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omo comunidade establecemos entre nós um conjunto de regras para garantir a organizaçom social
das pessoas que conformam o povo. No nosso
ideário, essa comunidade dispom de consciência
feminista, operária, fraterna com o resto de povos e a Terra em
que habita. Ainda que luitamos cada dia por esse objetivo,
vemo-nos engolidas por um sistema de organizaçom patriarcal,
classista e colonialista.
Ao tempo que se consolida este sistema imperante e o conceito de pobreza como conflito social, institucionaliza-se o castigo através da cárcere moderna entre os séculos XVII e XVIII.
Nas prisons nom estám todas as pessoas que delinquem, nem
todos os delitos conlevam a mesma condena e nem todas as
pessoas recebem o mesmo trato. As mulheres, por exemplo,
constituem o 7,46% de toda a populaçom que habita nas cárceres no estado espanhol e o 85% som enviadas a módulos de
macrocárceres de homens. Convertidas numha minoria marginal, vivem em espaços mais pequenos, com complicaçons para
cumprir o 3º grau por falta de instalaçons, com os trabalhos

mais precários e cada vez com menos módulos de maes obrigando-as à dispersom geográfica.
Caso semelhante é o das migrantes, as quais quando vam a
prisom e tenhem mais de um ano de condena podem ser deportadas pésie a que disponham de autorizaçom de residência.
Se nom es mao de obra barata segundo as regras estabelecidas,
o estado outorga-se o poder de enviar-te fora.
A prisom é máxima expressom do panóptico social em que
vivemos, com lógicas de violência e controle que se podem encontrar também em escolas, hospitais ou centros psiquiátricos.
As estruturas de controle e puniçom estám presentes no dia a
dia através de instituiçons como o estado e as suas forças de seguridade, a família nuclear ou os meios de comunicaçom que
publicitam quais comportamentos som os assimiláveis socialmente e quais som os puníveis. Para luitar contra estas instituçons antifeministas, antioperárias e antifraternas com os povos,
compre visibilizar o conjunto de valores com que gostariamos
de organizar-nos como povo e combater desde eles. A arma primeira é a de umha ideia gestada em coletivo.

Camisolas, talhas e tamanhos

N

om som poucas as pessoas
que se achegam a nós nos
bares às noites a perguntarnos polas recompensas conseguidas
ao participar da campanha ‘Além do
barulho’ e ajudar a relançar este jornal.
O felizmente desfasado “Quando é
que vai sair o Novas?” foi substituído
polo novo “Quando é que me vai chegar a recompensa?”. Pois bem, companheiras e companheiros, escrevo
aqui o mesmo que respondo nos
bares: “Nisso andamos!”.
Reconheço aqui que até há pouco esta
frase era mentira. Nom se andava
nisso. Andávamos a mil cousas, mas
nom pudemos dedicar tempo à gestom das recompensas. Mas já nos pu-

gemos maos à obra. No final de Janeiro encaminhamos um correio eletrónico às pessoas que tinham umha camisola na sua recompensa, para saber
qual tamanho e cor queredes. Se ainda
nom respondestes, olhai o correio!
(Também na caixa de spam). Quando
saibamos as cores e tamanhos que
queredes, encarregaremos as camisolas, reuniremo-las com o resto de recompensas e enviaremos todo às vossas casas. Ou nom, também vos
daremos a opçom de passar a recolhêlas na Gentalha do Pichel (caso nos
deixem) e assim pouparmos. Em qualquer caso, pedimos um bocado de paciência. Melhor fazer as cousas bem
do que fazê-las a correr, nom é?

Q

Talhas e tamanhos

uem isto assina foi também o
encarregado de redigir o correio massivo para saber que
tamanhos e cores queríades para as
camisolas. Foi, portanto, o autor do
erro consistente em usar a palavra
“talha” no sítio de “tamanho”. Valentim
Fagim, um dos colaboradores da campanha, aproveitou a sua resposta para
indicar-nos que “talha” tem a ver com
cortar e que a palavra correcta para
nos referir ao tamanho da roupa é,
precissamente, “tamanho”. A inércia do
castelhano é poderosa, e toda ajuda
para melhorarmos a nossa língua é
bem-vinda.
raul rios/ conselho de redaçom
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Periódicas e feministas

É

MArIAM MArINhO

bem sabido que as feministas,
os feminismos e de umha
maneira geral, as diferentes
ondas do movimento feminista, som de particular interesse à hora
de entender e explicar os interrogantes
e as transformaçons relacionadas com a
posiçom socialmente assimétrica de mulheres e homens nas suas relaçons, no
escorrer das épocas, dos tempos passados e os mais atuais. As trajetórias do
movimento com as suas críticas, reflexons, debates, quebras, fissuras, atividades, estratégias, e as suas periódicas e
constantes revisons, permitem conhecer
mais e melhor a realidade social em
todas as suas vertentes e as suas transformaçons.
As publicaçons periódicas feministas,
e mais concretamente as revistas publicadas por iniciativa de feminismos organizados, desde os setenta do século
XX na Galiza, constituem umha forma
de achega a velhas e novas feministas e
a velhos e novos feminismos e diversos
contextos sociais, políticos e culturais.
Dos seus particulares desenhos e pontos
de vista, promovem e achegam posicionamentos teóricos, temas a debate, críticas e açons políticas, sociais e culturais
de si próprias e dum movimento feminista em processo de reinvençom constante. Som umha boa forma de achega
ao evoluir das questons tratadas por feministas e feminismos dentro e fora da
Galiza.
Alborada (Ferrol:1970-1972) ou A
Muller e a loita (Vigo: 1971-1976) remetem ao Movimento Democrático de
Mulheres nascido no seio do Partido
Comunista e situado na clandestinidade
da luita antifranquista. Na década seguinte e já dentro da legalidade, feministas vencelhadas a outras organizaçons mistas, neste caso de esquerda e
nacionalistas, figeram possíveis cabeceiras como Abrente. Voceiro da Secretaria da
Muller da INTG (198?-199?) e primeiros

números de Area. Revista das Mulheres Nacionalistas Galegas (1987-1993), que tiram
os últimos números como grupo feminista independente, e mais tarde apostarám na publicaçom de Deliberadamente
(1996-2004). Entre os séculos XX e
XXI som também folhas informativas
de outras independentes como Mullerío
da Coordinadora Feminista de Vigo ou
Xanela da Asociación de Mulleres de
Redondela homónima.
Mas, as primeiras revistas de organizaçons feministas independentes tenhem lugar desde a primeira metade da
década de 1980. Nascem cabeceiras
como A Saia. Boletín do Colectivo Feminista
Independente Galego (1982-1983) ou
María Soíña do Frente Feminista de Ferrol (primeira metade dos oitenta), e
duas das mais longevas no panorama
dos feminismos: Festa da palabra silenciada
(1983-2014) promovida por Feministas
Independentes Galegas; e Andaina, criada meses antes polas organizaçons que
deram forma à Coordinadora Nacional
de Organizacións Feministas ou Movimento Feminista Galego, subtitulada

As publicaçons
periódicas feministas
permitem umha
achega a velhas e
novas feministas e
feminismos em
diversos contextos
sociais, políticos e
culturais
As primeiras revistas
de organizaçons
feministas
independentes
tenhem lugar desde
a primeira metade
da década de 1980

em 1983-1991 como Revista do movimento
feminista-Galicia, e desde 1991 como Revista galega de pensamento feminista. Nesta
volta feita por feministas organizadas
primeiro em torno à Asociación Galega
da Muller de Santiago de Compostela,
e depois como Andaina de mulleres.
As revistas, no seu conjunto, mostram
que desde a década de setenta e de
forma ininterrompida, os feminismos
organizados, proliferam e se diversificam ideológica e organizativamente por
toda a geografia do país modificando e
ampliando a sua agenda reivindicativa.
Descobrem um movimento que, confrontando-o, dá corpo a umha luita constante contra o paradigma patriarcal dominante e a diferença sexual em que se
assenta. Que o analisa e nomeia, diversificando-se, proporcionando novos significados, promovendo práticas coletivas
insubmissas e propostas de transformaçom social que atravessam todas as luitas
sociais, tecendo redes, encontros e desencontros. Um movimento que pensa as
diferenças de classe, étnica, de pratica sexual ou ideológica, que revisa conceitos
como o poder e a dominaçom, o prisma
das opressons e discriminaçons sobretudo das construídas em funçom dos sexos,
a sua origem, universalidade, transversalidade e persistência, dando corpo a um
complexo entravado, em que se entrelaçam velhas e novas questons e problemas, diversas teorias, formas de organizaçom e ativismo, e diferentes geraçons
de feministas. Descobrem um movimento social heterogéneo que, repensando
atrancos e lutando contra eles, segue a
ser necessário.
Nota: A Saia e as primeiras épocas de Andaina e de Festa da Palabra Silenciada estám disponíveis online na hemeroteca feminista do
Consello da Cultura Galega.
mariam marinho é estudosa do movimento feminista
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uando estou triste, choro.
Choro durante segundos,
minutos, horas. Choro
polas perdas, polas despedidas, pola desesperaçom e a frustraçom. Choro com os filmes, com os livros, com as cançons. Podo passar de
forma intermitente ou horas e dias continuamente triste.
Gosto de chorar e de estar triste.
Ajuda-me a conhecer os meus medos:
quais som, por que os tenho, como rematar com eles. Permite-me conhecer as
mudanças que se estám a produzir em
mim mais profundamente do que outras
emoçons. Ou “permite-me”, simplesmente, ficar tirada na cama durante
horas sem entender absolutamente nada
do que me rodeia.
A tristeza, em definitiva, fai-me compreender a minha realidade melhor que
qualquer outra emoçom.
Reivindico a tristeza, sim. Como
umha emoçom mais que podemos e devemos sentir. Que nom temos que deixar no ámbito mais estritamente privado se nom queremos. Imaginai-vos
numha situaçom cotidiana comentando
que hoje estades tristes. De forma natural, relaxada, coma quem di que hoje
está tendo muito bom dia. Imaginai que
as miradas das pessoas interlocutoras
nom som de mágoa (ou até de desleixo
ou indiferença); recebe-se como umha
nova mais e tendes umha conversa natural sobre o tema. Que falades sobre a
última vez que cada umha estivo triste,
de como o levou, de por que, com a
vossa família, amizades ou qualquer
outra pessoa com a que falamos no
nosso dia a dia.
Defendo a necessidade de visibilizar
a tristeza; de deixar de esconder as
emoçons; de abandonar o temor a que
as pessoas que queremos a mostrem; de
atrever-nos a gerir estas situaçons para
abandonar o círculo vicioso de repressom dos sentimentos.
Temos que aprender a deixar de ver
as emoçons “negativas” como tais e nor-

Em defesa da tristeza
AldArA MíguEz gONzálEz

malizá-las. Por que quando alguém
chora o primeiro que respondemos é
“nom chores”? Deixemos de calar os
sentimentos do resto e de nós mesmas.
Chora. Chorai todo o que queirades, expulsai todo o que necessitedes expulsar.
Que se vos caiam os mocos, que se vos
ponham os olhos vermelhos. Nom nos
escondamos trás um pano, uns óculos
ou as maos, para que nom se perceba a
nossa vulnerabilidade. Deixemos de
crer que a fortaleza, nunca amossar-nos
vulneráveis, é o melhor jeito de demostrar a nossa valia e inteireza.
Se estás triste és vulnerável, e a vulnerabilidade neste sistema ultra competitivo, relaciona-se com a ideia de ser inservível. Nós nom somos inservíveis.
Somos a defensa das emoçons num
mundo individualista que nom quer
que nos apoiemos nas nossas compas;
somos a defensa da vulnerabilidade
como caminho cara ao conhecimento e
o amor próprio e mútuo.
Encontramo-nos num mundo em que
o capitalismo e o patriarcado nom só
nos roubárom o amor, também relegárom ao privado as emoçons consideradas “femininas”. “Sorri porque com essa
cara nom te contratam nem em duas
vidas, colega”. Este sistema nom quer
pessoas como nós. Quer pessoas a sor-

“Sorri, porque com
essa cara nom te
contratam nem em
duas vidas, colega”

rir, artificiais e constantemente felizes
neste sistema podre. Odeio Mr.Wonderful (a tia das taças e agendas com frases
super-motivacionais, sabedes? Do estilo:
´¡Hoy va a ser un gran día!´) porque é
justamente isso. Doses de falsa motivaçom e pressom social para que saias
para a rua com um maldito sorriso na
boca que ainda nom sabes bem como
despegar porque, foda-se! desta vez o
supercola sim que funcionava.
Isto nom é umha alegaçom contra a
felicidade, senom contra a obrigatoriedade de fingir ou de ser felizes. Contra
a ideia da felicidade como boa e a tristeza como má. Contra a imposiçom de
levar a felicidade em riba como quem

leva a camiseta a estrear. Encanta-me
estar feliz, mais odeio que o capitalismo
se aproprie das emoçons e as manipule.
É tudo.
As emoçons também som política.
Temos de reivindicar a tristeza. Reivindicar a vulnerabilidade, o apoio mútuo,
a sororidade: os cuidados. Reivindicar
que nom nos queremos só fortes, que
nos queremos como nos dea a gana mas
bem acompanhadas. O individualismo
deste sistema vendeu-nos fume. Vendeu-nos a ideia de construir-nos a nós
mesmas por cima do resto porque podemos fazê-lo. Vendeu-nos que era possível nom necessitar ninguém, que podemos soas, que temos que suportá-lo,
que aturá-lo, porque nom somos frágeis.
Nom podemos ser frágeis nem vulneráveis. Nunca. Temos que poder com
tudo, sem ajuda de ninguém. Sacrificarnos para chegar ao mais alto e sacrificar
a gente que nos acompanha no caminho.
E eu já estou farta desta ideia, também “feminista”, de sermos fortes.
Muito mais fortes que todo o que nos
botem. De ter que sermos mais do que
o resto, como se isso fosse sequer possível. Pois vou-vos ser sincera: eu, muitas vezes, nom podo com todo isto e
desmorono-me. Muitas vezes nom podo
sair do poço eu soa, necessito ajuda.
Nom a rejeito e tento nom arrependerme nem avergonhar-me de a aceitar.
Tento nom considerar que isso me fai
inferior ao resto. Quero ser forte, débil
e vulnerável sem deixar de ser nenhumha das três. Nom quero julgar nem ser
julgada por pedir ajuda, por chorar, por
contar as penas.
Reivindico a tristeza, porque caso
nom o fazermos, chegará um ponto em
que nos convertamos em Mr.Wonderful; em que a dor passe a existir só na
fiçom; em que as bágoas sejam feitas no
computador. Que nom suceda nunca
isso, por favor.
Aldara míguez González é feminista
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Juízo político a raíz da greve de 2012
em CompoSTelA

“

Redaçom
conselho@novas.gal

De sobra sei que as responsáveis
dos destroços som as pessoas sentadas na primeira bancada”, diz o
chefe da Brigada de Informaçom
de Compostela da Polícia Nacional perante a juíza do julgado penal número
3 de Santiago, referindo-se às dez pessoas acusadas por supostos delitos de
desordens públicas e danos durante a
greve geral do 2012. Trás umha pausa
minúscula, o polícia da Brigada referese ao resto da sala quando acrescenta: “e
também as que estám detrás”.
Com esse ar de impunidade, o testemunho do chefe de Brigada de Informaçom local respondeu a todas as perguntas formuladas pola Fiscalia mas, ao
chegar a rolda da defesa, a juíza começou a repetir umha e outra vez a mesma
palavra, “improcedente”.
Dentro da fórmula dum juízo-circo,
onde nada pode parar a funçom orquestrada, ficou recolhido o castigo exem-

As imagens que acompanhavam o atestado policial mostram os ativistas a preparar umha barricada na compostelá rua da Virgem da Cerca

plar contra a multitude que participa das
greves. No atestado policial consta a
identificaçom de mais de vinte pessoas
às que lhe vinculam determinados
danos durante o transcorrer da greve
geral do 29 de Março de 2012, mas só
processam a metade. O facto de que
nom resultaram todas encausadas pode
desembocar numha boa nova mas abre
a reflexom sobre os métodos de castigo
por parte do Estado. O 'salve-se quem
poda' constitui umha consequência
deste tipo de repressom ao igual que a
contençom do castigo para evitar grandes reaçons populares ou a perda da solidariedade entre as próprias militantes
cinco anos depois da greve.

