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Capitais especulativos deixam
Galiza sem caixas de aforros
NovaCaixaGalicia só participará no novo NCG Banco com 6%, percentagem que
elimina a obra social e abre a porta à sua compra por grandes fundos financeiros
O futuro das caixas galegas superou as piores previsons. Após a valorizaçom realizada polo Banco
de Espanha e as pautas para a nacionalizaçom do novo NCG Banco, os grandes fundos especuladores estrangeiros poderám obter
açons da nova entidade financeira
a uns preços altamente reduzidos.
Deste modo, a recém fusionada
NovaCaixaGalicia apenas participará da nova entidade bancária
em 6%, o que de facto implica umha desapariçom da caixa que pom
em perigo a sua obra social. A
queda em maos alheias de umha
entidade que acumula 46% do
aforro galego significa um duro

golpe para a economia do país.
Segundo denuncia CIG-Banca, os
preços estariam “pactuados” entre o ente regulador do Estado espanhol e o atual presidente de NovaCaixaGalicia e ex-vicepresidente de Inditex, José María Castellano, para favorecer os investidores
preferidos por este. A Junta da
Galiza afirmara perante os meios
que o novo banco, produto da fusom da Caixanova e CaixaGalicia,
garantiria a permanência da sua
obra social depois de chegar a um
acordo com os executivos de NovaCaixaGalicia, mas estes indicárom que se tratava só de umha declaraçom de intençons. / PÁG. 18

O ensino continua em luita
Com o começo do ano letivo, as
organizaçons estudantis da USC
tentam mobilizar contra umha
nova Normativa de Permanência
que elimina a possibilidade de
nom apresentar-se a exames e obriga a matricular-se em todas as
matérias pendentes, encarecendo
o custo dos estudos consideravelmente. Noutra frente, o coletivo
Aulas Indignadas procura a autoorganizaçom do professorado do
ensino público contra os cortes
nos serviços públicos. / PÁG. 16 e 17
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a étiCa reNde fruitos por josé Viana / 3
Crise ou saqueio? por sílvia Bermúdez / 3
seu CeréBro está-se retorCeNdo Como
uma sapo por samuel l. paris / 28

CONSELHO DE ADMINISTRAÇOM
inicial do NCG banco

entrevista a advoGados de indePendentistas

“A conflituosidade política
acaba nos tribunais”
Perante a proximidade do julgamento contra dez militantes na
seqüência da manifestaçom do
coletivo espanholista Galicia Bilingüe a 8 de fevereiro de 2009,
NOvAS DA GAlIzA entrevista Manuel Chao do Barro e Borxa Colmeneiro, advogados na maioria
de processos abertos contra a militáncia soberanista nos últimos

anos. Da percetível “fixaçom” em
caraterizar o independentismo
“como um 'inimigo' da normalidade democrática espanhola, o
que permitiria justificar todo o tipo de excecionalidades de caráter político-policial” derivam-se
os “perto de vinte” processos judiciais a que atualmente se enfrenta o movimento. / PÁG. 6

suPlemento central a revista
em lemBraNça de joám jesus GoNçales
Um pioneiro na conjunçom de socialismo e galeguismo que
ainda hoje exerce influência polas suas ideias avançadas

preCursoras do ridiCulismo
A Coluna Juan Argimiro, a vA-CA e Aduaneiros sem Fronteiras
entre os projetos que inspirárom o ridiculismo contemporáneo

02

oPiniom

Novas da GaliZa 15 de outubro a 15 de novembro de 2011

o Pelourinho do novas
Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é o teu
lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám exceder as 30 linhas digitadas
a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOVAS DA

PrÁtica de subsistência
Para Políticos
Como empresária afetada, quero
falar de umha circunstáncia que
parece que estamos a confundir
como se fosse mais umha globalizaçom. Estou a ouvir como os parlamentares nos preparam para
continuar a limpar-nos os petos.
Há 20 anos, os cidadaos comuns
comentávamos que os governantes nom tinham nem ideia do que
se comprometeram a fazer e nós
lhes confiáramos. Estiveram a incentivar a plantaçom do eucalipto
indiscriminadamente, mesmo em
terrenos de lavradio, e a vaca leiteira foi para Capelada, lugar frio
para um animal sensível às temperaturas baixas; enchêrom e permitírom com os seus ditames que
as aldeias se saturassem de jabalis, corços, etc., com o qual a gente deixou de cultivar perante a impossibilidade de recoletar nada
(penso que nom é necessário dizer o porquê). Pola mesma razom,
tampouco ficárom truitas: segundo os velhos, estas desaparecem
se nom lhes der o sol, e ainda por
cima para cortar umha silveira há
que montar um gabinete de advogados. Gastárom a esgalha fazendo passeios marítimos, deixárom
obsoletos determinados centros
sanitários para montarem outros

ainda que fosse sem o pessoal necessário; isso nom importava, o
caso era fazer paredes.
Nom gastárom um peso no que
podia produzir algo. Com todo o
que ganhárom pudérom separar
com arame o monte dos lavradios; os animais teriam o seu habitat e nos desfrutaríamos deles
sem problemas. Claro, alguém
deve pensar que sai mais barato
compar todo nas áreas comerciais. Mas eu boto contas e vejo
que a minha mae, com quatro galinhas, obtém os ovos bem baratos e ainda contribui à riqueza do
Estado: compra cereais no pequeno armazém do lado, compra arame para lhes fechar na ferretaria
de sempre; compra zz para os pitos também na outra tendinha;
conserva a sua saúde mental e física, evitando gasto à Segurança
Social. Fai que os tendeiros vivam
com as suas famílias e quase sempre com um ou outro empregado
e fai com que todos estes fagam
umha importante arrecadaçom
para o Estado. Ah! E ainda tivo
que vir o ferreiro para lhe amanhar a porta do galinheiro.
Cada político devia fazer as
práticas de subsistência do cidadao que ele vai representar. Doutra forma, continuaremos a ter
políticos parvos.

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

Partido PoPular: vale todo
Com os votos da maioria do PP, o
legislativo galego acabou de referendar o caótico urbanismo de
Barreiros, rejeitando umha proposiçom nom de lei que instava à
Junta a denunciar o convénio urbanístico para legalizar milhares
de habitaçons ilegais e investir 14
milhons de euros do dinheiro público em tapar os buracos das
construtoras. A legislaçom urbanística galega fica vazia de conteúdo e passa a ser substituída po-

la arbitrariedade do sr. conselheiro. Deste modo, qualquer concelho ou promotor que queira construir ali onde lhe petar, sabe que,
dependendo da sua cor política,
se nom puder fazê-lo com a lei do
Solo na mao, sempre pode recorrer às suas amizades na Junta para que aprovem um Plano Setorial de incidência supramunicipal
(ainda que seja para um só concelho, como o caso de Barreiros) e
ademais, se nom houver dinheiro,
podem inventar um convénio à
medida para que os promotores
nom tenham que pôr um cam.

No debate parlamentar evidenciou-se também o cinismo: o porta-voz do PP encarregado de defender o indefensável, o sr. Balseiro Orol, foi um dos responsáveis,
sendo concelheiro em Cervo, por
um dos atendados patrimoniais
mais bárbaros jamais acontecido:
a desfeita do castro da Atalaia.
Fazemos um chamamento aos
juízes para que nom se deixem influenciar polas pressons políticas
que pretendem instaurar a ditadura dos factos consumados.

política profissional como carreira para o lucro de figuras sem profissom e sem escrúpulos. No entanto, avança a demoliçom dos
fracos alicerces da naçom galega
sob o silêncio gritante da oposiçom nos parlamentos.
Com as regras alteradas, também muda o jogo. Em momentos
recentes da nossa história, a perda de legitimidade espanhola
compensou-se na nossa terra
com os rigores da violência repressiva. Ainda o podem testemunhar os ativistas que enfren-

taram com dureza a fraude da
Reforma política, ou os milhares
de famílias que, ocupaçom policial por meio, dixeram nom às reconversons industriais da década
de 80. Por enquanto, num panorama de atonia social e saturaçom de mensagens vazias na mídia, está-se a instalar mais facilmente um estado de amolecimento coletivo que combina frustraçom e descrença. Mudar este
rumo tolo exige os decididos esforços de quem ainda pensa, pensamos, em chave comunal.
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editorial

O fim do protocolo
té as tiranias mais grosseiras tivérom que recorrer,
historicamente, a um jogo
de legitimaçons que figesse menos asfixiantes os constrangimentos do poder. 'Bem-estares' garantidos, honestidade dos governantes e certos protocolos para a gestom do público acompanhárom
todos os regimes nos últimos dous
séculos. Pouco podemos dizer,

A

neste sentido, das democracias de
mercado, autênticas experiências
de desenho político que garantírom a felicidade cidadá através de
direitos sociais, sofisticados legalismos e enxurradas de irracionalidade consumista.
A crise em andamento nom hipoteca apenas um princípio legitimador importante de regimes como o do Reino de Espanha. Ao

editora
miNho media s.l.
diretor
Carlos Barros Gonçales
CoNselho de redaçom
Carlos Calvo, david Canto, iván García,
aarón l. rivas, antia rodríguez,
Xoán r. sampedro, olga romasanta,
antom santos, alonso Vidal, paulo Vilasenin
seCçoNs
Cronologia: iván Cuevas, economia: aarón
l. rivas, agro: paulo Vilasenin e jéssica rei,
mar: afonso dieste, meios: Xoán r. sampedro

mesmo tempo que caem os teóricos direitos dos governados, umha casta política precipitada dinamita os mínimos protocolos que
tornavam crível a dinámica de
contrapesos e o exercício de poder. A sagrada Constituiçom reformada em duas apressadas sessons; eleiçons já realizadas de antemao e o funesto turnismo redivivo; consagraçom definitiva da

e Gustavo luca, a terra treme: daniel r.
Cao, além minho: eduardo s. maragoto,
dito e feito: olga romasanta, a denúncia:
iván García, Cultura: antia rodríguez,
saúde / Ciência / a rede: david Canto,
desportos: antom santos, Xermán Viluba
e ismael saborido, sexualidade: Beatriz
santos, Consumir menos, Viver melhor:
toni lodeiro, agenda: irene Cancelas,
a foto: sole rei, terra / que foi de...:
alonso Vidal, tempos modernos / em
tempos: Carlos Calvo, a Galiza Natural:
joão aveledo, Gastronomia: luzia rgues.,
língua Nacional: Valentim r. fagim,
Criaçom: patricia janeiro e alonso Vidal,
Cinema: francesco traficante, Xurxo Chirro.

loGÍstiCa
suso diz e daniel r. Cao

D. LEGAL: C-1250-02 / As opinions expressas nos artigos nom representam necessariamente a posiçom do periódico. Os artigos som de livre reproduçom respeitando a ortografia e citando procedência.
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A ética rende fruitos
(e a falta dela fracassos)
josé Viana
Há princípios que som elementares na
política. Nom se trata de um comportamento piadoso. A ética nom é umha simples questom moral; a ética, se for sincera, rende também fruitos. Fidel Castro

s revolucionários cubanos sementárom essa ética revolucionária e recolhem os fruitos. Mudárom a história, nom só geopolítica, mas humana, apoiando ativamente
quanta luita de libertaçom nacional e anti-imperialista houvo, especialmente em África e na América latina, e milhares de mestres,
pessoal sanitário ou engenheiros
mostram polo mundo adiante que
a Revoluçom cubana nom só acabou com a tirania de Batista e mudou o sistema de produçom, senom que mudou também a forma
de viver de um povo, que solidário acode a qualquer sítio do mundo. Este é o espírito necessário se
quigermos mudar a realidade
aqui e agora. O espírito do Che,
que demonstrou com factos as
suas palavras: “O socialismo económico sem a moral comunista
nom me interessa. luitamos contra a miséria, mas ao mesmo tempo luitamos contra a alienaçom”,
e outra: “Acima de tudo procurem

O

sentir no mais profundo de vocês
qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer
parte do mundo. É a mais bela
qualidade de um revolucionário”.
Em muitas ocasions, a militáncia soberanista galega queixa-se
da fraqueza do movimento, mas
poucas vezes reparamos em que
ademais de fatores externos existem uns outros internos que lastram poderosamente o nosso agir
social e político, e que só podem
ser resolvidos com vontade, antepondo os interesses gerais aos
particulares e mudando radicalmente o clima existente entre as
organizaçons e pessoas, assim
como aumentando notavelmente
o grau de companheirismo.
Nom se trata de assinalar culpados ou
culpadas, mas de procurar soluçons. Casos
mais notórios como o
da Semente vermelha
de vigo, a posiçom da
direçom da CUT frente
aos 'seus' presos Telmo e
Miguel, expulsons, as já
clássicas agressons do dia
da Pátria... nom devem ver-se como casos isolados, senom como parte da eterna di-

visom, fragmentaçom e confronto das diferentes fraçons do
independentismo, que nom
atende (principalmente) a questons ideológicas senom pessoais
e consecuçons de ridículas quotas de poder.
Quando as condiçons objetivas na Galiza som favoráveis para um avanço qualitativo de umha verdadeira esquerda revolucioná-

Crise ou saqueio?
sílvia Bermúdez
crise pujo de manifesto a
inoperáncia do modelo
neoliberal, demonstrou as
falácias que sustentam um sistema económico altamente prejudicial para a maioria da populaçom
e para o planeta. Porém, a teoria
e a praxe capitalistas continuam
plenamente vigentes, o governo
do Estado espanhol e os meios de
propaganda agem como títeres do
grande poder económico e fam
com que o peso da crise caia sobre a classe trabalhadora.
Tentam legitimar perante a opiniom pública as suas políticas regressivas com a permanente escusa da crise. Imponhem a ditadura do medo: quem trabalha tem
medo de perder o trabalho, quem
nom trabalha tem medo de nom
encontrar trabalho. A melhor forma de dominar umha sociedade é
mediante o medo, um medo que
paralisa e atrofia.
vivemos na doutrina do
shock, os multimilionários ins-

A

trumentalizam a situaçom de catástrofe que eles mesmos gerárom para aplicarem contrarreformas e cortes de direitos que
dantes nom seriam capazes de
anunciar. O slogan repete-se
com força a cada momento, ninguém escapa da mensagem. O
pensamento único segue a máxima da propaganda nazi, umha
mentira repetida mil vezes acaba por ser umha verdade.
O certo é que nas últimas décadas assistimos a um autêntico espólio das rendas do trabalho frente às rendas do capital. Um roubo
sistemático e planificado.
Assim, entre 1995 e 2005
o lucro empresarial
cresceu no Estado espanhol em 73%,
mais do dobro que
na UE dos 15
(33%). No mesmo período os
custos laborais
só aumentárom
em 3,7%, cinco vezes menos que na

UE dos 15 (18,2%). Em 2010, 19%
da populaçom do Estado espanhol açambarcava nada menos
que 77% da riqueza.
Este processo foi possível graças à destruiçom de direitos da
classe trabalhadora, o
desmantelamento do setor público e umha política fiscal regressiva.
Contrarreformas
à medida

há que demonstrar
aos setores mais
conscientes que
temos um projeto
político sério, umha
alternativa possível
e necessária, e que
aqueles e aquelas
que a defendemos
somos um referente
ria, este lastro é o suficientemente desmobilizador para
empurrar-nos a ser um
movimento marginal.
Nom é compatível
umha teoria revolucionária desligada da prática
revolucionária e
de uns princípios éticos revolucionários. A
revoluçom
começa por
um mesmo e
umha mesma,
posicionandose contra o sistema, luitando
por deslegitimálo. Isto forma parte do trabalho diário, do modo de viver e
relacionar-se com o
nosso ámbito. E nom

da classe capitalista que acelerárom e aceleram o processo de
acumulaçom de riqueza.
Sucessivas reduçons da taxa
máxima do IRPF (em finais dos
oitenta superava 60% e na atualidade é de 43%), reduçom do Imposto de Sociedades, de Sucessons, de Património, SICAv, paraísos fiscais... As grandes fortunas pagam hoje em dia 45% menos de impostos que há vinte e
cinco anos. A isto temos que somar o grave problema da fraude
fiscal. Os próprios
técnicos de Fazenda calculam em
mais de 44.000
milhons de euros
o que as grandes fortunas, os bancos e as
empresas deixam de
depositar cada ano nos
cofres do Estado.
Esta reduçom de impostos
a quem mais tem obriga a
um aumento do endividamento público. Para
compensar a reduçom
das receitas, o Estado
emite dívida que adquirem
precisa-

como umha imposiçom ao estilo
cristao senom como o primeiro
e imprescindível passo para a
emancipaçom social.
Trata-se de demonstrar à parte
mais consciente do Povo Trabalhador que temos um projeto político sério, umha alternativa possível e necessária, e aqueles e
aquelas que a defendemos somos
um referente de dignidade, liçom
de humanismo, exemplo permanente de compromisso, luita e
companheirismo (que longe da
realidade!). Cumpre entender que
tam ou mais importante que ser
dirigente, encabeçar umha candidatura ou dar um discurso (vazio
de conteúdo prático na maioria
dos casos) é limpar o chao de um
centro social, fazer um cartaz ou
organizar um jantar popular. O
que nos converte em revolucionários, socialistas, soberanistas, feministas... nom é a autoproclamaçom, umha estética ou consignas.
É fundamental, perante todo, sermos humanos, termos o melhor
do humano, isto é, a capacidade
de nos indignarmos, de sentirmos
como própria qualquer injustiça e
construir umha base sólida de
princípios irrenunciáveis. O pioramento das condiçons de trabalho e vida é dramático. É tempo
de construir um movimento forte
e amplo partindo do respeito e da
ética; é o tempo do trabalho anónimo e construtivo, porque ou
avançamos todas e todos, ou nom
avança ninguém.
José Viana é militante independentista

estas contrarreformas
aceleram o processo
de acumulaçom de
riqueza à medida da
classe capitalista
mente as rendas mais altas com o
dinheiro que aforram graças à reduçom e evasom dos impostos. O
capital financeiro especula com
esta dívida (igual que com o preço da vivenda, do petróleo, dos
alimentos...) e aumenta, para o
seu próprio lucro, os interesses da
mesma. Este ano o Estado gastará em pagamento de juros da dívida pública mais de 27.000 milhons de euros!
Devemos revoltar-nos contra
esta esquizofrenia do capital e
derrubar um sistema que destrói
direitos e assassina para aumentar os lucros económicos de umha
minoria. Se nom formos capazes
de nos organizarmos e luitar contra esta lógica suicida, o legado da
nossa geraçom será o deserto.
Sílvia Bermúdez é membro da CIG
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Junta acaba com um JaziGo romano em noia

a 'indiGnaçom' volta às ruas neste 15-o

Há só um mês e meio que se começou a
escavar o jazigo de Taramancos, em Noia,
que conta com vestígios romanos e da Idade do Ferro. As obras da nova variante de
Noia continuárom o seu rumo, desouvindo os protestos populares.

No próximo 15-O às mobilizaçons internacionais que exigem mudanças no
sistema terám lugar na Corunha, lugo,
Ourense, vigo, Ponte vedra, Ferrol e
Compostela às 18h00, enquanto a manifestaçom de Ourense sairá às 19h00.

Desemprego
cresce na Galiza
mais que no
resto do Estado

MOBILIZAÇOM VICINAL
contra a construçom da aldeia
afegá em Figueirido no ano 2008

os tribunais ratificam o carÁcter “imPrescriPtível” das terras comunais

Sentença reconhece que terrenos
ocupados polo Exército espanhol
som das comunidades de montes
NGZ / Um tribunal ponte-vedrês
acabou por dar a razom à oposiçom comuneira contra os abusos
do exército espanhol nos terrenos que este ocupa ilegalmente
entre os municípios de Ponte vedra e vila Boa, que lhe servem
como base para a 'Brigada de Infantería ligera Galicia vII’ (antes conhecida como Brilat). A resoluçom judicial reconhece o caráter “inalienável e imprescritível” dos montes em mao comum,
apoiado pola lei Galega de Montes vicinais de 1989, de maneira
que os seus titulares legítimos

som as comunidades de Salzedo,
Postemirom, louriçám, vila Boa,
Figueirido e Sam Juliám.
A sentença de primeira instáncia vai ser provavelmente recorrida polo ministério espanhol da
Defesa, já que se se tornasse firme forçaria este organismo a negociar com as comunidades de
montes a sua continuidade no lugar ou a propiciar a expropriaçom das terras.

Ocupaçom e denúncia
A ocupaçom militar dos terrenos iniciou-se em finais do sé-

culo XIX e completou-se na década de 60 do século passado,
quando as instalaçons castrenses se convertêrom numha das
principais com que conta o
Exército espanhol para nutrir
de soldados os conflitos bélicos
em que está a participar a nível
internacional.
Em 2008 produziu-se um ponto de inflexom nas relaçons entre a vizinhança e os militares
quando o Ministério ampliou de
forma unilateral o perímetro de
segurança –afetando dúzias de
casas próximas ao recinto– e

construiu a maiores umha recriaçom de um espaço urbano e
umha simulaçom de aldeia afegá para treinar os militares em
confrontos com guerrilhas.
O facto consumado intensificou os protestos vicinais –que
tinham sido pontuais desde havia anos– e levou várias comunidades a apresentarem umha
denúncia para reclamar a ratificaçom da propriedade sobre os
terrenos, que estando regidos
polas leis de comunidades de
montes em mao comum, lhe
corresponde.

NGZ / O presidente autonómico
apresentara-se na campanha eleitoral das últimas eleiçons com um
contrato com a cidadania galega
debaixo do braço. Polas suas palavras daquela, o governo anterior era incompetente e ele prometia pôr ordem nesse caos de esbanjamento e irresponsabilidade.
Mostrou-se capaz de acabar com
o problema do desemprego em
apenas 45 dias. Dous anos e meio
mais tarde a falta de trabalho cresce na Galiza em mais de 20% frente a quase 9% no resto do Estado.
Para além das suas políticas de
cortes nos serviços básicos, o PP
no governo da Junta foi incapaz
de elaborar um plano mínimo para luitar contra o desemprego. Perante esta inoperáncia, os cargos
do governo galego atribuem toda
a responsabilidade ao governo espanhol, apesar de contar com
competências em matéria de emprego desde 1997.
No último mês de setembro a
situaçom piorou, incrementando-se o desemprego na Comunidade Autónoma em 3,71%, percentagem muito superior à do
resto do Estado espanhol, que
rondou 2,3 %. De um total de
8.336 que entrárom nas listas das
pessoas sem trabalho em setembro, as mulheres mais novas fôrom as mais afetadas, aumentando a sua desocupaçom em 5,15%.

cronoloGia
10.09.2011 / Cámara Municipal
de Ourense apresenta alegaçons ao anteprojeto de decreto
do cánone da água.
11.09.2011 / Filho de galego reclamado polo assassinato da
sua companheira sentimental
na Venezuela pede ser julgado
pola justiça espanhola para
evitar a extraditaçom.
12.09.2011 / Xesús Vázquez,
conselheiro da Educaçom,
inaugura o ano letivo em Masi-

de entre berros de 'dimissom'
dos sindicatos.
13.09.2011 / Seqüestrado em
águas de Togo o petroleiro
Mattheos I, com pavilhom cipriota e três galegos entre a tripulaçom.
14.09.2011 / Por volta de 200
pessoas concentram-se para
exigir que seja retirada a Cruz
do Castro em Vigo, alçada polo
franquismo em memória dos
seus mortos.

