOS E O ESVAZIAMENTO DE QUALQUER VELEIDADE DE NATUREZA ÉTICA
QUE PUIDESSE FREAR A APOSTA NUM POSICIONAMENTO MAIS FAVORÁVEL NO LADO ESCURO”

uando AnaQuin, o
“caminhante do céu”,
cavalgava os ermos do
interior e disputava o poder do
espaço local agasalhado polas
massas do seu povo, ninguém
podia imaginar como se ia produzir a sua transformaçom e
entrega, apesar de ser conhecido
desde havia anos o poder do lado
escuro. Porém, o caminho da
rectitude e da força foi vencido
polas pressas e a cobiça e
Skywalker, aquele jovem que
protagonizara emocionantes
carreiras desafiando o poder,
abandonou o caminho do bem e
foi com a sua força pacer nos
eidos do Lado Escuro. A história
de Darth Vader e o resto da
dupla trilogia de George Lucas
já nos som conhecidas.
Anxo Quintana “Quin”, como
o protagonista da épica galáctica,
também sabe o que é o poder do
lado escuro. Desde o primeiro
momento, apesar de ter às costas umha história certamente
heróica, por aquilo da efervescência de massas que o encumiou no alto do poleiro de
Alhariz, sempre andou à procura
do contacto com os emissários
do poder real. No tempo da
“guerra do lixo”, umha fronte
aberta polo BNG como guerra
de desgaste do PP, houvo quem
chegasse afirmar que nessa horta
de luz que era Alhariz começava
a incubar-se o poder do lado
escuro, pois nalgum momento,
que curiosidade, na empresa
Allarluz, que geria a central local
de biomassa, tamén se queimava
o lixo da vila, ademais dos ramalhos do monte.
Mas é dentro da nave senlheira do nacionalismo, que as práticas filosóficas do Lado Escuro
alcançam as mais altas cotas de
eficácia, para acabarem, aos poucos, impondo-se sobre posiçons

Q

mais espontáneas. O jovem
Quin é também conduzido polo
poder popular, quer dizer, pola
UPG, ao mais alto da ponte de
comando, de onde, voltando ao
símil galáctico, se tenta expulsar o velho Obbi Wan Kennobi.
Umha vez que a nave vara nas
areias do poder institucional, as
hostes mais disciplinadas apossam-se das porçons mais suculentas do pastel. Da cozinha
desse poder vai-se tecendo
umha rede de fielatos que reforçam os mecanismos do já consolidado poder interno, configurado por meio dumha bicefalia
carente do mínimo decoro político mas capaz de perpetuar a
engrenagem da máquina e o seu
rumo revirado.
E o desenlace do drama haviao trazer o vento. Era óbvio que
de umha parcela de poder tam
influente como a Conselharia da
Inovaçom e da Indústria as oportunidades de incidir socialmente seriam maiores. A política
eólica desenvolvida anteriormente polo PP era umha prova
inquestionável. Assim pois, trás
um período de mais dum ano
sem moverem umha pinga de ar
os megawatts adormecidos nas
dependências oficiais, Fernando
Blanco e a sua equipa aprovam
um decreto que reparte mais de
500 megawatts, que seria a
antessala do seguinte, no qual se
quadruplica a potência disposta
a concurso. Desde esse momento, vai já para dous anos, quase
todo o mundo sabe que o grupo
dirigente desse departamento
opta claramente por descartar o
reponteciamento dos parques
eólicos existentes, por constituir
umha alternativa inútil à perpetuaçom no poder e à criaçom e
reforço do que podemos chamar
“o lado escuro” do BNG. O novo
concurso eólico, umha vez resol-