Cadernos fotográficos policiais
No amplo atestado policial que figura na
causa constam fotografias a diversas militantes, mesmo a pessoas que nom
fôrom investigadas. Desde imagens de

petiçom de penas superlativas

No atestado policial
constam fotografias
a diversas militantes,
incluso a pessoas
nom investigadas
nesta causa

quem assiste à cadeia humana polos direitos da presas, a fotografias de pessoas
em concentraçons concretas, a polícia
mostra um álbum particular para cada
militante e a sua capacidade de usá-lo
quando se presente a ocasiom.

Numha nova estratégia de represom,
Fiscalia está a solicitar penas desproporcionadas para afogar o ativismo no
medo. No exemplo concreto da típica
barricada numha greve, o que costumava ser tramitado como umha infraçom
administrativa -sançom económica-,
agora a fiscal tipifica-o como um delito
de danos com incêndio, castigado com
umha pena de um a três anos de prisom.
O medo trata de impor a paz social
tanto dentro como fora dos julgados já
que a solicitude de condenas desproporcionadas favorece a conformaçom com
Fiscalia. Um elemento que pode influir
no facto de que seis processadas pactaram com a fiscal nesta causa. As outras
quatro enfrentárom ao juízo com umha
petiçom final dum ano por desordens
públicas e outro ano de prisom por um
delito de danos agravado com incêndio
no caso dumha das acusadas.
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armen Castro leva desde
o ano 2004 luitando por
esclarecer a morte do seu
filho Diego Viña baixo custódia da Guarda Civil nos calabouços de
Arteijo. Trás umha denúncia falsa do seu pai, Diego permanece 17
horas detido sem receber o tratamento que precisava, pese ter a reana viqueira
anaviqueira@novas.gal

ceita consigo. Tampouco é trasladado ao Centro de Toxicodependência, como recomenda a doutora que acode a ve-lo após a sua detençom. Segundo os agentes, Diego apareceu forcado com as suas próprias calças na cela. Um facto que nom explica a existência de vómitos
seus no corredor, a desapariçom da sua calça ou mesmo a desconexom das câmaras de vídeo-vigilância.

“Treze anos de impunidade pola morte de
diego e nós condenadas por pedir justiça”

CARmen CASTRo, nAi de dieGo viÑA e ACTiviSTA de nAiS ConTRA A impUnidAde

“A Guarda Civil tortura e assassina”. Por dizer isto, um total de
15 pessoas, familiares e achegadas de Diego, deverám pagar
720 euros cada umha ao entender que as palavras que cantarejavam num exercício da liberdade de expresom atentárom
contra a honra do instituto armado. Carmen, realmente, por que
crê que as multárom?
Molestamos-lhes! Nom gostam nem do
que dizimos nem de como o pedimos.
Multárom-me a mim, a minha filha, a

minha irmá, a minha sobrinha... É umha
persecuçom! Umha extorsom total contra nós e os coletivos.
Ali nom só estávamos as Nais contra
a Impunidade senom também outras organizaçons como Esculca, que pelejam
polos direitos humanos e pola igualdade. Umha das cousas que mais me custou ver e aprender é que os sentimentos, os feitos, nom servem. Eles
pisam-nos coma se nada.
Qual foi a sensaçom que tivestes
ao ver como vos julgavam a vós,

“Nom é umha questom
sobre quanto dinheiro
pagar senom sobre
valores. Levárom-nos
polo penal para fazernos um juizo político”

as familiares dumha pessoa que
faleceu baixo custódia policial,
por pedir que se esclareça a sua
morte?
Foi lamentável. Notavas que o juiz queria rematar quanto antes mas as advogadas e advogados pelejárom. Isto nom é
umha questom sobre a quantidade de
dinheiro a pagar senom sobre valores.
A nós levárom-nos polo penal para
fazer-nos um juízo político, de nom ser
assim correria pola via civil. Treze anos
de impunidade pola morte de Diego e
nós imputadas por pedir justiça!

acontece

fevereiro de 2017 novas 7

Carmen Castro, dominga Pastora
e lola rivero (de esquerda a direita), de Nais contra a Impunidade

“Escuitam golpes,
sabem que Diego está
nervoso mas eles nom
fam nada”
euros a cada umha, um total de
10.800 euros. Recorrestes a decisom?
Com certeza, agora deverá ser a Audiência Provincial da Corunha quem resolver.

Nom nos querem ver mais a cara
polo que pensa a gente quando nos vê
e escuita as nossas petiçons. Fai dano à
imagem do corpo da Guarda Civil,
como dim eles. Mas as nossas concentraçons sempre fôrom pacíficas. Nas camisetas levamos escrito “por amor, dignidade, justiça”.
Como foi a concentraçom pola
que empreendem esse juízo político na vossa contra?
Concentravamo-nos, como todos os
anos, o 12 de Outubro diante da igreja
de Arteijo para denunciar a impunidade
dentro das cárceres e reivindicar que
nom houvo nenhumha investigaçom
sobre o falecimento de Diego. Queremos saber como morreu ele e o resto
dos nossos filhos.
Mas sim se abriu umha investigaçom judicial. Nunca notou que
houvera umha intençom real por
esclarecer a morte de Diego?
Nunca. Fiscalia nom quis atuar e o juiz
nem tam sequer ordenou recolher as
provas. Quando faleceu, nom quigérom
dar-nos a calça com o que supostamente
se suicidou porque era umha prova, mas

“A Corte Europeia de
Direitos Humanos
rejeitou a nossa
denúncia. Foi um golpe
duro mas nom nos
rendemos”

depois nom dérom aceso a ela porque,
ao parecer, atiraram-na ao lixo.
Propiciou-se entom que fica-se
impune?
Sim. E eu tivem a sorte de que pessoas e
coletivos me prestárom ajuda mas quantas maes devêrom passar por situaçons
assim! Eles pensam que este, o de Diego,
é mais um caso que vai quedar calado. A
nível individual, por muito que luites
sempre bates com a impunidade. Por isso
sempre digo que a luita é coletiva.

Contas que te prestárom ajuda,
quem e como se achegou a ti?
Os primeiros em colar cartazes pedindo
o esclarecimento da morte de Diego
fôrom os seus amigos. Umha reivindicaçom que faziam e que inclusive fijo que
a Guarda Civil ameaçasse à imprensa de
onde sacavam os cartazes. Também
topei apoio jurídico e pessoal em diversos coletivos, como Presos Galiza. Depois, há uns quatro anos, várias mais
que sofremos situaçons semelhantes e
criamos Nais contra a Impunidade.
Situaçons semelhantes, quais?
Perdas de filhos nas prisons, torturas...
o trato inumano que lhe dám às pessoas.
À raiz das nossas experiências, apoiamos outras mais desprazando-nos tanto
dentro como fora da Galiza. Damos palestras em Asturies, Madrid.... sobretodo
a raiz de que em 2010 passássemos de
pedir justiça a ser ajustiçadas.
Voltamos a 2010 quando, no
marco da habitual concentraçom
pedindo saber como morreu
Diego, imputam-vos a 15 pessoas
por um delito de injúrias. Finalmente, condenam-vos com 720

E sobre a investigaçom pola
morte de Diego?
Presentamos umha denúncia no mês de
Setembro perante o Tribunal de Estrasburgo expondo a violaçom do direito à
liberdade e à seguridade e a vulneraçom
do direito à vida de Diego Viña o 22 de
Setembro de 2004. Mas, em Janeiro
deste ano, a Corte Europeia de Direitos
Humanos rejeitou a denúncia. Foi um
golpe duro mas nom nos rendemos.
Ademais de impunidade, existe
um tabu arredor das mortes e
torturas sucedidas baixo custodia policial?
Totalmente.
Carmen, que sucedeu o dia no
que faleceu teu filho, Diego Viña,
baixo custodia policial?
O seu pai, ex Guarda Civil, denúnciao por violência doméstica mas, no parte
de lesons nom se recolhe lesom nenhumha. A pesar disso, a Guarda Civil
detém Diego que estava dormindo na
cama. Nos calabouços há câmaras de vigilância mas eles decidem apagar o
vídeo. Escuitam golpes, sabem que
Diego está nervoso mas eles nom fam
nada. Só acodem à cela quando, de repente, só há silêncio. Quando chegam,
segundo contam, topárom-no forcado
com a sua própria calça. Umha prova
que nunca apareceu porque eles mesmos a atirárom ao lixo.

no foco

8 novas fevereiro de 2017

mUlheR e pRiSom / UMHA DUPLA OPRESSOM

As mulheres que sobrevivem
nas margens da prisom

éire cid

Oito em cada dez presas permanecem recluídas
dentro de macrocárceres desenhados para os
homens. Convertidas numha minoria dentro do
sistema carcerário, as mulheres recebem os trabalhos
mais precários, desassistência médica e dispersom
geográfica

O

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal
sistema penitenciário espanhol dedica à mulher o
seu nível mais alto de
violência estrutural. Um
tipo de opressom que se endurece a
partir dos anos oitenta quando se deixa
atrás o modelo panóptico para se centrar no isolamento como método repressivo construindo prisons dentro
das próprias prisons.

Esta mudança acarreta o encerramento de cárceres específicos de mulheres
como a de Brians ou Wad Rass. Na
atualidade, só existem três estabelecimentos exclusivos para as presas, o Centro Penitenciário de Ávila, com 162
celas e 18 complementares, Centro Penitenciário Madrid I-mulheres, com
385 celas e 38 complementares e o
Centro Penitenciário Alcalá de Guadaira, Sevilha, com 83 celas e 17 complementares. No total som 630 celas dentro dos Centros Penitenciários

Apenas 14 por cento
das presas estám em
cárceres específicos
de mulheres

específicos de mulheres para umha populaçom reclusa de mulheres de 4.457
em novembro de 2016. Isto significa
que tam só 14 por cento das reclusas
cumprem a sentença de prisom em cárceres específicos mulheres.
86 por cento restante ficam acopladas
em módulos minoritários dentro de
centros penitenciários de homens o
que, a termos práticos, significa recortes
em serviços e infraestruturas para elas.
Só alguns macrocárceres, como o de
Topas, outorga umha direçom própria
para os departamentos de mulheres.
A desatençom repercute-se diretamente nos direitos das presas que já de
por si albergam limitaçons. Os trabalhos
que realizam costumam ser aqueles que
fôrom rejeitados polos centros de homens por estarem mal remunerados ou
apresentarem dificuldades na sua
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elaboraçom. Também deparam com
entraves para de cumprir a pena em terceiro grau já que nom disponhem das
instalaçons suficientes para desenvolver
este regime.

A tua criança ou a tua família
No momento de ingressar em prisom,
umha galega com crianças menores de
três anos é obrigada a tomar umha decisom, ficares com a tua bebé ou perto
da tua família. Na atualidade só existem três unidades externas de nais em
Madrid, Sevilha e Palma de Maiorca
ainda que a ideia inicial recolhia a
construçom de seis centros. Em Leom
propujo-se mas foi cancelado e, em Tenerife e Alacante, construírom-se as
unidades que permanecem sem usar
desde 2012.
A construçom das unidades externas
pretendia substituir os módulos de nais
que fôrom fechando nestes anos, por
exemplo o de Teixeiro, o de Albolote
(Granada) e o de Moraleja (Palência).
Ainda que quedam em pé alguns módulos deste tipo, a falta de autonomia da
nai é total e as infraestruturas som
pouco adequadas para as crianças. Apesar de ser a alternativa menos recomendável, unhas quarenta crianças das 110
que havia em total no 2015 viviam
neste tipo de módulos.

Transgredindo o rol
A desobediência julga-se em base ao
género que a exerce. “Para umha mulher estar presa é socialmente muito
mais grave do que para um homem. As
mulheres presas abandonam filhos, família e nom se ajustam a um comportamento esperado”, relata através das
cartas Maria Osório, presa política no
centro de Villabona.
Esta dupla condenaçom social, baseada no poder do patriarcado, toca em
cheio na identidade da mulher que vê
roto o rol atribuído como encarregada
dos cuidados, dentro da estrutura social, e como possuidora dessa feminidade ligada à docilidade e à obediência. Por esta razom, um dos objetivos
da política penitenciária também é reforçar o rol da domesticidade desenvolvendo, por ejemplo, programas de

Migrantes de intramuros
QUAnTAS ReAlidAdeS eSTÁm A SeR SilenCiAdAS?

Cristina Varela estudou a realidade
das mulheres migrantes nas prisons
borxa toxa

entres cresceu a campanha polo fechamento dos CIES, umha reforma no Código Penal passou silenciosamente diante
dos nossos olhos. Desde o ano 2011, a
reforma do artigo 89 permite expulsar diretamente as migrantes pola via penal. Se bem antes só se pudesse aplicar
as pessoas que nom tinham autorizaçom de residência,
agora basta ter umha condenaçom legal superior a um
ano para deportar om autorizaçom legal umha pessoa
nom europeia.
Da perspectiva da pedagogia, Cristina Varela aprofundou
sobre a realidade das mulheres migrantes nas prisons,
constatando como o sistema penitenciário está constituído “por e para homens”. “E isso ainda se nota mais no
caso das estrangeiras”.