15.09.2011 / Juan José F.P., trabalhador de umha subcontrata
para a limpeza dos tanques de
precipitaçom, morre na unidade de Alcoa em Cervo.
17.09.2011 / Mais de 1.000 pessoas concentram-se em Compostela em rejeiçom da reforma
constitucional.
18.09.2011 / Centenas de pessoas percorrem os dez quilometros entre o Monte Aloia e o
Parque Florestal de Víncios pa-

ra reivindicar que toda a serra
do Galinheiro seja incluída na
Rede Natura.
19.09.2011 / Xornal de Galicia
anuncia o encerramento da sua
ediçom digital, que levará à rua
38 trabalhadores.
21.09.2011 / Seguimento da greve contra os cortes no ensino
na Galiza calcula-se em mais
de 70%, segundo os sindicatos. A Junta afirma que foi secundada por menos de 22%.

22.09.2011 / Conselho da Junta
decide a supressom de 120
funcionários sindicais na administraçom autonómica.
23.09.2011 / A Nosa Terra liquida a editora e fecha o seu site.
24.09.2011 / Pais, maes e alunado
da Secundária da Ilha de Arouça
concentram-se para reclamar
mais aulas e professores.
25.09.2011 / Centenas de pessoas manifestam-se em Pereiro
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Pessoas Presas em teixeiro terÁm direito ao voto

O Parlamento autonómico aprovou umha proposta para declarar 2012 como ano de Celso Emílio Ferreiro,
coincidindo com o centenário do seu nascimento. Querem apresentr como “defensor do bilingüísmo” ao nacionalista de esquerda que se orgulhava do caráter
“proletário” do idioma no que sempre se expressou.

O trabalho de Esculca -Observatório polos Direitos Civis- centrou-se desta vez na garantia do direito ao voto
para as pessoas presas em Teixeiro, que terám acesso à
propaganda eleitoral das diferentes candidaturas. As dificuldades burocráticas e o desinteresse institucional estavam por detrás desta carência.

intensifica-se a violência Política no início do outono

JOSÉ BLANCO
é um dos acusados polo
empresário preso Jorge Dorribo

Resistência galega ataca casa
natal de Fraga e NovaCaixaGalicia

fernando blanco Ganhou a lotaria em 2009

NGZ / Em apenas quinze dias a resistência galega atacou à bomba
a casa natal de Manuel Fraga em
vilalva, publicou um segundo
manifesto e colocou um engenho
explosivo num caixa automático
da Novacaixagalicia em vigo, o
que constata umha intensificaçom da sua atividade.

CASA NATAL DE FRAGA
foi atacada dias antes de ser
inaugurada como sede da fundaçom
que leva o nome do político

Ataque à casa natal de Fraga

Acusaçons na Operaçom
Campeom implicam os
três principais partidos
NGZ / O empresário lucense em
prisom por fraude na aquisiçom
de subsídios públicos, Jorge Dorribo, acusou o deputado do PP
Pablo Cobián, o do BNG Fernando Blanco e o ministro socialista
de Fomento José Blanco de terem
recebido subornos para beneficiar as suas empresas através dos
cargos públicos que ostentam ou
ostentárom. As acusaçons públicas provocárom, primeiro, a demissom do deputado popular e, a
seguir, a do do BNG, que era o
máximo responsável autonómico
pola Indústria quando as sociedades de Dorribo obtivérom subsídios provenientes dos orçamentos desta conselharia.
A poucos dias de se conhecer
as acusaçons de Dorribo saíam à
luz pública roubos de computa-

dores, documentaçom e dinheiro
de sedes de diferentes empresas
do Grupo Nupel, como a Prolusa
e a Serinacon, entre outros gabinetes vinculados aos administradores concursais das sociedades.
Se bem que os políticos agora
acusados negassem qualquer relaçom com a existência de subornos, os advogados de Jorge Dorribo asseguram contar com provas documentais dos cobros por
parte do ministro de Fomento,
que nom negou ter mantido umha reuniom com o empresário
numha gasolineira. Por sua vez,
as hemerotecas assinalam que
Fernando Blanco ganhou 70.000
euros na lotaria de Natal a poucos meses de abandonar o Governo autonómico, num número em
que teria investido 1.200 euros.

Na madrugada do dia 27 de setembro estourava às portas da casa natal de Manuel Fraga em vilalva umha bomba composta por
umha garrafa de camping gás
com pólvora e um temporizador.
A sabotagem provocou danos no
prédio e em janelas de edifícios
adjacentes três dias antes da inauguraçom da Fundaçom em honra
do ex-presidente da Junta. A morada fora atacada repetidas vezes
nos últimos anos mediante pintadas e o roubo do busto do político.
O governo adiantou a suposta autoria da resistência galega, e os

partidos políticos PP, PSOE e
BNG, bem como o sindicato
CCOO, condenárom o ataque.

Tedax explodem bomba
Umha segunda sabotagem ficou
em tentativa em vigo na madrugada do dia 10 de outubro. Os Te-

dax figérom explodir sob controlo umha bomba de fabricaçom
caseira, após ser detetada num
caixa automático da NovaCaixaGalicia. Já ao meio-dia, o delegado do Governo espanhol na
Galiza, Miguel Cortizo, apontava
de novo a resistência galega.

Segundo manifesto pola resistência galega
NGZ / Entretanto, no dia 3 de outubro, os jornais digitais Diário
Liberdade, Galicia Confidencial e
Galizalivre.org, publicavam um
'Segundo manifesto pola resistência galega' que recebêrom de um
destinatário anónimo nas suas
caixas dos correios. O primeiro

manifesto da resistência galega
fora publicado em julho de 2005
no Indymedia Brasil. Nengum
meio empresarial citou a apariçom deste segundo documento
que, no essencial, mantém as linhas políticas do primeiro: evita
falar em nome de organizaçom

algumha e renega de protagonismos, homenageia as pessoas presas pola luita ilegal e anunciam
que “a resistência galega continuará os ataques armados contra
interesses do conglomerado de
ocupaçom” trabalhando pola “extensom da rede combativa”.

02.10.2011 / Iñigo Zobiga Padadogorria, piloto que participava
na extinçom de um incêndio
em Laça, morre ao despenharse com a sua avioneta.

05.10.2011 / Desaparece um
marinheiro de 26 anos ao baterem dous barcos no porto da
Corunha.

Arouça para exigir a conservaçom do hospital do Salnês.

cronoloGia
de Aguiar em protesto pola falta de ajudas à escola pública
Ben-Cho-Shey.
27.09.2011 / Sentença do Julgado de Primeira Instáncia número 4 de Ponte Vedra ratifica que
os terrenos em que está assente a Brilat som de propriedade
comunal.
28.09.2011 / Ardem pneumáticos
em Fene e vertem mexilhons à
porta da Casa do Concelho, no
conflito dos mariscadores.

29.09.2011 / PP e PSOE acordam dar o nome de Manuel Fraga Iribarne a umha rua de Compostela. No dia seguinte, é
inaugurada a fundaçom que leva o seu nome em Vilalva.
30.09.2011 / Dez pessoas detidas no desmantelamento de
umha rede de trata de mulheres
que operava em Ferrol, Corunha, Lugo, Santiago e Oviedo.
01.10.2011 / IV Fórum Galego de
Acampadas em Ourense.

03.10.2011 / Construtora berciana Manceñido anuncia ao pessoal que vai despedir 135 dos
149 empregados.
04.10.2011 / Trabalhadores do
naval marcham até Sam Caetano, Compostela, para exigirem
soluçons à crise do setor.

06.10.2011 / Alunado soma-se
com umha greve aos protestos
contra o desmantelamento do
ensino público. A greve tem um
seguimento na Galiza de 80%,
segundo o Sindicato de Estudantes.
07.10.2011 / 6.000 pessoas manifestam-se em Vila Garcia de

08.10.2011 / Fiscalia pede 15
anos de cárcere para umha
presumível membro dos GRAPO acusada de colocar umha
bomba numha ETT de Vigo em
2000.
09.10.2011 / Segundo dados do
Ministério espanhol do Interior,
17.043 trabalhadores galegos
sofrêrom um ERE nos seis primeiros meses de 2011.
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sançom a militantes Por retirarem bandeira esPanhola

Galiza PoderÁ Perder 90.000 habitantes em dez anos
Se as tendências detetadas polo instituto espanhol de
estatística se mantiverem, a Galiza perderá por volta de
90.000 habitantes até o próximo ano 2020. Prevê que
neste ano sejam 7.329 as e os habitantes que perda a
populaçom autonómica, quantidade que se incrementaria até os 10.666 no ano 2020.

Três antigas militantes de Briga, Sheila, Paco e Afonso,
fôrom condenados a dous dias de detençom por tentarem, há quatro anos, retirar na Corunha a bandeira espanhola gigante que o governo local instalara no Orçám. A
inauguraçom da mesma estivera protagonizada polos
protestos e a violência policial contra os mesmos.

manuel chao e borxa colmenero som advoGados de militantes soberanistas em Processos Judiciais

“existe umha fixaçom sobredimensionada
para criminalizar o independentismo”
MARIA ÁLVARES REI / Estudos Jurídicos-Advogacia SLP tem as suas origens em 1994,
fundada polo advogado Manuel Chao do Barro. Na atualidade configura-se sob a
forma de um gabinete de estudos jurídicos no qual participam um grupo de advogadas e advogados em colaboraçom com outros profissionais, procurando ser um ga-

Há umha estratégia comum política e jurídica do Estado contra o independentismo galego?
Devemos diferenciar, por um lado, as forças e corpos de segurança do Estado e, por outra, os tribunais. No primeiro caso, e em direta colaboraçom com os meios
de comunicaçom como alto-falantes do poder, percebemos que sim
existe certa fixaçom e mesmo sobredimensom para criminalizar o
indenpendentismo galego, sobretodo se atendermos em termos
objetivos à quantidade e ao tipo
de delitos. Aqui poderia existir
certa estratégia, considerando-se
o independentismo como um 'inimigo' da normalidade democrática espanhola, o que permitiria justificar todo o tipo de excecionalidades de caráter político-policial.
Ora bem, no caso dos tribunais,
nom se observa estratégia alguma
contra o independentismo se seguirmos os dados até agora manejados por nós. Inclusive tribunais de claro caráter político co-

MANUEL CHAO E BORXA COLMENERO

Xesús García

Como valorizades as petiçons
fiscais para os casos relacionados com Galicia Bilingüe?
Polo que se refere aos procedimentos ligados ao independentismo galego, este processo que se
segue no Tribunal de Instruçom
nº1 de Compostela está a ser dos
mais complexos, juridicamente
falando. Nele encontram-se imputadas mais de dez pessoas acusadas na sua maioria de delitos de
danos e desordens públicas, várias delas com risco de entrada em
prisom. Pola nossa parte, estamos
a propor multidom de provas de
instruçom contraditórias para visualizar quem foram verdadeiramente os que criaram a situaçom
dos presumíveis ilícitos que vam
ser julgados; já que, como acontece amiúde, só se investigam as detençons dos que se manifestaram
contra a supremacia espanhola.

binete pluridisciplinar. Ademais, contam com a colaboraçom de diferentes instituiçons, como universidades ou observatórios de direitos humanos. Borxa Colmenero
e Manuel Chao som os encarregados na atualidade e desde há uns anos de levar a
maioria dos processos judiciais do independentismo galego.

mo a Audiência Nacional nom estám a prestar especial atençom ao
mesmo. Portanto, vemos um desfasamento entre o campo político-policial e o campo judicial que
explica estas contradiçons entre o
que sai nos mass-media -declaraçons de mandos policiais, fiscais,
etc.- e o que acontece nos julgamentos. Porém, isto pode mudar
em qualquer momento.
Entendedes que o regresso à cadeia
de Santiago Vigo e José Sches. foi
mais umha decisom política?
A decisom do Tribunal Supremo
aceitando a tese mantida polo Ministério Fiscal foi um revés importante, porquanto nom só contradi
todo o que se expujo no plenário
em que ficou claramente acreditado qual foi o hipotético delito cometido polos dous acusados, senom por contradizer umha sentença da Sala do Penal da Audiência Nacional cuja fundamentaçon
jurídica era suficiente.
Que processos judiciais há agora mesmo em curso contra o independentismo?
Neste momento estám abertos
perto de vinte procedimentos ju-

“há diferenças entre
os campos políticopolicial e o judicial”
“Varela e Nicolás sofrem
excecionalidades das
leis antiterroristas”
diciais relacionados com o independentismo galego, sem termos
em conta os procedimentos administrativos sancionadores por
concentraçons, manifestaçons,
etc. Neles devemos diferenciar os
relacionados com o tratamento
punitivo derivados da aplicaçom
da excecionalidade em matéria
penitenciária às pessoas já presas, dos que tenhem origem no,
digamos, confronto político ordinário. Aqui temos fundamentalmente faltas e delitos por danos,
desluzimentos, desordens públicas, etc. Pense-se que o Código
Penal espanhol contém umha série de artigos confusos que permitem tipificar como delito qualquer conduta se a polícia arbitra-

riamente considerar que extralimita os direitos de manifestaçom,
reuniom ou expressom.
Em que situaçom se encontram
Telmo Varela e Miguel Nicolás?
O caso de varela e Nicolás é um
bocado diferente ao que temos encontrado até agora. Assim, nom
conhecendo os presumíveis ilícitos penais que lhes som imputados, todo o tratamento jurídico
processual e penitenciário está a
ser levado aplicando as excecionalidades da legislaçom antiterrorista, o qual é umha incoerência
manifesta, pois se estivermos perante um delito de terrorismo, a
competente é a Audiência Nacional e se nom estivermos perante
um delito de terrorismo a aplicaçom das citadas medidas é ilegal.
Isso está-nos a levar à abertura de
procedimentos em denúncia desta situaçom e em amparo dos seus
direitos fundamentais: individuais
e coletivos. Por enquanto estamos
na fase de instruçom, na qual observamos possíveis violaçons dos
direitos fundamentais ao devido
processo e com todas as garantias
na obtençom de provas de cargo
polo Ministério Fiscal.

Em épocas de crise aumentam
os conflitos na rua. Notastes o
incremento dos processos que
levades neste sentido?
É claro que em momentos de instabilidade económica e social, a
conflituosidade também aumenta, num duplo sentido: desde a
mais 'social', que tem origem nas
próprias desigualdades económicas que agora se acrescentam, até
a mais 'política', no ámbito dos
movimentos sociais, sindicais, etc.
Porém, neste último grupo ainda
nom observamos grandes mudanças e o nosso trabalho nom tem
aumentado por causa dele.
Da vossa perspetiva jurídica,
pensades que está o independentismo bem configurado-organizado em matéria repressiva?
Como advogados, achamos que
nunca como agora existiu um corpo de juristas prestando apoio nos
procedimentos que atingem o ámbito político do independentismo.
Era uma carência endémica de
outras épocas que nos levava a ter
de contar com advogados alheios
à consciência e sentimentos nacionais, com desconhecimento
profundo da situaçom de cada
processo e dos processados, o
qual, na maior parte das ocasions,
levava-os ao desinteresse jurídico,
pessoal e penitenciário polos argüídos; ora bem, o anterior nom
pode significar umha satisfaçom
suficiente. Num momento em que
a conflituosidade é importante em
todas as ordens políticas e acaba
por dirimir-se nos tribunais, os recursos devem ajustar-se a essa situaçom. Caso contrário, como ainda acontece, a desproporçom nos
meios leva-nos a nom poder defender como gostaríamos situaçons mui injustas que nom podemos combater, em termos jurídicos, por carência de recursos.
Quer dizer, é verdade que faltam
cousas por fazer neste campo.
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coordenadora de onGd envia queixas ao valedor do Povo

indePendentista detida três dias Por umha Pintada
M.O., da AMI, permaneceu três dias incomunicada
em dependências policiais. Fora detida quando participava em lugo numha concentraçom em apoio
ao Coletivo de Presos Independentistas Galegos.
Nom se lhe imputa nengum delito, senom umha falta por umha pintada em Ponte d'Eume em 2008.

A Coordenadora Galega de ONGD está a promover um
envio massivo de queixas ao valedor do Povo para exigir responsabilidades perante o espetacular corte dos
orçamentos dedicados a cooperaçom ao desenvolvimento. Desde a chegada do governo de Feijoo à Junta, estes
investimentos vírom-se reduzidos em 48%.

Aumenta em 26 por cento
o número de polícias
espanhóis em sete anos

CENTRAL DA REGANOSA
está mui próxima de casas

NGZ / No passado dia 6 de outubro o delegado do Governo espanhol na Galiza, Miguel Cortizo, anunciava que demitiria para poder apresentar-se às eleiçons ao Congresso como nº 2
polas listas do PSOE na Corunha. Durante a visita à Chefatura Superior de Polícia, acompanhado por luís García Mañá e
José luis Balseiro, anunciou a
compra de 55 novos veículos
para o parque da polícia espanhola na Galiza, à vez que mostrou a sua satisfaçom porque o
quadro de polícias se incrementou em 26% desde o ano 2004.
Apenas umha semana antes, na
inauguraçom do novo quartel
da Guarda Civil em Santa Comba, o secretário do Estado de
Segurança, Justo zambrana,

Denunciam a Reganosa perante a
Fiscalia por tráfico ilegal de gás
comité de emerGência e adeGa Protestam Pola via Judicial
NGZ / O Comité Cidadao de
Emergência para a Ria de Ferrol
(CCERF), ADEGA e a plataforma
vicinal de Meá apresentárom perante a Fiscalia Anti-Corrupçom
umha denúncia contra a Reganosa por tráfico ilegal de gás. Segundo informam estes coletivos,
a empresa gasificadora estaria a
exportar a partir da Galiza o gás
liquado “teoricamente dedicado
ao consumo no Estado” para terceiros países. Com o tráfego que
provoca, multiplicam-se os riscos de acidentes e verteduras pa-

ra o mar e geram-se sobrecustos
que repercutem nas tarifas, segundo expom a associaçom ambientalista ADEGA.
Deste modo, os coletivos que
participam da luita pola defesa
da Ria de Ferrol indicam que em
muitas ocasions o gás chega a
atravessar duas vezes o Atlántico. Assinalam também que este
tráfego pode ter umha repercussom no erário público e o perigo
que pode padecer a populaçom.
No dia 5 de outubro passado, o
CCERF informava através da sua

página web de um exemplo desta atividade denunciada, tornando público que nessa jornada o
gaseiro SCF Polar se encontrava
amarrado para carregar 30.500
m3 com destino à Argentina,
quantidade que fora descarregada no dia anterior polo Catalunya Spirit. As mobilizaçons populares contra a entrada de navios gaseiros na ria continuam. A
última foi convocada precisamente no passado dia 3 de outubro em protesto pola entrada do
referido Catalunya Spirit.

afirmou que “há mais polícias e
guardas civis que nunca na história de Espanha”, situando o
número por volta dos 9.000 efetivos na Galiza. Contodo, o nosso país mantém-se como umha
das naçons europeias com menor índice de criminalidade,
vinte pontos por baixo da média estatal, que à sua vez é a
mais baixa da Europa conforme as últimas estatísticas.

Empresa vinculada à
familia de Romay
Beccaria ganha concurso
com a oferta mais cara
NGZ / A empresa Atos Origin voltou a ser beneficiada pola Junta
oferecendo a mais cara das ofertas para o concurso em que se
outorgou a concessom para mater o sistema informático de gestom do pessoal da Junta, por valor de 800.976 euros. A Secretaria Geral de Modernizaçom e
Inovaçom Tecnológica beneficia
desta maneira a sociedade em
que a sobrinha de Romay Beccaria, Carmen Martín de Pozuelo,
ocupa postos de direçom.

A oferta desta empresa ultrapassava em quase cem mil euros a que oferecia a transnacional Indra, apesar de que a Junta
declarou oficialmente que se
tratava da “oferta economicamente mais vantajosa”.
Desde a chegada de Núñez
Feijóo ao Governo autonómico
até finais de 2010, a Atos Origin
conseguiu injeçons económicas
provenientes dos cofres da Junta por um valor superior aos
quatro milhons de euros.

centros sociais
aguilhoar
S. Marinha · Ginzo de Límia

aturujo
Principal · Boiro

c.s.o. casa do vento
Figueirinhas · Compostela

a Ghavilla
Ponte da Raínha · Compostela

csa la madriguera del oso Pardo
R. México · Ponferrada

a revira
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

arredista
Costa do Vedor · Compostela

a.c. bou eva
Terço de Fora · Vigo

a cova dos ratos
Romil · Vigo

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

cso Palavea
Palaveia · Corunha

a revolta do berbés
Rua Real · Vigo

a tiradoura
Reboredo · Cangas

c.s. almuinha
Rosalia de Castro, 46 · Marim

a casa da estación
Ponte d’Eume

faísca
Calvário · Vigo

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

srcd Palestina
Rua do Ril · Burela

a revolta de trasancos
A Faísca · Narom

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

a casa da triga
P. Maior · Ponte Areias

fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

c.s. lume!
Gregório Espino · Vigo

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

csoa o salgueirón
Zona Massó · Cangas

csa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

atreu!
S. José · Corunha

casa dos caracois
Avda. da Igreja, Arca · Pino

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

o Pinche
Galerias do Couto · Ourense

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

cs a zalenvá
R. Carris, Valençá · Barbadás
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CASTELO DE NARAIO
continua a ser propriedade
da duquesa de Alba

Castelos galegos nas
maos do ducado de Alba
NGZ / A casa de Alba possui na
Galiza um património monumental que ronda os 1.000 milhons de euros. Atualmente as
possessons da família estám a
ser usufruidas na sua maioria
pola Junta ou polos concelhos,
nalguns casos cedidos por
tempo definido. Todos figuram
na categoria de BIC (Bem de
Interesse Cultural) de maneira
que nom poderiam ser vendidos a terceiros, mas sim reclamados polo herdeiro Carlos
quando a cessom dos direitos
de gestom caducar.
Entre os bens que legal e hipotéticamente poderiam voltar à propriedade desta família de ‘nobres’, os mais poderosos de Espanha, encontram-

se lugares simbólicos na memória histórica da Galiza como a fortaleza de Moeche, Naraio e Andrade ou o castelo
restaurado de Castro Caldelas,
que fora “cedido” por cinqüenta anos em 1991. Numha situaçom parecida estariam os castelos de Monforte e Monterrei.
O documento de cessom do
usufruto à Junta da Galiza fora assinado em 1981 polos duques e o naquela altura delegado do Governo na Galiza,
Garcia Sabell. Segundo o código civil, o usufruto nom pode superar os 30 anos, de maneira que neste momento o
atual herdeiro poderia reclamar a devoluçom do uso e ocupaçom das suas propriedades.

a Greve de 10 de outubro obtivo um imPortante seGuimento

Pessoal da CRTVG mobiliza-se
contra as ameaças privatizadoras
NGZ / Umha jornada de greve entre os trabalhadores e trabalhadoras da Companhia de Rádio e
Televisom da Galiza valeu no dia
10 de outubro passado para denunciar a elaboraçom da nova
lei de Meios Públicos de Comunicaçom da Galiza, que poderia
estar pronta nos começos de novembro com acordo entre o PP e
o PSdeG. Segundo o Comité Interempresas, esta lei “dá um reforço maior” à penetraçom de capital privado nos meios públicos,

chegando a abrir a possibilidade
de "montar sociedades para gerir
funçons próprias de serviço público". Os trabalhadores e trabalhadoras lembrárom ademais o
temor existente a que após a convocaçom de oposiçons, atualmente recorrida perante a Justiça, a CRTvG sofra um ERE para
eliminar postos de trabalho que
durante anos fôrom cobertos de
forma temporária e precária e
dos quais só parte serám disponibilizados nas oposiçons.