vido, haveria de confirmar as
piores expectativas, consagrando um novo espaço de poder e
influência social para o nacionalismo institucional emergente,
ao mesmo tempo que umha
volta de porca mais no processo
de transfiguraçom ambiental do
país. Alguém ironizava ao respeito com a campanha propagandística do BNG que levava por
lema “Transformando Galiza”.
O processo eólico impulsionado pola Conselharia de Fernando
Blanco supujo a clarificaçom dos
limites ideológicos da UPG em
relaçom aos princípios historicamente defendidos por esta formaçom e o esvaziamento de
qualquer veleidade de natureza
ética que puidesse frear a aposta
num posicionamento mais favorável no lado escuro. A perversom é um facto. Mas, a maiores,
este processo supujo também a
exemplificaçom de como se
pode pôr em prática a procura de
alianças em entornos politicamente adversos, das cotas de
“obscurantismo” e falta de
transparência que se podem
alcançar e do grau de impudícia
que se pode chegar a evidenciar
defendendo umha planificaçom
tam torpemente desenvolvida.
E o que mais dói é comprovar
o continuismo desta formaçom
apresentando-se como valedora
dos interesses do País. Umha
projecçom “sine die” do papel
político transcendental do BNG
em relaçom aos interesses galegos que, em quem está já mais
alá da retórica eleitoral, só esperta a carrage e a motivaçom precisas para tirar da mentira umha
cidadania que nom merece a
usurpaçom dos princípios emancipadores que honesta e nobremente tam bem levárom à prática várias geraçons de galegos e
galegas de bem.
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Vizinhos e vizinhas conseguírom com muito esforço e muito pouco apoio institucional, por parte da Cámara Municipal (PP) ou da Junta (BNG), reunir a quantidade necessária para a aquisiçom do solar ruinoso

O SEU FECHO E ABANDONO PRODUZIU-SE EM PRINCÍPIOS DOS ANOS SETENTA DO PASSADO SÉCULO

O Teatro Principal de Tui nom
interessa à Conselharia de Cultura
Enfrascada em megamonumentos culturais a Conselharia de Cultura da Junta
da Galiza nom tirou tempo em toda esta legislatura para mover um dedo a
favor da reabilitaçom do pequeno teatro Principal da cidade minhota. O
ALONSO VIDAL / O feche e

abandono do teatro produziu-se
em princípios dos anos setenta
do passado século. Em 1984
estaria incluido no Programa
Nacional de Reabilitaçom de
Teatros
de
propriedade
municipal. Dos mais de setenta
teatros incluidos no programa só
o de Tui nom foi reabilitado.
Apenas um grupo entusiasta
de vizinhos constituidos em
Fundaçom mantenhem viva a
esperança de que esta pequena
jóia da arquitectura poda
recuperar antigos esplendores.
Eles conseguírom com muito
esforço e muito pouco apoio
institucional, por parte da
Cámara Municipal (PP) ou da
Junta
(BNG),
reunir
a

quantidade necessária para a
aquisiçom do solar ruinoso. Esta
resistência
numantina
ao
abandono
por
parte
da
Fundaçom Teatro Principal foi
mesmo
premiada
pola
Associaçom
de
Actores,
Directores e Técnicos de cena
da Galiza com o prémio Marisa
Soto no ano 2003. Nesse ano a
Fundaçom logrou comprar o
teatro por 80.303,63 €. Mas isto
nom foi suficiente. Para
conseguir a reabilitaçom, o
teatro deve ser cedido à Cámara
Municipal de Tui por um
período de 50 anos. Nesse caso e
depois de ser declarado BIC
(Bem de Interesse Cultural)
poderia optar a um subsídio
dentro do 1% que destina o

edifício, em que se celebrárom os Primeiros jogos florais em 1891 e onde
Murguia deu o seu primeiro discurso em galego em defesa do idioma,
apresenta actualmente estado ruinoso.