M

O número de mulheres migrantes nas prisons é
de cerca de 30 por cento. Umha percentagem
mui alta. Que consequências tem ser migrante
dentro dumha prisom espanhola?
O sistema penitenciário nom busca a reinserçom, senom
afastar as pessoas. Com esta base, a lei permite expulsar
as migrantes assim que cumpram a pena de prisom ou
substituir esta pola deportaçom. As estrangeiras que colhem nas fronteiras estám obrigadas a cumprir prisom
provisória ao dar-se risco de fuga por falta de enraizamento.
E migrante e mulher?
Os módulos de mulheres estám homogeneizados, ou seja,
à hora de organizar em celas e estabelecer actividades
nom fam divisom nenhumha. Por exemplo, dentro das
migrantes há duas grandes diferenças, as que já residiam
no Estado e as que colhêrom nas fronteiras, que nom tenhem nenhumha rede de apoio.

costura ou perruquería.
“A política penitenciária está empapada de estereótipos sexistas”, tal como
destaca Elisabet Almeda em 'Pasado y
presente de las cárceles femeninas en
España', o modelo carcerário atual “tem
como objetivo corrigir esta suposta desviaçom social” e para isso procura “reconstruir a domesticidade perdida das
mulheres encarceradas”
Somando a opressom do patriarcado

Como repercute essa homogeneizaçom?
Teoricamente o módulo de respeito é umha unidade separada dentro do centro onde as internas se organizam
através de grupos de trabalho. No caso das mulheres, só
pode ser de semi-respeito. Ao estarem todas juntas, as de
arriba vam ter umhas normas e as de abaixo, outras. Isto
cria conflitos entre elas.

O sistema carcerário
procura reconstruír
a domesticidade
perdida das
mulheres
encarceradas

à carcerária, as mulheres vivem como
umha minoria dentro dum sistema que
ignora as necessidades humanas. Com
dados do ano 2016, as mulheres representam o 7,43 por cento da populaçom
penitenciária e apesar de constituirr
umha das taxas mais altas de toda a
Uniom Europeia, nom recebem nenhum tipo de atençom específica. O sistema carcerário tam só as converte na
mais pequena das matrioshkas.
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“ingressei em vinte prisons diferentes,
mas apenas umha estava na Galiza”
Antes de contar a sua história, revela que preferiria
nom dar o seu nome por temor a represálias judiciais.
A mulher de 60 anos que passou mais de metade da
sua vida no cárcere por militar numha organizaçom
armada chamará-se para nós Ilda.

O

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal
olfato político deu-lho a
fábrica de conservas em
que entrou a trabalhar
com 15 anos. “Umha escola sobre a solidariedade das obreiras
ante a exploraçom do patrom, umha
disciplina de trabalho ante a necessidade de ter que fazer sair o produto”, explica sem apenas ter que fazer um
exercício memória. Também respirará
a greve geral de 1972 quando “estoura
umha combatividade” em que participa
a sua irmá, que se converte “numha das
trabalhadoras despedidas por botar-se
à rua”. Apenas quatro anos depois, Ilda
sofre a sua primeira detençom:
Entro no cárcere da Corunha acusada de associaçom ilícita e propaganda ilegal em favor do PCE(r). Lembro-me bem de que no pátio ainda
estava a cadeira do garrote vil.
Quanto tempo estiveche dentro?
Só dous meses. Mas quando saim
desliguei organicamente do PCE(r) e
passei a formar parte da estrutura do
GRAPO, na actividade armada. Pensei: se me acusam, vai ser por algo.
Ilda é detida pouco depois como integrante dum comando armado dos
GRAPO. Desta volta, cumprirá vinte
anos de pena. Ao perguntar-lhe pola
sua situaçom como presa mulher e
presa política, ela sempre responde:
A prisom nom se pode analisar separada da rua. Se o machismo é forte

fora, dentro também. Nesse momento a maioria estávamos reagrupadas
no cárcere de Yeserías, podíamo-nos
formar e mesmo coletivizar os quartos. Como presa política notas nas
tuas próprias carnes que eras umha
refém e usam a chantagem na tua
contra. Há momentos em que endurecem as medidas e ficas a saber
assim de que algo se passou fora.
Que tipos de chantagem?
Nesse momento podias ter as crianças na prisom até os 6 anos. Mas se
eras presa política e nai, isso convertia-se em sinónimo de chantagem, na
obriga de contares algo, de cederes
algo, para aceder aos teus direitos.
Ao longo do tempo variarom os delitos, também as presas?
Sempre houvo presas políticas só que
passárom de ser as republicanas às
antifascistas, comunistas, inde-

“Ser nai e presa
política era sinónimo
de chantagem”

Ilda debuxa a umha mariscadora
durante a sua estadía na prisom
de Villabona, Asturies
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éire cid

pendentistas, anarquistas... Logo, no
78, havia muitas mulheres por delitos de aborto e prostituiçom mentres
que hoje é por tráfico de drogas.
Que acontecimentos marcam esses
anos no cárcere?
O sistema estava vendendo umha democracia polo que tentavam lavar a
cara às prisons e durante um tempo
notou-se certa flexibilidade. Nas ruas
pedia-se a amnistia para as presas
políticas e houvo muitas que morrérom nas ruas por essa peleja, como
por exemplo María Luz Nájera.
A represom que havia nas ruas chegou às celas?
Se fora existia o GAL, na prisom
também. Subornavam algumhas pessoas reclusas para atacarem as presas
políticas, especialmente independentistas de Euskal Herria.
O primeiro sinónimo de isolamento
foi Herrera de la Mancha. Em 1979
era inaugurado o primeiro cárcere de

novo tipo espanhol a 200 quilómetros
de Madrid, com umha estrutura modular e sem acesso em transporte público.
Sucedeu-lhe a de Alcalá Meco, Nanclares de la Oca, Daroca ou Topas. O governo começava a responder com medidas e reformas penitenciárias do mais
variado, desde a dispersom à creaçom
dos Ficheiros Especiais de Seguimento.
Ilda é detida pola terceira vez nos primeiros anos deste segundo milénio
acusada de pertença a organizaçom armada e de falsificaçom documental.
Desde que entrei na actividade política, estivem em 20 prisons diferentes e só umha na Galiza, a da Corunha. Estivem até no cárcere das
Canárias! A nova lei penitenciária regula a tortura. Estás num caixom
dentro dum caixom. As humilhaçons
som contínuas com os nus integrais.
Nom tés marcas físicas pero as psicológicas som amplas.
Agora ti estás fora pero tés apresada
umha pessoa próxima...

Para ir vê-la, preciso polo menos de
150 euros e só podo permitir-mo
cada dous ou três meses.

“Como presa política
notas nas tuas
próprias carnes que
és umha refém”
“No 78 havia muitas
mulheres na cadeia
por delitos de aborto e
prostituiçom”

Existe algum método repressivo em
comum entre dentro e fora das prisons?
A desassistência médica. Se na rua há
recortes, nos cárceres constitui um
arma de extermínio. Nom te matam
diretamente pero nom prestam atençom às pessoas e, quando o fam, já é
tarde. É o caso de camaradas como
María José Baños. Mas também há
questons, como o uso das impressons
digitais ou das cámaras, que se começou a usar nas prisons e agora estám
instauradas nas ruas.
Passache 31 anos da tua vida em prisom...
Resistes. E resistir é ter a mente em
forma, entender que formas parte do
que está fora. Esta é umha imensa
forma de achegar a tua luita à do
resto. Pensar firmemente que, apesar
da maquinaria, resistir é possível.”
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A alimentaçom como mercadoria

A contrataçom estatal favorece um oligopólio das grandes empresas de
restauraçom coletiva na gestom de comedores escolares e hospitalários

A

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

alimentaçom é também um
negócio. O modelo de produçom industrial de alimentos está a provocar a nível
global umha concentraçom dos benefícios nas partes intermediárias da cadeia
de produçom e, portanto, diminuindo
os lucros das produtoras. Para além
disso, as caraterísticas da contrataçom
estatal favorecem um oligopólio das
grandes empresas de restauraçom coletiva na gestom de comedores escolares
e hospitalários.
A restauraçom coletiva é aquela que
consiste em subministrar comida a um
grupo de pessoas. Entre as diferenças
com a restauraçom comercial encontrase que neste caso existe um contrato escrito, dá-se de comer nas instalaçons da
clientela, ou mesmo que a clientela é
'cativa', é dizer, que a consumidora final
nom escolhe as empresas de restauraçom que lhe vam preparar e servir a comida. Para as empresas de restauraçom
coletiva umha parte importante do seu
negócio som as contrataçons com o
setor público, especialmente para os
serviços de comedor em centros de ensino e hospitais. É ademais um setor de
negócio que se encontra em expansom.
Tal como recolhem webs de informaçom do setor, no conjunto do Estado
espanhol a faturaçom do catering para
coletividades situou-se em 2.750 milhons de euros, um 3,2% mais do que
em 2014.
Assim, a expansom deste setor baseiase em dous piares: a dificuldade das
produtoras locais para entrar nas contrataçons públicas e a inserçom das empresas de catering dentro do sistema de
distribuiçom alimentário dominante,
em que intermediários e maioristas
levam a maior parte dos lucros. As inovaçons na transformaçom e comercializaçom de alimentos, como podem ser
os produtos de quarta ou quinta gama,

nerea
lameiro

favorecem também a ampliaçom do volume de negócio destas empresas. Produtos de quarta e quinta gama som as
denominaçons que recebem respetivamente as hortaliças e fruitas embolsadas
prontas para o seu consumo e os pratos
pré-cozinhados.

Comida com rodas
O sistema de distribuiçom alimentária
global próprio da atual fase do capitalismo dota os alimentos da mobilidade
própria das mercadorias. Num relatório,
a organizaçom Veterinários sem Fronteiras salienta que o comércio internacional aumentou num 184% no período
entre 1968 e 1998, enquanto a produçom de alimentos cresceu um 84%, o
que indica que os alimentos viajam mais
e maiores distáncias. Esta organizaçom
acrescenta que nestes 'alimentos quilométricos' há cada vez umha maior presença de produtos que tradicionalmente
se consumiam localmente. Na prática,
pode-se falar numha deslocalizaçom

A normativa europeia
e estatal sobre
contrataçom pública
dificulta a
contrataçom para
estes serviços a
projetos ligados a
umha compra
alimentária de
proximidade.

global na produçom alimentária.
Numha menor escala, a maior mobilidade que propicia o desenvolvimento
das redes de autoestradas permite que
as empresas de catering podam preparar
nas suas cozinhas os alimentos que depois levarám cara aos comedores da sua
clientela.

Comedores escolares
Na atualidade existem 613 comedores
escolares na Galiza. Destes, 435 estám
geridos pola Conselharia de Educaçom,
136 estám por AMPAS, e uns 42 por
Concelhos. Mais de 100 comedores cuja
gestom é competência da Junta estám
gerido de modo indireto, é dizer, externalizadas a empresas de catering. Nos
dous últimos cursos escolares, esta contrataçom realizou-se por lotes que implicam a gestom da adjudicatária de vários comedores de umha zona
geográfica, o que dificulta, por ser precisos mais recursos, a concorrência de
iniciativas locais. No concurso para
2015-2016 duas foram as empresas que
se levaram a maioria das concessons
para o serviço dos comedores escolares
geridos pola Junta: Restaurante Sala
Gradín SL, com sé na Estrada, e a Serunión SA, pertencente ao grupo empresarial Elior, com sé em Barcelona
mas que conta com umha cozinha
em Vigo e outra na Corunha. O ser-
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viço prestado nestas contrataçons é
o de catering: os alimentos cozinham-se
nas instalaçons das empresas e logo som
deslocados cara os centros escolares
onde se consomem.
A normativa europeia e estatal sobre
contrataçom pública dificulta a contrataçom destes serviços a projetos que estejam ligados a umha compra alimentária de proximidade. A normativa obriga
a respeitar a liberdade de concorrência
das empresas em todo o espaço europeu, polo que as multinacionais com
maior capacidade vám avançando neste
setor. Ademais, o compromisso da Junta
da Galiza pola externalizaçom e a privatizaçom do serviço de comedores escolares manifesta-se na disposiçom adicional terceira do Decreto 123/2013,
que regula os comedores escolares.
Neste apartado expom-se que os comedores cuja gestom passe a maos da Conselharia serám geridos de jeito indireto,
através de umha concessom ou umha
contrataçom.
Alguns concelhos, como o de Compostela, tenhem assinado um convénio
com Educaçom polo qual é competência do concelho a gestom de nove comedores escolares da cidade e a Junta
aporta umha colaboraçom económica,
a qual desde o departamento de Educaçom de Compostela se vê como insuficiente. Para estes nove comedores,
o concelho de Compostela abre anualmente um processo de contrataçom em
que este ano resultou adjudicatária a
Serunion SA. Porém, no concurso municipal de Compostela incorporáromse requisitos de qualidade que nom se
contemplam nos processos de contrataçom da Junta, como a substituiçom
de plásticos por baixela de cerámica, a
presença de umha nutricionista, umha
rotaçom de menus mais detalhada,
umha comissom de seguimento do serviço ou um menor peso da oferta mais
barata na pontuaçom final das iniciativas apresentadas.
A Serunión está contratada também
por AMPAS que recorrem à contrataçom de empresas para a gestom deste
serviço. Esta empresa passou neste
curso a operar com o nome de Arume
nos serviços contratados por várias
AMPAS da província de Pontevedra.