À greve, que se completou
com mobilizaçons diante do Parlamento e na praça do Toural em
Compostela, somou-se 80 por
cento do quadro laboral, segundo a representaçom do pessoal,
que a versom da direçom rebaixa a 45 por cento. Foi patente a
ausência na emissom desse dia
de vários programas da televisom e da rádio públicas, ainda
que os serviços mínimos impostos conseguissem manter intacta
a emissom do Telejornal.
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Paralisam os orçamentos
para prestaçons sociais

danam células do coraçom, do baço e mesmo do sanGue

Afirmam que os transgénicos
afetam órgaos dos animais
NGZ / Um novo estudo que recolhe dados de 19 estudos realizados em animais demonstra que
o consumo de milho geneticamente modificado (GM) ou soja
leva à rotura de órgaos, afetando
também células do coraçom, do
baço ou do sangue. Os 83% das
variedades de milho GM empregadas som produtos comercializados. Fica assim manifesta a
superficialidade e incompetência das avaliaçons de segurança
que se usam em todo o mundo.
Os OMG encontram-se num
campo de difícil investigaçom
em relaçom aos seus efeitos, já

que os regimes regulatórios som
de curta duraçom para a alimentaçom de animais: fala-se num
máximo de 90 dias, quando os
autores dos estudos recomendam prazos mais longos aludindo a problemas transmissíveis
encontrados em segundas geraçons. Também, por outro lado,
os defensores da biotecnologia
empregam deduçons estatísticas, argumentos 'históricos' ou
outros pouco científicos que obscurecem os resultados dos estudos sérios e de rigor.
A possibilidade da transmissom das novas toxinas pola ca-

deia trófica parece evidente e os
autores advertem que deveriam
ser identificados tanto os produtos GM como os produtos
que se alimentárom deles. Este
facto serviria para corroborar
muito melhor os estudos, mas
sobretodo para proteger a populaçom, e especialmente as
subpopulaçons mais sensíveis
(como os consumidores com
problemas de estômago ou úlceras e as crianças).
Entretanto, e para consumir
em segurança, convém investigar
a proveniência dos alimentos:
www.nongmoshoppingguide.com.

Conselho de Contas pede controlar o
financiamento público-privado da Junta
NGZ / O Conselho de Contas
instou ao Governo autonómico
na sua Memória de 2010 a fixar
“regras mais claras e concretas” em relaçom às diferentes
fórmulas que a Junta está a utilizar no financiamento públicoprivado de infraestruturas e “fixe limites” para comprometer
gastos que teriam que ser assumidos por exercícios futuros.
Em virtude desta advertência,
os três grupos políticos com representaçom no Parlamento

autonómico elaborárom um
texto para reclamar que a Junta
consulte “possíveis mecanismos alternativos de transparência e controlo” desta modalidade de financiamento.
A opçom da captaçom de fundos pola via público-privada foi
a utilizada pola Junta para a
construçom do futuro grande
hospital de vigo ou a mesma
que emprega para a construçom de grandes infraestruturas
viárias. Por esta via, os próxi-

mos governos terám que assumir pagamentos de centos de
milhons a empresas por obras
que inaugurará Núñez Feijóo.
Esta modalidade nom computa
os gastos comprometidos polo
atual Governo nos ratios de dívida que mede a Uniom Europeia, polo que setores críticos
com a fórmula consideram que
é umha das motivaçons polas
quais a Junta do PP está a basear as suas atuaçons mais custosas através dela.

NGZ / O Grupo de Agitaçom Social (GAS) de vigo e a Oficina de
Direitos Sociais de Coia principiárom umha campanha para denunciar a falta de interesse das instituiçons autonómicas por manter a
Renda de Integraçom Social da
Galiza (Risga) e as diversas políticas sociais. A ODS-Coia denunciou que o orçamento para manter esta ajuda durante o atual
exercício é de 22 milhons de euros, e compara-o com o custo do
quilómetro nas obras do AvE, que
atinge uns 60 milhons de euros.
Os coletivos GAS e ODS-Coia
afirmam que o dinheiro para as
prestaçons sociais se encontra estagnado, e isto significa que para
conceder umha nova Risga é necessário anular outra anterior,

enquanto a Galiza conta já “com
22.000 lares em que nom entra
nengum ingresso”. Os coletivos
vigueses assinalam também um
“endurecimento dos requisitos de
acesso” para esta renda.
Segundo os dados da Junta da
Galiza, a Risga conta com 5.115
beneficiados, que estariam a receber algo menos de 400 euros
por mês. O número de solicitadores da Risga provocou umha polémica entre os dous grandes partidos políticos do Parlamento galego. Enquanto o PPdeG falava
em 3.050 pedidos da prestaçom
social neste ano, o PSdeG situava
em 10.000 o número de solicitantes, o que significaria que quase
50% das famílias necessitadas teriam visto denegada a ajuda.

Dedicam Dia da Galiza
Combatente à República
Galega e ao Piloto
NGZ / Continua a consolidar-se a
comemoraçom que em 2001 o independentismo galego instaurou
para o dia 11 de outubro como
Dia da Galiza Combatente, que
recorda a morte de lola Castro e
José vilar, militantes do EGPGC.
Este ano, a AMI decidiu dedicar a
data à lembrança da proclamaçom da República Galega efetuada em 1931. Programárom palestras em Ponte vedra, Ourense e
Compostela, convocando umha
arruada e um concerto para o dia
15 em Ourense, depois do fecho
da presente ediçom.
Por sua parte, Nós-UP reivindicou em Chantada, no passado dia
9 de outubro, o legado de José
Castro veiga, o 'Piloto', último
guerrilheiro antifranquista a cair

às maos da Guarda Civil em 1965.
O historiador Xaquín Yebra e o
ex-guerrilheiro Francisco Martínez lópez ‘Quico’ encabeçárom
um roteiro até o lugar exato onde
o Piloto foi assassinado. No ato
político houvo também intervençons poéticas, e a jornada foi encerrada com umha oferta floral
na sepultura do guerrilheiro.

Outros atos
Este ano somárom-se à celebraçom o CS Henriqueta Outeiro,
que dedicou umha das suas ceias
revolucionárias ao Piloto, e as assembleias comarcais de Ceivar de
Ferrol e da Corunha, que homenageárom lola Castro e José vilar nos cemitérios de Meirás e Colheredo, no próprio dia 11.
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A Junta encobre
como fundos para
a gestom prémios
às confrarias amigas

“a saída de ámio acarreta obstáculos
para a economia produtiva do país”

aLFONsO rUeDa e cONDe rOa
O conselheiro da Presidência foi o
mediador da Junta neste processo

beneficia Patrons afins ao PP
O desembarco de Rosa
Quintana na Conselharia do
Mar traduziu-se, quase de
imediato, numha decisom
firme quanto à distribuiçom
de ajudas públicas e subvençons às confrarias, fundos de procedência autonómica e europeia com que financiar programas de vigiláncia, regeneraçom de zonas
improdutivas
ou
aquisiçom de semente de
amêijoa e croques, entre outros fins: A premissa principal na hora de distribuir as
ajudas seria o grau de seguidismo da linha da Conselharia e a ausência de
oposiçom às suas políticas.
A.D. / Isto derivou em que confrarias mui pequenas (tanto em
número de sócios como em volume de leiláns em lotas) recebessem abundantes subvençons e ajudas por estarem à sua
frente significados nomes do PP
nas suas respetivas vilas. Tam
só na Ria de Arouça há três claros exemplos destas práticas,
denunciam fontes do setor: vila
Joám (cujo patrom, Manuel Tarrio, é membro do grupo de governo do PP de vila Garcia), vila Nova (com umha patroa,
Evangelina lago, que foi edil do
PP) e Rianjo (com um patrom,
Baltasar Rodríguez, que é o homem do PP no setor do mar de
Barbança). Estes três pósitos
som os mais beneficiados das
subvençons da Conselharia do
Mar frente a outras confrarias
com mais atividade e maiores
setores produtivos e que desenvolvem ao longo do ano iniciativas de diferentes projeçons.
Outro caso é o de Cambados,

rOsa QUINTaNa

Especulaçom expulsa feira
do gado de Compostela
a transferência resPonde a interesses unilaterais do PP
premiam patrons
com independência
do seu peso no setor
onde o seu patrom, Benito González, é também presidente da
Federaçom Galega de Confrarias. González Sineiro é visto
como a mao direita de Rosa
Quintana no setor da pesca costeira e a sua gestom tem levantado um grande mal-estar na
frota artesanal polo seu seguidismo da linha do PP para os temas do Mar.
No primeiro semestre do ano
a Conselharia destinou mais de
600.000 euros às 11 confrarias
arouçanas para “gestom e conservaçom de zonas produtivas”.
Os anteriormente mencionados
4 pósitos “populares” arrombárom com a maioria das ajudas.
Esta política de prémio-castigo está a ser empregada para
‘convencer’ os marinheiros da
importáncia de ter à frente da
Confraria umha pessoa da confiança da Conselharia do Mar,
pois isto refletirá-se em ajudas e
subvençons indispensáveis em
muitos casos para a atividade
produtiva de marinheiros e mariscadoras.

P.V. / A faixa extraurbana da ca-

pital do País passará a formar
parte, possivelmente nos começos de 2012, de um outro lugar para a cidade espetáculo
em que se tem convertido Santiago de Compostela. Desta
vez, o governo municipal, em
colaboraçom com a Junta da
Galiza prevê desalojar a atual
feira do gado que se realiza semanalmente no complexo habilitado para tal fim no lugar
de Ámio. Mais umha vez, os requisitos administrativos, a
rentabilidade e outras exigências escondem os verdadeiros
interesses da mudança de localizaçom.
Com a finalizaçom da atividade
em Santiago de Compostela, a feira é transferida para Silheda com
a ideia de unificar a feira de leiláns que já opera hoje em dia com
o tradicional formato da feira
compostelana. Polas palavras da
Administraçom, “trata-se de consolidar umha feira de referência
no noroeste peninsular”. Porém,
vários tratantes que trabalham semanalmente no recinto de Ámio
nom opinam do mesmo modo.
“Na minha opiniom, esta feira é
rentável, de maneira que isto é

silvestre pena:
“a feira de ámio
é rentável, é umha
decisom política”

mesmo um circuito de karts e temas de autoescola”. A operaçom
vem a ser um passo mais na substituiçom de tecido produtivo autóctone em favor da bolha do setor serviços instalada na capital
da Galiza.

Interesses de partido
mais política que outra cousa”,
afirmava Silvestre Pena para concluir que “a Silheda nom irei, procurarei outra”. A feira de Santiago de Compostela conta com umha trajetória de mais de um século, gerando um volume de negócio semanal de cerca de um
milhom de euros nas 52 feiras
anuais que se realizam no recinto.
Os dados recolhem também que
das 2.300 cabeças de gado que entram para a venda cada jornada,
90% som transaçons efetivas, umha das taxas mais altas do Estado
para este tipo de eventos.

Transformaçom urbanística
A concelheira de mercados da cidade de Santiago refletia há uns
dias sobre os possíveis usos alternativos das instalaçons. “O lazer
infantil seria umha proposta, já
que este tipo de ócio nom está coberto ao nível municipal... mas
também congressos, caterings ou

Além dos danos ou benefícios que
ocasiona aos lugares de origem e
destino a transferência para outro
lugar da feira, o que mais chama
a atençom é a celeridade na tomada de decisons em relaçom ao assunto. Os governos municipais e
autonómico falam de que a mudança seja efetiva em 2012 apesar
de nom ter exposto em detalhe o
protocolo de transferência e de
existirem muitos desacordos no
setor. Talvez umha das explicaçons seja que o mediador da Junta neste processo é o próprio Alfonso Rueda, vice-presidente autonómico e ao mesmo tempo presidente da fundaçom Semana verde, organismo orientado à gestom
do complexo feiral de Silheda, até
agora sem grande sucesso no ámbito económico. A mudança de localizaçom evidencia umha clara
influência política na tomada das
decisons, isolando o processo de
decisons democráticas.
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NeM aMÁNcIO OrTeGa NeM eMILIO BOTíN
terám que pagar o Imposto do Património

ONU e analistas detetam
perigos da ‘austeridade’
as medidas ProPostas dificultam a Possível recuPeraçom
“A austeridade só piorará
as dificuldades económicas”. Assim de contundente
se expressou a ativista
francesa Susan Sontag na
hora de analisar as políticas dos países desenvolvidos perante a atual crise
económica durante umha
entrevista que publicou há
uns meses a rede de investigadores Transnational
Institute. Austeridade é a
palavra que ouvimos diariamente aos chefes da Junta
da Galiza e mesmo a representantes do poder municipal. A austeridade é a ideia
sobredimensionada com a
crise para conter políticas
de rutura com os interesses
dos grandes lucrados polo
capitalismo. Coma nos habituais raciocínios neoliberais, a premissa parece lógica: há crise, há que apertar o cinto. Mas também há
vozes que desmontam este
argumento falaz.
A.L. / O grupo de investigadores Corporate Europe Observatory assinala, num artigo que
também publicou a página rebelion.org, os perigos para a
economia mundial que acarretam as políticas de contençom
do gasto público. “Se os 27 estados membros da UE aderem
a políticas de austeridade, o resultado será mui provavelmente umha crise contínua e profunda”, salientando que poderia ser umha “repetiçom” da
Grande Depressom dos anos
30. “Naquele momento, a retirada de circulaçom do dinheiro
através da descida dos salários

Corre-se o perigo de
que a crise vaia ser
contínua e profunda
e de cortes nos gastos do governo levou diretamente à reduçom da procura. Caírom os
preços, fechárom as fábricas,
caiu o gasto do governo; um
círculo vicioso”, indica o artigo.

Relatório das Naçons Unidas
Mas nom só as correntes críticas keynesianas alertam quanto à queda para o abismo que
pode significar o caminho da
austeridade. Diversos órgaos
das Naçons Unidas elaborárom relatórios nos quais som
detalhados os riscos associados às atuais medidas económicas que se desenvolvem em
lugares como o Estado espanhol por imposiçom dos mercados financeiros.
Assim, o Relatório sobre Comércio e Desenvolvimento
2011, redigido pola Conferência
das Naçons Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD), analisa as reaçons
que, perante o estalido da bolha
financeira de 2008, tivérom os
países “em desenvolvimento” e
os “desenvolvidos”. Segundo este escrito, o primeiro destes grupos sofreu menos impacto pola
crise financeira “graças às ativas políticas contracíclicas” de
aumentar o gasto público quando a economia se contrai polo
que, em conseqüência, “a relaçom entre a dívida e o produto
mantivo-se sob controlo”. Mas
muitos dos países do segundo

grupo “reorientárom a sua política fiscal, abandonando os planos de estímulo e optando pola
reduçom de gasto público, o
qual poderia provocar um estagnamento prolongado”.

Dificultam recuperaçom
Já no mês de junho deste ano,
o portal cubadebate.org dava
conta de outro relatório, nesta
ocasiom do Departamento de
Assuntos Económicos e Sociais
da ONU, no qual eram criticadas as medidas de reduçom do
gasto público empreendidas
polo Estado espanhol. Tal documento indica que “as medidas de austeridade adotadas
por certos países como a Grécia e Espanha face a um excessivo endividamento público
nom só ameaçam o emprego e
os gastos sociais, senom também convertem em mais frágil
e incerta a recuperaçom”. Este
documento compara o que está a acontecer nestes estados e
assinala os paralelismos com
aqueles países “em desenvolvimento” que lucram de programas do FMI, pois “também padecem pressons para reduzir
os seus gastos públicos e adotar medidas de austeridade”.
É revelador o facto de que
análises deste tipo sobre a economia sejam ocultos na imprensa generalista, quando venhem de instituiçons tam homologadas mediaticamente coma as próprias Naçons Unidas.
A releváncia do termo 'austeridade' oculta-se ao conjunto da
populaçom e até também som
relegadas vozes que exponhem
o caráter tendencioso desta
formulaçom neoliberal.

Grandes fortunas
esquivam imposto
sobre patrimónios
A 16 de setembro passado definiu-se por fim umha das medidas com que várias vozes do
PSOE e do Governo espanhol vinham enchendo a boca: um imposto para as rendas mais altas
do Estado. Assim, recuperou-se
o Imposto de Património que o
próprio Executivo socialista decidira suspender em 2008. Mas
se alguém esperava umha investida por parte das forças socialdemocratas espanholas contra
as pessoas que produzírom a
crise, a deceçom nom pode ser
maior: arrecadará-se muito menos que na anterior versom do
imposto e as grandes fortunas
nom serám afetadas por esta tributaçom que apenas estará
dous anos em vigor.
A.L. / A socialdemocracia espanhola
voltou a fazer umha nova jogada
propagandística com a recuperaçom do Imposto do Património que
o próprio Governo do PSOE já suspendera em 2008. Com a nova normativa, o Executivo amplia a exençom deste imposto em comparaçom com o que estivo em vigor até
há 3 anos. O mínimo exento será de
700.000 euros, enquanto o limite
para residência habitual situa-se
agora nos 300.000 euros, quando a
normativa suspendida em 2008 punha o primeiro dos limites a uns
108.000 euros e o da habitaçom habitual a uns 150.000 euros. Ademais, esta nova tributaçom apenas
foi aprovada para os anos 2011 e
2012, de maneira que o tam badalado 'imposto para os ricos' fica numha cantilena pré-eleitoral, à diferença do que acontece no mercado laboral, onde as ánsias por parte da
classe empresarial de conseguir
mao de obra barata pode precarizar totalmente o panorama laboral.
Algo que desvenda o caráter eleitoralista deste novo Imposto ao Pa-

os mais ricos contam
com fórmulas para
pagar quotas ínfimas
trimónio é que as grandes fortunas
nom vam ter que soltar moeda com
a nova tributaçom, tal como fôrom
informando diversos meios de comunicaçom desde que esta medida
se aprovou nas Cámaras estatais.

Sicav's e sociedades patrimoniais
Umha das razons é que neste imposto nom se revisa a regulaçom
das conhecidas Sociedades de Investimento de Capital variável (Sicav) onde as pessoas com grandes
riquezas costumam esconder os
seus patrimónios. Grandes fortunas galegas como Amancio Ortega,
cabeça da empresa Inditex, ou José
María Castellano, atual presidente
de NCG Banco, guardam neste tipo
de sociedades o seu dinheiro.
Por outro lado, tampouco se verám afetadas as sociedades patrimoniais, as quais, como o seu nome
indica, som contentores de ativos,
na sua maioria bens imovéis. Este
facto baseia-se em que o novo tributo se aplica apenas às pessoas físicas. Deste modo, aquelas pessoas
endinheiradas que conheçam as
possibilidades de reduçom fiscal
que podem conceder diversos tipos
de sociedades nom se verám afetados polo novo imposto.
Com todas estas restriçons, a mediaticamente chamada “esquerda
parlamentar” (IU, BNG, ERC, NaBai e ICv) votou a favor da remodelaçom do Imposto de Património,
embora a definisse como eleitoralista e de insuficiente. Afinal, corresponderá às Comunidades Autónomas do Estado desenvolver este tributo, o que deixa num limbo a aplicaçom da nova normativa fiscal.
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a terra treme

mobilizaçons sociais provocam instabilidade
de diversos governos na américa do norte e do sul

som JÁ mais de 180 as cidades que se somÁrom às marchas ‘indiGnadas’ na américa do norte

agitaçom popular no continente americano
Os Estados Unidos da América, Chile e Bolívia estám a ser
cenário de mobilizaçons populares que, com diferente resultado e objetivos, estám a
provocar instabilidade nos
seus governos.
DANIEL R. CAO / O mais chamativo, por novidoso, som os efeitos
da mobilizaçom convocada ao redor das jornadas de protesto denominadas Ocuppy Wall Street.
Desde o dia 17 de setembro, as
ruas de Nova Iorque som percorridas por manifestaçons diárias
que, ao contrário que as movilizaçons indignadas no Estado espanhol, som secundadas por organizaçons políticas e sindicais para exigirem umha maior transparência na política estado-unidense. Agora som já mais de 180 as
cidades que se somárom às marchas. Um dos elementos mais salientáveis da vaga de protestos é
a ênfase que se está a pôr em que
sejam retiradas as tropas norteamericanas do Afeganistám e do
Iraque, pola primeira vez nom polo motivo do sofrimento dos soldados lá destinados senom em
defesa da soberania e da paz nestes países orientais. As manifestaçons exigem o abandono da dinámica imperialista que tem caraterizado a política internacional estado-unidense desde há décadas. Esta questom marca a
diferença com as mobilizaçons
realizadas num lugar de carate-

assassINaTO De JOVeM De 16 aNOs
provocou o endurecimento das mobilizaçons no chile

rísticas semelhantes, como é Israel, no qual o discurso maioritário é bem mais timorato e nom esconde hostilidades em relaçom à
questom palestiniana, tendo-se
produzido denúncias de cidadaos
árabes de Tel Aviv a alertar sobre
as agressons que o seu coletivo
sofreu durante as manifestaçons.

Mobilizaçons estudantis no Chile
No Chile configura-se um cenário
nom mui diferente ao que se pode dar nos vindouros meses nalguns países da Uniom Europeia.
As exigências de cortes no gasto
social, aconselhados polo FMI,
traduzem-se no Chile numha reforma do ensino cuja medida
mais polémica consiste na reduçom de bolsas de ajuda ao estudo,
estabelecendo uns requisitos económicos que abririam esta possibilidade só aos níveis mais baixos

estudantes do
Chile mantenhem
vivas as luitas
de pobreza, deixando fora, portanto, muita populaçom que, sem
viver na miséria material, encontra dificuldades para a subsistência. Um dos momentos chave das
mobilizaçons viveu-se no dia 25
de agosto, quando Manuel Gutiérrez, estudante de 16 anos, foi
assassinado numha manifestaçom realizada na capital Santiago do Chile. Todas as pesquisas
apontam que fôrom os disparos
da polícia que acabárom com a vida do jovem. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, filho de José
Piñera, Ministro do Trabalho durante a ditadura de Pinochet, ne-

gou os factos e atribui a morte à
delinqüência comum que agora
pretendia ser utilizada com fins
políticos. Precisamente Piñera
decidiu abrir as negociaçons com
as organizaçons estudantis e de
professores para ouvir as suas reclamaçons e pôr fim às contínuas
greves. Porém, estes últimos denunciárom o infrutíferas que estas fôrom devido ao imobilismo
governamental.