Apenas um grupo
entusiasta de
vizinhos mantém viva
aesperançadequeesta
jóia da arquitectura
poda recuperar
antigos esplendores
Ministério espanhol de Fomento
a recuperaçom do património. A
declaraçom de BIC depende da
Conselharia de Cultura e o
processo nom avança. O
presidente da Fundaçom Teatro
Principal, José António Quiroga,
manifesta ao NOVAS DA GALIZA a
sua indignaçom pola desídia da

administraçom. Vai já para dez
anos que figérom entrega ao que
na altura era o subdirector geral
de património da Junta de um
relatório completo de mais de
dez quilos de peso para que
fosse considerada a petiçom de
BIC para o teatro. “Esse dossier
perdeu-se, respondêrom da
Conselharia, junto com quase
um milhar de assinaturas que
solicitavam a reabilitaçom”
afirma Quiroga. Há dous anos
reuniu-se de novo com a
administraçom, agora em maos
do BNG, e todo fôrom boas
palavras sem nenhum tipo de
avanço significativo. “Agora lamenta-se- devemos esperar à
nova administraçom que sair das
urnas, mas nom desistiremos”.

A declaraçom de
BIC depende de
Cultura e o processo
nom avança. Vai já
para dez anos que o
entom subdirector
geral de património
da Junta recebera
um relatório de mais
de dez quilos de
peso para que se
considerasse a sua
catalogaçom
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ENTRELINHAS

Elogio do outsider
Conceitos
imprescindíveis
BEATRIZ SANTOS
s SENSAÇONS som
todo o que se percebe
através dos sentidos.
Nascem e chegam ao corpo
através do prazer. Este feito
denomina-se SENSAR.
O seu cultivo converte-nos
em pessoas SENSÍVEIS, de
maneira que podemos diferenciar a SENSUALIDADE do que
nom é tal.
Nós também podemos provocar prazer noutras pessoas.
Somos, portanto, SENSUAIS,
isto é, capazes de activar sensaçons e dar prazer através dos
sentidos. Tanto a recepçom
como a transmissom de sensaçons pode ser umhas vezes mais
voluntária que outras, sem invalidar em nenhum caso a SENSORIALIDADE.
As sensaçons som a unidade
básica da ternura e o princípio
sem o qual nom se dá o desejo.
Som cultiváveis. Assim, frente
a ideia de instinto está a do

A

cultivo das SENSAÇONS.
Estas som confundidas com
muita freqüência, quando nom
enfrentadas, com os sentimentos, quando em realidade sensaçom e sentimento formam
um continuum.
As sensaçons som quotidianas
e singelas. Mas som importantes, sem elas nom se podem dar
os afectos, nem as emoçons,
nem os mesmos sentimentos.
A maior parte de nós nasce
com a bagagem necessária para
desfrutar das sensaçons e para
fazer desfrutar as outras pessoas, mas insiste-se-nos muito em
que o mais importante é SENTIR frente a SENSAR. Sentir
seria o nobre, o bom; sensar é
considerado como de baixa
estofa. Nom obstante, sem o
segundo nom se pode dar o primeiro. E mesmo na opçom mais
celibatária do mundo as sensaçons vam estar presentes.
Queira-se ou nom.

Religião
VALENTIM R. FAGIM

R

Refugiado desde
os anos oitenta,
Ballesteros tomou
a morte, o tempo, a
violência e o erotismo
como mananciais
do seu pensar
1989), ensaio breve que explora a
contraposiçom entre a Memória da
Terra, fundo experiencial da comunidade, e a Memória do Desterro, a
metafísica mesma da civilizaçom
tecno-científica que submete o
planeta a um destino unívoco, e
“Tempo e Vinganza” (Galaxia,
2003), o seu ensaio magistral sobre
Hamlet e o triunfo trágico da concepçom do tempo ligada à modernidade: o tempo abstracto, uniforme e irreversível da clausura universal do mundo.
Sensível à ruptura entre a sociedade tradicional e a sociedade
moderna, a um tempo libertadora e
angustiante, o de Boqueixom aprofundou na língua e na raiz popular à
procura da fonte original em que a
comunidade consegue saciar a
duras penas a sua sede de sentido,
seguindo a ideia heideggeriana do