À pRoCURA de AlTeRnATivAS /

nem sempre se
privatiza a comida

A

contrataçom de umha
empresa privada nom
é a única opçom para
a gestom de comedores escolares. Por exemplo, na cidade de Compostela convivem
nos centros de educaçom infantil
e primária várias modalidades.
Nove encontram-se externalizados à Serunión através dum processo de contrataçom do Concelho; a Serunion gere um outro
através de um acordo com a
AMPA; o de umha escola no seu
entorno rural está gerido pola
Junta; outro está gerido polas
AMPAS e conta com pessoal próprio; e noutro há um acordo entre
a Junta, umha escola de hotelaria
cercana e a AMPA. Desde a concelheria de Educaçom desta cidade apontam a este último modelo
como o mais interessante em que
apostar, e que permitiria fazer
umha compra de alimentos de
proximidade. Desde o mesmo departamento descarta-se a municipalizaçom do serviço, pois exige

umha quantidade de investimento
inasumível para o Concelho.
Um outro concelho perto de
Compostela, o de Ames, aprovou
criar em 2005 umha rede de comedores escolares de gestom municipal e nom continuar com a
contrataçom de comida a um restaurante. Esta rede foi progressando e atualmente conta com
cinco comedores, duas cozinhas e
mais de 1200 usuárias.

espaços de debate
Nos últimos meses estám-se a
abrir espaços de debate sobre a
contrataçom de empresas de cate-

As AMPAS
defendem o
carácter publico
deste serviço e
reivindicam a
gestom direta por
parte da Conselharia

ring para a gestom de comedores
escolares. A polémica sobre estas
concessons saltaram em 2015
quando Educaçom rescindiu unilateralmente a adjudicaçom a
Perea Rojas SLU e Col-Servicol
SL, ambas as duas sediadas em
Málaga, após as queixas recebidas
pola deficiência do seu serviço.
Estas duas empresas encargavamse do subministro de alimentos a
vinte escolas.
A gestom dos comedores escolares está a ser atualmente umha
das linhas de atuaçom do Grupo
de Investigaçom em Economia
Ecológica e Agroecologia da Universidade de Vigo, a qual abordou
esta temática no seu último Congresso Internacional de Agroecologia e organizou no passado mês
de dezembro umhas jornadas de
debate para procurar a transformaçom da compra pública de alimentos e expor alternativas que
se estám a desenvolver noutros
países.
A Confederaçom Galega de
AMPAS confecciounou também
umha proposta de modelo de gestom de comedores escolares, defendendo o carácter público e
gratuíto deste serviço e a sua gestom direta pola Conselharia com
competência em educaçom.
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organizando o consumo

Está a desenvolver-se, a iniciativa das próprias consumidoras, umha forma de
organizar o consumo de alimentos dotando-o de um sentido político e social

O

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

que se precisa para promover um grupo de consumo? Primeiro ter a
ideia e juntar-se com pessoal que partilhe o objetivo. Assim se
conta com o número de pessoas, ou
unidades de consumo, que se considere
ajeitado toca pôr-se em contato com as
produtoras mais cercanas e acordar as
quantidades, os preços, os dias de entrega... A tipologia e dimensom destes grupos som diversas, se bem o seu ponto
central é o compromisso com umha
economia de proximidade e conhecer a
procedência dos produtos.
Os grupos de consumo costumam trabalhar com unidades de consumo, que
costumam ser unidades de convivência
que realizam um pedido único, mas que
podem estar compostas por apenas
umha pessoa ou várias que nom convivem mas que decidem realizar a compra
em conjunto. Os pedidos acordados
com as produtoras fam-se de jeito periódico. As produtoras informam previamente ao grupo sobre a oferta disponível e entom as unidades de consumo
tenhem umha data limite para fazer o
pedido, que se entregará num lugar e
data acordados.
Ainda que os grupos de consumo
provenhem da auto-organizaçom das
consumidoras nom é a única maneira
de comércio direto entre as produtoras
agrícolas e as suas vizinhas. Muitas produçons agrárias realizam periodicamente a venda a domicílio de cestas alimentárias ou procuram elas próprias a venda
do seu produto em estabelecimentos comerciais ou hoteleiros próximos à sua
exploraçom.

Tipologias
Os grupos de consumo som um modelo
complexo. Ao longo dos anos, e segundo as caraterísticas e necessidades de

bruno ruival

cada zona, conformaram-se diferentes
modelos. Há desde cooperativas de consumo com umha tenda aberta ao público até grupos mais ou menos informais,
sem local próprio, que acordam umha
compra conjunta.
Estes grupos informais som os mais
singelos, mas precisam de umha coordinaçom de tarefas. Nestes casos, há experiências em que a distribuiçom e gestom de cada pedido é umha
responsabilidade rotatória entre as unidades de consumo, polo que cada unidade de consumo terá que fazer esta tarefa em vários meses.
Se a atividade e dimensons do grupo
som maiores aparecem outras possibilidades de gestom, como a de conseguir
um local próprio ou constituir-se em associaçom, com a qual se pode contratar
pessoal que se encarregue da gestom
dos pedidos.
Quando a atividade económica é alta,
alguns grupos optam pola cooperativas
de consumo como fórmula jurídica,
para as quais é preciso ter um capital
mínimo de 3000 euros e realizar umha

contabilidade anual específica para esta
forma jurídica.

evoluçom

As diversas
modalidades de
grupos vam desde
cooperativas de
consumo com tenda
aberta ao público até
grupos informais sem
local próprio

À hora de procurar a origem dos grupos
de consumo, Manolo Garrido, presidente da Cooperativa de Consumo Consciente Àrbore em Vigo, salienta que
estes experimetaram um crescimento a
partir da primeira das grandes alertas alimentárias dos últimos anos: a crise das
'vacas tolas' em 2000. A nível administrativo, esta alerta deu o início a umha
normativa europeia de rastreabilidade
dos alimentos que chegam ao mercado.
Mas a nível popular provocou também umha maior preocupaçom e consciência pola origem dos alimentos, colhendo impulso a partir dessa época a
auto-organizaçom do consumo através
dos grupos de compra a produtoras ou
o auge de tendas de produtos de comércio justo e consumo responsável. Garrido lembra que Árbore começaram
sendo quatro famílias no seu nascimento, há 17 anos. Esta iniciativa começou
sendo umha associaçom e logo cons-
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Mapa do consumo consciente
xabier vieiro

titui-se em cooperativa, a qual vem
de celebrar o seu 15 aniversário. Garrido indica que atualmente há em Árbore
umhas 337 unidades de consumo. “E
continuamos a medrar, agora temos um
local com um espaço social que permite
diversas atividades, debates, encontros
com as produtoras...”, acrescenta. A cooperativa Árbore optou pola opçom de
cooperativa com umha tenda aberta,
optando ademais polo vegetarianismo.

preços
A cooperativa de consumo consciente
Zocamiñoca na Corunha é mais nova.
O seu grupo promotor começou a tra-

balhar em 2007 e atualmente contam
com 150 unidades de consumo e realizam umha meia de 50 pedidos semanais. Marcial Blanco, o sócio trabalhador desta cooperativa, explica que o
modelo escolhido por Zocamiñoca é o
de umha tenda de venda só para as pessoas sócias. Para a receçom de produto
fresco esta cooperativa corunhesa trabalha com perto de umha dúzia de produtoras de proximidade. Com as produtoras “mantemos duas juntanças ao ano
para analisar a temporada seguinte”, assinala Blanco. Nestas reunions “vemos
a produçom, comunicamos a demanda
e coordenam-se as próprias agricultoras

A crise das 'vacas
tolas' de 2000
provocou um maior
consciencializar na
populaçom pola
origem e o
tratamento dos
alimentos

para nom pisar-se”, salienta. “Também
se revisam os preços, se bem polo geral
fazemos o que elas nos marquem”, indica Blanco.
Manolo Garrido, de Árbore, salienta
que no seu caso muitas produtoras som
sócias da cooperativa. À hora de fixar os
preços de venda, Garrido indica que “a
nossa linha de aplicaçom segue os preceitos do comércio justo: dous terços
para as produtoras e um terço para a
transformaçom ou comercializaçom”.
Para Garrido é fundamental a construçom de alternativas ao sistema agroalimentar dominante e à exploraçom dos
recursos naturais do planeta.
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A encruzilhada do sistema de pensons

A queda de quotizaçons durante a crise conduz a umha reforma do modelo //
O governo insinua que poderia retirar a viuvez do sistema contributivo

O

éire cid

raul rios
raulrios@novas.gal

sistema de pensons leva
registando deficit desde
2012. O aumento de
pensionistas dos últimos
anos nom foi acompanhado por um
aumento paralelo das quotizaçons,
senom que os altos índices de desemprego e os baixos salários pintárom as
contas da Segurança Social com números vermelhos ano trás ano. Para quadrar cada exercício, até agora o Governo foi retirando recursos do Fundo de
Reserva, que chegou a acumular um
máximo de 66.815 milhons de euros
em 2011 procedentes dos superavits de
anos anteriores.
Mas no mealheiro das pensons já apenas fica um montante de 15.915 milhons de euros, inferior aos 19.200 milhons que o Governo retirou em 2016
para fazer frente às folhas de pagamento. Umha quantidade que nom chega

O entorno da
ministra Fátima
Báñez teria posto
acima da mesa a
possibilidade de sacar
do sistema as
pensons de viuvez e
orfandade

para cobrir o deficit que se gere em
2017 e garantir os ingressos das mais de
oito milhons de pessoas que tenhem direito a pensons no Estado espanhol. É
neste contexto que a reforma do sistema
se situa nos primeiros postos da agenda
política do novo Governo do Partido
Popular.

viuvez no ponto de mira
A informaçom acerca dos planos do
Governo vai chegando por conta-gotas,
às vezes procedente de filtraçons e balons-sonda lançados para testar o estado
de ânimo da opiniom pública e do resto
de agentes políticos. Assim, segundo publicou Eldiario.es, o entorno da ministra
de Emprego Fátima Báñez teria posto
acima da mesa a possibilidade de excluir
do sistema as pensons de viuvez e orfandade, que deixariam de ser prestaçons
contributivas às que dá direito a quotizaçom dum trabalhador (neste caso cobrada polos seus familiares) para passar
a serem ajudas assistenciais. Desta ma-

neira, a sua quantia poderia depender
dos orçamentos de cada ano e nom teria
porquê estar ligada às quotizaçons que
as originárom.
Aliás, o mesmo entorno da ministra
também teria sugerido que sejam as Comunidades Autónomas as que se fagam
cargo do gasto originado por estas prestaçons. Na Galiza, 16 por cento das pensionistas cobra umha pensom de viuvez
(percentagem três pontos inferior à
média espanhola) e 96 em cada cem
viúvas som mulheres. As pensons de orfandade apenas suponhem três por
cento do total. Os recursos necessários
para fazer frente a estes dous tipos de
pensons rondam os 1.500 milhons de
euros anuais, o equivalente a 17 por
cento do Orçamento da Junta de 2017.
Se finalmente o Governo opta por carregar parte do gasto em pensons às Comunidades Autónomas, para evitar cortes nas folhas de pagamento ou noutras
partidas orçamentárias seria inevitável
abordar algumha reforma -como a do
modelo de financiamento autonómicocom o objetivo de aumentar os ingressos
das comunidades. Em qualquer caso, se
desligar a viuvez e a orfandade das pensons contributivas, o Governo estaria
abrindo a porta a eventuais cortes nestas
prestaçons.

Abrir o sistema aos impostos
Se a proposta do Governo para eliminar o deficit da Segurança Social vai no
sentido de cortar gastos excluindo alguns
tipos de pensionistas do sistema, as propostas da oposiçom vam no sentido contrário: aumentar os ingressos abrindo o
financiamento à via impositiva. É a posiçom defendida por parte do PSOE ou
Podemos nos seus respetivos programas
(En Marea e BNG nom contemplavam
a reforma do sistema nos seus programas
para as gerais e ainda nom detalharom a
sua postura sobre a mesma). Até agora,
as pensons contributivas da Segurança
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Pensar no
futuro

A

rAul rIOs

O

os cortes já aplicados

Governo já reformou o sistema de pensons em
2011 e 2013 tendo como objetivo reduzir a
quantia das folhas de pagamento. Com o PSOE
na Moncloa, em primeiro lugar, aprovou-se o
aumento dos 35 aos 37 anos como mínimo necessário de
quotizaçom para cobrar 100% da pensom. Em segundo
lugar, o cálculo da base reguladora passou a fazer-se tendo
em conta os últimos 25 anos quotizados (antes eram 15).
Em terceiro lugar, a idade geral de jubilaçom ampliou-se dos
65 aos 67 anos.
O governo do PSOE também introduziu dous novos índices
para realizar o cálculo da revalorizaçom das pensons, mas

Social som financiadas unicamente a
partir das quotizaçons das pessoas empregadas. O Estado apenas se fai cargo
de pequenos gastos como os complementos a mínimos.
Quê suporia rachar a separaçom das
fontes de financiamento e permitir sufragar parte do gasto em pensons contributivas via impostos? No sistema nascido do Pacto de Toledo (1995) todo
este gasto recai sobre as rendas dos trabalhadores (quotizaçons dos empregados e das empresas em funçom do salário). As rendas do capital e os benefícios
empresariais nom aportam nada ao sis-

éire cid

seria o PP em 2013 quem concretizaria as fórmulas. Até 2014,
as pensons atualizavam-se cada ano segundo o IPC, o que protegia os pensionistas frente às perdas de poder aquisitivo motivadas pola inflaçom. Com o novo índice de revalorizaçom
aprovado polo PP desaparece esta seguridade. A atualizaçom
das pensons passa a depender do equilíbrio das contas da Segurança Social e da evoluçom do número de pensionistas, podendo subir entre um mínimo de 0,25% e um máximo igual
ao IPC mais 0,5%. Quer dizer, abre-se a porta a que os pensionistas percam poder aquisitivo, como de facto acontece já
este ano, ao subir as pensons o mínimo estabelecido de 0,25%
enquanto a suba estimada do IPC será de 1,5%.
Por outra parte, o PP também introduziu o factor de sustentabilidade, que entrará em vigor em 2019 e fará computar
no cálculo das pensons a esperança de vida dos pensionistas.

Financiar parte do
gasto via impostos
aumentaria a
progressividade do
sistema já que as
rendas do capital
também teriam que
achegar recursos

tema. No entanto, se parte do gasto em
pensons contributivas pudesse ser financiado através dos Orçamentos Gerais do
Estado, estariam contribuindo tanto as
rendas do trabalho como as rendas do
capital, que nom pagam quotizaçons
mas sim pagam impostos. Dado que
sobre o papel o sistema fiscal exerce
umha funçom redistributiva, o sistema
de pensons exerceria como mecanismo
de redistribuiçom das rendas do capital
cara as rendas do trabalho. Financiar
parte do gasto via impostos é, aliás, a
prática mais comum nos países da
Uniom Europeia.

inda existem muitas interrogantes sobre os planos do
Governo para reformar o
sistema de pensons, mas as
primeiras filtraçons e as reformas precedentes permitem prever para onde vam
ir os tiros. Também podemos guiar-nos
polas palavras de Luís María Linde, governador do Banco de España, quando
afirma que o sistema público nom se
sustenta e anima a assinar planos de
pensons privados.
A lógica do Partido Popular é conhecida: ‘Tal serviço público é mui caro e a
única forma de salvá-lo é cortando-o.
Ou isso, ou desaparece’. Esquecem que
tais cortes nom deixam de ser, precisamente, o primeiro passo da desapariçom. Entre as alternativas da direita
nunca figura ampliar as fontes de ingressos. Quem nom se conformar com
o que fique de serviço público após os
cortes, que pague polo privado (se
puder, claro).
Olhando cara o sistema de pensons,
as perguntas que devemos fazer-nos
som óbvias: Se as quotizaçons atuais
som tam poucas e tam baixas que nom
chegam para manter o sistema, quem se
vai poder permitir um plano de pensons privado? Nom se poderia financiar
o sistema pola via fiscal e, aliás, no
marco dumha fiscalidade mais progressiva? Nom se estaria apenas a salvar o
sistema público, senom que se estaria
avanzando na sua eficiência e, aliás, estaria-se aproveitando como mecanismo
redistributivo.
A jubilaçom vê-se longe para os que
ainda nom passamos dos 30. É necessário compreendermos que o ataque aos
pensionistas é um ataque a toda a sociedade. Todos temos familiares e amigos
com pensons de algum tipo e, com
sorte, todos chegaremos inexoravelmente à idade de jubilaçom. O bom é
que ainda estamos a tempo de evitar arrependimentos futuros.
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P

ara Xabier Pérez Davila a
defesa do sistema público
de pensons fai parte dumha
luita mais geral: manter os servi- ços públicos essenciais a salvo da
lógica do mercado. Economista, professor em Redondela e filiado da
CIG, foi presidente da Junta de Docentes nom universitários da proraul rios
raulrios@novas.gal

víncia de Ponte-Vedra até o passado Setembro. É autor de ‘A batalla
polas pensións (1981-2013). De como a clase capitalista quere privatizar os bens comúns e de como as clases traballadoras se opoñen’
(Estaleiro Editora, 2013). O passado ano publicou ‘Alén da casta. Un
ensaio sobre o poder e as clases sociais no século XXI’ (Laiovento,
2016).