Contrariedades na Bolívia
As luitas pola defesa do território
nom cessam na Bolívia. Paradoxalmente, a participaçom nelas
foi o que levou Evo Morales à presidência, mas também o que mais
lhe está a custar reconduzir. O último episódio produziu-se em finais de setembro, desde 15 de
agosto, quando as comunidades
indígenas do Parque Nacional Isi-

boro Sécure começárom umha
caminhada até a capital boliviana
em protesto polo projeto de estrada que unirá o país andino e o
Brasil, cujo traçado partiria em
dous o território indígena. Quando o protesto se encontrava a 500
quilómetro de la Paz, detivo-se
na localidade de Yucumo, e durante a instalaçom de um acampamento a polícia irrompeu no
mesmo, causando quatro mortos.
O que estes factos tenhem de execrável nom deve fazer obviar, porém, que umha parte da imprensa internacional ocultou umha série de questons. Umha matéria
pendente, e difícil de superar, por
qualquer governo que transite para a democracia é a depuraçom
nas forças policiais, daí que, independentemente da cor do governo, as dinámicas sejam as mesmas que as do passado. Este argumento nom pretende ser umha
mera justificaçom da açom policial mas, como mostram as hemerotecas, dias antes o próprio Evo
Morales propugera aos convocantes a possibilidade de realizarem
um referendo sobre a construçom
ou nom do projeto. Por outro lado,
as autoridades policias em nenhum momento afirmárom atender ordens saídas do governo.
Posteriormente a estes factos, o
governo, também polas palavras
do seu presidente, decidiu suspender o projeto de estrada, e desculpar-se perantes as vítimas, prometendo a sua reparaçom.

marketing policial envolve a pré-campanha
DANIEL R. CAO / Os últimos anos
da legislatura do PSOE vinhérom
marcados, a nível discursivo, pola constante utilizaçom das grandes operaçons repressivas levadas a cabo polas forças de segurança do Estado como máscara
do fracasso das decisons tomadas
noutras matérias, nomeadamente
a económica. Nom é estranho,
portanto, que o candidato socialista seja precisamente o Ministro do
Interior, exatamente a mesma estratégia utilizada pola UMP francesa de Sarkozy no ano de 2007.
Deste modo, nos meses de précampanha, está-se a intensificar a
atividade judicial-policial, agindo
esta contra os coletivos que maior
rendimento mediático e eleitoral
geram. Assim, o movimento po-

o psoe aplica receitas
de repressom política
às portas das eleiçons
pular basco sofreu a perda de um
dos símbolos imagem do seu potencial, como o centro social ocupado de Kukutza em Rekalde, cujo despejo produziu dúzias de detidos e, sobretodo, feridos pola
açom policial. Também o movimento dos indignados foi um dos
objetivos e a Audiência Nacional
espanhola ordenou a detençom e
imputaçom de 22 pessoas ligadas
aos acampamentos na Catalunya.
Um dos casos mais chamativos foi
a detençom a 4 de outubro do can-

OPOsIÇOM aO DesaLOJO De ‘KUKUTZa’

tor espanhol Pablo Hássel, imputado por enaltecimento do terrorismo após tornar públicas várias
cançons em que solicitava a libertaçom de presos comunistas e antifascistas. Ademais disto, e como
colofom, três pessoas fôrom detidas por suposta vinculaçom com
a Al Qaeda, umha delas um cubano que segundo o Ministério de
Interior estava “em processo de
radicalizaçom”. Também foi detido Mohamed Talbi, dono de umha carniçaria de Pamplona que
viu como 150 agentes da Guarda
Civil entravam no seu estabelecimento para o deter, ser pré-julgado polos media como responsável
pola financiaçom da Al-Qaeda e,
todo na mesma semana, ser libertado sem acusaçons.
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Bloco de esquerda português e Bloco Nacionalista Galego
reforçam as suas relaçons com reivindicaçons conjuntas

Gonzalo constenla é secretÁrio de relaçons internacionais e emiGraçom do bnG

“Cumpre transpor a fronteira baseada no
preconceito negacionista da identidade comum”
EDUARDO MARAGOTO / Gonzalo

Constenla Bergueiro compagina a direçom de umha Escola
Oficial de Idiomas com a Secretaria de Relaçons Internacionais
e Emigraçom do BNG. Já foi delegado provincial de Meio Rural
com o anterior governo e candidato a presidente da cámara municipal da Estrada, mas agora a
atividade política dele centra-se
em cuidar a relaçom da frente
com os seus sócios polo mundo fora, até porque isso exige
tempo para viajar muito, ainda
que ultimamente tenha que fazer menos quilómetros, umha
vez que as viagens a Portugal se
estám a tornar mais freqüentes.
Além Minho quase sempre o espera Catarina Martins, deputada
do Bloco de Esquerda na Assembleia da República já conhecida polo nosso público leitor.
No último encontro, no Porto,
também estavam os portugueses João Semedo e José Castro e as galegas Ana Miranda e
Ana Luísa Bouza. Anunciárom
um acordo de cooperaçom em
temas de interesse comum para a Galiza e Portugal que abre
as portas a umha relaçom menos intencional, mais 'a sério',
em defesa de políticas adequadas para o conjunto da faixa
atlántica peninsular.
As relaçons com o Bloco de Esquerda português tenhem vindo
a aumentar por parte do BNG.
Som relaçons globais ou limi-

Povos

“Nom interessa
que a velha
Gallaecia ressurja”

tam-se a explorar a sensibilidade para com a Galiza da deputada bloquista Catarina Martins?
As relaçons entre os dous 'blocos'
venhem de velho. De facto, desde
a própria criaçom do BE que, como eles mesmos afirmam, tomou
o nome do BNG, por ser umha organizaçom, como a nossa, plural
na sua composiçom e origem. Para o BNG e para a Galiza, as relaçons com Portugal, sobretodo
com o Norte, som estratégicas.
Nom só pola nossa história, cultura e línguas comuns, senom
porque formamos parte de um
mesmo espaço territorial a nível
europeu com umha grande potencialidade de desenvolvimento
socioeconómico.
Limita isto as relaçons com outras opçons da esquerda portuguesa como o PCP ou o PS?
Nom limita, nom. O BNG, como
expressom plural do nacionalismo

galego, tem relaçons com outras
forças políticas portuguesas, nomeadamente o PCP. O facto de estarmos hoje a trabalhar intensa e
conjuntamente com o BE nom impede que continuemos a manter
boas relaçons com ambas e que,
dando-se o caso, podamos abrir
novas vias de trabalho conjunto.
Para além do consabido ganho
cultural, em termos práticos, como as relaçons galaico-portuguesas podem repercutir na melhoria da qualidade de vida das populaçons dos dous lados da raia?
As sinergias que se podem articular em torno da chamada eurorregiom Galiza-Norte de Portugal estám já, de facto, repercutindo positivamente. Mas ainda nom avondo. Cumpre transpor as fronteiras
impostas polos dous Estados, o
português e o espanhol, muitas
vezes baseadas em preconceitos
negacionistas da identidade co-

mum galego-portuguesa, e tecer
umha verdadeira rede relacional
pola base, a começar polos concelhos. E para isso cumpre urgentemente fomentar os mecanismos
de mobilidade precisos. Infelizmente, os passos que se estám a
dar (portagens, ligaçons ferroviarias) vam em sentido contrário.
Parece que em Madrid e em lisboa, e nas suas sucursais em Compostela ou no Porto, nom interessa que o velho território da Gallaecia ressurja vigorosamente.
Falades das ligaçons ferroviárias,
das portagens, dos estaleiros, do
leite... Em que poderá haver
avanços mais imediatos derivados desta vossa cooperaçom?
O primeiro passo que há que dar
para conseguirmos avanços é situar esses temas na agenda política, que é o que pretendemos fazer com este trabalho conjunto.
Nom é fácil, pois o cerco institucional acompanha-se do cerco
mediático. Mas pretendemos ir
furando para criar umha procura
social ao respeito. A partir daí,
deve ser a sociedade civil que comece a tecer a rede, pola base.
Nós continuaremos a acompanhar essa procura com iniciati-

vas políticas nos fóruns onde estivermos representados, mas a
verdadeira integraçom e impulso
deve partir da sociedade.
Em que poderia notar-se esta relaçom partidária se ambos os
'Blocos' tivessem responsabilidades de governo? Afinal, ainda
nom podemos ver as televisons
portuguesas na Galiza e o BNG
já passou pola Junta.
O que mais importa é que o reforço da relaçons seja entre os dous
povos irmaos, nom tanto entre
duas organizaçons políticas amigas que tam só trabalhamos para
que se produza o primeiro. O que
acontece é que, infelizmente, certas decisons, como pode ser a de
vermos as Tv portuguesas na Galiza, nem sequer podem ser tomadas aqui. De novo, lisboa e Madrid decidem, e já vemos em que
direçom. Mas o certo é que, no caso da receçom dos canais portugueses, a procura existe e do que
se trata agora é de amplificá-la até
consiguirmos atingir o objetivo.
REIVINDICAÇONS CONJUNTAS
1. Modernizaçom ligaçom ferroviária Vigo-Porto
2. Abolir cobrança das portagens
3. Reestruturaçom e valorizaçom
dos estaleiros
4. Rejeiçom da proposta de política pesqueira da Comissária europeia Maria Damanaki
5. Defesa produtores locais de leite
6. Receçom televisons portuguesas na Galiza

trata-se de um país artificial criado para separar alemanha e frança, dividido
em três comunidades lingüísticas: a flamenga, a francófona e a germanófona

Bélgica: à sexta nom há de ser de vez
FERNANDO ARRIZADO / Depois de
482 dias sem governo, os oito partidos negociadores -quatro flamengos e quatro valons- acordárom no início de outubro a sexta
reforma do Estado belga, que qualificárom como “a maior da história”. Porém, a principal formaçom
da Flandres, a N-vA, que advoga
por levar a Bélgica a um modelo
confederal como passo prévio à independência, nom participou nas
conversas, e desvalorizou o acordo.

O povo flamengo parece apoiar
estas teses, o que fai pensar que
à sexta nom há de ser de vez. Um
recente inquérito dá à formaçom
direitista 35% dos votos, mais sete pontos que nas eleiçons de junho de 2010. Subida que também
se explica pola descida do
vlaams Belang, partido independentista da ultradireita.
Entre as mudanças salienta a divisom do distrito misto (mas em
território flamengo) Brussel-Halle-

vilvoorde, pola qual os residentes
de Halle e vilvoorde já nom poderám votar em partidos francófonos. Ademais, a Constituiçom concederá maior autonomia financeira às comunidades, e a possibilidade de realizarem consultas populares sobre assuntos nom federais.
A Bélgica, país artificial criado
para separar dous eternos inimigos, Alemanha e França, nasce
em 1830. Atualmente é um Estado
federal dividido em três comuni-

dades lingüísticas: a flamenga
(neerlandófona), a francófona e a
germanófona (a leste), com competências ligadas a cadansua língua. Ao mesmo tempo, também se
divide em três regions autónomas,
com importantes poderes económicos: valónia, francófona, no
sul; a regiom bilíngüe de Bruxelas-Capital; e Flandres, que aglutina instituiçons administrativas e
lingüísticas flamengas.
Durante a Idade Média, a Flan-

dres foi um importante centro comercial e referente têxtil na Europa
-as primeiras fábricas de tecidos da
Galiza fundárom-nas flamengos
exilados. Porém, durante o séc.
XIX perdeu importáncia em favor
da mais industrializada valónia.
Hoje, a Flandres volta a ter umha
economia potente, com umha das
maiores taxas de exportaçom per
capita do mundo. Entretanto, a valónia continua lastrada polas duras
reconversons da década de 1980.
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patrícia porto: “queríamos ter um ponto de contacto direto com a
gente facilitando-lhe bibliografia interessante e difícil de conseguir”

Bibliotecas e livrarias alternativas promovem
divulgar a formaçom entre a sociedade
iniciativas como lilith, os ‘contos solidÁrios’ ou a biblioteca ‘a Gavilla’ difundem novos valores
O.R. / O mundo das palavras constitui para numerosos coletivos umha ferramenta
imprescindível para conhecer um mundo que muda a passos de gigante e construir alternativas reais. Bibliotecas como A Ghavilla em Compostela ou a da Escola Popular Galega em Vigo procuram divulgar o acervo histórico e promover a
formaçom nos movimentos sociais e políticos, já que, como diz Xavier Sánchez,
da EPG, “a filosofia que inspira todo o projeto nom é outra senom irmos criando
os materiais com que construir valores, cultura e ideologia próprias independentes de Espanha e do capital”. Esta biblioteca, cuja origem se encontra no velho

Patrícia Porto, da livraria lila de lilith (comPostela)

“Estaremos presas no patriarcado
se nom lhe desvendamos a trama”
Como decidistes apostar numha livraria
feminista e que iremos encontrar aqui a
partir de 22 de outubro?
Havia tempos que andávamos a considerar a ideia, depois de 13 anos de dedicaçom a projetos de género através da educaçom. Queriamos ter um ponto de contato direto com a gente a facilitar bibliografia interessante e difícil de conseguir; gostamos
muito
doutras
iniciativas
semelhantes que conhecíamos. Teremos
livros de autoras de ficçom e ensaio; haverá também obras de autoria masculina,
mas sempre sob umha ótica feminista.
venderá-se também música de mulheres,
joguetes eróticos para mulheres, copas de
lua, ilustraçons de mulheres, etc. O espaço
contará com áreas para exposiçons, lançamentos, palestras, e a própria livraria, assim como umha oficina para continuar-

mos trabalhando com os projetos educativos que leva lilith.
Qual é o valor da formaçom feminista hoje? Existe umha demanda dela?
O sistema patriarcal continua atuando
estabelecendo diferenças de poder e gerando injustiça em todos os ámbitos da
vida pessoal, laboral, académica, militante, etc. Se nom desvendamos a trama, havemos de continuar presos e presas nela.
Existe, sim, umha demanda real de formaçom. Todos os anos se som feitos numerosos congressos, jornadas, e cursos.
O movimento feminista galego, que nos
está mostrando um grande apoio, também demanda muita formaçom especializada. Em síntese: atualmente nom se
acompanha com investimento público,
mas a demanda existe.

fundo bibliográfico do C.S. A Revolta, conta já com mais de dous mil volumes.
Para além das bibliotecas, existe toda umha série de projetos que pretendem promover a formaçom e o livro como ferramentas de mudança social. Um exemplo é
a livraria feminista Lila de Lilith, que abrirá as suas portas em 22 de outubro em
Compostela com diversos materiais criados por mulheres. O rural é atendido por
outras iniciativas que levam o livro aonde é mais difícil de conseguir: o “atrapador de contos” Anjo Moure percorre com a sua ciclobiblioteca os arredores da vila de Chantada espertando a consciência da gente mais novinha.

anJo moure, Promotor de ‘contos solidÁrios’ (chantada)

“O livro deve ser ferramenta
de denúncia e de esperança”
Contos Solidários percorreu já mais
de 500 escolas desde o ano 2000. Qual
é o objectivo deste projeto?
Contos Solidários fai parte dum projeto que tem um alto conteúdo de denúncia social, das desigualdades, da
deterioraçom ecológica, das guerras e
a fame. Som histórias que tentam sensibilizar as crianças através de carvalhos que nascem em botas velhas depois dos incéndios, de mulheres-peixe
que habitam nos montes galegos… levo desde o 1989 contando histórias solidárias, e som já mais de 5.800 sessons em escolas, centros culturais,
parques, ilhas, etc. É preciso reivindicarmos o livro como ferramenta de
denúncia e de esperança, recuperando o realismo mágico do contorno que
nos rodeia. Tivem também experiên-

cias interessantes em Portugal, as Astúrias e o Bierzo, sempre em galego.
Contas também com umha “ciclobiblioteca”. Em que consiste esta iniciativa e que resultados está a dar?
O projeto da cicliobiblioteca nasce como umha espécie de recuperaçom das
“Missons Pedagógicas” da República e
dos mestres de ferrado, que levam o livro, a cultura e a denúncia a onde está
a gente. Trata-se de ciclocarros holandeses construídos na aldeia galega de
Garabelos. Dói-me ver como nestes
anos está a desaparecer o rural galego,
com escolas fechadas e aldeias vazias,
e penso que esta pode ser umha forma
de revitalizá-lo. Certamente os resultados som mui bons, as crianças acodem
ilusionadas polos livros que levo.

eduardo lorente, ‘édu’, da biblioteca anarquista ‘a Ghavilla’ de comPostela

“Só podemos matar o polícia que levamos dentro com formaçom”
Com que tipo de fundos bibliográficos
conta A Ghavilha de Compostela?
Som fundos de diferentes bibliotecas pessoais e doutros projetos anarquistas que ficárom no caminho para convergir neste;
há também contributos dalgumhas editora
galegas. Recebemos ainda material doutras partes do estado, de fanzines e de editoras e bibliotecas antiautoritárias.

Empregades também o espaço para
outro tipo de atividades, nom é?
Sim, a intençom nossa é que seja um espaço de encontro, nesta cidade de cultura
elitista e predesenhada; um espaço onde
levarmos a cabo diferentes actividades
antiautoritárias, onde podamos debater e
deixar fluir a livre criatividade. As atividades estám a ser mui bem acolhidas.

Que papel joga a formaçom num contexto de mudanças radicais como o
atual? Dam-lhe os movimentos sociais a
relevância que deveriam?
Para nós, trata-se de abrir bem os olhos
através deste universo de palavras para
poder espertar em nós mesmas a capacidade de refletir sobre a sociedade e os
seus comportamentos. Se aspiramos a

umha nova vida, é preciso começarmos
por matar o polícia que levamos dentro.
Quanto à relevância, isso é algo que cada
movimento deveria responder por si próprio, mas nós entendemos que as anarquistas sempre tivemos isto presente como modo de nos enfrentar a um sistema
que aniquila toda iniciativa à base de disciplina e repressom.
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um dos debates mais recorrentes na história do nosso nacionalismo
abordou as origens do próprio povo: tem a Galiza raízes celtas?

Celtismo-galeguismo, A celtidade galega,
umha outra visom
património coletivo
Jorge Paços
pesquisa académica tem acumulado dúvidas razoáveis sobre a
achega celta às nossas raízes. A
difusa caracterizaçom dos termos 'civilizaçom celta' é um dos argumentos poderosos. Também o som as vaguidades cronológicas, a falta de associaçom direta
entre parentescos genéticos e filiaçons
culturais nas migraçons galaicas para a
Irlanda, ou as diferenças substanciais registadas entre jazigos castrejos galegos e
assentamentos célticos topados na Meseta. O debate nom está concluído e a panóplia teórica de ambos os bandos em litígio apresenta certa igualdade de forças.
Isso sim, ao contrário do acontecido há
um século, reconhece-se legitimidade
nos questionadores do celtismo: de partida conseguírom banir umha celtomania
que empobrecia o património cultural
galego, vencelhando qualquer risco da
nossa cultura à herança da pré-história
(da gaita à queimada). A seguir, conseguírom deslindar o anticeltismo do espanholismo militante. Trabalhos meritórios
questionárom o céltico desde fundas convicçons galeguistas, e figérom-no salientando o enorme valor simbólico que tem
para nós a herança castreja.
No movimento popular, a resposta ante o celtismo devemos abordá-la com outra focagem. Doído pola sua fraqueza política e consolado polo seu vigor inteletual, o movimento galego incorporou-se
ingenuamente aos desvelos particulares
dos notáveis da pluma, fazendo-se representante na rua de conflitos eruditos:
aconteceu com o conflito normativo e
também com a polémica céltica. Mas, na
verdade, um movimento nom se alimenta espiritualmente do máximo rigor científico, mas de valores saudáveis, entusiasmo e inteligência. E como se tem dito
em textos do arredismo, “o mito nom
transmite umha verdade, o mito mobiliza
ante umha verdade”.
Historicamente angustiado polo 'que dirám' dos espanhóis, demasiadas vezes o
nacionalismo deitou ao lixo enormes patrimónios: obscureceu Pondal em favor

A

Higino Martins
céltica a Galiza? Debate longo, travado sem acordo nos códigos. Se
céltica é a nação que fala língua
céltica, praticamente já não as há. O só estado que se orgulha de sê-lo, a Irlanda, tem
o gaélico acantoado numa função simbólica, trás perder os falantes monolíngues
em pouco mais de dous séculos. As nações
sem estado que estão um pouco melhor
–Gales e Bretanha– vão na pendente em
que a língua dominante continua a sobrancear a própria.
Nesse sentido Galiza foi céltica muito depois do que os textos deixavam ver. Até perto do ano 1000 uma língua indo-europeia
pré-romana de tipo goidélico durava entre
os doestados montanheses, talvez mais nos
Ancares. É um facto pasmoso que humilha
a ciência oficial, teimuda nos seus estereótipos. O facto, ferrenhamente gravado na
toponímia, já não poderá ser ocultado. longo tempo adiou-se a questão sob pretexto
de que as palavras obviamente pré-romanas eram impossíveis de datar; a latinização fulminante ficava incontestada. Mas
eis que agora antropónimos como Orraca e
Ordonho, topónimos como Samos e apelativos como esquerda estouraram o cómodo
da data incerta, desafiando quem queira
rebatê-los. Assim tantas outras palavras roboram cada dia o cariz céltico de língua esquecida, de tipo goidélico de labiovelar intacta. A nossa carência anterior de estudos
sistemáticos de linguística céltica só em
parte explica um silêncio tão prolongado,
que cada vez se parece mais com a nudez
do rei do conto de Andersen.
‘Outra celtidade’: a condição céltica é
hoje a pegada profunda que essa língua e
cultura deixou na Europa, e sobretudo na
Galiza, antes de fantasmalizar-se. Foi a
primeira cultura a unir a Europa. Roma,
ao sucedê-la, não a sumiu. Transfigurou
desde adentro as ondas a sobrevir. Tal qual
há uma România Céltica que virou o latim
com os padrões do substrato, há uma Germânia Céltica, que passou diretamente do
céltico ao germânico no séc. v ao implodir
o Império, fazendo lugar aos dialetos alemães e a sua segunda mutação. E há tam-

É

a pesquisa académica
tem acumulado dúvidas
razoáveis sobre a achega
celta às nossas raízes
um movimento deve
alimentar o espírito
de valores saudáveis,
entusiasmo e inteligência
“o mito nom
transmite umha
verdade, ‘mobiliza’
ante umha verdade”
os nossos devanceiros
redescobrírom um quadro
de relaçons internacionais
de Rosalia porque o duro e épico nom quadrava com a choraminga identitária que
fabricaram para nós; olvidou a bandeira
secular do cálice para o caso de alguém
pensar em acusar-nos de católicos; sepultou o 'galeguismo místico', de Castelao e
Bóveda, com a sua terminologia e rituais,
para evitar acusaçons de irracionalismo e
reaçom. Nessa tradiçom sócio-política de
galeguismo envergonhado há que entender o esquecimento de todo o céltico.
O atlantismo milenário, os paralelismos políticos com outras fisterras europeias, e mais dum século de cultura letrada e musical inspirada no celtismo
nom permitem tal soberba. Quando a
globalizaçom nom se inventara, os nossos devanceiros redescobrírom um quadro de relacionamento internacional para a Galiza, e desse celtismo continuamos reclamando-nos.