Schritten zurück, o passo atrás, em
aberto confronto com a eterna fuga
para diante que hipnotiza a sociedade actual e dá sustento metafísico, por exemplo, ao evangelho eólico e piscifactorial que nos desterra
da paisagem própria. Eis a transcendência do que acontece, o desterro de nós próprios, que nom por
ser invisível deixará de deparar
ferintes transformaçons na nossa
consciência cultural.
O compromisso de Anxo Rei
Ballesteros com a escrita foi, por
isso, compromisso em corpo e alma
com o mistério da vida e com a
tarefa de dar expressom ao proibido, aquém e além desse espectáculo mediático que com pouco decoro costumamos chamar História,
tam bem armada sempre de razons
e necessidades incontrovertíveis,
mas pouco dada a se deixar fender
pola pena e a descobrir as suas
impudências e obscenidades,
muito menos a sua futilidade.
Foi o Anxo, com todo o rigor, um
outsider, um homem que soubo
viver e escrever na linde mesma da
ordem social, ali onde a tensom
entre o possível e o impossível
determina o lugar de um velho e
conflituoso exercício, a liberdade.
Um desses seres extraordinários de
que a nossa cultura nom anda precisamente sobrada. Um sábio.

CINEMA PARA PENSAR

“A batalha de haditha”

LÍNGUA NACIONAL

ecentemente,
num
fórum-debate, um professor universitário abjurava
do reintegracionismo enquanto a
sua mãe fosse viva. Nesse mesmo
evento, um escritor de grande
capital simbólico, considerava
herética a pronúncia, como i, da
conjunção E (ao mesmo tempo
que canonizava a palavra bueno).
Também por estas nossas paragens temos assistido, e assistimos, a debates teológicos entre a
seita do Om e a do ÃO, onde,
muitas vezes, falam mais os dogmas de fé do que o empirismo e
as análises.
É engraçado, até, que muitas
das pessoas que vivem a língua
como uma religião afirmam, de
facto, serem ateias e ainda anticlericais. Isto não é obstáculo para

CARLOS SANTIAGO / Anxo Rei
Ballesteros, falecido no passado
Outono, chamava a atençom
numha entrevista sobre a transcendência do que está a acontecer na
Galiza além do momento histórico,
transcendência que apenas percebemos mergulhados como estamos
num tempo que anoja o complexo,
o duro e o difícil e o posterga indefinidamente por trás das cancelas
dos programas políticos e as campanhas de marketing que nos prometem um futuro ligeiro e trivial
para amanhá, mesmo à primeira
hora. Café, croissant e imediatismo, eis o almorço pós-moderno que
nos vitamina cada dia.
Refugiado desde os anos oitenta
na Póvoa do Caraminhal,
Ballesteros percorreu na sua criaçom literária e filosófica um caminho quando menos singular nas nossas letras. Leitor de Heidegger e
Nietzsche, tradutor de Beckett e
Cocteau, e discípulo de Bataille no
excesso como traço vital e literário,
Ballesteros tomou a morte, o
tempo, a violência e o erotismo
como mananciais do seu pensar.
Um pensar que, rebordando os
actuais limites da narrativa, purgado polo mercado dos seus elementos mais digressivos, cobrou forma
ensaística em dous textos referenciais: “A Outra Memoria” (Grial,

elas terem um santoral (com vivos
e mortos), lugares e dias santos.
Vários autores têm advertido
sobre o poder das línguas para
virarem Totens. Uma das consequências disto, é o facto de as
pessoas viverem da língua ter-se
tornado pecaminoso em certos
ambientes (o que, diga-se de
passagem, não se condena para
outras línguas). Tudo deve ser
feito por amor à deusa-línguamãe. Amén.
No entanto, em minha opinião, o efeito mais paralisante da
totemização, é que esquecemos
o xis da questão:
Definir objectivos, por
exemplo, o galego como língua nacional e formular ações
para o atingir. Para isto, o laicismo dá mais jeito.