“O problema nom é demográfico,
nom existe falta de mao-de-obra”
XAbieR pÉReZ dAvilA, eConomiSTA e AUToR de ‘A bATAllA polAS penSiónS’ /

O sistema de pensons da Segurança Social (S.S.) leva tempo
arrastando deficit e este ano vaise esgotar o Fundo de Reserva
segundo as estimaçons oficiais. É
possível continuar com o atual
sistema, incrementando dalgumha maneira os ingressos por quotizaçons, ou é necessária umha
reforma?
Se lhe parecer bem, vou começar explicando por quê é que se produz o deficit...
Era a seguinte pergunta, mas podemos começar por aí.
Sim, porque é necessário para entendermos todo o que vem depois. O sistema tivo superavit durante muitos
anos, mesmo bem começada a crise; o
primeiro deficit produz-se em 2011. A
primeira causa é o paro, que provoca
umha caída de mais de três milhons de
quotiçantes à S.S. Em segundo lugar,
com a reforma laboral do PP caírom
muito os salários (era um dos seus objetivos). Na medida em que as quotizaçons som umha percentagem da massa
salarial, se descem os salários, descem
os ingressos do sistema. Em terceiro
lugar, para baratear o emprego, o PP
criou modalidades de contrato com bonificaçons ou deduçons que bem nom
quotiçam à S.S. ou bem quotiçam

menos do que deveriam. Só por esta
questom o sistema deixou de ingressar
mais de 3.700 milhons o ano passado,
segundo cálculos do próprio Governo.
E todavia destacaria um quarto fator, o
aumento da desigualdade. Reduzíromse os salários mais baixos e subírom os
mais altos. Já que a partir de 3.642
euros os salários nom quotizam, ao aumentar este tipo de salários reduz-se a
percentagem de massa salarial que nom
quotiza.
Todos estes fatores tenhem relaçom
com umha política económica que se
nos impom da Comissom Europeia e
que o PP aceita com fervor, umha política que podemos caracterizar de austericida.
A direita sempre assinala, quase
como principal causa do problema do sistema de pensons, que
temos umha pirâmide demográfica cada vez mais envelhecida.
Na minha opiniom é um fator quase desprezável. Na EPA relativa ao terceiro trimestre de 2016 recolhia-se o dado de
4.300.000 pessoas paradas. A taxa de atividade feminina é ainda hoje dez pontos
inferior à masculina. Se igualássemos a
taxa de atividade feminina à masculina
disporíamos dum milhom e meio mais
de possíveis quotiçantes. Se somamos 4,3
milhons de pessoas paradas, som seis mi-

lhons de possíveis quotiçantes. Nom há
um problema de falta de mao-de-obra
nem o vai haver no futuro.
Nom parece que o problema do
desemprego e os baixos salários
se vaia solucionar no curto prazo

e este ano esgota-se o Fundo de
Reserva. É necessária umha reforma?
A experiência dos últimos anos di-nos
que quando escuitemos a palavra “reforma” devemos pôr-nos alerta. No curto
prazo é certo que as quotizaçons
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galiza contrainfo

nom chegam para pagar as pensons
contributivas, este ano o deficit pode
chegar aos 8.000 milhons. No curto
prazo acho que a soluçom é cobrir esse
deficit com impostos ou dívida. Afinal,
quotizaçons ou impostos som dous mecanismos polos que o poder público
pode conseguir recursos.
Para mim é fundamental o facto
de as quotizaçons sociais serem
pagas essencialmente polas rendas do trabalho enquanto os impostos som pagos também polas
rendas do capital. Polo menos na
teoria, o sistema fiscal é progressivo, polo que de ser financiada
via impostos a S.S. operaria também como mecanismo redistributivo.
Se realmente o IRPF atuasse como um
imposto progressivo e se se recuperasse
a capacidade de arrecadaçom do imposto de sociedades... Financiar o sistema
via impostos deveria ir ligado a umha
reforma do IRPF, que agora na prática
apenas é progressivo sobre as rendas do
trabalho e nom do capital, e a umha reforma do imposto de sociedades para
que o tipo efetivo se achegue ao tipo
teórico. Por outra parte, que as pensons
se financiem através de quotizaçons tem
umha vantagem: que a gente as perceba
como salário em diferido.
Afinal é umha decisom do poder público. No curto prazo, o deficit deste
ano haverá que pagá-lo dalgumha
forma. No meio prazo, o essencial é
mudar a política económica e deixar
atrás a austeridade. Há que aumentar a
demanda para criar postos de trabalho
e para que os salários subam.
Se decidirmos financiar o sistema via impostos, pode-se fazer a
partir dos já existentes ou criar
um imposto específico com essa
finalidade.
Eu prefiro fazê-lo através dos impostos
já existentes, isso sim, reformados para
fazê-los progressivos e verdes. Que problema podem ter os impostos finalistas?
Que sirvam como muniçom para umha
campanha contra as pensons, dando a
entender que som umha carga.

“Onde há boas pensons públicas
nom se desenvolvem as privadas”

U

mha eventual reforma ainda está
cheia de interrogantes, mas o Governo já lançou algum balom-sonda polo
que guiar-nos. Nesse sentido, já se
filtrou que as pensons de viuvez e orfandade
podem deixar de ser contributivas.
Tecnicamente tanto tem, porque afinal o financiamento
dessas pensons vai sair do produto social em qualquer
caso. Ora bem, eu vejo um problema de tipo argumentativo a meio prazo: que se transmita à sociedade a ideia
de que essas pensons som umha carga. Em realidade essas
pensons som contributivas porque derivam das quotizaçons dum cônjuge falecido. Mas para mim o debate importante é como financiar o sistema...

Mas retirar a viuvez e a orfandade do sistema
tem outro perigo. Agora a quantia dessas pensons está marcada polo salário da pessoa falecida que quotiçou, está garantida; mas se as
sacas do sistema contributivo homologariam-se
com outro tipo de prestaçons que dependem do
orçamento de cada ano. Abriria-se a porta a que
essas pensons se cortem por motivos orçamentários.
Aí teria-lhe que dar a razom. Ademais, mesmo no balomsonda que lançou Fátima Báñez dim que contemplam a
possibilidade de ceder essa competência, essa responsabilidade, às Comunidades Autónomas.
O gasto em viuvez e orfandade na Galiza seria
cerca do equivalente a 17% do orçamento da
Junta deste ano.
Enquanto sejamos um mesmo Estado e exista um sistema
comum de S.S. eu prefiro que sigam dentro desse sistema.

Se se ceder essa competência, poderíamos ir a pensons
distintas por comunidade. Bom, as pensons galegas já som
inferiores à média estatal; isto poderia acrescentar esta
diferença.
As reformas do PSOE e do PP já tinham como
objetivo minguar as folha de pagamentos dos
pensionistas.
Sim. O catedrático Ignacio Zubiri calculou que a desvinculaçom das pensons do IPC pode reduzir o poder aquisitivo da pessoa pensionista em 26,5%. Quer dizer, pode
começar cobrando umha pensom com um poder aquisitivo de 1.000 euros e que, no final da sua vida, a pensom
apenas tenha um poder aquisitivo de 735 euros. Ademais,
há que ter em conta que com a reforma as pensons de
início também serám inferiores.
A que interesses resposta isto?
Em 1994 o Banco Mundial (BM) publicou um relatório
que se considera o começo desta campanha para substituir os sistemas públicos de reparto por sistemas de capitalizaçom privados. O BM escreve com total claridade
que o objetivo é chegar a pensons públicas de tamanho
modesto para deixar oco aos sistema de capitalizaçom.
Para que? Nom dim que os pensionistas vaiam ter melhores pensons, senom que reconhecem que o objetivo
seria ampliar os mercados de capitais. Explicam-no com
total claridade. Nos países onde que as pensons iniciais
substituem umha parte importante do salário nom se dam
desenvolvido os sistemas de capitalizaçom privados. Som
umha fonte de negócio extraordinária. Pense que cada
mês há 8.000 milhons de euros que vam diretamente das
pessoas quotiçantes às pensionistas, sem que o Santander
ou o BBVA podam tocá-los.
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N

o domingo 15 de janeiro,
começava umha concentraçom de 48 horas na
paróquia do Cristo da Vitória no bairro viguês de Coia em solidariedade com o Diego Lores, ativista da Oficina de Direitos Sociais
(ODS) deste bairro. Durante esta concentraçom, Lores conheceu a
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

notícia de que o polícia local que o denunciara por atentado retirava
a denúncia. Isto ocorreu após umha maré de apoio tanto nas redes
sociais como na própria paróquia. Durante essa mesma concentraçom, num gabinete nos baixos da igreja do Cristo da Vitória, Lores e
Beatriz Lorenzo, também ativista da ODS e utilizdora dos serviços
sociais, explicam a história de luita que se vive no bairro de Coia.

rolda de imprensa no início do encerramento solidário com
diego lores na Igreja do Cristo da Vitória, no bairro de Coia
galiza contrainfo

“Muita gente quer fugir do que
socialmente significa ser pobre”
dieGo loReS e beATRiZ loRenZo, dA oFiCinA de diReiToS SoCiAiS de CoiA

Como foi para vós viver num bairro como Coia e como começastes a consciencializar-vos e ativar-vos?
Diego Lores: Eu nasci neste bairro e
estivem sempre próximo da esta paróquia, onde vivias com a geraçom dos
teus pais que tinha um tom mui reivindicativo. Aqui houve experiências que
nom todos os bairros tenhem: umha
luita que consegue frutos tam importantes como converter um espaço que es-

tava destinado à construçom de edifícios num espaço verde. Gente que estávamos na associaçom juvenil Luar, vinculada à paróquia, tivemos a sorte de
participar noutros espaços e entramos
em contacto com gente independentista, libertária e com os centros sociais da
cidade, e participamos do movimento
Precárias em Luita, que foi umha experiência importante para as pessoas mais
novas. Daí entramos em contacto com
Baladre e vimos que o que se passava

“Neste bairro
houve experiências
de luitas que
conseguírom frutos”

em Coia ocorria em muitos territórios.
Logo, através da ODS procuramos recriar parte dessa dinámica comunitária
vicinal que começava na paróquia mas
unindo-a a luitas atuais. Em definitiva,
é isto: juntar-nos gente do bairro e de
fora para criar um grupo humano a partir do qual luitar.
Beatriz Lorenzo: Considero-me de
Coia, ainda que adotada. Comecei no
mundo dos serviços sociais como utilizadora e conhecim a ODS ao ver-me
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no mundo da exclusom social. Decato-me de que quando cheguei a ODS
era umha pessoa rota e hoje estou aqui
e daria a minha vida por isto. O que eu
passei nom quero que ninguém o volte
a sofrer. Quando cheguei, os serviços
sociais diziam-nos que estávamos tolas
e, sobretodo, recebíamos maltrato. Encontrar esta parte física e humana é do
melhor que encontrei na vida. Nom estamos tolas nem somos tam pouquinhas
as que pensamos igual. Numha palestra
num centro social perguntavam-nos:
onde está essa gente que tam mal o
passa? Mas nom é tam singelo de responder. A ideia de pessoas utilizadoras
de serviços sociais continua ligada a essa
ideia da toxicodependência ou gente
dormindo nas ruelas, mas hoje nom é
esse o perfil. Além disso, nos serviços
sociais vem funcionando um modelo de
“tu vais fazer o que eu che diga, segundo as normas”, mas a gente que estamos
a passar por ai nom coincidimos com
essa etiqueta que se tem imposto e
choca-lhes que sejas capaz de dar a cara.
D. L.: Sim, parece que só entram esses
arquétipos e que só acontece nalgumhas
periferias, mas detetamos que muita
gente dos movimentos sociais está em
situaçons económicas difíceis, mas nom
se reconhece como precária, empobrecida ou pobre. Vimos que muita gente
quer fugir do que socialmente significa
ser pobre: que nom sabes organizar a
tua vida ou que tens que depender do
estado para viver. Há que estender que
isto nos está a tocar a quase todas. Nós
animamos a gente a que colha a Risga,
embora estejamos a luitar por que este
seja um modelo que se achegue à Renda
Básica das Iguais. O caminho que há
agora é nom ter emprego ou ter um emprego numhas malíssimas condiçons e
acho que há que dar esse debate. Gente
dos nossos círculos está a passá-lo igual
que o vizinho cigano, mas com certeza
este vizinho se reconhece melhor com
a situaçom em que está e tem mais ferramentas para pelejar dentro da escassez. As pessoas que nom se reconhecem
nessa situaçom vivem-no com mais
carga.
B.L.: Ter a valentia de se enfrentar a
este sistema tem as suas repercusons

O ativista diego lores nom tivo que enfrentar
juízo após a retirada da denúncia
zélia garcia

“Entende-se a segurança a partir de
umha lógica de repressom e nom
de cobertura das necessidades”