a celtidade é hoje a
pegada profunda que
essa língua e cultura
deixou na europa
Galiza foi céltica muito
depois do que os textos
pudérom deixar ver
bém uma Eslavónia Céltica, a abranger
Boémia, Morávia, com ecos abundantes
mesmo nos Balcãs. O legado percebe-se
conscientemente nas lendas, mas vive subliminarmente na cultura material e em
arquétipos do inconsciente das línguas
que o herdaram. Porque as línguas possuem um inconsciente como as psiques
individuais, cf. provaram Chomsky e Dumézil. Mas isso é outro assunto.
A Galiza foi várias vezes centro na história. Em retrospetiva, foi matriz dos condados dos que nasceram os atuais estados
da península. Foi mito na Chanson de Roland, vindo da febre do ouro dos romanos.
Da Galiza veio à Irlanda a organização política com que a ilha amanhece na história, como os mesmos insulares andam a
(re)descobrir. Antes, no tempo pós-glacial, fora o foco difusor da cultura no
Atlântico, como a Teoria da Continuidade
Paleolítica anda a desvendar.
Na toponímia dormiam, como a Bela
Adormecida, memórias da epopeia que lemos no ciclo do Ulster (na tribo que morava
de Arcos de valdevez a Cela Nova), o mito
do Ano Novo céltico (em Guitiriz) e o das
duas Batalhas dos Deuses, com mais pormenores do que na tradição irlandesa (no
caminho que vai de Avegando a Betanços).
Ninguém é mais que ninguém, e também
não menos. Todos têm o direito de orgulhar-se das raízes e do passado, que não é
exclusivo, mas património coletivo. Os galegos têm decerto muito do que orgulhar-se.
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o alunado deverá matricular-se obrigatoriamente das
matérias que tenha pendentes dos anos letivos anteriores

estudantes pagarám para compensar
o défice universitário em Compostela
normativa de Permanência na universidade de santiaGo dificulta acesso Para classes sociais baixas
RAÚL RÍOS E MIGUEL RODRÍGUEZ / No passado dia 15 de junho foi aprovada a nova

‘Normativa de Permanência’ da Universidade de Santiago de Compostela (USC), introduzindo alteraçons que estám a ser fortemente criticadas polo estudantado. Entre as
novidades da norma destacam a desapariçom da figura do “nom apresentado” para
ser substituída polo suspenso ou a obrigatoriedade de matriculaçom em todas as maA norma parte da Reitoria da USC
e só se aplicará em Compostela,
que funcionará como laboratório
de provas. As Universidades da
Corunha e de vigo ficam de momento à margem. Se tiver éxito em
Santiago, é presumível que este
modelo, em que os pagamentos diretos dos estudantes ganhan peso
a respeito dos orçamentos públicos, venha a ser exportado para as
outras universidades galegas.
O feito de que nom apresentarse a um exame implique estar suspenso nessa matéria é uma das
grandes novidades da Normativa
de Permanencia da USC. Até agora, um estudante podia nom assistir a um exame dunha matéria em
que estivesse matriculado para,
por exemplo, concorrer no período de exames de recuperaçom e
obter umha melhor qualificaçom.
Ao nom se apresentar, o estudante
evitava tirar umha má nota, que
penaliza o expediente académico
baixando a média, e fazia o exame
pola primeira vez em julho (antes
setembro), ficando-lhe unicamente essa nota no expediente. A norma nom só transforma esse “nom
apresentado” em suspenso, estabelece também, conforme indica o
Artigo 5.2, que nom concorrer a
um exame significa o consumo de
toda a convocatória. Perde-se desse modo a opçom de se apresentar
ao exame de recuperaçom nesse
ano. Assim, o aluno deve obrigatoriamente matricular-se na mesma
matéria no curso seguinte, pagando 15% mais pola nova matrícula.
No caso de ser a terceira matrícula, o incremento pasaría a ser de
35% e na quarta de 50% relativamente ao preço inicial.

Paternalismo com preço
A segunda grande novidade para
os estudantes da USC desenvolvese no Artigo 6º da norma. Determina que o alunado deverá matricular-se obrigatoriamente das matérias pendentes dos cursos anteriores, com os conseguintes aumentos de preço de cada nova
matrícula. A liga Estudantil Galega denuncia que esta medida impedirá que seja o próprio estudan-

térias nom superadas de cursos anteriores. As organizaçons estudantis denunciam
que a Reitoria pretende suprir o recorte de orçamentos públicos que sofreu a universidade com um aumento dos pagamentos diretos dos estudantes, sem recorrer a umha
suba de taxas, pois, segundo explicam, esta regulamentaçom facilitaria o reprovado
para forçar a pagar segundas e terceiras matrículas, mais caras que as primeiras.

Nom concorrer a um
exame implica
perder a convocatória
trata-se de umha
norma inspirada nas
directrizes de Bolonha

aTO cONTra a NOrMaTIVa De PerMaNÊNcIa
da Liga estudantil Galega a 27 de setembro
perante a Faculdade de História de compostela

tado o que gira e organize o seu
próprio estudo e qualifica o modelo de “paternalista”. Criticam também que nom se ofereça soluçom
nengumha para aqueles alunos a
que lhes coincidam horários de
matérias de diferentes cursos, pois
com o plano Bolonha a assistência
às aulas é obrigatória. A norma
tampouco fai mençom dos problemas que traerá aos estudantes que
beneficiam de bolsas de mobilidade cursarem parte dos estudos no
estrangeiro. Estes estudantes nom
poderám apresentar-se aos exames, mas serám obrigados a matricular-se das matérias pendentes
de cursos anteriores.

Bolonha e mais Bolonha
Em San Jerome, o reitor Casares
long liga a necesidade desta nova regulamentaçom ao novo paradigma de ensino surgido na seqüência implantaçom do Espaço
Europeu de Educaçom superior
(plano Bolonha), em que, em
princípio, adquiriria umha maior
importância a avaliaçom contínua fronte à prova de exame único. Ademais, o reitor tira importáncia às possíveis conseqüências da nova norma, alegando em
que “com Bolonha a superaçom
dos exames finais nom é condi-

estudantado terá
menos possibilidades
para aceder a bolsas
çom indispensável para a superaçom das matérias”. Independentemente do que diga a equipa de
governo, a realidade das faculdades nom diz o mesmo. Som mui
poucas as titulaçons de grau em
que aprovar o exame nom continue a ser necessário para superar as matérias, e a tónica geral é
a que mantenhem titulaçons como Jornalismo e Comunicaçom
Audiovisual, em que as matérias
onde o exame tem “menor importáncia” a nota deste representa
50% da qualificaçom final.

Oposiçom estudantil
Os coletivos estudantis consideram que a norma demonstra abertamente o interesse da equipa reitoral em incrementar o financiamento da universidade através da
contribuiçom direta dos estudantes nas suas matrículas. Nos últimos dous anos, desde o regresso
do PP à Junta, esta contribuiçom
já aumentou em 0,6% no total do
financiamento universitário com-

postelano. Segundo os estudantes, com estas achegas o reitor
pretenderia compensar a importante reduçom do financiamento
público por parte do governo galego, que tivo em 2011 umha baixada orçamentária na USC de
13,4% a respeito de 2009.
Além do do handicap económico, que afasta mais da educaçom
pública as famílias com menos recursos, os estudantes da USC irám
ficar academicamente em posiçom de inferioridade em relaçom
aos seus colegas doutras universidades, tanto galegas como doutros
territórios do Estado espanhol, onde umha norma deste tipo nom for
aplicada. A disposiçom que castiga o expediente académico penaliza os estudantes da USC, que terám menos possibilidades de aceder, por exemplo, a umha bolsa de
trabalho ou de estudos, para as
quais som fundamentais as notas
médias da carreira.

2012: ponto de partida
A norma, embora aprovada polo
Conselho de Governo da USC
em pasado 15 de junho, ainda
nom puido entrar em vigor no
presente curso 2011-12 porque o
período de matriculaçons já começara antes de ser aprovada.

De modo que irá vigorar desde o
próximo ano académico 2012-13.
Durante o primeiro mês de curso, quer a liga Estudantil Galega
quer os Comités organizárom várias assembleias informativas
com o objetivo de implicar o estudantado na mobilizaçom contra a Normativa. A liga também
realizou várias concentraçons
diante das faculdades e, entrementres, os Comités reunírom
em 5 de outubro mais dum cento
de estudantes numha manifestaçom que concluiu nas portas de
Sam Jerome. A mobilizaçom foi
apoiada pola organizaçom estudantil Agir, que já anunciou o seu
apoio a todas as protestas que vinherem a convocar-se nesta linha. O sindicato independentista
informou das consequências da
Normativa de Permanência através de cartazes explicativos afixados polas diferentes faculdades da USC, inserindo-a no quadro do processo de elitizaçom da
USC, “caminho de se transformar
num mero gabinete de I+D+i pago com dinheiro público”.

Tempo para responder
Da liga salientam que “graças
ao reitor” os estudantes vam
contar com um ano inteiro para
se mobilizar contra esta norma,
pois “ao querer metê-la pola porta de atrás, com o curso já acabado, nom se decatou de que o
período de matriculaçom já começara”, polo que tentarám artelhar um processo de mobilizaçons que, no caso de nom conseguir botar abaixo a Normativa,
poida forçar unha negociaçom
favorável para o estudantado.

a exame
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“havia a perceçom de indignaçom entre a comunidade
educativa, como a havia e há na sociedade em geral”

ana moreiras é membro do coletivo de Professores e Professoras aulas indiGnadas

“jesús Vázquez é um atrevido demagogo”
ALONSO VIDAL / Nom escapa a ninguém nestas alturas da história que o futuro do

“público” se adivinha negro. Só quem olhar para outro lado e tapando o nariz, poderá passar sem se indignar diante das políticas neoliberais impostas polos todo-poderosos mercados, esmagando os setores sociais mais desfavorecidos. A saúde e
o ensino público som os objetivos imediatos. Ideologia ultraliberal ao serviço dos
grandes interesses corporativos que sustentam económica e mediaticamente os
governos espanhol e galego. A indignaçom ocupa as ruas e a mente dos coletivos
diversos preocupados com um processo que seria irreversível se vinhessse a consolidar-se. A outrora pretendida “reformulaçom do capitalismo”, mostrando a sua

verdadeira face, peta nas portas e a sociedade mais consciente está decidida a agir
contundentemente para nom o deixar passar. O coletivo do professorado galego decidiu entrar também em açom, consciente da importância da defesa da qualidade
do ensino público ante o que ele mesmo qualifica como “ataques sem precedentes
por parte de umha Conselharia mercenária que teima em reduzir e desprestigiar o
professorado, recortar investimentos e programas para favorecer o setor privado,
ideologicamente mais próximo”. Hoje falamos no NOVAS DA GALIZA com Ana Moreiras,
membro de Aulas Indignadas (A.I.), grupo ativo que começa a tomar corpo organizativamente no meio deste panorama desolador.

Ana, contra que estades os professores e as professoras galegas
indignadas?
Claramente com o futuro do ensino público e com a demagógica
imagem que do professorado se
vende à sociedade.

“queremos integrar
setores para a defesa
do ensino público”

Que representam as políticas
neoliberais do PP no ensino?
As mesmas que as dos outros partidos maioritários que se vendêrom ao neoliberalismo: aprofundar as diferenças sociais e potenciar que umhas quantas pessoas
controlem a maior parte da riqueza (económica, cultural, patrimonial) de toda a gente.
Por isso surge Aulas Indignadas?
Por lógica esmagadora de açom
coletiva, num momento em que
se anunciavam mais medidas de
corte anti-social na Educaçom.
Está inspirado no movimento
15M, em que alguns dos integrantes participávamos mais ou
menos ativamente. Havia a percepçom de indignaçom entre a
comunidade educativa, como a
havia e há na sociedade em geral, e deu-se a sinergia precisa
para se convocar a umha assembleia toda a gente que tinha essa
mesma sensaçom: isso foi em 27
de Junho em Compostela.
O professorado respondeu
ao chamamento?
Naquela primeira assembleia participárom meia centena de professoras e professores, e acordou-se
abrir o movimento às redes sociais a fim de criar umha verdadeira comunidade virtual de trabalho colaborativo. Nom foi até

aNa MOreIras,
séchu sende e suso sanmartin, membros
do coletivo aulas indignadas, na ultima
manifestaçom de ensinantes

setembro que voltou a haver outra assembleia, com menor assistência. Contodo, a participaçom
na rede foi in crescendo, polo que
mantivemos a intençom de nos organizar, e atualmente o número
de integrantes aumenta cada dia.
No blogue de AI há um formulário para se inscrever qualquer
pessoa que poda colaborar difundindo a informaçom do coletivo
nos seus centros e/ou fornecendo
os seus próprios materiais. De todos jeitos, há ainda por fazer muito trabalho pessoal contatando
companheiras e companheiros
que cada um de nós temos em todo o país, para assim darmos umha maior dimensom ao coletivo.
Que objetivos procurades?
O fundamental é visibilizarmos
umha situaçom indignante de um
coletivo formado por professorado-alunado e ANPAS, propor por
parte do ensino acçons educativas

de índole crítica e mobilizar os
centros de ensino para que ponham de manifesto nos claustros
a situaçom concreta e real de cada centro. Reivindicamos o papel
que deve desempenhar um ensino
público de qualidade e contra o
que tanto atentam as Administraçons Públicas e mesmo alguns
meios de imprensa.
A organizaçom de toda a rede
nom deve ser fácil...
Bem, um pequeno grupo dentro
de AI combinamos com certa frecuência para organizar todas as
informaçons que vam chegando e
reencaminharmo-las para os centros; desta forma, na rede refletese todo o trabalho, e serve para fomentar as diferentes açons propostas: assembleias nos centros,
organizaçons de atividades educativas... Dispomos de umha conta de correio, para onde escreve a
gente contando a situaçom dos

seus colégios, e também de um
blogue (aulasindignadas.blogaliza.org) em que colocamos notícias relativas à Educaçom e questons ligadas ao movimento AI:
atas, convocatórias e galerias de
imagens das assembleias, escritos
que enviam os centros denunciando aquilo que os indigna...
E os sindicatos?
Já indicáramos no primeiro manifesto que a AI foi criada como umha Assembleia aberta do professorado para ativar um movimento
social, apartidista e plural na defesa do ensino público galego, à
margem das organizaçons sindicais mas nom necessariamente
em contra delas. Evidentemente o
desejável é integrar a todo o professorado e alunado possível, sem
eventualidades que interfiram no
objetivo fundamental: a defesa do
ensino público. Concordamos
com muitas das propostas sindicais, pois é lógico que subjaza às
mesmas idéntico espírito crítico
ao nosso: perante umha atitude
tam hostil por parte da Administraçom é fácil que impere o consenso. Em resumo, nom se trata
de dividir forças mas de somá-las.
Desmarcamo-nos, no entanto, da
linha mais burocrática, para a
qual nem temos a formaçom nem
a hipótese de dedicaçom de que
disponhem os sindicatos. O nosso
trabalho será portanto mais pró-

prio de docentes: mais educativo
e criativo. Também é vontade de
AI sincronizar esforços com alunado e ANPAS enquanto membros individuais de cada claustro,
é mais simples estabelecer pontes
que permitam e reforcem essa colaboraçom.
Em poucas palavras, que valorizaçom vos merece o Conselheiro
de Educaçom?
É um atrevido demagogo. Mal assessorado e destemido.
E a atitude do governo face ao
ensino público?
Sem dúvida está claramente posicionado cara um futuro de portagem educativa. Depende de nós,
dos meios de comunicaçom social
também, a defesa do ensino público. É o futuro.
Como começades?
As açons conjuntas realizadas fôrom fundamentalmente as assembleias. Na última figérom-se propostas concretas que se materializárom numha carta enviada aos
centros. Pretende-se aproveitar o
potencial criativo da gente para
elaborarmos produtos críticos: logos, vídeos, temas musicais...
E agora?
Gostaríamos de fazer umha "avaliaçom de diagnóstico" do estado
real de cada centro depois dos últimos recortes, e entregar esta
avaliaçom na Conselharia devidamente legitimada por Claustro e
famílias. Por outra parte, trabalhamos no desenho de umha
grande açom Edu-Cativa para o
11 do 11 do 11.
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Vence: “nom é alarmismo qualificar de catastróficas as
conseqüências para a Galiza e a sua economia produtiva”

Gestores da obra social da nova caixa reconhecem que nom PoderÁm Garantir a sua continuidade

Grandes capitais com ajuda política
consumam espólio das caixas galegas
A realidade superou as previsons mais pessimistas a respeito do futuro da caixa
galega, engolida já por umha nacionalizaçom que pom o seu capital nas maos da
especulaçom financeira a preços de saldo. Como tinha analisado o NOVAS DA GALIZA meses atrás, a fusom das duas principais caixas abria as portas à sua privatizaçom e o passo posterior da sua conversom em banco deixava via livre aos
H. CARVALHO / A nacionalizaçom
do banco NCG por parte do Fundo de Restruturaçom Ordenada
Bancária (FROB) acabou por deixar a presença da Caixa no seu
capital num insignificante 6,84
por cento, provocando que a percentagem restante esteja agora à
venda por um preço ridículo, se
comparado com o valor conseguido pola financeira após a fusom
da Caixanova e a Caixa Galicia. A
sua obra social está ameaçada de
morte e com ela a existência de
umha entidade creditícia forjada
a partir dos depósitos do dinheiro
dos galegos e as galegas.
A testemunhal presença da Caixa no banco reduz para 10,56 por
cento o seu valor contabilístico
prévio à bancarizaçom (186 milhons de euros frente aos 1.714
anteriores) em base à valorizaçom
emitida polo Banco de Espanha.
O economista Xavier vence
considera que “nom é alarmismo
qualificar de catastróficas as
consequências para o futuro da
Galiza e da sua economia produtiva”, assinalando à fusom como
umha “armadilha mortal que
agrandou o tamanho dos problemas”. Esta fusom, que muitos definem já como “expoliaçom do
aforro galego”, desmascara a
operaçom planificada que os
gestores da economia internacional, estatal e autonómica fôrom perfilando desde que impugérom a criaçom da Novacaixagalicia e a sua conversom em
banco, para acabar num “pelotaço financeiro organizado”, em
palavras do porta-voz da CIG
Banca Clodomiro Montero.
O governo galego, que doutro
modo disporia de recursos para
incidir nas linhas de açom da
Caixa em benefício do país, perde agora qualquer mecanismo de
controlo sobre as estratégias que
poida vir a adoptar o banco no
futuro. Apesar das desesperadas
intençons manifestadas por Núñez Feijóo para incrementar a
presença da Caixa no banco
NCG, diferentes economistas
apontam a que é tarde de mais

fundos norte-americanos para obterem o controlo da financeira que tem em depósito 46 por cento dos aforros galegos. O Governo Zapatero, o Banco de Espanha e o Governo Feijóo marcárom as pautas para que finalmente José María Castellano desenhasse a entrega final em maos alheias dumha das principais ferramentas que sustentavam a já de seu reduzida autonomia financeira da Galiza.
a eFÉMera ILUsOM
sobre as supostas bondades
da nova caixa diluiu-se após
a nacionalizaçom e conseguinte
liquidaçom da financeira galega

a fusom das caixas
agravou os problemas
do sistema financeiro
metade do aforro da
cidadania galega
irá para maos alheias
as entidades compradoras. No caso de existirem perdas, o próprio
Estado assumiria o custo.

Mentiras, meias verdades
e obscurantismo

para ter esperanças de que existam soluçons reais à entrega do
aforro galego à especulaçom financeira internacional.

Preço de saldo e com garantias
A infravalorizaçom da caixa após
a injeçom no banco dos 2.465 milhons do FROB abre o caminho
para que o 93,16 por cento que
agora está em poder do Banco de
Espanha seja comprado a preços
altamente reduzidos por parte de
fundos de investimento transnacionais de forma iminente. O antes louvado por todos José María
Castellano nom conseguiu nos
seus meses de liderança do banco
evitar umha absorçom ridiculi-

o banco vende-se a
preço de saldo para
os grandes capitais
Castellano reparte o
tesouro entre os seus
aliados financeiros
zante. Ainda mais, conforme refere Clodomiro Montero, o preço
marcado foi “pactuado” polo exdirigente da Inditex para “defender os seus investidores” e entregar-lhe nas melhores condiçons

um bocado tam apetecível como é
a anterior base financeira da Galiza. Diz Montero que os próprios
“fundos especulativos tomarám o
controlo da entidade ao preço subestimado que eles mesmos marcárom”. Entende que o mais provável é que “venham comprar barato, vender caro e fugir”, com
rendibilidades superiores a 10 por
cento do investimento.
Para mais, todo aponta a que o
Banco de Espanha ativará para a
comercializaçom do capital hoje
nacionalizado um Esquema de
Proteçom de Ativos, isto é, um
sistema de blindagem polo qual o
Estado servirá como garante da
rendibilidade das operaçons para

A banca dilapida o dinheiro público
O relatório divulgado polo Banco de Espanha em
relaçom ao primeiro semestre de 2011 desenha um
panorama de quebra do sistema financeiro tendo
em conta a enorme dívida que acumula. Conforme
indica Xosé Ramón Ermida na revista Terra e Tempo as ajudas públicas ao setor financeiro desde 2008

até 31 de julho deste ano ascendem a 88.994 milhons de euros. Acrescentando a este montante os
pagamentos polas nacionalizaçons da Novacaixagalicia, a Catalunya Caixa e a Caja Mediterráneo, a
cifra atinge os 99.240 milhons, o que se aproxima
“ao 10 por cento do PIB do Estado espanhol”.

As bondades difundidas desde o
início do processo de fusom das
caixas revelárom-se falsas: desde
a boa saúde da entidade resultante aos supostos benefícios que iria
trazer para o tecido económico
nacional. Mesmo na fase final do
processo de conversom em banco, Núñez Feijóo augurava umha
já ridícula presença de 15 por
cento da Caixa no banco, percentagem que nem chegou a metade
após a nacionalizaçom.
Gabava-se o presidente da Junta de ter assegurado “por escrito”
com a direçom do Banco a preservaçom da obra social e o compromisso deste com o tecido financeiro galego. Estas afirmações dizem o contrário do que assevera o membro do Conselho de
Administraçom da Novacaixagalicia José luís veiga lage, que assinala que o único que conseguiu
Feijóo foi que este propósito vaia
constar no preámbulo dos estatutos sociais do banco, o que nom é
“executivo nem imperativo”, polo
que se limitaria a umha simples
declaraçom de intençons.
É também estranho que se publicitasse a Novacaixagalicia como sendo umha entidade que gozava de excelente saúde e, depois,
vinhesse a saber-se que fechou o
ano 2010 com o pior ratio de solvência do Estado e reduzisse os
lucros do primeiro semestre do
presente ano em 76,3 por cento a

a fundo
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NúÑeZ FeIJÓO
acompanhado pola sua conselheira de Fazenda,
representantes dos dous pólos da nova caixa
e por José María castellano, à direita

U-la indignaçom
mediática?
A

desapariçom das caixas de aforro, a notícia
mais importante dos últimos cinquenta
anos, nom mereceu tanta importância nos jornais galegos coma a recente visita do chefe do
Estado vaticano e muito menos espaço ca os
acontecimentos desportivos semanais.