F. TRAFICANTE / Este filme británico do realizador Nick
Broomfield do ano 2007 serve-nos
para descobrir de umha forma bastante realista a dinámica de violência alimentada pola acçomreacçom típica da luita armada
frente um inimigo invasor que se
tem dado em tantos países colonizados ou ocupados. Neste caso
falamos de Iraque, onde longe dos
patrioterismos típicos da maioria
dos filmes norte-americanos, apresenta-se-nos um exército estadounidense com soldados saídos das
extraçons mais humildes da sociedade, que vam como soldados
mais pola necessidade de obterem
umha bolsa de estudos ou dinheiro para se garantirem um presente
e um futuro económico dignos,
que polo patrioterismo típico de
que estám banhados nos filmes de
propaganda bélica. Ainda que
também aparecem soldados fanatizados, como é habitual nos exércitos. Por outro lado temos umha

populaçom que quer viver em paz,
mas com dignidade, polo que muitos estám dispostos a pôr bombas
ou atacar de qualquer jeito o exército invasor para obrigá-lo a sair do
seu país. Mágoa que, como é freqüente, há umha minoria dirigente que fica a salvo e utiliza esta
situaçom para tentar manipular as
pessoas para se apresentarem
como voluntárias ou kamikazes ou
paga directamente mercenários
para realizarem acçons armadas
como propaganda de um radicalismo islamista que está mais contente quantas mais vítimas civis
houver, e se forem crianças, ainda
melhor para que a sua publicidade
tenha maior efeito mediático.
Assim vemos umha situaçom concreta em que umha patrulha de
soldados norteamericanos, excitados e raivosos pola morte de um
companheiro, nom duvidam em
massacrar um bairro inteiro para
dar satisfacçom aos seus instintos
de vingança mais baixos. Há um

descontrolo que ainda depois é
justificado polos mandos, que servirá como caldo de cultivo perfeito
para que a espiral de violência
continue até ao infinito se for preciso. A ambientaçom do filme é
mui realista, os actores som árabes
de verdade por um lado e soldados
ou ex-marines norte-americanos
polo outro. Todos estes elementos fam com que “A Batalha de
Haditha” seja um de esses filmes
que destila autenticidade e rigor
quase documental. De facto, o
realizador tem muita experiência
prévia como documentarista, algo
que o filme transluz. Se ainda por
cima serve para fazer entender de
umha forma clara e nom maniqueia o que se está a passar nesta
guerra, na medida em que isto é
possível, estamos diante de um
filme que vale a pena ver para
entendermos um pouco melhor o
inferno que está a haver no Iraque
desde a invasom ilegal impulsionada polo trio dos Açores.
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AFIANÇA-SE UMHA
MANEIRA DE TRABALHAR
INAUDITA ATÉ O
MOMENTO E QUE SE
CONSOLIDA DE MODO
BRUTAL COM O
RECORDE ABSOLUTO
DE ASSISTÊNCIA
CONSEGUIDO NO

ABERTO DE VIGO
REALIZADO EM
COLABORAÇOM COM
O FAÍSCA. A FIRME
ALIANÇA DA LNB
COM OS CENTROS
SOCIAIS, ASSOCIAÇONS
E FESTIVAIS FAM
SALTAR OS ALARMES
Quando as primeiras bombas caiam sobre Gaza ante a impunidade internacional, na Corunha começava o tam esperado Aberto da Autêntica rachando com o cerco
informativo, fôrom centos os militantes da ilusom que se apresentárom na praça Náutica ocupada pola LNB, a escassos metros de Riazor

NOS SECTORES OFICIAIS

‘09: Arranca o ano da grande Intifada Bilhardeira!
XERMÁN VILUBA / Quando as
primeiras bombas caiam sobre
Gaza ante a impunidade internacional, na Corunha começava o
tam esperado Aberto da Autêntica
rachando com o cerco informativo,
fôrom centos os militantes da ilusom que se apresentárom na
corunhesa praça Náutica ocupada
pola LNB, a escassos metros de
Riazor, para reivindicar o nosso
espaço dentro do estádio em vez
de um sonámbulo gaiteiro que responde ao nome de Budiño e que
as autoridades desportivas colocárom no centro do campo de jogo

durante o descanso do partido.
Ginés dos Remourelle-Bulls venceu, numha final quase sem luz,
Rubén dos Lideiras que nom
puido fazer nada para que o palanador do Norleste puidesse inscrever o seu nome com letras de
uránio entre os mais grandes, num
fim-de-semana em que nom puidérom deter-nos, e encabeçará a
lista da próxima convocatória para
a Autêntica. Especial mençom à
implicaçom e apoio do NOVAS DA
GALIZA que patrocinou este histórico Aberto e aos Siareir@s
Galeg@s que, antes de sair a gran-