Qual é o modelo de cidade em que apostais e
que passos ides dar em direçom a ese modelo?
D.L.: Há que pôr o dinheiro da cidade para as necessidades das pessoas, nom para as da Citröen, o Celta de
Vigo, ou a Aqualia. Além disso, está a participaçom. Aqui,
por democracia entende-se a votaçom que houve para lhe
pôr nome ao filho do “dinoseto”! Mas quem decide que
se lhe dê tanto dinheiro a Citroën para que continue a
oferecer emprego lixo? Quem decide que haja que gastar
nom sei quantos euros em Balaidos? Está a decidi-lo
umha pessoa, que se chama Abel Caballero, com a ajuda
dalguns amigos.
B.L.: Já nom chega com umhas escadas mecánicas, que
agora ponhem passadeiras mecánicas polas ruas. Para pedir
umha ajuda de emergência dás mil voltas, andando se nom
tens dinheiro para o autocarro. Eu vou de Návia ate Cánovas del Castillo para procurar umha vida laboral, depois
à Segurança Social a López Mora, depois a Coia. Passo-me
três dias andando por Vigo e nom tenho passadeira mecá-

nica que me leve nem dinheiro para pagar o autocarro.
D.L.: Acaba de haver agora oposiçons no Concelho de
Vigo: 7 postos de trabalhadora social frente a 22 de polícia. Ao redor de 20 vagas de trabalhadoras sociais há em
Vigo e umhas 360 de polícia local. Afinal, fas contas e
nom há que falar muito mais: entende-se a segurança
desde umha lógica de repressom e controlo e nom de cobertura das necessidades básicas. Ainda que o trabalho de
polícia e de trabalhadoras social tenhem similitudes em
muitos aspetos, dedicam-se muitos quartos à repressom
e poucos a sustentar a vida das mais empobrecidas.
B.L.: Ademais, parte do dinheiro dos orçamentos para
bem-estar social levam-no empresas privadas como a
Clece. E esse dinheiro nom chega à gente empobrecida,
nom chega em cheques para a luz, nem em cheques para
a água, nem para pagar o aluguer. Em Vigo, se sofres um
despejo nom tens umha vivenda onde podas ir, ainda que
sejam uns meses. Enchem-se a boca dizendo que gastam
muitos quartos, mas onde gastam esses quartos?
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ao nível pessoal, administrativo ou
emocional, para alem da carga de viver
mal. É importante o apoio entre nós, um
apoio que nom encontras onde se
supóm que tenhem que reconhecer-che
os teus direitos. É mais o maltrato que
recebemos desde a administraçom do
que o que recebemos de nós própias. No
momento em que reconheces isso, colocas na fronte a etiqueta de 'som pobre
mas som digna', ainda que nos custe reconhecé-lo. Agora nom ocorre tanto,
mas as que estávamos nesta situaçom
éramos assinaladas quando estávamos
nas filas de Cáritas para recolher sacos.
Os primeiros dias vais assim, com o cachecol até acima e a carapuça para que
nom te conheça ninguém mas com o
tempo já nom o vês assim. Umha semana
tocará recolher alimentos, outra tocará ir
aos serviços sociais a pelejar-me.
É dificil que umha pessoa que utiliza os serviços sociais dê esse
passo para se organizar?
B.L.: Sim, há medo, mas também pensas, o que me vám levar? Agora que estamos com o assunto do Diego passache pola cabeça que podes rematar no
calabouço. Mas se me levam ao calabouço seguro que vou comer quente. Sapatos nom os quero que tenhem buracos
e nom me servem para nada. O que vou
perder?
D.L.: Quando nom podes pagar as faturas semelha que o caminho é apenas
o de pedir à família ou vizinhança, ou
aguardar se o concelho dá quartos para
pagar o recibo. Mas às vezes há que experimentar outras cousas. Numha ocasiom, juntamo-nos umha dúzia e fomos
até os escritórios da Aqualia, exigindo
reunir-nos com o máximo chefe. Estivemos com ele e dous coristas seus numha
sala de juntas para dizer-lhe que estávamos cansas de que nos cortassem a água
quando estávamos numha situaçom de
risco social enquanto eles andavam a
gastar os quartos em cousas como o festival de avions militares que se fijo no
verám. É muito menos do que gostaríamos, mas a juntança fijo que o Concelho
chama-se a Aqualia e daí se pugeram
30.000 euros que o Concelho arrancou
à Aqualia para ajudas diretas às famílias.
Experimentamos fazer algo distinto,

galiza contrainfo

“A ideia de pessoas
utilizadoras de serviços
sociais continua ligada à
da toxicodependência,
mas hoje nom é esse o
perfil”

“É importante o apoio
entre nós, um apoio que
nom encontras onde se
supom que tenhem que
reconhecer-che os teus
direitos”

funcionou e ai tivêrom que fazer cousas
diferentes no Concelho, ainda que algo
escassíssimo e que nom serve para nada.
A necessidade obriga-nos a dar resposta
aqui e agora além de que o nosso ritmo
seja lento porque as mudanças de que
precisamos som estruturais e sem paliativos, que é o que estám a oferecer
agora as administraçons.
Quais som os logros de todo este
trabalho? Que vos fai continuar a
trabalhar?
B.L.: Para mim, as pequenas mudanças,
como conseguir que as ajudas de emergência social do Concelho vaiam polo
Registo, que é umha maneira de ter
constáncia no sistema. Ninguém nos
dava nada por escrito e nom havia jeito
de demonstrar se solicitaras umha ajuda
de emergência ou se a tinhas concedida.
Denunciamos também nos tribunais o
mau funcionamento dos serviços sociais.
Também solicitar o meu expediente no
Bem-Estar Social. Foi surpreendente
que perante esta petiçom o Concelho
nom sabia como proceder, nom havia
onde pagar essas taxas, enviavam-me de
acima dos gabinetes da concelharia para
baixo, nom davam encontrado o expediente, tiravam papéis e papéis nos gabinetes...
D.L.: Numha medida muito menor da

que gostaríamos, mudamos a relaçom
com o Concelho e com a Junta. Tenhem
mais respeito polas pessoas do que
antes. A Risga nos últimos anos está a
medrar e há certo debate sobre ela que
nalgumha medida ajudamos a ativar.
Outro sucesso é que no bairro há muitas
vizinhas e vizinhos que nos reconhecemos como iguais. Logo, a luita da rotunda rachou todo. Numha dinámica que
era mais pequena, na rotunda desbordou-se. As nossas agendas medrárom
nos últimos anos e conhecemos gente
que está em luitas mui semelhantes à
nossa, e a nossa à delas. Estamos numhas dinámicas com muito potencial, de
crescimento e de cousas mais concretas
ao nível do bairro e de sustentar-nos algumhas em tensom com os poderes.
B.L.: Antes, havia um pequeno enfrentamento pessoal entre a ODS de Coia
com as assistentes sociais. Foi um sucesso conseguir quebrar isso e que as assistentes protestaram na porta das UTS e
entenderam que é verdade o que denunciávamos: que os serviços estám colapsados, que faltam os quartos... Essa
foi também umha das vitórias que tivemos, e o trato que temos hoje em dia
quando chegas aos serviços sociais é
mui distinto. Já nom chegas com o escudo e com a lança, isso para nós é
umha vitória.
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o entruido no
século XXi

O

Entruido é a comemoraçom ritual mais fascinante
de quantas componhen o calendário festivo tradicional galego. Umha celebraçom situada no ciclo
das festas da invernia e que marca o final do período obscuro e o despertar da natureza. Era umha festa ritual
com umha finalidade agrária. É o tempo, pois, de expulsar as trevas, o frio e os espíritos malignos e de convocar as potências protetoras do agro e da vida. Atualmente, devido à chegada do cristianismo, às mudanças acontecidos na Idade Media e ao passo
do tempo tam só ficam supervivências, muitas vezes dessacralizadas, de aqueles velhos ritos mas a essência última, o significado
profundo da comemoraçom do Entrudo está nessa pulsom de
luitar pola supervivência e a perpetuaçom. páginas 24-25
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o entruido galego no começo do XXi
rafael quintía

O Entruido tradicional galego é mui rico e diverso
em personagens, ritos e tradiçons. Poderíamos
dizer sem temor a equivocar-nos que é o mais diverso de quantos se mantenhem vivos em Europa.
O Entruido era, e é, unha festa espalhada por todo
o território galego e cada paróquia e lugar tinham
as suas particularidades, porque isso também é
próprio do nosso carácter e da tendência a diferenciar-nos do vizinho do lado.

O

Entruido foi mudando ao longo do
tempo. A sua raiz, dizíamos, está em ser
a interface entre o inverno que remata e
a primavera que começa. Logo o cristianismo foi condicionando, limitando e, sempre que
pudo, anulando a festa. Estes processos dinâmicos próprios da cultura figérom que o Entruido fosse mudando ao longo dos séculos, acrescentando novos elementos, perdendo ou transmutando outros. Na sociedade
rural também foi trocando o seu significado, mas na
Galiza ainda conserva muito do seu carácter utilitário
dentro do tramado social, por exemplo, como ferramenta de ritualizaçom de confrontos e para aliviar tensons sociais. No Entruido segue a haver um espaço
para ritos que favoreçam a coesom social, a sátira e
mesmo para manter certos rituais ancestrais relacionados com a regeneraçom da natureza.
Já que logo, no Entruido galego temos ritos de fecundidade, ritos esconjuradores das trevas e do mal,
ritos favorecedores da fertilidade, ritos de inversom,
ritos teatrais, burlescos ou satíricos (o humor sempre
está presente), e ritos de rivalidade e confronto.
Há que dizer também que, frente ao que se pensa e
di vulgarmente, o Entruido é algo mui serio e mui regrado. Nom se pode fazer o que um queira, nom serve
todo, nom é um mundo do caos senom um mundo
normativizado mas cujas regras som diferentes às que
imperam em todo o ano: som as leis dum tempo sacro
e arcaico frente ao tempo profano. Por exemplo, nom
qualquer pode pôr um traje de Cigarrom, há que saber
mover-se, saber correr, conhecer o que se pode ou nom
se pode fazer. Às máscaras nom se lhe podem tocar,
tenhem um status superior, de autoridade hierárquica,
nas fareladas nom lhe podes botar farinha, por exemplo. Quando alguém pom o traje de Felo, de Volante,
de Boteiro ou de Madama nom se pode dizer que essa

charo lopes

pessoa se esteja a divertir e a gozar da festa como
se fosse disfarçado de Spiderman num desfile de
Carnaval. Portar os trajes e as máscaras do Entruido requer capacidade de sacrifício e de entrega em
benefício de toda unha coletividade que se vê refletida nessa personagem icónica — quase totem—
da sua aldeia, vila ou comarca. É um privilégio
mas também um sacrifício. Carregar um dia inteiro
com umha máscara de 15 quilos como fai o Volante; dançar durante horas como as Madamas de
Cobres com um traje cheio de adornos que apenas
deixa mover-se; tocar durante dias pesados bombos até sangrar polos maos enquanto percorres as
montanhas baixo a chuva ou a neve; correr carregado de chocas à cintura como os Felos, Cigarrons, Peliqueiros ou Zarramanculheiros embutidos

num traje duplamente enfaixado que nom se pode
sacar nem para urinar; saltar, brincar, trotar com
caretas abafantes e pesados gorros e tocados. Dançar como giróvagos em êxtase é umha autêntica
prova de valentia e de entrega que só se pode entender se o sentimento que há em jogo é o da devoçom por um rito ancestral que forma parte indissolúvel da cerna mais profunda da identidade
do povo, das suas crenças mais íntimas e da sua
cosmovisom ainda que todo isso tam só abrolhe
no subconsciente dos próprios oficiantes.
Com o passo do tempo, dizíamos, alguns dos
ritos mais significativos do nosso Entruido fôrom
desaparecendo ou mudando. A mudança da sociedade e dos modos de diversom, a crescente desruralizaçom, a intervençom das administraçons

r

ronseis

novas da galiza
fevereiro de 2017
página25

na gestom destas celebraçons populares levando-as cara
à turistificaçom e o espetáculo
ou as novas normativas, como
a proibiçom do sacrifício do
galo devido as leis contra o
maltrato animal, fôrom algumhas das causas das mudanças
acontecidas nas últimas décadas.

os riscos para o entruido
Copiar esquemas de desfiles de
disfarces e de grupos de música
e baile como se isto fosse o
Brasil ou as Ilhas Canárias nom
só é absurdo senom que é um
grave exemplo de aculturaçom.
Corremos o risco de passar
dumha festa participativa, ritual
e poliédrica, em que entram
em jogo muitos aspetos, a um
espetáculo puramente estético ou a umha representaçom à que acudimos coma voyeurs alheios ao contexto cultural e ao seu significado último. Este processo origina que alguns Entruidos que, dumha visom
superficial, podem parecer menos vistosos fiquem
atrás e que outros se vejam favorecidos porque apresentam maior número de máscaras ou porque tenhem
um maior impacto visual ou estético.
Observamos ademais na última década unha pulsom de imitaçom, estám-se criando novos Entruidos
ou, melhor dito, novas máscaras. Ao centrar-nos só
na parte estética do Entruido buscamos umha personagem própria, algo que nos diferencie dos demais, e se nom a tínhamos, inventamo-la. Mas o importante dum Entruido nom é essa figura, senom o
rito que esta personagem oficia. Quando o Felo percorre as aldeias de Sam Mamede, isso é um assunto
mui sério: um oficiante que está a fazer um rito. Ficamos com umha perspetiva banal, dos tempos modernos do consumismo e dumha visom urbana do
Entruido onde este se reduz ao aspeto lúdico e satírico, quando o Entruido é muito mais, é um autêntico rito religioso — que nom cristiám— em que há
muitas cousas em jogo, entre elas a base de subsistência da sociedade rural.