ó um diário, o Atlántico de vigo, levou à primera o cerne do acontecimento: “O País fica
sem caixas de aforros”. Os demais, manifestavam
a sua surpresa pola taxaçom acordada em Madrid à Nova Caixa de Galicia-Banco. Diferenças
percentuais de património e ativos exigidos afastavam o público leitor do cerne da informaçom.

S

Como quedárom as Caixas?”, interessava
um cliente à vista da primeira de La Voz de
Galicia na barra dum bar. O taberneiro virava a
cabeça dende a bilha da cerveja: “Para min que
empatárom”.

“
respeito do ano passado. As agências
Moody’s e Fitch qualificavam em passado 5 de outubro a dívida acumulada pola entidade como bono-lixo.
Em relaçom ao papel de Castellano
na captaçom de fundos, Clodomiro
Montero denuncia que só os grandes
empresários e os fundos norte-americanos, isto é, os “amigos do ex-dirigente da Inditex”, pudérom participar na
falhada recapitalizaçom. Assinala que
nas condiçons ofertadas muitos clientes e capitais galegos poderiam cobrir
o montante procurado, e pom como
exemplo que as caixas fôrom capazes
de “colocar emissons de dívida que duplicam este valor entre a clientela no
prazo dumha semana”.

Seja como for, o facto de que os executivos que lideraram a fusom das caixas tenham fugido escalonadamente e
sem fazer declaraçons, bem como que o
Banco de Espanha tenha favorecido as
manobras avalizando as suas indemnizaçons milionárias fam proliferar as
suspeitas sobre a existência de atuaçons
inconfessáveis por parte da trama que
concebeu o processo.

Porquê?

País Basco e Catalunha asseguram

Há varias hipóteses a ter em conta para
se tentar explicar o porquê desta operaçom que acabou no saqueio da caixa galega: desde a atitude corrupta dos gestores até a vontade do Banco de Espanha para atrair investidores através dos
incentivos dumha subestimaçom do
preço. Há também quem assinale umha
reuniom de Rodríguez zapatero com representantes de grandes fundos norteamericanos em setembro de 2010, data
em que as caixas galegas teriam sido
oferecidas aos grandes fundos como
contrapartida para deter os ataques à
dívida espanhola.

Um dos maiores paradoxos do resultado da nacionalizaçom do banco está em
que 46 por cento do aforro galego –a
maior quota de mercado de qualquer
comunidade autónoma– vaia ser assimilado por um grande banco cujo vínculo
com o país irá ficar reduzido a umha
percentagem testemunhal.
O resultado dos processos paralelos
no País Basco e a Catalunha, em que o
nacionalismo tem forte presença no
acionariado das caixas, foi diametralmente diferente. Na já consumada bancarizaçom de la Caixa, esta entidade
mantivo 80% do poder sobre a Caixa-

Caixas bascas e catalás
mantenhem o controlo
sobre os seus bancos

bank. E ainda maior é o controlo das
caixas bascas –que aprovárom recentemente a sua fusom– sobre o Kutxa Bank
que estám a gestar: manterám 100% da
sua propriedade e comprometem-se a
destinar 30% dos seus futuros lucros para a obra social, assim como a “fechar
as portas à privatizaçom” conforme manifestou o presidente da Deputaçom
guipuscoana Martín Garitano após fechar o seu acordo com as caixas.

Defunçom da obra social
A obra social da Novacaixagalicia, nas
maos do banco, corre sério perigo ao fazer parte do pacote em venda que foi
nacionalizado polo Banco de Espanha.
Esta área da Caixa, que possui a maior
coleçom existente de arte galega e umha rede senlheira de edifícios, vê agora
reduzido o seu orçamento para um 5 por
cento do que no ano 2008 somavam os
investimentos da Caixanova e a Caixa
Galicia. Como a percentagem da caixa
no banco nom atinge 50 por cento do
capital, a entidade fusionada está destinada a converter-se numha fundaçom
cuja limitada atividade dependerá do nível de lucros que obtenha o banco, o que
reduz a sua capacidade e nom lhe garante a continuidade. No passado dia 7
de setembro, o gerente da Obra Social
Gullermo Brea comunicava aos sindicatos que a manutençom do trabalho benéfico e cultural é “inviável”.

m dias seguintes levava as de perder o árbitro, quer dizer, o Governador do Banco de
España, a quem algum jornal chamava “cutre”.

E

próprio Banco de España contra-atacava
decontado com a publicaçom dos viáticos
auto-concedidos polos comandantes das caixas.
Desta, todos os diários erguiam um cadafalso
aos mesmos protagonistas que dous meses antes
exaltaram como derradeira, e aparentemente segura, esperança do aforro galego.

O

s novos canalhas do filme, conseguiam sobretodo que se perdesse o sentido dum
guiom em que se dirimia um assunto central: que
a Galiza conserve ou nom a capacidade de decisom sobre o seu sistema de crédito.

O

sistema de comunicaçom do País custa aos
contribuintes muito mais cas largas e indecentes bufandas calcetadas polos diretores das
caixas desde os seus despachos para o intre da liquidaçom. Esse preço elevadíssimo dos meios e
a presunçom de que exercem um serviço público
fundamental em democracia, nom lhes deveria
permitir perderem-se nas anedotas.

O

famoso plano de reforma das Caixas fora
encarregado ao Banco de España polo
PSOE, o PP e a Patronal Bancária. Os três atores estavam de acordo em centralizar e privatizar as caixas, preocupados por dar marchaatrás às autonomias.

O

utras caixas fracassaram em investimentos
tam megalómanos como o de Méndez no
Uruguai, convencido de que daria eucaliptizado
todo o continente sul-americano ou o de Gayoso,
convertido em agente delegado de investimentos
na pesca, que estivera piques de quebrar a Caixavigo (ainda nom era a Nova). Mas o Banco de
España (e o Governo Central) julgárom outros
fracassos com bem mais lenidade ca os da NCG.

O

Tubarons financeiros governam o banco
O presidente executivo do NCG Banco, José María Castellano, desenhou umha equipa diretiva feita à medida, composta por relevantes executivos da grande banca espanhola,
alheios à Galiza e fortemente ligados a importantes financeiras de caráter transnacional, que terám acesso aos segredos do novo banco.
Como conselheiro delegado e número 2 no staff designou
César González-Bueno, o ex-diretor para a Europa do eletrónico ING Bank e o executivo que liderou a penetraçom
do banco holandês no Estado espanhol.
Castellano criou ademais um Conselho Assessor como
iniciativa pessoal, onde integrou dous referentes da gran-

de banca espanhola. O primeiro, Juan Arena de la Mora,
foi presidente do Bankinter e mantém umhas relaçons “esplêndidas” com Emilio Botín nas suas próprias palavras. É
dirigente de grandes empresas como Ferrovial, Sol Meliá
ou Unience. Completa a equipa assessora Pedro luis
Uriarte Santamarina, homem forte do BBvA, umha entidade em que foi conselheiro delegado e vice-presidente do
Conselho de Administraçom. Foi o artífice da expansom
internacional do banco na América latina e deixou os seus
cargos de liderado na financeira junto com Emilio Ybarra
após se desvendar o escándalo dos fundos de pensons
subscritos a partir de contas opacas.

o entanto, o volume de ativos exigidos às
Caixas galegas nom foi discutido polas instituiçons públicas do País, como sucedera noutras
autonomias. A Junta estava de acordo com o Banco de España.

N

nde estám os editoriais da imprensa galega
indignados com este agravo comparativo?

O
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“estamos na hora de redesenhar umha outra compatibilidade:
entre emancipaçom nacional e superaçom radical do capitalismo”

“A ênfase na culpabilidade dos mercados
oculta a tentativa de exculpar o capitalismo”
JÚlio teixeiro é Professor e inteGrante do GruPo de estudos do centro social mÁdia leva de luGo
JOSÉ MANUEL LOPES / Há menos de um ano que a Escola Popular Galega publicou ‘Recessom ou colapso. A questom da crise nos marxismos’. A obra, produto dos debates do grupo de estudos do centro social Mádia Leva, compila texO livro escolma artigos diversos
de vários autores. Qual a razom,
precisamente, desta escolha?
Antes de iniciarmos o debate dos
textos, levamos em conta umha
reflexom: em várias tradiçons de
pensamento enfrentavam-se duas
ideias sobre a crise. Há umha,
mui conhecida e divulgativa, que
fala de recessons cíclicas, os famosos 'ciclos longos, ciclos curtos'. A isso dedicam-se vários textos, como alguns do próprio
Marx, outros do filósofo galego
Martínez Marzoa. Umha outra focagem diz que o capitalismo é histórico. Que quer dizer? Tivo princípio e tem fim. Portanto, existe a
crise, mas como momento terminal, como início dumha decadência. A isso apontam outros trabalhos que escolmamos: Marx também sugeriu isto, complementando a outra tese. E o mesmo apontam autores como Robert Kurz,
ou Jorge Berstein.
Nom é um debate desconhecido?
Quiçá entre nós, mas na realidade é um debate velho. De feito,
outro dos documentos que publicamos é do filósofo italiano G.
Marramao. Já nos anos 70 se debatia em Itália sobre isto, com o
pano de fundo das grandes luitas
obreiras. E curiosamente, houvo
grandes correntes reformistas,
como o socialismo da II Internacional, que acreditavam no fim do
capitalismo polos seus limites internos, barreiras infranqueáveis
com que nos havíamos topar. Umha posiçom reformista que hoje
semelha estranha, mas existia.
Os textos ajudam a compreender as diagnoses que, na Galiza
de hoje, se fam sobre a crise. Po-

derias resumir-no-las?
As diagnoses galegas, na realidade, nom som mui distintas das de
outros lugares atingidos pola crise. Já sabemos o que diz o neoliberalismo dominante: há crise
por 'vivermos por cima das nossas possibilidades', por ser 'alegres no gasto público'. É umha
culpabilizaçom da gente da rua e
é umha culpabilizaçom do estado
do bem-estar. Também conhecemos a visom social-democrata,
que abrolha à margem dos grandes partidos – essencialmente
neoliberais. Para esta corrente, a
crise tem as suas origens na esfera financeira, porque houvo umha 'excessiva avidez' dos capitalistas especulativos. A clássica
culpabilizaçom 'do capital que
rende juros' (que aliás utilizou a
extrema direita de entreguerras).
Entom, quais seriam as propostas práticas de cada corrente?
Os primeiros proponhem como
soluçom o conhecido recorte de
direitos, os segundos a reativaçom económica através de investimentos públicos e infraestruturas: mais emprego, mais consumo, portanto mais impostos e
mais serviços sociais. Na esfera
política institucional, só se debatem as condiçons de aplicaçom do
primeiro pacote. O segundo, esse
só se debate extramuros do poder.
O teu prólogo do livro daria a entender que há qualquer cousa
criticável na defesa do Estado do
bem-estar. Mas essa é a principal aposta da esquerda...
vejamos. No terreno da mera crítica, a posiçom social-democrata é
insuficiente. Ataca a esfera financeira, a avidez de certos sujeitos e

tos clássicos do pensamento da esquerda e deita luz sobre aspectos da recessom económica que hoje recrudesce. Falamos com Júlio Teixeiro, coordenador
do livro, para conhecer mais da decadência civilizatória em que embrenhamos.
outro tipo, em que reparamos menos, procura socializar os custos
da crise pola porta traseira, evidentemente para pagarem-no os
mais pobres: primeiro paliou-se o
crack financeiro com ajudas milionárias à banca; a seguir, os estados, exaustos financeiramente,
vendem dívida pública. E o Banco Central Europeu, para paliar a
falta de circulaçom monetária
cria dinheiro. O resultado é a inflaçom, que de novo pagam os assalariados, e que representa o aspecto final da desvalorizaçom de
todas as mercadorias.

“as reformas tornam
em luxos direitos
universais”
as suas más práticas, e exculpa
por completo a economia produtiva. Haveria um 'capitalismo bom'
e honesto, e um 'capitalismo mau',
capitalismo de cassino, no qual teríamos que centrar o alvo. Mas a
questom nom é se o Estado do
bem-estar se pode manter ou
nom. A questom é: quais som as
causas profundas da sua queda? E
no terreno prático, o debate nom é
como conciliar rendibilidade e Estado de bem estar, mas: é possível
conciliar capitalismo e direitos sociais universais, mesmo na Europa? A resposta é nom.
Essa posiçom, da inviabilidade
do Estado do bem-estar, nom é
demasiado categórica?
Se fosse possível recuperá-lo, tal
recuperaçom estaria já em andamento. E todos os partidos do sis-

tema, como hoje som neoliberais,
voltariam a ser pró-direitos sociais, como o eram há trinta anos.
A posiçom, possivelmente, seja
categórica, mas foi já respondida
por vários autores clássicos: a corrida pola revoluçom tecnológica
está a esgotar, desde a segunda
pós-guerra mundial, o valor gerado em cada mercadoria. Como se
compensou isso nas últimas décadas? Estimulando o consumo de
mais mercadorias através do crédito e do endividamento de toda a
sociedade. O processo especulativo, e casos como o da lehman
Brothers, som apenas a fase final
desse processo. É o sintoma que
traz à consciência a doença.
Que podemos aguardar das medidas que tomam os Estados?
Há um tipo de medidas mui conhecidas: a reduçom das despesas públicas para minorar a dívida estatal. Traduzido para os nossos interesses, significa que direitos universais se tornam luxos só
acessíveis às classes abastadas.
Assim acontecerá com a saúde, o
ensino superior e as pensons. Um

Também a crise está a gerar alteraçons profundas nos comportamentos, nas ideologias. Quais
salientarias?
No movimento galego as mudanças som claras. viveu-se durante
décadas com a ideia dumha certa
compatibilidade entre libertaçom
nacional e capitalismo. Mesmo
houvo quem sonhasse com capitalistas no galeguismo. O fim de projetos empresariais, mediáticos, financeiros, que podiam ter um tinte
galeguista, em favor da concentraçom em poucas maos espanholas,
está a ser um ditame suficiente. Estamos na hora de redesenhar umha outra compatibilidade: entre
emancipaçom nacional e superaçom radical do capitalismo.
Quanto ao pensamento dominante, as mudanças também se
percebem. Semelha que na direita,
e na extrema direita, nom há mais
lugar para a aceitaçom de certos
direitos: nem a plurinacionalidade
do estado, nem mesmo o bilinguismo. O que antes se considerava
cessons amáveis, agora som luxos
a eliminar. Está a fermentar um novo supremacismo espanhol.
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o ere do ‘Xornal’ afetará 38 pessoas
assalariadas na empresa no ano em curso

o GruPo san José desfai-se também do diGital de ‘a nosa terra’ e liquida a emPresa editora

Fecho de ‘Xornal.com’ confirma as suspeitas
que abrira a desapariçom do jornal em papel
X.R. SAMPEDRO / Na sequência
da morte da ediçom em papel
do ‘Xornal de Galicia’, a Udramedios, filial do Grupo San José dedicada às empresas informativas, anunciava publicamente que todos os esforços iriam concentra-se doravante no cabeçalho digital.
Ainda nom bem decorridos
dous meses, passa a anunciar
o encerramento do digital e o
lançamento dum ERE de extinçom que afetará 38 pessoas
assalariadas na empresa, que
irám sendo despedidas ao
longo do ano em curso.

O portal, presente na rede desde
há doze anos, deixará de funcionar
definitivamente no fim de ano. Para o encerramento, o grupo empresarial de Jacinto Rey recorreu ao
gabinete jurídico Garrigues, espe-

C

o portal fechará em
dezembro após 12
anos de vida na rede
chendear de ser o quarto digital
mais lido na Galiza, com 25.000
visitas diárias em média.
JacINTO reY
preside o Grupo san José

cializado no despedimento de quadros de pessoal e no desmantelamento de empresas, que já contratara para fechar A Nosa Terra.

Viabilidade do digital
Para o Comité de Empresa, em
que participam a Confederaçom
Intersindical Galega e o Sindica-

to de Jornalistas de Galiza, a
continuidade do portal e dos
postos de trabalho estaria assegurada com o volume atual de
visitas. No entanto, a própria
empresa nem sequer chegou a
apresentar um plano de viabilidade, depois de dizer que iria
potenciar a versom web e de fa-

Mobilizaçons
As trabalhadoras e os trabalhadores de Xornal começárom as mobilizaçons em 27 de setembro passado concentrando-se diante da
redaçom, no polígono corunhés
de Agrela, o que se repetiu em
dias consecutivos. De par das negociaçons, os protestos públicos
em defesa da manutençom dos
postos de trabalho véu marcar
umha certa diferença com os encerramentos doutros meios nos

últimos tempos, em que a capacidade ou a vontade de mobilizaçom nom se patenteou.
Ao mesmo tempo, tornou-se público um manifesto sob o título “Pola continuidade de Xornal.com”
que de momento já tem recebido
mais de 2000 apoios de todo tipo.
Afirma-se no manifesto que “passados menos de dous meses das
eleiçons gerais, Jacinto Rey enterra dous cabeçalhos históricos que
contribuíam para o pluralismo informativo da Galiza claudicando
às pressons políticas”. Assinala-se
também que o encerramento “implicaria a perda de doze anos de
património do jornalismo galego,
num momento especialmente duro
para o conjunto da profissom e da
cultura e língua do país”, pois a empresa nom prevê por agora arquivar de algum jeito toda a informaçom publicada no portal.

“...que o tempo de chorar já vai passando...”

horarmos-lhe à Junta de
Núñez Feijoo, chorarmoslhe a Jacinto Rey e mais a
Paz-Andrade, chorarmos a má sorte dum pais que nom dá saido do
seu atraso... Esta reaçom, tam visivelmente absurda ao se espir de
adornos, foi a maioritária entre a
sociedade civil 'progressista' ante a
vaga de encerramentos de cabeçalhos galegos dos últimos anos.
A primeira parada, a da falha de
subvençons e a 'conseqüente' condenaçom ao encerramento dos cabeçalhos a que o governo do PP
nom fornece dinheiro público, tem
certo ponto a matizar. Certo é que é
claramente um agravo serem meios
que salientam polo seu emprego da
língua ou pola sua linha editorial
crítica com a Junta os mais prejudicados polos cortes. E certo também
que o jornal espanhol da Corunha,

La Voz de Galicia, continua a receber dinheiro público ao ponto de semelhar umha empresa com participaçom estatal, a de Santiago Rey
Fernández-latorre. Mas nom é menos certo que o bipartido, com umha base social que agora sofre pola
desapariçom das suas cabeceiras
de referência, nom fijo nada durante quatro anos para mudar um modelo de subsídios aos média elaborado à medida da arbitrariedade e o
pagamento de favores -ou de ofensas-. Nem que nem um só dos meios
desaparecidos puido sequer formular-se a sua continuidade ante as
baixas em financiamento desde a
administraçom, tal é a dependência
em que se achavam dessas ajudas.
Tal a dependência, e tal também
o interesse dos proprietários dos
meios em os manter. Num exercício
de responsabilidade empresarial,

ninguém quer fazer-se cargo dum
projeto pouco ou nada rendível. Até
aí o que se podia aguardar; pouco
vale apelar à falha de visom em chave galega ou falha de compromisso
nacional. Ninguém exigiu antes do
Grupo Correo Gallego ou do Grupo
San José isso que agora, à desesperada, se lhes bota à cara.
A progressia deste país deu por
válido, sem o questionar, um modelo que pom nas maos privadas a
gestom dum material tam sensível
como a informaçom, e mesmo chegou a se orgulhar de ter acadado
um nível no status quo vigente que
permitia a existência de empresas
numhas chaves próximas. Sendo
rápido, crérom ter marcado na 'pax
gaélica' representada no modelo
autonómico certas linhas vermelhas nom atravesáveis. Assim, certo galeguismo teria sido consolida-

do já, de tal jeito que ninguém ia
pôr em dúvida, ponhamos por caso, a doutrina do bilingüismo harmónico e umha certa 'normalizaçom de mínimos'.
Mas a chegada do governo Feijoo, com umha récua de fundamentalistas religiosos e neoliberais descastados, véu dar umha boa labaçada de realidade a umhas classes
meias progressistas que criam ter
reduzido a guerra política neste
pais à “capacidade de gestom” de
uns e outros. A presença pública do
galego é agora questionável, e a necessidade de meios nessa língua
impugnada polos feitos. Quem cria
que “mamá-Comunidade Autónoma” ia já para sempre assegurar
uns mínimos de galeguidade confortáveis assusta-se, tira-se dos cabelos e impotente chora. Chora-lhe
ao empresariado e chora-lhe aos

seus mais radicais apoios políticos.
Chora, já que logo, ao inimigo, ao
que permitiu já por muito tempo fazer-se cargo de algo que é de todas
e todos: a liberdade de imprensa. O
momento é tam bom para desvendar os olhos como qualquer um outro: os inimigos da cousa galega
nunca entregaram as armas, e tenhem as maiores. A guerra mediática, portanto, será de guerrilhas,
apoiada na comunidade, e provavelmente tardará em se medir em
grandes batalhas em campo aberto.
O ponto é claro: deixar de querer
jogar com as cartas de quem manda, e jogarmos as próprias: o coletivo, o plural, o nom lucrativo... nesses conceitos temos jogo. O outro,
o do empresariado galego, a homologaçom e a confiança cega na administraçom colonial já demonstrárom que podiam dar. / X.R.S.
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a associaçom Galega da língua
cumpre 30 anos em novembro

valentim r. faGim é Presidente da associaçom GaleGa da línGua (aGal)

“é mais divertido viver o galego como língua
mundial que vivê-lo como sendo apenas nós”
ANTIA RODRÍGUEZ / A Associaçom Galega da Língua cumpre três décadas mos-

Como começou a caminhada
da AGAL e qual é o seu esquema
de trabalho atual?
A AGAl nasce em 1981 para aglutinar as pessoas que tinham umha
estratégia reintegracionista para a
língua. Nas primeiras décadas tinha um esquema mais académico,
mas felizmente desde 2001, quando Bernardo Penabade se torna
presidente da associaçom, a estratégia muda. Dá um salto imenso
através do nascimento do Portal
Galego da língua (PGl) na Rede,
e passamos do jogo académico ao
jogo de impacto social. Quer dizer,
nom queremos convencer filologicamente, senom que queremos
chegar às pessoas da rua. A mesma estratégia seguimos agora:
tentar chegar ao cidadao comum
e, mais do que tentar convencer,
simplesmente mostrar que nós vivemos a língua assim, vai-nos bem
e é uma forma fantástica de vivêla: nom fai falta ser filólogo ou para-filólogo, nem saber em que século nasceu. Só gozar dela.

der a estratégia reintegracionista para além da 'borbulha' compostelana. Segundo conta o seu presidente Valentim R. Fagim nesta entrevista com o NOVAS DA GALIZA, o objetivo é romper o guiom que nos tem sido imposto, e desfrutar descobrindo as possibilidades e vantagens competitivas do galego na Lusofonia.
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trando aos galegos e galegas a força mundial da sua língua. Nos últimos tempos, o trabalho da AGAL fugiu do ámbito académico para se concretizar em produtos funcionais e materiais pedagógicos que cheguem a toda a gente e esten-

Que produtos tirastes com
esta mudança de gestom?
Tentamos fazer mui pouco de filologia e criar produtos de impacto.
Por exemplo, além da loja na Rede
ou a editora, trabalhamos com os
OPS, serviços para que os rapazes
e raparigas de Secundária saibam
que a sua vantagem competitiva,
no Estado espanhol ou na Europa,
é a língua, sem entrarmos em
questons de identidade. Estes cursos abrem muitas portas na luita
contra o preconceito de que o galego nom vale para nada. Para
além disso, ainda estám os cursos
aPorto e estamos a trabalhar em
mais produtos que nom fiquem na
casa, quer dizer, que nom sejam
apenas para nós mesmos. Pensamos que é um erro fazer sempre
produtos para os convencidos: há
que ultrapassar isto porque fazer
cousas com a gente que está do
nosso lado todo o tempo nom fai
sentido; acabaríamos por ser um
clube fechado, e nom interessa.