PREPARA-SE EM
COMPOSTELA O
ABERTO DE
SOLIDARIEDADE
COM A PALESTINA,
PATROCINADO POR

NOVAS DA GALIZA
E EM COLABORAÇOM
COM A GENTALHA
DO PICHEL

de manifestaçom do Campo da
Lenha, estavam a aquecer motores
formando parte da grande serpente multicor da LNB. Atençom porque este acto com que a LNB
fechou o ano afiança umha maneira de trabalhar inaudita até o
momento e que se consolida de
modo brutal com o recorde absoluto de assistência conseguido no
Aberto de Vigo realizado em colaboraçom com o Faísca. A firme
aliança da LNB com os centros
sociais, associaçons culturais e festivais alternativos fam saltar os
alarmes nos diversos sectores ofi-

ciais que vem como, por primeira
vez, se está a canalizar um modo
de luita global baseada nas suores
e varados como o do grande estalo
que se prepara em Compostela
com a celebraçom do Aberto de
Solidariedade com a Palestina,
patrocinado por NOVAS DA GALIZA
e em colaboraçom com a Gentalha
do Pichel a LNB prepara mísseis
katiusha e bilhardas ardendo de
apoio ao Povo Palestiniano assediado polos bombardeios, toda a
informaçom em:
www.ovaral.blogspot.com
A intifada está a chamar por ti!
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A Liga feminina de trainhas, no Verao
ISMAEL ROMERO SABORIDO / A
apresentaçom realizou-se na passada quarta feira 14 de Janeiro em
Donostia e contou com a presença do presidente e do gerente da
ACT (Asociación de Clubs de
Traíñas), com o Lehendakari
Juan José Ibarretxe e com a presidenta de Eusko Trenbidea, patrocinador da liga.
A demanda de muitas remeiras e
remeiros de umha competiçom feminina de estas características é possível
depois de que Euskotren e a
Asociación de Clubs de Traíñas tenham chegado a um acordo de colaboraçom em que Euskotren achegará
90.000 euros anuais até o ano 2011
para patrocinar a liga feminina que
organizará a ACT e que se denominará Euskotren Liga.
A nova liga celebrara-se no Verao,
nos meses de Julho e Agosto, e percorrerá a costa cántabro-atlántica, de

Galiza até Euskal Herria, realizandose um mínimo de 8 regatas puntuáveis. A competiçom constará de um
turno onde competirám quatro
embarcaçons, umha galega, umha
cántabra e duas bascas, umha delas
formada por remeiras guipuscoanas e
outra por remeiras biscainhas. Até o
momento ainda nom há um critério
estabelecido para seleccionar as voga-

A procura de
muitas remeiras
é possível depois
de que Euskotren
e a Associaçom de
Clubes de Trainhas
tenham chegado
a um acordo

doras que formarám a tripulaçom
galega, mis baralha-se a possibilidade
de sairem de entre as três primeiras
classificadas no campeonato galego
de trainheirinhas.
As regatas serám organizadas pola
ACT e serám disputadas 30 minutos antes que as provas masculinas
no mesmo campo de regatas, mas a
vez feminina será a umha única ciaboga. Em cada jornada repartirámse 4, 3, 2 e 1 pontos e 7.500 euros
entre as quatro tripulaçons segundo
a orde de classificaçom. A trainha
vencedora ganhará 3.285 euros, polo
que economicamente os prémios
som equiparados aos da liga masculina, algo completamente justo mas
pouco habitual na maior parte das
provas desportivas.
As regatas serám retransmitidas ao
vivo por ETB1, mas de momento
nom se sabe se a TVG as emitirá para
que se poidam ver na Galiza.