o futuro do entruido
Em paralelo a esta turistificaçom e imitaçom está-se
a dar também um processo de recuperaçom de Entruidos mais genuínos. A maior parte dos Entruidos

rafael quintía

perdêrom-se entre os anos de 50 e 70 polo que ainda
estamos a tempo de fazer um trabalho de documentaçom sério, de recolher testemunhos vivos e descriçons das diferentes festas que nos permitam recuperá-las se se quer. Todo este labor de posta em valor
da nossa cultura pode fazer do nosso Entruido umha
celebraçom ainda mais valiosa e autêntica. De todos
nós depende ser quem de transmiti-lo às futuras geraçons e de dar a conhecê-lo como a autêntica joia
antropológica da nossa cultura que é. O Entruido, já
que logo, se o sabemos potenciar e sentir vividamente
pode ser um fator inigualável de empoderamento da
nossa cultura e da nossa identidade, porque nom só
nos liga a todos os galegos senom que nos conecta
com grande parte das culturas europeias com as que
partilhamos este pequeno terreno que é Europa. Mas,
em soma, o sagrado Entruido conecta-nos com o que
fomos e com o que podemos chegar a ser sempre e
quando nom perdamos esse fio de Ariadna que é a
nossa cultura. Dizia Julio Caro Baroja “Enquanto o
homem creu que, dumha forma ou doutra, a sua vida
estava submetida às forças sobrenaturais ou preternaturais o carnaval foi possível”. Digo eu: enquanto o
povo galego creia que, dumha forma ou doutra, a sua
identidade está ligada à sua cultura ancestral, o Entruido será possível.
Pese as mudanças sofridas ao longo do tempo, na
atualidade o Entruido galego segue a gozar de boa
saúde. Segue a ser um sinal de identidade do povo e
um motivo de orgulho nom só para os vizinhos dos

lugares onde ainda se celebra dum jeito genuíno
senom também para todos os galegos. O Entruido segue a ser vivido com um sentimento que
vai além do que se espera dumha simples celebraçom festiva e nos achega a um sentir devocionário, quase religioso.
Vivam o Entruido, participem no rito purificador lá onde vaiam, deixem-se levar polo som
das chocas, das esquilas, dos cornos e buguinas
que a partir de janeiro começam a soar polas aldeias. Recebam a bendiçom das zamarras dos Peliqueiros ou dos Cigarrons; das vinchas das Pantalhas; deixem-se batizar polo borralho do Osso
de Salcedo, da farrapada de Laça ou dos farelos
de Ginzo de Límia. Fertilizem os seus campos
ou os gerânios do balcom com o lume novo e os
fachons; saltem como os Troteiros e os Boteiros;
dancem como Madamas e Galans; nom lhe discutam a um General da Ulha, que quem manda,
manda; deem graças por topar-se com a força fecundadora e multicolor dos Volantes; sintam-se
honrados de brincar com um Felo ou de toparse com um Zarramanculheiro, umha Mázcara ou
qualquer dos centos de seres mágicos que desde
Reis até finais de fevereiro transitarám polo
nosso mundo terreal. Sintam-no como próprio
ainda que nom sejam do lugar, pois o Entruido
galego é património nom só dos galegos e galegas mas de toda a humanidade.
Que Viva o Entruido!
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A CovA eiRóS e o SeU ConToRno /

Uma longa página na
história da Humanidade

A

Adela Figueroa panisse

Cova Eirós encontra-se num maciço de
calcário no Concelho de Triacastela. Os
terrenos que ocupa pertencem à Empresa
Cimentos Cosmos filial da Votoratim,
grande multinacional Brasileira. A autêntica proprietária desta.
A cova é a primeira da Galiza em mostrar pinturas
rupestres datadas, por agora, em mais de 12.000
anos. E gravuras de mais idade. Nesta cova aparecem
mostras de habitação humana de há mais de 180.000
anos até os nossos dias, como um adorno de quase
40.000 anos lavrado num pequeno osso, e múltiplos
utensílios de trabalho como machadinhas de quartzito ou de sílex.
Os níveis férteis da cova encontram-se na entrada
da mesma e têm-se catalogado do primeiro até o

quarto nível, que marcam as diferentes idades de
ocupação da cova por seres humanos. Os mais antigos que se têm encontrado até hoje recuam no tempo
até 180.000 anos. Restos duma fogueira situada na
entrada da cova. Alguém, dominando o lume conseguiu acender lá um lar nos tempos em que ainda não
tinham chegado a Europa os Homens do Cro-Magnon e os Anatomicamente Modernos (HAM ). Nesta
cova há restos, pois, dos Neandertais, os seres humanos próprios do Continente Europeu. E são dos últimos, entre estes, dos que habitaram Europa antes
de se extinguirem.
A Cova Eirós é um lugar excecional para sabermos
mais da nossa historia como espécie, e para conhecermos a ocupação da Galiza pelos seres humanos.
O estudo dos restos que lá se encontram abre para
nós o livro da epopeia humana na colonização do
território e na conquista da Terra. A Lei de Conservação do Património da Espanha e da Galiza diz cla-

p

ramente que a existência de pinturas rupestres
numa cova faz que esta seja declarada Bem de
Interesse Cultural (BIC), que é a figura de máxima proteção por parte da Administração. E
está obrigada a agir conforme a Lei que ela
mesma desenhou e publicou (sic).
ADEGA véu solicitando, em repetidas vezes,
perante a Junta da Galiza que comece a incoação do expediente de BIC para esta Cova. A primeira vez, no ano 2011, antes que se fizesse pública a existência das pinturas e gravuras, pois
nesta cova encontra-se o jazigo de restos de
ursos da caverna, (Ursus Spelaeus) maior da Europa e o mais ocidental. Existem arranhaduras de
ursinhos nas paredes do fundo da cova. O que
nos indica uma ocupação vital destes. Já só por
isso a cova mereceria toda a proteção de que os
poderes públicos fossem capazes. A estes restos
paleontológicos acrescentam-se os achados tão
importantes de habitação humana que antes referimos. Mostram que Cova Eirós nunca deixou
de ser utilizada pelo ser humano. Há restos medievais e ainda do século XX em que parece que
foi utilizada como celeiro. Desde o 2012,
ADEGA, já voltou demandar oficialmente o reconhecimento de BIC para esta Cova agora
desde a Lei de Património que é bem clara neste
pormenor. Outras Associações de vizinhança de
Triacastela como O Iribio também têm solicitado a declaração de BIC. E outras como o Petón
do Lobo pediram informes ao Conselho da Cultura Galega neste mesmo sentido.
O C.C.G tem elaborado recentemente um extenso informe apoiando esta declaração, mas a
Junta nunca nos respondeu. Por isso ADEGA
tem interposto o contencioso administrativo
contra a Junta por não ter cumprido a lei de Património da Galiza e de Espanha.
Neste momento, a Votoratim é conhecedora
do problema. Esta empresa tem um código ético
declarado segundo o qual a sua atividade deverá
de ser compatível com a conservação do património. Tem estabelecido uma Parceria com a
Sociedade Brasileira de Espeleologia de maneira
que as covas e grutas deverão ser respeitadas e
compatibilizadas com o seus trabalhos de mineração, no território do Brasil.
Por iniciativa de ADEGA a SBE pus em conhecimento da Votoratim o caso da Cova Eirós.
Quem estabeleceu que estendesse o mesmo protocolo do Brasil para todos os países em que estiver exercendo seu trabalho. Por este motivo
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A autora dentro
da Cova de Eirós

enviou, já por duas vezes, um experto em conservação com a finalidade de estudar a possibilidade
de compatibilizar o trabalho da Mineração com o de
conservação do Património atingido. Esta pessoa, o
Dtr Clayton Lino, esteve no dia 15, 16, 17 de Dezembro na Galiza. Ele é o representante do Brasil
perante a UNESCO como Presidente da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica que atinge toda a costa
Brasileira.
Junto com representantes galegos da empresa teve
uma entrevista com a Diretora Geral de Património
e fez visita de campo para determinar os danos e as
possibilidades de restauração que podem ser empreendidas pela Votoratim e a administração galega.
O projeto que se põe sobre a mesa é o de contemplar a Cova e todo o seu contorno como objeto de
proteção. Os terrenos, propriedade da multinacional
implicam muito mais do que a boca da Cova. Entre
estes, toda a encosta em que se abre. Há a promessa
de ceder toda esta encosta para ser protegida totalmente. Os primeiros 50 metros por cima da cova seriam de total proteção, proibindo-se neles toda classe
de trabalhos. Na realidade isto está assim porque a
Cimenteira tinha chegado, na sua voracidade, até esta
cota. ADEGA paralisara seus trabalhos com uma
ordem judicial quando estavam movimentando maquinaria pesada aos tais 50 metros por cima do teto
da cova e destruíram os caminhos públicos que lá
existiam. Agora lá já não se pode mais tocar. E cumpre o restauro da terra eliminada. Os caminhos foram
substituídos por uma pista mineira que está quase

Na cova, a primeira
da Galiza em mostrar
pinturas rupestres,
apareceu também um
adorno de quase
40.000 anos lavrado
dum pequeno osso

pronta para abrir ao público. Também foram postos
sensores no interior da cova que medem humidade
temperatura e vibração, por conta da empresa.
Neste momento aparecem opções prometedoras e
otimistas. Pois, sabemos por terceiras pessoas, que na
Conselharia estão a trabalhar na declaração de BIC e
a sua delimitação. Mas a ADEGA nunca lhe responderam às reclamações feitas. O contencioso segue em

pé, porque somos conscientes de que este foi o
detonante para que a Conselharia começasse os
seus trabalhos. O primeiro que tem de ser feito
é a publicação do expediente de Incoação de
Bem de Interesse Cultural, publicado no DOG.
Exposto publicamente para poder fazer as alegações oportunas antes de ser declarado BIC.
Depois terá de ser feito um Plano de Tratamento do BIC, também sob exposição pública. Lá é
que terão de ser definidos os limites e as ações
permitidas e/ ou obrigadas referidas a este Bem
de Interesse Cultural.
A lei de conservação de Património diz, explicitamente, que um Bem de Interesse Cultural
nunca pode ser apartado de seu contorno, mas
que deve ser conservado junto com este, considerado o Bem e o Ambiente como um todo.
Tenciona-se incorporar bens culturais da aldeia de Cancelo, próxima à cova, nos projetos
de restauro e conservação. Num intuito de promover o que poderíamos chamar Eco-Turismo
e turismo Cultural. A Igreja de Cancelo tem
valor, pela antiguidade ( há documentos acerca
dela desde o século IX) e pelas pinturas renascentistas que exibe nas paredes. Todo o vale do
rio Cancelo é interessante e bem formoso.
O Caminho de Santiago (Francês) passa a escassos quilómetros da Cova , por Triacastela.
Entre as propostas que se baralham está a de
fazer um pequeno museu com mostras dos
achados e uma historia da Cova e dos terrenos
em que esta se originou mercê a uma linha do
tempo ilustrativa dos devires geológicos e antropológicos da zona. Seria de grande interesse cultural e um bom complemento do Caminho
Francês, na sua entrada em Galiza.
Mas isto tudo está nos falares e nos projetos.
Por enquanto, ADEGA não vai retirar a sua demanda, até que tudo fique no papel e se tenha
a segurança de que a Cova e seu contorno vão
ser cuidados e valorizados como é seu mérito:
Ser Cova Eirós e seu contorno um Património
Cultural e Ambiental da Humanidade que se
encontra no nosso Território. A Galiza corresponde-lhe a responsabilidade de cuidá-lo e protegê-lo.
Quero aproveitar para render honra e gratidão
à vizinhança que defendeu a Cova e defende o
ambiente de Triacastela, para além de interesses
pessoais, arriscando seu património pessoal e seu
tempo num ato de responsabilidade social que
outras comunidades deveriam imitar.
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Xamarua, que pescas
xalametrua!
veRbo doS ‘ARGhinAS’ /

xanma sanches

Quando os últimos falantes dumha língua estám a desaparecer na
maré das línguas globais é quando mais cumpre pôr em valor a
sua teima e esforço por nom perder o próprio. Isto acontece com
o ‘verbo xido’ (a boa fala), dos canteiros de riela de Moucos (Terra
de Montes).

N

esta comarca do interior da Galiza, mae
do Lérez e mais do Úmia, a canteira
tivo um grande peso historicamente
para as pessoas dos atuais concelhos de
Forcarei e Beariz, para além do desaparecido concelho de Cerdedo. Germe de luita, com numerosos arghinas (canteiros) que tivérom represálias e fôrom assassinados no genocídio franquista, e principal fonte
de ingresso para muitas famílias dum território bravo
e duro de trabalhar. Esta labor mal se vê reconhecida
com um museu da pedra que fede a morto e pregoa
a queda dos ofícios tradicionais.
Outras falas gremiais tenhem-se dado na Galiza,
como o cabaqueiro dos tilheiros, o baralhete dos parau-

gueiros ou o chafoutas dos alveneis, mas nenhumha
delas tenhem a dimensom do verbo, podendo inclusive terem-se inspirado neste para a sua criaçom. A
construçom deste tecnolecto, dumha grande fecundidade léxica (com mais de 2.000 palavras recolhidas
na variedade falada em Cerdedo) e dumha mágica
singularidade na recolheita, parte de séculos de imaginário ambulante e gregal. As quadrilhas dos arghinas cerdedenses saiam em março para voltar no
Natal, percorrendo a geografia galega, peninsular e
inclusive botando-se para fora dela, o qual os ajudou
a ir recolhendo polo mundo adiante as vozes que
mais lhes quadravam. O verbo, para além das viagens
e afastados encarregos, deve muito às grandes obras

r

como a dumha catedral, em que sempre se atraia
a umha enorme quantidade de quadrilhas vindas de todos os lados. Cada quadrilha tinha a
sua marca, e atendendo a isto vê-se que já
numha obra pequena como umha ponte ou capela pode haver várias, por nom falar de obras
de grande magnitude e amplitude no tempo,
dando-se deste jeito o caldo de cultivo natural
para um intenso intercâmbio lingüístico. Aqui
era possível ouvir qualquer fala estrangeira, e se
algumha palavra trunfava no grupo era assumida e ficava. Assim, em cada zona e até em cada
quadrilha tinha um latim distinto, rico e único.
No verbo recolhido em Cerdedo recolhem-se
vozes do castelhano, catalám, francês, basco,
latim, italiano, inglês e galego, língua matriz e
casa do latim dos canteiros. A motivaçom que
deu na sua criaçom parece clara atendendo a algumhas das coplas geradas nesta fala;
Verbo xido, minha purria
(Como che vai, minha dona/patroa)
que intervas por areona,
(ti que entendes por vaca,)
heiche de llastir cos zuros
(hei-che de marchar cos quartos)
e rosmarche na morrona.
(E foder-che na filha.)
... que na linha da anterior venhem a fazer ver
que o poder falar a prazer entre eles polo
mundo adiante sem serem entendidos foi razom
suficiente. Permitia andar nos trabalhos em
casas alheias e falar sem que a gente do lugar
percebera nada, dando na facilidade de fazê-lo
a conta dela. Porém, podia também acabar
sendo engano do chaco (raposo), como assim
passou numha muria (obra), segundo conta um
velho arghina de Forcarei, onde estavam por
Lugo fazendo umha casa. Dormiam na palheira,
mas os jantares tinham-nos na casa do purrio (patrom), e é ao acabar umha das comidas e ir ao
trabalho quando um dos ghaviotos (aprendizes)
soltou um xouzo (peido) dizendo que era pro purrio e mais pra purria, ao qual lhe saiu o nomeado
patrom com um outro impropério. Aqui também é bem trazido comentar que entre os canteiros distinguiam o verbo xido do verbo cazoleiro,
umha fala pouco entendida e cheia de vozes galegas, como a do moço de antes, que deveria
dizer pra purrio e deais purria. A distinçom é tam
clara e significante que os ghaviotos ou pateleiros
(aprendizes), os quais entravam com dez ou
doze anos na obra e passavam quatro ou
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cinco a manter e com os trabalhos
mais ruins (fazer barro, subir o material polas escaleiras, lavar as ferramentas à caída do sol, aturar as brincadeiras do resto, etc.), nom subiam de
escala até que dominavam ao mesmo
tempo ofício e fala, a qual tinham que
colher nas conversas, pois nunca se
ensinava.
Mas o uso fundamental do verbo é
para proteger-se dos que estavam por
acima deles (aos quais nom se lhes
guardava nenhum respeito, nomeando-os com as verbas purrio/a – patrom/na, purriel – cacique, purriaxe –
governo, purriada – gente de fora,
mono – presidente/rei ou valdarruaxe –
justiça, claramente despectivas) e
sacar o máximo rendimento do seu
trabalho. Os purrios sempre queriam
bom e rápido, e ter um código próprio permitia falsear a obra diante
deles, chorando-lhe no barro, no
largo dos muros, na qualidade da
pedra... mas sem nunca arriscar-se a
que lhes caísse a obra. Nesta linha os
arghinas canxicas (cachoteiros), em confrontaçom eterna com os arghinas de
santos (de labra), tinham um truque bem recorrido
que residida no mal uso das pedras passantes. Estas
eram pedras longas e boas que nas paredes grandes
se punham cruzadas às demais para dar resistência,
sobressaindo por fora e por dentro do muro. Entom,
nas obras mal pagas ou apuradas usavam estas pedras
no jeito das demais para aforrar e punham outras a
sobressair no sítio mas sem serviço nenhum. O canteiro é retranqueiro e astuto, denominadores comuns
do ofício, brindando com um oreta en pinzas (água nas
maos), domine nostre, e bebendo a aguardente que lhe
dá a purria para a mao magoada para depois sacudila dizendo que cura por dentro. Também se tenhem
dado casos na paróquia de Cerdedo de apariçons de
santos e nenos Jesus, casualmente em tempos de
pouco trabalho na canteira, trás as que vinhérom
construçons de capelas. Em relaçom à igreja vem ao
caso um conto sobre um arghina que tivera relaçons
com umha moça sem casar, para o que cumpre comentarmos que muitos curas faziam por entender o
verbo e chegavam a confessar nele, no que indo este
canteiro à missa estám-no a esperar familiares da
moça na porta da igreja com malas intençons, polo
que o cura (vendo o panorama e dado que estava em
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O uso fundamental
do verbo é para
proteger-se dos que
estavam por acima
deles e sacar o
máximo rendimento
do seu trabalho