Desde que mudou o rumo da
AGAl, já figemos uns 130 sócios e
tendo em conta que somos uns
400, está bastante bem. O mais interessante é que nos comunicamos
com cada sócio novo e lhe oferecemos a possibilidade de ser entrevistado no PGl. E muitas destas
pessoas que chegam novas nom
som filólogas! Som pessoas mui
práticas, que som felizes vendo o
galego como umha língua mundial. Quando um galego ou umha
galega descobre que pode perceber o que canta Caetano veloso, ou
ler um livro de Pepetela, ou ver um
filme brasileiro em versom original, muitas vezes há um shock.
Nom é umha experiência religiosa,
mas rompe o guiom que sempre
nos ensinárom: “o galego é um
idioma só da Galiza e vale para o
que vale”. Mas estám a descubrir
que vale para muito mais do que
isso, nom é só nosso, e que há um
monte de produtos culturais que
podem empregar. Por isso o reintegracionismo é divertido; é mais divertido viver o galego como sendo
umha língua mundial que vivê-lo
como sendo apenas nós.

Falas de umha abertura à sociedade galega. Como trabalhades
para sair do eixo Corunha-Vigo?

Umha das maiores críticas que
se fai ao reintegracionismo é o
excessivo emprego de formas

“queremos chegar ao
senso comum da gente,
nom convencer
filologicamente”
“é importante que os
rapazes aprendam
que a sua vantagem
competitiva é a língua”
lisboetas, esquecendo que há
léxico próprio do galego...
Eu sou a favor do emprego do léxico galego, mas todo é um jogo
de pedagogia. Quando temos umha forma genuína, nom fai falta ir
ao português do Brasil ou ao lisboeta. Agora, quando nom a temos, há que trabalhá-lo. Por
exemplo, prefiro empregar a palavra 'concelheiro' em vez de 'vereador', mas com 'jubilaçom' por 'reforma' nom o tenho tam claro, já
que a primeira vem do castelhano. É um perigo cair no populismo de fazer um galego que a gente fale, porque este pode estar totalmente castelhanizado, mas
também nom fai sentido fazer, por

exemplo, um jornal que a gente
nom leia porque nom o entende.
Nom vale todo, porque daquela
nada vale. Quer dizer, há que trabalhar de um ángulo pedagógico,
jogando com diferentes formas e
combinando-as. É umha tarefa
mui difícil, mas fascinante.
Porque achas que na Galiza continuamos a viver de costas viradas a Portugal? Nom falo apenas
de política económica ou lingüística, senom do ámbito social...
A maioria das cousas que fazemos som assim porque há umhas
elites que marcam as linhas a seguir, e som elas as que vivem de
costas à lusofonia. Se daqui a cinco anos estas elites, governos, e
os meios de comunicaçom jogassem o trunfo da lusofonia, toda a

sociedade galega teria curiosidade por este tema. Infelizmente,
nunca apostárom por isto, nom
sei se por falta de visom, ou o medo excessivo do espanholismo.
Mesmo as próprias elites nacionalistas galegas obviáron a lusofonia, quando é um facto que se
trata de um reforço para a identidade nacional e para a língua galega. Por outro lado, em política
lingüística estou ao tanto de mudanças, sobretodo no que se refere à gente das equipas de normalizaçom municipais e escolares,
que começam a tomar a lusofonia como um reforço para a língua. Nom falo das altas estruturas, mas sim dos trabalhadores e
trabalhadoras que descobrem que
temos umha oportunidade tremenda, na qual ganhamos todos.

cultura
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efeitos da ‘austeridade’ sobre a cultura

A Junta elimina o Xuventude
Crea 2011 e nom confirma a sua
continuidade para mais anos
ANTIA R.G. / As XXIII Jornadas
de BD de Ourense vivem a sua
ediçom mais precária este 2011.
A cita dos quadrinhos na Galiza
é realizada este ano -do 4 ao 18
de Outubro- baixo mínimos, graças à ajuda dos autores e autoras e das aficionadas e aficionados ao género e ao trabalho voluntário da organizaçom.
Para além disso, a começos do
mês a Junta anunciava a sua decisom de nom convocar este ano
os prémios Xuventude Crea. Estes galardons, antes chamados
Gz Crea e nascidos no seio das
jornadas de BD ourensá há 25
anos, premiavam os melhores
trabalhos de autores amadores
de quadrinhos; dos novos desenhadores e desenhadoras (Pre-

mio Tesoira); dos autores de teatro; música; poesia; artes plásticas; relato breve; graffiti: cartazes; desenho de jóias; monólogos; e videocriaçom. Segundo
confirmou a Conselharia de Trabalho e Bem-estar, os galardons
dedicados aos criadores e criadoras novas e considerados os
mais importantes do País, estám
numha fase de “reformulaçom”,
e, segundo asseguram em CulturaGalega.org, ainda nom está
concretizada a fórmula da convocaçom para o ano 2012, a
quantia nem as categorias que
serám premiadas.
No ano 2010 este certame contou com um orçamento de 200
mil euros, do qual, perto da metade foi para o Prémio Tesoira.

levava anos desenvolvendo trabalhos de divulGaçom e formaçom

Protestam polo encerramento
do centro de artesanato viguês
ANTIA R.G. / Cesteiros e cesteiras
viguesas levam várias semanas
trabalhando na rua em protesto
polo encerramento do Centro de
Artesanato Tradicional (CAT vigo), que no passado 31 de Agosto trancou as suas portas por decisom da Concelho que dirige
Abel Caballero, do qual depende.
O CAT levava anos desenvolvendo trabalhos de formaçom, investigaçom, divulgaçom, recupe-

raçom e posta em valor do património etnográfico galego, pondo
especial atençom à cestaria. Da
sua direçom também era coordenada a feira de produtos artesanais desenvolvida os primeiros sábados de cada mês na cidade.
Nas primeiras semanas após
as eleiçons municipais, Caballero decidiu transferir o CAT da
área de Património à Concelharia de Cultura, de que é titular

Isaura Abelairas, e a finais do
mês de agosto tomou a decisom de fechá-lo, porém, isto
ainda nom foi feito público polo regedor viguês. A Concelharia de Cultura viguesa está a
protagonizar alguns dos mais
importantes recortes orçamentais municipais, como som a reduçom dos horários de visita às
jazidas arqueológicos de Mirambell e O Castro.

carta aberta de Protestos

A banda desenhada
alia-se contra os cortes
ANTIA R.G. / Os criadores, livrei-

ros, editores e os leitores e leitoras de BD rejeitam a suspensom de ajudas a publicaçons e
jornadas realizada por parte da
Junta, numha carta aberta que
já assinárom por volta de 450
pessoas. Para além disso, a
Junta nom convocará o Prémio
Xuventude Crea em 2011, e nom
confirma a sua continuidade
para próximos anos.
Umhas 450 pessoas entre autores, livreiros, editores, críticos e
leitores e leitoras assinam a carta aberta de protesto contra os
recortes realizados à banda desenhada por parte da Conselharia de Cultura da Junta da Galiza, que dirige Roberto varela. Segundo esta carta, que pode ler-se
na rede, os seus assinantes nom
vivem alheios à crise económica,
e som conscientes de que os recortes orçamentais estám a ser
aplicados em todos os ámbitos,
porém, oponhem-se “frontalmente a que, neste contexto, o

suporte da cultura seja visto polos nossos poderes públicos como algo diretamente prescindível”. Também som denunciados
os nom cumprimentos da Junta
com os criadores, nomeadamente o anúncio feito nos média, em
Fevereiro de 2010, do destino de
um orçamento de 600 mil euros
para a banda desenhada, que
nunca se chegou a fazer; assim
como a conversom das ajudas à
criaçom da BD em prémios, facto que, por enquanto, tampouco
foi concretizado.
Na carta denuncia-se o abandono à cita decana da BD na Galiza, as Jornadas de Ourense, o
esquecimento do Prémio Xuventude Crea (antes Gz Crea e originalmente o certame destas Jornadas), a “decisom aparente” da
Junta de deixar de adquirir este
ano bandas desenhadas para as
bibliotecas e a eliminaçom de
ajudas para o desenvolvimento
de atividades das associaçons
culturais, assim como à normalizaçom da língua.

secretÁrio Geral de Política linGüística é forçado a retificar

Descontentamento popular força a
Junta a restaurar as ajudas para os
livros de texto e a promoçom da língua
ANTIA R.G. /Após as críticas recebidas ao suspender as subvençons este ano, finalmente,
o secretário geral de Política
linguística, Anxo lorenzo,
anunciou no Parlamento a
continuidade destas ajudas para 2012 no que se refere à ediçom de livros de texto em galego e às equipas de normalizaçom municipais. Segundo

lorenzo, o departamento que
dirige prevê desenvolver duas
convocaçons a este objeto.
Além disto, no caso das ajudas
aos concelhos, a convocaçom
será para 2011-2012, de jeito
que as entidades locais poderám imputar os gastos já realizados este ano à mesma.
No mês passado o NOvAS DA
G AlIzA falava do propósito do

Governo Galego de terminar
com estas ajudas, o que fixo
que entidades como a Coordenadora de Trabalhadores e Trabalhadoras de Normalizaçom
linguística (CTNl) denunciassem o perigo de desaparecimento dos 60 serviços de normalizaçom municipais que ainda se mantenhem, apesar da situaçom de precariedade.
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Pedro nimo nom defrauda em berlim

arcade inforhouse consolida Posiçons
A canteira compostelana de triatlo
continuou a demonstrar o seu enorme
potencial nos últimos dias do verao. A
meados de setembro conseguiu o primeiro posto no Campeonato de Espanha de Triatlo realizado na Crunha, situando vários atletas no pódio.

Em Berlim correu-se no passado mês a
maratona mais rápida da história, e o
atleta galego Pedro Nimo confirmou a
total recuperaçom das suas lesons com
umha grande atuaçom. Entrando como
sétimo na geral e segundo europeu, Nimo aguentou um ritmo infernal.

Seis conferências em marcha…
isto sim que é moinhada
XERMÁN VILUBA / Umha conferência por si só nom é nada,
mas seis conferências lNB batendo juntas... isso sim que é
moinhada! Arrancou a nova
ediçom da liga Nacional de
Bilharda a lume de caroço disparando do peirao de Burela na
conferência mae do Nordeste.
A serpente multicor mudou de
forma para se converter num
descomunal tabeirom ferido e
lançar-se às águas embravecidas do Cantábrico para rodear
o país inteiro. Equipas com palanadores e palanadoras botam-se à rua e às silvas para enfrentarem a tarefa brutal de levar adiante esta grande travessia sem vento nas costas, quer
dizer, sem ajudas institucionais, mas sim com o sangue a
ferver nas veias. Assim, um ano
mais, as bilhardas voltam sair
às pistas com a vacina da carragem e da paixom dispostas
a demonstrar e demonstrarnos, que somos capazes de fazê-lo, graças às alianças feitas
por todo o país e também fora
com entidades independentes
e afins à nossa filosofia de com-

Dépor e Celta enfrentam
os seus fantasmas
bate. Os centros sociais e entidades privadas achegam o seu
grao de areia conformando um
descomunal tecido bilhardeiro
que começa a fazer tremer o inimigo, que pensa poder asfixiar-nos com a sua miserável
política antigalega como figérom durante o franquismo com
o mítico fugido lois Trigo, o
Gardarrios, que foi crivado de
balas a traiçom no ano 1948
junto com a sua companheira
Engracia noite numha horta de

lourenzá. A mui poucos metros dali, a lNB realizou este
mesmo mês de outubro o seu
mítico Aberto da Fava, onde foi
homenageada a figura deste referencial guerrilheiro com umha leitura de poemas e com a
sua foto presidindo a praça
desta vila luguesa. Como parte
da homenagem o ganhador levou um exclusivo pack de favas O´Gardarrios, as favas de
um rebelde... Bilharda sempre,
adiante com o varal!

REDAÇOM / A liga avança, também em segunda, e o que acontece já conta muito. Assim o vem
Celta e Dépor, que nom querem
deitar a um lado as expetativas
de ascenso, e olham já para a tabela classificadora com muitíssima atençom. Ao fecho desta ediçom, os herculinos preparavam o
choque contra o Alcoiano procurando polir um dos seus defeitos
de início de liga: o nervosismo
dos primeiros minutos, que se
saldava com golos chave do contrário. 'Há que arrancar sempre
bem posicionados e colher confiança aos poucos', manifestou o
guarda-redes Dani Aranzubia.

No sul, a equipa olívica briga
contra os seus particulares fantasmas: a dificuldade de ganhar na
casa. Balaídos, onde a pressom
aumenta e onde concorre um público exigente, devesse ser um fortim para uns vigueses decididos a
ascender. Preparando o jogo contra las Palmas, Paco Herrera advertiu contra o potencial ofensivo
dos insulares e pediu calma: 'pedem-nos postos altos e resultados
perfeitos cedo demais', declarou o
treinador, descarregando de pressom à equipa. Porém, assumiu
parte das críticas ao reconhecer
que é precisa 'ainda mais agressividade no terreno de jogo'.

autodetermiNaçom

atlas histÓriCo

o CoNto do apalpador

direito de
autodetermiNaçom,
um poteNCial demoCrátiCo
texto de henrique del Bosque
Zapata, prologado por uxío-Breogán diéguez Cequiel
editam: Causa Galiza e a fenda
8 euros (com os gastos de envio)
Breve e acessível manual sobre
o direito de autodeterminaçom e a
sua aplicaçom na Galiza
Versom em norma aGal e raG

atlas histÓriCo da GaliZa
e do seu Contorno Geográfico e Cultural
texto de josé manuel Barbosa
design Gráfico e ilustraçom de josé
manuel Gonçales ribeira
50 euros (gastos de envio incluídos)
edita: edições da Galiza
amplo percurso pola história da Galiza através dos diferentes mapas de cada etapa a toda a cor

textos de lua sende e
alexandre miguens
ilustraçons de leandro lamas
15 € (gastos de envio incluídos)
editam: edições da Galiza e
a fenda editorial
Cuidada ediçom para crianças
que aborda a figura do mítico
personagem natalício
34 páginas, 12 ilustraçons,
tampas duras

solicita-os em: encomendas@novasgz.com ou no telefone. 692 060 607
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Continua a polémica polas
declaraçons anticapitalistas
de o ex-sportinguista Poves

terceira vitória consecutiva na bandeira da concha Polo rías baixas

Acaba a época de trainhas
ISMAEL SABORIDO / A terceira
vitória consecutiva na Bandeira da Concha da S.D.R. Rías
Baixas, o quinto posto de
S.D.R. Tirán na liga San Miguel
e a assistência de duas trainhas ao play-off de ascenso,
confirmam umha boa época
das tripulaçons galegas.

No dia 18 de setembro finalizou oficialmente a época de
trainhas com um balance bastante positivo para o remo galego. O nosso representante na
ACT, Tirán, conseguiu a melhor classificaçom da sua história na máxima categoria alcançando a quinta posiçom, para
além de ganhar a sua primeira
bandeira ACT, na XXI Orioko
Estropadak. A boa atuaçom de

Tirán em trainhas já se via vir,
logo do bronze conquistado na
primavera no campeonato estatal de trainerinhas.
Por outra banda, na liga Galega impôs-se com muita claridade o C.R. Amegrove, depois
de vencer em todas as provas
pontuáveis. A pesar do seu domínio na liga galega, os grovenses renunciárom um ano mais a
luitar polo ascenso, possivelmente polas condiçons que impom a ACT a respeito do número mínimo de remeiros próprios
e da canteira que remam em cada tripulaçom. As duas praças
que correspondem Galiza, fôrom ocupadas polo segundo e
terceiro classificado da liga,
Chapela e Cabo da Cruz, respetivamente. Por primeira vez

dous clubes galegos assistiam
às regatas play-off de ascenso,
conseguindo uns meritórios,
ainda que discretos resultados,
nom conseguindo nengum deles o ascenso.
Quanto à trainha feminina da
S.D.R. Rías Baixas, ganhou por
terceira vez consecutiva a Bandeira da Concha, quer dizer toda as ediçons que existírom até
o dia de hoje. A única nota negativa, foi que as galegas nom
conseguírom revalidar o seu título de campeoas da liga, entre
outros motivos por umha modificaçom da normativa, que incrementava o número de deslocamentos das galegas prejudicando o seu rendimento e que
procurava unicamente romper
a sua hegemonia.

REDAÇOM / Em Compostela ainda se lembram as contundentes
declaraçons do focense Ignacio
González Pacios, 'Nacho', ao confessar a sua lealdade nacional galega e rejeitar a sua participaçom
na seleçom espanhola. O compostelanista padecera umha acossa
mediática semelhante à do barcelonês Oleguer Presas, independentista catalám que aproveitara
a sua militáncia no Barça para se
solidarizar com muitas causas populares. Agora o turno da polémica chega-lhe a Javi Poves, futebolista madrileno e ex-jogador do
Spoting de Xixom que deixa o futebol por 'ódio' ao capitalismo.
Movido por fundas convicçons
anticapitalistas, o madrileno nom
só declarou a sua oposiçom rotunda ao desporto espetáculo e aos
sujos negócios que o acompanham. Também se atreveu a pendurar as botas, num gesto mui mal
compreendido pola imensa maioria de companheiros e treinadores
que escuitárom a notícia. “Nom recebim chamada nenhuma de qualquer futebolista de primeira”, manifestou na imprensa comercial.
“Há treinadores mui de acordo comigo, mas vivem do que vivem e
nom podem falar”, sentenciou.
O primeiro 'boom' mediático de
Javi Poves chegou em agosto:
anunciava o seu abandono do futebol com apenas 24 anos e umha

carreira prometedora nas fileiras
da equipa asturiana. Manifestava
também que rejeitara o presente
do seu clube, um carro a cada jogador, por lhe parecer “luxo inecessário”. Nem os salários, nem
os orçamentos dos clubes, nem o
negócio da mídia pareciam a Poves “legítimos” num mundo acossado por desigualdades e pobreza. As suas declaraçons ainda se
figérom mais intensas ao confessar que o movimento 15M lhe pareceu “insuficiente”. “Os bancos
havia que queimá-los”, ratificou.
As suas promessas tornáromse factos a inícios de outubro.
Numha nova entrevista concedida na imprensa comercial, Poves
anunciava a sua marcha a Senegal lutar contra a pobreza. “Há
que recuperar os valores dos avôs
-continuava. Solidariedade, ajuda
e humanidade”. Para Poves, os
valores do mundo ocidental nom
permitem um trabalho solidário,
e por isso escolhe África. A um
tempo, e ante o estupor da imensa maioria do jornalismo desportivo, declarou a sua aposta por
umha vida austera -com 1.000 euros um futebolista deveria viver
perfeitamente- e desvendou a surpresa familiar causada pola sua
decisom. Os efeitos da crise, por
vezes inesperados, chegam à liga
espanhola, que nom por acaso se
rebatizou como 'liga BBvA'.
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educar crianças na sexualidade

para ‘profes’ de primária
BEATRIZ SANTOS

Como o mês passado esta secçom dedicou um breve esboço à Educaçom sexual na etapa infantil, este número vai
estar dedicado à Educaçom sexual na
etapa de primária, concretamente aos
últimos anos desta etapa.
Da mesma forma que no número anterior, é tomando como guia “O livro
dos sexos”1, onde Piaget e Inhelder escrevem: “Por volta dos dez ou doze
anos, as crianças tornam-se reflexivas
e capazes de tratar problemas mais
complexos. Pensam por si mesmas, enganando-se ou nom, e o seu pensamento estende-as além do presente ou do
imediato, para o passado e o futuro… .
… Estám, pois, razoando sobre algo
mais que aquilo que tenhem diante e,
assim, utilizando combinaçons dos diversos possíveis, chegam a conclusons
que desbordam o imediato. É o processo do real concreto ao formal abstrato”.
Parece, portanto, o momento ideal
para entrarem em contacto com determinados conceitos. A base conceptual
da Educaçom Sexual é, evidentemente, O facto sexual humano e os conceitos que de ele partem. Para começar a
“pensar” no sexo podem valer simplesmente estes três: Sexuaçom, sexualidade e erótica2.
Sexuaçom: Pequeno esboço de como nos vamos tornando seres sexuados, de como nos vamos convertendo

entrelinhas
BELÉM GRANDAL / Tintimám,
revista que nasce em vigo, lá polo ano 1984, nove anos após a
morte de Franco, numha época
de crise e reconversom industrial e como seu próprio diretor
Xavier Moreda exprime, durante umha “transiçom-sem-fim”
ou “traiçom-sem-fim”, com o intuito de proporcionar visibilidade a umha criaçom e realidade
cultural e artística própria do
habitat natural em que surge e
se desenvolve, e que, nos anos
de obscuridade fascista-terrorista fora manifestamente silenciada, ocultada, marginalizada
e isolada. Precisava pois, a partir desse momento, ser veículo
de expressom e comunicaçom
através da palavra, imagens,
sensaçons, formas e cores, toda
umha diversidade que rompes-

em homens e mulheres ao longo de toda a vida. Durante todo o tempo que
vivemos somos sexuados, queiramos
ou nom.
Sexualidade: vivemo-nos como sexuados em masculino e feminino. Significados. Igualdades. Diferenças. Como cultivar esta ideia.
Erótica: Aproximaçom ao mundo
das sensaçons, desejos, emoçons e sentimentos.
Todo isto deveria implicar a perfeita
diferenciaçom entre o conceitos sexo,
reproduçom e prazer, portanto deveria
servir para fazer-se à ideia de que estamos perante um campo de conhecimento que pode ser pensado de forma
organizada.
Se se conseguisse fazê-lo de jeito organizado e em diferentes níveis de
complexidade ao longo do ano, com
certeza que íamos facilitar muito ao
alunado a compreensom da temática.
Por outra banda se conseguíssemos
ter continuidade nas diferentes etapas,
talvez fosse possível que resolvessem
por si mesmas e por si mesmos parte
dos conflitos com os quais, sem dúvida, vam ir topando antes ou depois.
Ambicioso, talvez. Possível, também.
1. O lIBRO DOS SEXOS. Educaçom Sexual
v. Guia para o professorado. 1ª e 2ª parte.
E.Amezúa e N.foucart.
2. Ao respeito acaba de sair um curso para o
professorado na plataforma virtual do Sindicato da CIG.