A trainha já nom é cousa de homens
Depois de que no passado mês de
Setembro se tivesse realizado a
primeira bandeira feminina da
Concha, este ano acaba de apresentar-se a primeira liga feminina
de trainhas.
Graças às demandas e aos protestos de muitas remeiras, nos
últimos anos dérom-se passos
mui importantes para a normalizaçom da situaçom da mulher no
remo. Em apenas três anos
mudou substancialmente a sua
situaçom neste desporto. Se no
ano 2006, as mulheres só podiam
competir em batel, a embarcaçom mais pequena das três existentes na modalidade de banco
fixo, hoje fam-se competiçons

em trainheirinha, incluido o campeonato estatal, e deu-se o salto
definitivo à trainha.
Em Setembro de 2008 realizava-se a primeira bandeira feminina da Concha (Novas da Galiza
nº 71) e longe de que a participaçom da mulher nesta embarcaçom ficasse numha anedota, em
Janeiro do presente ano apresentou-se a liga feminina de trainhas.
Batéis
Por outra banda, no mês de
Fevereiro, também começarám as
liguinhas de batéis. As primeiras
regatas disputarám-se em Muros,
Perilho e Corujo no próximo sábado 14 de Fevereiro.
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Vo(l)tam os
mortos
LEO F. CAMPOS

tradicional pose de Fraga
para as autonómicas,
desta volta na Argentina
e com Feijoo, nom passaria de
ser umha simples anedota se
nom for porque os sinais de algo
muito mais transcendente
começam a ser inquietantes.
Será que o Photoshop que o
rejuvenescia legislatura após
legislatura nom escondia só as
marcas da idade, mas as de um
processo de corrupçom maior?
Que aconteceu com o Fraga em
Palomares? Será que ele ainda
está vivo? Nom lembram os seus
andares qualquer coisa menos os
de um nom-morto? E os outros
candidatos? Nom venhem
sendo geralmente alcumados de
sem-sangue? Ultimamente só
existem no Facebook. Será esta
a Santa Campanha da Santa
Companha? Nom semelham
zombies a repetir: “Vooota por
miiim, vota por miiim...” Já o di
um vizinho meu: som todos
“aparescidos”.
A nossa é a cultura da morte.
Quando deixamos de ser indígenas governados polos espíritos dos nossos antecessores?
Um outro sinal: o Xornal de
Galicia descobre que umha mulher já morta votou nos últimos
comícios... Surpresa! Mesmo se
está a demonstrar que votam
várias vezes... Apocalipse!
Venhem por nós. É claro. Nom
deixamos prosperar aquela proposta de Fraga de que os velhos
testassem o voto. Lembrades?
Cortamos-lhes o dedo índice
para continuar a cobrar a pensom. E agora clamam vingança.
Eu aponto que, nom vai demorar muito, provavelmente quando coincidir em Dia de
Defuntos e em Domingo, a
noite eleitoral se transformará
na Noite dos Mortos Viventes.
Se é assim, eu pido que
vo(l)tem também os do 36. Essa
percentagem enterrada do País
ainda por determinar.
-VOTO
POR
VÓS
(ROSALÍA,
PONDAL,
FARALDO).
-Olha, é que nom nos apresentamos...
-Nom, nom, que já voto eu
por vós, se vo(l)to.

A

MARCIA GOMES DE OLIVEIRA SUCHANEK

SOCIÓLOGA BRASILEIRA

“Com aparência de ajuda, Lula pretende fazer
dos povos indígenas dependentes do sistema”
E. MARAGOTO / A socióloga carioca Marcia Gomes de Oliveira
Suchanek trabalha com a resistência indígena desde a década de 80.
Ela e o jornalista de origem alemá Norbert G. Suchanek visitárom
recentemente a Galiza para explicar a situaçom de umha das três
etnias Guaranis (a Mbya) no Brasil, projectando em centros sociais
de várias cidades três filmes em que é estudada a realidade socioambiental deste povo. No Brasil, os indígenas nom chegam ao milhom
de pessoas, umha percentagem ínfima em relaçom ao número de
habitantes (próximo dos 200 milhons) que explica de maneira clara
em que consiste um genocídio.