dívida com ele) começa a missar num pretendido latim que nom era outro que o dos canteiros
dizendo: arghina que quilaches e non xaspeaches e que
pescas xalametrúa, llaste de aquives, xamarúa, que te
xeren acalmar ao aniscar da queicoa (canteiro que fodiches e non cumpriches, e que entendes a mensagem, lisca de aqui, companheiro, que te querem malhar na saída da igreja).
Na atualidade quase nom restam falantes do
verbo, e pode-se dizer que na oralidade já nom
existe, nascendo assim, e morrendo, com a canteira em Terra de Montes. Foi umha fala criada
nas (malas) artes dos e das (como Maria a Lista
de Carvalhás e outras mulheres, que pese à notória masculinidade do ofício, chegárom a
aprendê-lo) arghinas e sem os seus trabalhos
perde o sentido todo. A isto nom há muito que
fazer-lhe, mas o que sim queda na nossa mao é
que se renda a honra que lhes é devido, e neste
caminho vai mais umha pequena homenagem
para os xilos da arria.
* Obrigado a Calros Solla pola colaboraçom,
e à gente do Capitán Gosende por manter viva
a cultura e o património em Cerdedo.
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Sonho futurista desde Zemanbiquo

nARF /

C
r. b. prol

antou-lhe Fran Pérez, Narf, a Compostela, cidade futurista, onde se estabeleceu para desenvolver umha
sólida trajetória artística. Cidade de
muitas vivências que abandonou o passado Novembro, trás a doença que o fijo esmorecer aos
48 anos.
Chamou-na cidade incompleta, ele que a houve
de acrescentar com a sua música, e com música
dela se despediu num emotivo recital conjunto
com a banda Timbila Muzimba, no festival
Womex 2016, o passado 23 de Outubro, sobrepondo-se levemente à enfermidade. Dous
meses antes, tivera que interromper a gira peninsular de apresentaçom do seu último álbum,
Baladas da Galiza imaxinaria (Damadriña, 2015),
junto a cantora Uxía Senlle, que lembrou a integridade, paixom e genialidade de quem fora
o seu companheiro de viagens e amigo, além de
salientar a relevância de Narf no panorama musical galego e a sua grande ligaçom com o universo lusófono.

Artista multifacetado
Umha das vozes mais populares da música galega, Fran Pérez foi membro de grupos como
Psicofónica de Conxo, Os Kinindiola ou Nicho
Varullo. Além do seu último trabalho discográfico, Baladas da Galiza imaxinaria, editou os discos: Directo en Compostela (Changüi, 2003), com
o que partilharia cenário com Javier Muguruza
e Miquel Gil no espetáculo conjunto chamado
Mundo café; Totem (Falcatruada, 2007); Aló
irmao! (Falcatruada, 2010), com Manecas Costa;
e Nas tardes escuras (El patito editorial, 2013),
onde harmoniza alguns poemas de Rosalía de
Castro.
Artista multifacetado, foi em 1992 um dos
quatro fundadores da Sala NASA. Com Pepe
Sendón assinaria a música da companhia Chévere até 1998, composiçons que lhe supugérom
grande reconhecimento: obtivo o prémio da
Crítica em Barcelona ao Melhor Musical do ano

(1995) por Annus Horribilis, assim como cinco prémios María Casares. Ademais do lavor de composiçom e interpretaçom ao vivo da banda sonora de
Chévere, Narf participaria como ator em numerosas
obras da companhia. A última, na Ópera dos tres reás,
montagem dirigida por Quico Cadaval.

embaixador de Galiza na lusofonia
Foi numha viagem com Chévere quando Narf
contactou com a lusofonia, em concreto, no Festival
Internacional de Tondela. A apresentaçom de Annus
Horribilis em Maputo, levaria-o a se interessar polas
músicas africanas. Naquela altura, surgiria o projeto
Bumba (2005) junto com quatro músicos moçambicanos pertencentes ao grupo Timbila Muzimba, cuja
colaboraçom voltaria retomar para a apresentaçom
do Womex 16.
A seguir, em companhia do artista guineense, Manecas Costa, Narf gravaria ao vivo no Teatro Princi-

pal de Santiago Aló irmao!, um disco que não só atingiu o primeiro posto no Top ten da RTP África durante três semanas, também foi radiado em emissoras
como a BBC ou Rádio 3, e um espetáculo muito aclamado no WOMEX 2009. ‘Quero ser tambor’, do
álbum Totem, foi igualmente difundido em Moçambique e o Brasil e o tema ‘Santiago’ conseguiria o segundo posto no concurso da cançom em línguas minorizadas europeias, no festival Liet Lavtut (Suécia).
Para Narf, a música era “um impulso tam irremediável e primitivo como a própria vida”. A cançom
‘Aló irmao’ reflete umha amizade alicerçada na identidade lusófona, umha irmandade através da música
entre culturas estranhamente comuns. Narf foi quem
de enxergar desde a cidade incompleta a terra de Zemanbiquo, para nos compor à toda a gente da Galiza
imaginária umha nana e partilhar connosco um
sonho talvez futurista. Lá mora, já para sempre, no
abraço quente da noite.

tempos livres

fevereiro de 2017 novas 31

o
QUe
FAZeR?

hUmoR / FUCO

iii enConTRoS SobRe impACToS dA mineRAçom.
A rede ContraMINAcción celebra este encontro bianual em
que participarám diversas organizaçons internacionais.
Nesta ediçom prestará-se atençom à destruçom da terra
e da água pola atividade mineira, assim como a criminalizaçom dos coletivos que se oponhem à mineraçom.
CENTRO SOCIO-CULTURAL DE VITE, COMPOSTELA
sáBAdO 4 dE MArÇO Às 10.30h

eU TAmbÉm eSTivem nA ‘SAlA YAGo’.
Jornada solidária com as ativistas que o 13 de março enfrentam um juízo pola ocupaçom da sala Yago de Compostela em 2011. O ato contará com umha palestra, ceador e
festa solidária.
CS MADIA LEVA, LUGO
sáBAdO 4 dE MArÇO Às 20.30h

CompoSTelA/
o piChel

CenTRoSoCiAiS

CASA de SAR
Santa Clara

CSoA eSCÁRnio
e mAldiZeR
Curros Enríquez

Algália de Riba

viGo/
A CovA doS RAToS
FAiSCA
Romil

A RevolTA do beRbeS
Calvario

CSoA A QUinTA
dA CARminhA
Rua Real

Rua do Carme

oURenSe/
CSo A KASA neGRA
A GAlleiRA
Perdigom

Praça Sam Cosme

lUGo/
ATeneo libeRTARio
A enGRAnAXe
CS mAdiA levA
Rio Sil

CS vAGAlUme
Serra dos Ancares
Rua das Nóreas

A CoRUnhA/
CS A ComUnA

CS GomeS GAioSo
Verea do Polvorim

ATeneo XoSÉ TARRÍo
Monte Alto

CSoA A inSUmiSA
Bairro dos Malhos
Beiramar

FeRRol/
CS ARTÁbRiA

ATeneo FeRRolAn
Trav. Batalhons
Magdalena

ponTe AReiAS/
CSA o FReSCo
Bairro da Ponte

A GUARdA/
o FUSCAlho
Frente a Atalaia

ponTe d'eUme/
lS do ColeCTivo
TeRRA

CSoA A CASA dA
eSTACion
Boa Vista

Avda. Ferrol

bURelA/
CS XebRA

Leandro Curcuny

CAnGAS/
A TiRAdoURA
Reboredo

mAniFeSTAçom UniTÁRiA do FeminiSmo.’
Com a legenda ‘Feminismo para avançar, juntas nunha
mesma luita’, diversos coletivos feministas autónomos
chamam a se mobilizar polo 8 de março.
COMPOSTELA
dOMINgO 5 dE MArÇO

(vem da página 31)

demência assinalando para o monte e repetindo O Lombao, e
a daquele bofetom justiceiro que um mestre deu com a mao
aberta a um que abusava de mim, porque eu nunca lho dava
dado, e as maos que me lavam a cabeça quando vou cortar o
cabelo, e as maos dos tratos nas feiras, e Guti de Zamora lembrando o dito maos que nom dades, que esperades, ou a parte de fora
da mau para enxugar as bágoas.

153

Atentamente

esther
Carrodeguas
autora de Voaxa e
Carmín

“Voaxa e Carmín é umha
obra de justiça poética”

Voaxa e Carmín, obra ganhadora
do 11º Premio Abrente de Textos
Teatrais da MIT ribadavia, baseiase na história de Maruja e Corália Fandinho ricart, interpretadas por Belén Constenla e Mabel rivera, com
direçom de Xavier Castiñeiras.

r. b. prol

Tivo de ser umha rianxeira quem levasse ao
cenário a história das irmás Fandinho, apesar do manifesto interesse doutras dramaturgas locais. Qual o motivo desta escolha?
Foi umha grande descoberta que nom protagonizassem nenhuma peça teatral porque som personagens
fascinantes! Eu nom sou de Compostela, mas sinto-me
um pouquinho de aqui, e como mulher sinto-me identificada com esta história de mulheres maltratadas.
Pretende Voaxa e Carmín reabilitar as mulheres silenciadas? É um exercício de memória?
É um exercício de memória e também um exercício
de justiça poética. Elas som muito conhecidas, mas
nom todos sabem de certo a sua história, ainda hoje
silenciada por motivos políticos. Há umha placa que
explica quem som, tam pequena que dificulta o seu
conhecimento aos turistas que com elas se retratam
na Alameda.
Talvez o caráter "poético" da peça seja determinante para abranger esses dous mundos (loucura versus cordura) nos quais Maruja e Corália viveram?

P

Celso Fernández sanmartín

Para mim nom era possível que estas duas
personagens tivessem um comportamento
dialético convencional. Até elas nom falarem em verso livre, nom se situariam
nessa linha divisória entre ambos os dous
mundos.

Por que tragicomédia?
Antes bem é umha “comitragédia”: arrinca com a comédia até que o espetador percebe a dramática realidade, ao racharem-se as máscaras. Nom podia compreender umha história que nom mostrasse a alegria
delas, o seu aspeto carnavalesco, mas a história é
umha tragédia porque nom existe possibilidade de
melhora, as cores e a maquilhagem disfarçam, no início, o drama final. Por isso nom intitulei a obra “As
Marias”, porque esta história parte delas para contar
umha história minha, contar os meus próprios medos
e inquietudes, relatar um conflito de máscaras, identidades e de medo à liberdade.
Esta também é umha história de rotinas. O
silêncio pode matar, e o tédio?
Sim, é umha história de rotinas. A rotina fijo-as sobreviver mas nom avançar... Dia após dia afrontamos
cousas contra as que temos de nos pôr máscaras. Calibrar entre a rotina e a rutura para podermos avançar é umha luita constante. Por isso esta é umha história universal em que um dos personagens nom
suporta o tédio, o silêncio, a monotonia das imposiçons, porque afinal a liberdade procura o seu curso
através da palavra, mesmo através da loucura.

edem-me um artigo para o Novas
da Galiza, hoje estamos a dia 16
de novembro e teria que estar
como tarde para o 15 de dezembro às 22 horas, seria para sair em fevereiro.
Dim-me que iria na contracapa e que teria
que ser de uns 1900 caracteres e também
"Temática livre. A ideia dos artigos de contracapa é que sejam algo descontraídos,
mais literários."
Sim, suponho que o da temática livre há
ser pola confiança literária, mas a mim o primeiro que me acorda é a demência tipo alzheimer, porque o que nos aprendérom
quando tivem que trabalhar com pessoas
padecedoras desta doença, foi que as possibilidades todas nom servem, porque angustiam a pessoa, nom vale preguntar -que queres para jantar? Por muito que em qualquer
momento da vida de qualquer de nós esta
frase nos resultasse do mais atrativa, para
unha pessoa tocada por um estado segundo
desta enfermidade, abismaria-a, portanto o
melhor seria preguntar-lhe -De que tés mais
gana, de caldo ou de sopa? Aí sim que
atopa, acoutadas as possibilidades, onde se
agarrar com as maos da sua pessoa.
Se de maos falamos, gostava de fazer um
recordatório do que me dérom e do que me
privárom maos que conheço (nom utilizo o
passado, conhecim, porque a memória junto
com a vontade tenhem sempre força de presente), e como é muito antigo isto de conotar o dar como bom e o privar como mau,
e este artigo demasiado curto como para
pôr-me a analisar a relaçom das maos com
o poder, deixarei aqui, por amor e palpáveis, as maos de minha avoa Carmen temperando na palma umha brasa do lume, as
de Hortensia de Zobra na lançadeira e o
peite do tear e as de sua nai padecendo de
(remata na página 31)