a criança natural

Partilhar leito com filhos e filhas

Coleitamos porque gostamos
MARIA ÁLVARES

Antes de começar com o artigo é importante
esclarecer o que é o coleito, umha palavra conhecida por muitas maes e muitos pais, mas quase alheia ou mesmo estranha para o resto da
populaçom adulta, simplesmente porque nom
o praticou com os seus pais.
As pessoas que agora temos vinte, trinta ou
quarenta anos nom partilhamos leito com os
nossos pais, somos das primeiras geraçons da
humanidade que aprendemos a dormir sozinhas num berço enorme afogadas nos nossos
choros e longe do calor materno. As nossas
maes crérom (porque lho figérom crer expertos de renome) que o melhor para nós era dispor de um berço independente num quarto
afastado para assim converter-nos em seres
autónomos e independentes, para além de permitir aos pais continuar a dormir como antes e
poderem estar descansados e prontos para render na sua jornada laboral à manhá seguinte.
Mas esta tarefa nom foi singela, estivo acompanhada de choros, turnos entre ambos os pais
para acompanhar a criança, cantigas inumeráveis e visitas ao pediatra para saber por que
nom dormíamos a noite toda.
Assim, a palavra coleito (partilhar leito) nom
estivo no vocabulário da maior parte da populaçom nascida a partir dos anos 50 nos países
ocidentais, pois foi umha populaçom influenciada por um tipo de criança importada dos
EUA, baseada no rendimento laboral e no leite
artificial para incrementar os benefícios da industria alimentar. Para além disto todo, também existe um importante componente machista: o homem queria desfrutar em exclusiva

da sua companheira, sem partilhá-la nem sequer com o seu filho, e poder desfrutar dos seus
encontros sexuais com a mesma frequência.
Agora há profissionais do ámbito médico,
psicológico e pedagógico que desfiam estas
premissas. Baseando-se em estudos científicos descobrírom que as crianças que dormem
com os seus pais tenhem menor risco de morte súbita (um mal que nom sofre a populaçom dos países subdesenvolvidos, onde nunca deixárom de dormir com as crianças).
Aliás, estes estudos determinárom que o coleito favorece a lactaçom a demanda e, portanto, um melhor desenvolvimento fisiológico e neurológico da criança.
Assim as cousas, muitas maes aferram-se a
estes estudos, aos pediatras (Carlos González) e às psicólogas (Rosa Jové) para justificarem diante das amigas, colegas de trabalho, maes, vizinhas e conhecidos que as julgam sem nem sequer se envergonharem
(muitas sem crianças), porque decidem dormir com as suas filhas e filhos. Outros nem
sequer o reconhecem porque lhes provoca
um sentimento de culpabilidade.
Mas deixando estudos científicos e profissionais a um lado, o coleito nom é mais que um
prazer, para a mae porque dorme mais tempo,
tranquila, quente e aleita a sua criança a demanda na fase do sono e, com certeza, para a
criança que se sente protegida, segura e pode
dispor do seu alimento quando quiger e encontrar consolo ao momento de acordar.
A partir de agora nom contarei a ladainha
de benefícios que implica o coleito, só direi a
minha verdade: decidim coleitar porque gosto e o meu filho também!

tintimÁm, ressurGe um referente da década de ‘80 como revista de Grande formato Para toda a lusofonia
se umha monótona e pobre uniformidade até entom imposta. A
monotonia e seriedade que marcárom toda umha época. Branco e preto apenas como reminiscências desse mundo das sombras e da ignoráncia em que ainda costumava e costuma a se
desenvolver o nosso povo, já
que, se em ocasions a superfície
e translúcida, o fundo continua
enchido de borralha, a borralha
dos poderes estabelecidos pola
força da sem razom.
vinte e sete anos depois, sob
a batuta do Xavier Moreda como diretor e da diretora de arte
e desenhadora Eva Miranda,
emerge de novo Tintimám,
também em momentos de crise, mas querendo evocar umha
vontade universalista inerente
a todo tipo de artes visuais, es-

téticas, produtivas e em definitiva, criativas, neste mundo da
globalizaçom.
É assim que ecoa por toda
parte, rompendo primeiro com
o isolacionismo linguístico para
se aproximar ao mundo extenso
da lusofonia com mais de 240
milhons de pessoas falantes de
português. Esta é a internacionalizaçom e globalizaçom de
que precisamos para construirmos um mundo justo e solidário, do lugar em que moramos,
do nosso habitat natural para
nos aproximar a todas as pessoas, em qualquer um lugar do
mundo, sem exclusons, evitando qualquer controlo das elites
a condicionarem um jeito de ser,
fazer, construir, criar, recriar e
desenvolvendo ao máximo todas as potencialidades e capaci-

dades imaginativas e criativas
dos seres humanos.
A elegáncia e refinamento de
Tintimám mostra-se às claras
através dum formato e desenho
inovadores que, com grande delicadeza e minuciosidade, organiza e conjuga conteúdos, desenho, imagens, formas e cores
exprimidos através de multidom
de sensibilidades e espaços artísticos, oferecendo um espetáculo soberbo que acovilha no
seu seio ambientes diversos,
quer gastronómicos, fotográficos ou paisagísticos, quer de arquitetura, bandas desenhadas
ou moda, quer literários ou históricos, de recuperaçom da nossa memória histórica. Mas sem
deitar fora como o seu próprio
diretor afirma “o otimismo necessário para construirmos pro-

jetos baseados na mesma utilidade da Memória contra o presentismo e o apoliticismo ativo”.
O número três desta revista já
saiu do prelo e está a ser distribuída para além de na Galiza,
em Portugal, no Brasil, em Euskal Herria, nos Països catalans e
mais algumhas zonas da Península Ibérica. Está a ter muito boa
acolhida e ótimas críticas entre
aquelas e aqueles que já a tenhem nas suas maos e desfrutárom e desfrutam das suas páginas, sabendo que, quem é sábia
ou sábio gosta de acrescentar os
seus conhecimentos e libertar
sensaçons e emoçons a vibrarem
com maior ou menor intensidade, mas sempre garantindo que,
os produtos de boa qualidade jamais tenham de sofrer nem manipulaçons, nem transgênias.

temPos livres
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que fazer
28, 29 e 30.10.2011 / OBRADOIRO DE TEATRO DO OPRIMIDO / Na sede de Acsur Galiza (Avda. Fisterra, 268, 2º D,
Local A). CORUNHA

18.10.2011 / NOITE POÉTICA
/ 21:00 no C.S. Vagalume
(Rua Nóreas, 5). LUGO
18.10.2011 / PICAVERSOS /
De 21:00 a 22:30 no bar Modus Vivendi (Praça de Feijóo). COMPOSTELA

Ministra o Grupo Teatro Oprimido Porto, organiza Acsur Galiza.
Inscriçom, antes do dia 22, no
endereço de correio electrónico
galiza4@acsur.org.

Sobre o lema ‘Feridos’. Ciclo de
leituras poéticas coordenado por
Branca Novoneyra Olalla Cociña.
Entrada a dous euros.

19.10.2011 / PROJEÇOM DE
20 AÑOS NO ES NADA /
18:00 / PALESTRA DE ALBERTE DE ESTEBAN / 21:30
na Faculdade de Ciências da
Educaçom (Campus Norte).
COMPOSTELA
Apresenta X. lois Gutiérrez. No
Ciclo de cinema e história ‘En
Transición’. Organizam A.C. Sine
Nomine e Nova Escola Galega.

19.10.2011 / MERCADINHO
DE TROCO E DOAÇOM /
19:30 na Praça Maior. LUGO
Organiza C.S. vagalume.

19.10.2011 / PROJEÇOM DE
O AFÁM DO LUCRO E O
MURMÚRIO DO VENTO, DE
JOHN GIANVITO / 21:30 no
C.S. O Pichel (Rua Santa Clara, 21). COMPOSTELA

29.10.2011 / CASTANHAÇO
ROCK / 17:00 no Mercado Gadeiro. CHANTADA

no bairro de Palavea

mês de outubro com atividade quase diária
no novo centro social okupado da Corunha
okupado desde o mês de julho, o
C.s.o.a. palavea, continuador da
despejada Casa das atochas, vai
pondo em andamento diferentes
atividades e obradoiros que enchem outubro de programaçom
cultural, assembleias e concertos,
ademais de seguir com as tarefas
de acondicionamento do prédio.
todas as atividades se realizam no

centro social, antigo internado,
que está na estrada N550 (a Compostela), número 31, no bairro corunhês de palavea.
programam obradoiros de malabares (terças e quintas-feiras às
18:00), artes plásticas (quartasfeiras às 17:00), ioga (segundasfeiras às 19:00) e teatro (nos dias
22 e 29 às 17:00).

c.c. a calexa

Organiza o Cineclube de Compostela. vOSG.

mostra de
cinema em
monforte

20.10.2011 / PROJEÇOM DE
SEPTIEMBRE DEL 75 / 18:00
/ PALESTRA DE FLOR BAENA / 21:30 na Faculdade de
Ciências da Educaçom.
COMPOSTELA
Apresenta víctor Manuel Santidrián. No Ciclo de cinema e história ‘En Transición’. Organizam
A.C. Sine Nomine e Nova Escola
Galega.

21.10.2011 / MANIFESTAÇOM
CONTRA A AUTORIZAÇOM
AMBIENTAL A ENCE E ELNOSA / 20:30 na Ferraria.
PONTE VEDRA
Convoca Associaçom Pola Defefesa da Ria (APDR).

21.10.2011 / CEIA VEGANA /
21:30 no C.S. Vagalume.
LUGO
21 e 22.10.2011 / III CURSO
DE FORMAÇOM SOBRE O
PATRIMÓNIO LÚDICO / Desde as 17:00 da sexta-feira no
IES. MELIDE
Sobre jogo e desporto tradicional
e educaçom. Organizam a Associaçom Galega do Jogo Popular e
Tradicional e Nova Escola Galega.

sÁbado, 22 de outubro

Grelo folc volta a monfero
a associaçom Cultural o abordelo organiza, na noite do sábado, 22 de outubro, o Grelo folc
no mosteiro de monfero.
a festa começa às 22:00
com a leitura do pregom, a cargo de Xosé manuel pereiro (exmembro do grupo radio océa-

Aulas de baile tradicional (por
luis Prego), canto tradicional
(Xabier Díaz), gaita (David Bellas) e percussom tradicional (lola de Ribeira). Organiza Maghúa
Cantareiros.

22.10.2011 / CÍRCULOS POÉTICOS ABERTOS / 21:00 no
C. S. Gomes Gaioso (Rua Marconi, 9). CORUNHA

no, escritor e jornalista). Vam
atuar os grupos ondas martenot (tributo a lois pereiro), os
modernos, Cuchufellos e estimaba que Viñeras. ademais, a
charanga os Veraneantes vai
estar tocando polo campo da
festa entre atuaçom e atuaçom.

Vilarmaior). PONTE D’EUME
Inscriçom no correio electrónico
info@alvarella.com.

23.10.2011 / MANIFESTAÇOM
‘SIM, EXISTEM ALTERNATIVAS! EM DEFESA DO EMPREGO E DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS’ / 12:30 na Alameda. COMPOSTELA

Bilhete a 3 euros. No XIII Aniversário da Fundaçom Artábria.

Convoca a CIG.

22.10.2011 / MONÓLOGO DE
QUICO CADAVAL / 22:00 no
C. S. Artábria (Travessa de Batalhons, 7 - Esteiro). FERROL

25.10.2011 / OBRADOIRO DE
LÍNGUA DE SIGNOS / 21:00
no C.S. Vagalume. LUGO

Organiza a Marcha Mundial das
Mulheres.

Bilhete a 3 euros. No XIII Aniversário da Fundaçom Artábria.

22.10.2011 / I OBRADOIRO
MAGHÚA DE FOLCLORE GALEGO / 09:00 no IES Universidade Laboral (Rua Salvador Allende). COLHEREDO

22 e 23.10.2011 / OBRADOIRO DE INICIAÇOM À MICOLOGIA / Desde as 10:30 do
sábado no Albergue Alvarelha (Breanca Doronha, s/n -

26.10.2011 / PROJEÇOM DE
A MIRADA DE ANNA / 18:00 /
PALESTRA DE MÓNICA BAR
/ 21:30 na Faculdade de
Ciências da Educaçom.
COMPOSTELA

21, 22 e 23.10.2011 / OBRADOIRO DE TEATRO DA OPRIMIDA / Desde as 18:30 da
sexta-feira no Centro Social
de Valadares (Estrada geral
de Valadares, 261). VIGO

também convocam um hackmeeting no fim-de-semana do 21, 22
e 23 de outubro, e um concerto
solidário com o C.s. atreu no sábado, dia 29, a partir das 20:00.
ademais, todas as semanas há assembleias da casa (quintas-feiras
às 20:00) e, na sexta-feira 29 de
outubro, umha assembleia de
mulheres (às 12:00).

Apresenta Mercedes González.
No Ciclo de cinema e história ‘En

o Cine Clube a Calexa de monforte de lemos prepara a sua Xi
mostra de Cinema, que se vai
desenvolver do dia 17 ao 25 de
outubro nos multicines hollywood (rua ramón otero pedraio, 31 - monforte). o programa ainda está por concretar,
ainda que umha das jornadas
vai estar dedicada à projeçom
de curtas-metragens de realizadores locais. todas as projeçons, dez em total, serám de
balde e a partir das 22:30.

Transición’. Organizam A.C. Sine
Nomine e Nova Escola Galega.

26.10.2011 / PROJEÇOM DE
WINSTANLEY, DE KEVIN
BROWNLOW E ANDREW MOLLO / 21:30 no C.S. O Pichel.
COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Compostela. vOSG.

27.10.2011 / MANIFESTAÇOM
POLA SAÚDE PÚBLICA /
20:00 diante do Hospital Comarcal de Val d’Eorras (Rua
Conde Fenosa, 51). BARCO
DE VAL D’EORRAS
Convoca Plataforma em Defesa
da Sanidade Pública do Barco.

28.10.2011 / FESTA DO SAMAIM / 21:00 no C.S. Vagalume. LUGO

Concertos de Reincidentes, The
locos, Habeas Corpus, Bohemian Betyars, Falperrys e Skaraiaos. Castañazo infantil com a
atuaçom de Os Tres Tenedores. II
Concurso de Cantos de Taberna,
Magusto Popular, Aberto de Bilharda e Jogos Bravus.

30.10.2011 / ATUAÇOM DE
REAL CORO TOXOS E FROLES, RAIOLA TEATRO E
CÁNTIGAS DA TERRA / 19:30
no Teatro Rosalia de Castro.
CORUNHA
No vII Ciclo de Coros Históricos
Cántigas da Terra. Com arruada
que sai do Obelisco às 18:15.

02.11.2011 / PROJEÇOM DE
SEM TEITO NEM LEI, DE AGNÈS VARDA / 21:30 no C.S. O
Pichel. COMPOSTELA
No Ciclo Desagradecidas. Organiza o Cineclube de Compostela.
vOSG.

03.11.2011 / PROJEÇOM DE
FRONTEIRAS / 18:00 / PALESTRA DE MANUEL ANDRADE / 20:30 na Faculdade
de Ciências da Educaçom.
COMPOSTELA
Apresenta Antom Nieto. No Ciclo
de cinema e história ‘En Transición’. Organizam A.C. Sine Nomine e Nova Escola Galega.

08.11.2011 / PICAVERSOS /
De 21:00 a 22:30 no bar Modus Vivendi. COMPOSTELA
Sobre o lema ‘Inocentes’. Ciclo
de leituras poéticas coordenado
por Branca Novoneyra Olalla Cociña. Entrada a dous euros.

09.11.2011 / PROJEÇOM DE
BOUDU SALVADO DAS
ÁGUAS, DE JEAN RENOIR /
21:30 no C.S. O Pichel.
COMPOSTELA
No Ciclo Desagradecidas. Organiza o Cineclube de Compostela.

12.11.2011 / FESTIVAL A REBUSCA / 11:00. MACEDA DE
TRIVES
Concertos de Kumpania Algazarra, A Compañía do Ruído,
Cuchufellos, King Mokadi, zurrumalla e DJ El Gadze. Novo
Circo com Assircopatas e Asacocirco. Passa-ruas com Kumpania Algazarra e Sonoros da
Corcoba. Obradoiros e atividades todo o dia.
ENVIA CONVOCATÓRIAS ao
correio agenda@novasgz.com
antes do dia 12 de cada mês.
Anuncia os teus atos
no NOVAS DA GALIZA.

Novas da Gali

a

apartado 39 (15701) Compostela

tel. 692 060 607 info@novasgz.com

samuel l. parís

seu cérebro
estÁ-se
retorcendo
como um saPo

r

quico cadaval, diretor de teatro e contador de histórias

“O caráter cíclico do capitalismo devolveu
toda a atualidade à Ópera dos Três Reás”
RAQUEL RÍOS E DAVIDE DO ARROIO / Dezanove mil setecentos espetadores convertêrom a Ópera dos três reás na obra mais vista da
história do Centro Dramático Galego (CDG). Quico Cadaval foi o
encarregado de lhe dar forma cénica à crítica ao capitalismo berlinense dos anos 20 de Bertolt Brech e Kurt Weill que cada ano en-

Estamos a falar do espetáculo
mais visto da história do CDG.
Grande satisfaçom, mas também
grande responsabilidade?
Pois sim, é umha grande responsabilidade que já acabou no dia 1
de outubro. Rematamos em Narom, com o auditório cheio de gente que estivo reloucando e celebrando os números musicais e as
frases míticas da Ópera dos Três
Reás como a que diz: “os poderosos do mundo sabem criar miséria, o que nom suportam é vê-la
diante da sua casa”.
Quais som para ti os principais
atrativos d´A Ópera dos Três Reás que chamam o público?
Os principais atrativos som umha
partitura musical extraordinária,
feita por Kurt Weill para dinamizar
o bom gosto berlinense dos anos
20, e a história de umha personagem, Mackie da Faca, que num
princípio pode parecer umha personagem fria, mas depois revela
umha grande humanidade. Um
homem que é um delinquente e lamenta nom ter as mesmas oportunidades que os grandes burgueses,

os banqueiros e os industriais. Ele
nom critica a burguesia, senom
que gostaria ser burguês.
Mackie da Faca é a personagem
protagonista que interpreta Luís
Tosar. A sua presença ajudou a
dar maior difusom à obra?
Pois claro. Nós tivemos teatros
cheios em praticamente trinta funçons e isso sem luís Tosar nom seria possível. Assim e todo, ele veu
para voltar ao teatro canalha e trabalhar outra vez com os colegas galegos, porque sabe que voltar a beber nas suas origens de vez em
quando é a forma de poder manter
toda a sua potência artística. Por outro lado, fijo um grande contributo à
sua personagem, tornando-o diferente ao Mackie das mais de 60 representaçons que se estám a fazer
noutros lugares do mundo. Tosar
acrescentou-lhe umha humanidade
e um sentido do humor mui grandes. O frequente é que os atores fagam de “maus má sombra” ou maus
de melodrama, mas luís sabe circular entre o malvado, o palhasso sedutor e o homem que finalmente toma consciência de si mesmo.

che os teatros de Broadway. A versom galega do clássico pensou
a obra com onze atores e atrizes e nove músicos que levárom o
espetáculo por doze localidades de todo o Estado. No bar Dobre
S de Ribeira, a vila natal de Quico Cadaval, o realizador confessa
que esta foi a obra mais complicada em que trabalhou nunca.
A Ópera dos três reás fai umha
leitura contemporánea sobre os
estragos do capitalismo. Tenhem
mudado muito as cousas desde a
primeira vez que se representou
no Berlim dos anos vinte?
Pois eu pensava que nom, que era
umha obra que estava passada,
que dava mensagens demasiado
planas e que havia que fazer umha
nova leitura. Mas a verdade é que
nom, o carácter cíclico do capitalismo devolveu-lhe toda a sua atualidade. Na obra, um bandido seduz
a filha de um inimigo, um assunto
melodramático e que pode parecer
muito antiquado, no entanto essa
história romántica só é utilizada
para desmontar nom só o capitalismo, mas também outros mitos
do capitalismo como o amor ou o
uso do matrimonio como forma de
organizaçom social.
Foi um desafio sacar adiante umha superproduçom teatral coma
a que vés de dirigir?
Esta é a obra mais complicada em
que trabalhei nunca. Afortunadamente havia pessoas suficientemente capacitadas em todas as

áreas. Estava Diego Garcia na direçom musical, Ramón Bermejo
na formaçom vocal ou Mónica
García nas coreografias. Entom,
pode-se dizer que eu tivem tempo
para sonhar e imaginar cenas...
E no caso do teatro galego,
estarias a favor de realizar
umha superproduçom ao ano
ou múltiplas produçons de
pequeno formato?
Eu penso que as duas cousas som
a combinaçom ideal (risos). Provocar este confronto nom é a soluçom. Por exemplo, a Ópera dos
três reás gerou muitos milhares
de espetadores, e cada um deles
deixou 17 euros na bilheteira, e
abriu umha janela internacional
para o teatro galego. Contodo, o
mérito das pequenas produçons é
que som feitas por nós. Agora estamos com “Oeste Solitario”, sem
nengum tipo de apoio público,
com dificuldades, mas com muito
talento por parte dos atores que
participam. Penso que a saúde da
nossa cultura está na complementaridade, quer dizer, temos
que estar dentro e fora.

eflexionar sobre o
papel psicotranscendente de michelle Wild na literatura
galega de viagens e depois andar polas praias
untados em cremas trás
roubar oitocentos quilogramas de dildos ao berro de “Gloria lago, milf
panamiana!” e deixar
que os tavans falem do
mal que se tem que dar
foder contra a parede da
sede da upG enquanto
zoa o vento do capital
lembrando ‘a las mamás
rubias que van en todoterreno a llevar a sus hijos a la puerta del colegio’ e pensar novamente
que ver gente morta consegue reflexons ainda
que só seja por um minuto, mas que, em troca,
quando morre um político… ai, quando morre
um político…
acordar com o joelho
escaralhado no meio de
umhas jornadas polo
arrependimento coletivo
de umha apatria mamaria e prender lume ao
currículo da tua puta intranscendência num bocoi de licor de uralite
elaborado nas tripas da
corredoira em que os
teus papás te concebêrom um dia que estavam meio bêbados e reconhecer, por ativa e
por passiva, que o país
nom morrerá, mas que
tu e Conde roa sim que
morrereis.
já pudemos dançar
sobre os corpos de franco, reboiras e jim morrison. dançar há que
dançar e comer há que
comer. abandonar o
pragmatismo e a elegáncia. Compreender
que estamos a desperdiçar tempo, espaço,
carne e suor.
Nom somos as escravas do dinheiro, somos as
donas da dança.
já nom é que só queiramos dançar: é que só
vamos dançar.