Que significa ser indígena, para
além da ideia de fenómeno selvático que se tem na Europa?
A definiçom clássica fala de pessoas que nom tenhem, na origem
familiar, um componente europeu
ou africano, mas isto nom significa
ter que viver na Amazónia. Todos
os ecossistemas brasileiros possuem indígenas, porque estes
estám em movimento e em relaçom com a sociedade. No entanto,
poucas pessoas no Rio de Janeiro
sabem que existem povos indígenas nesta urbe, nom sendo portanto umha desinformaçom atribuível só à Europa. Existem famílias a
morar em favelas de Sam Paulo e
estudantes
indígenas
na
Universidade. Há mesmo umha
aldeia guarani em plena cidade.
Por outro lado, os Ticuna estám
numha regiom da Amazónia onde
som maioria, tendo grande importáncia na cidade.

Como encara a etnia Guarani o
futuro? Existem organizaçons
políticas que representem as
etnias indígenas?
Cada povo é umha realidade. A
maioria dos povos na Amazónia
tenhem umha organizaçom política muito forte, com sedes e
sites na Internet. No caso guarani é diferente, e só contam com
algumha associaçom para a realizaçom de trabalhos colectivos.
Nom tenhem um pensamento
fechado sobre o próprio futuro e,
ao haver um índice de natalidade
alto, nom tenhem consciência de
extermínio, de perda. No entanto, nas aldeias próximas das cidades, estám preocupados com os
jovens, ligados à propaganda da
televisom. Porém, tenhem um
ponto de resistência forte: a Casa
de Reza. Obrigam os jovens a
irem a esse lugar para cantar e
respeitar os espíritos. Podem

passar o dia a ver filmes americanos, mas à noite vam para essa
casa especial e ali só se pode falar
a língua guarani.
Que oferece o governo Lula ao
futuro destes povos?
O caminho do extermínio. Por
exemplo, introduzindo umha
política de saúde como poderia
haver em qualquer outra zona
pobre do Brasil. Embora haja
umha aparência de ajuda, esta
política visa introduzir produtos
que eles nunca precisárom, para
criar novos dependentes do sistema. Há indígenas que chegam
a seqüestrar políticos para pedirem mais apoio do poder. Isto é, a
necessidade do sistema é já mui
forte. No caso guarani, o governo
coloca caixas de água com cloro
para o consumo em aldeias com
água de nascente e constrói postos de saúde, introduzindo
medicamentos ocidentais. Há
um programa para as mulheres
irem ter filhos aos hospitais, que
descarta as parteiras, como se
elas nom lhes garantissem a vida.
Vam-lhes metendo o medo à sua
própria medicina, como se a
nossa fosse a salvaçom. Os
Guarani nom precisam disto. É
fácil pensar: 'Aceitam porque
querem', mas existe um progra-

ma educativo para conseguir que
eles acreditem que precisam do
sistema.
Há povos indígenas que ultrapassem as fronteiras do Brasil?
Os ticuna, na fronteira com a
Colômbia; os guaranis, com o
Paraguai, o Uruguai e a
Argentina; e os Yanománi, com a
Venuezela... som só uns exemplos. Do outro lado da fronteira
tenhem parentes, e falam a
mesma língua. A linha demarcatória de um país nom tem para
eles nengumha importáncia, e
esta ideia dá medo aos governos.
Lula, na imprensa ocidental, é
apresentado com enorme simpatia, ao contrário de Hugo
Chávez, às vezes insultado como
índio...
Hugo Chávez tem umha postura
mais progressista que Lula,
aplaudida polos intelectuais e a
esquerda do Brasil, por ele falar
em nome de um povo. O gesto
solidário de expulsar o embaixador de Israel é um exemplo. No
entanto, infelizmente, Chávez
fijo acordos com Lula para introduzir o biodiésel. Ele também
tem umha ideia 'desenvolvimentista' do progresso, e nesse sentido Chávez é do século passado.
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