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Quem questiona
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Os partidos de extrema-direita que apostam
na saída da UE e do euro estám a apanhar
resultados que há poucos anos seriam
impensáveis. No entanto, a esquerda europeia
mantém umha posiçom mais ambígua e nom
lhe dá a mesma centralidade a este debate.
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“Isolamento e dispersom
só se podem entender
em chave de vingança”

Na sua estadia no centro penitenciário de Valhadolid, o preso independentista Roberto Fialhega ‘Teto’ foi submetido a um isolamento total que se prolongou durante meses. Esta situaçom obrigou Teto a passar os dias em completa soidade, tal como explica
ele numha entrevista realizada por correspondência. Após umha
campanha de solidariedade e denúncia da sua situaçom, Teto foi
dispersado à prisom de Duenhas, em Palência.
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Falamos na Ue e no euro?

A

té há pouco a Uniom Europeia (UE) e o euro eram realidades reificadas: instituiçons
produzidas e reproduzidas
pola atividade humana, mas experimentadas polas pessoas como algo natural, independente dessa atividade. Os fenómenos naturais, como o dia e a noite, o sol
e a chuvia, nom podem ser questionados.
Estám aí e as pessoas simplesmente
vivem com eles. Quem os questionar,
vive fora da realidade e nom é tomado a
sério.
Claro que sempre houvo quem questionou a UE e o euro, assinalando-as -no mínimo, na sua configuraçom atual- como
ferramentas ao serviço do projeto neoliberal e, portanto, contrárias aos interesses
das maiorias sociais europeias. As políticas económicas aplicadas durante os últimos sete anos e as consequências sociais
das mesmas, principalmente nos países do sul, confirmam as
diagnoses realizadas na esquerda. Poderia-se retroceder mais:
aí estám a mal chamada reconversom industrial ou, mais recentemente, a bolha imobiliária espanhola alimentada polos
euros baratos da banca germano-francesa. Mas, cumpre reconhecê-lo, até agora as vozes críticas falavam baixinho e a
mensagem nom transcendia para além de certos movimentos
sociais e políticos socialmente minoritários.

Mudou alguma cousa? Pode ser arriscado estabelecer umha relaçom direta
entre o auge eleitoral de partidos de extrema direita contrários à UE e ao euro e
um suposto aumento da desafeçom cidadá cara estas instituiçons. No mínimo,
ao serem questionadas na esfera pública,
a sua condiçom de realidades reificadas
entra em crise. Aliás, o Brexit deixou
claro que a UE nom é imutável, e um potencial Grexit poderia ser o princípio do
fim do euro.
Neste contexto, a esquerda tem muitas
tarefas pendentes. A primeira consiste
em perder o medo e começar a falar do
tema abertamente. Tanto quem defende
mudar o modelo atual por um mais dea. p.
mocrático como quem advoga por umha
saída da UE e o euro devem desenvolver as suas posiçons e
introduzi-las no debate público, sendo realistas e conscientes
de que nom existe soluçom mágica nem caminho fácil. Neste
sentido, o PCP está imerso numha campanha que procura
“preparar o país” para umha eventual rutura. A outra opçom,
ficar em silêncio, significa deixar que os acontecimentos nos
colham por surpresa ou nom termos resposta quando Rajoy
diga aquilo de que ‘nom há alternativa, temos que cumprir
os compromissos com Europa’. Em qualquer dos casos, estaremos derrotadas.

A trabalhar no primeiro andar

assim
nos vai

T

emos o nosso local de trabalho
num primeiro andar do centro
social O Pichel, em Compostela e para nós isto tem umha série
de vantagens: a primeira, e acho que
a principal, é sentirmo-nos acompanhadas, pois sempre há gente com a
que nos cruzamos e cumprimentamos e atividades que se desenvolvem ao nosso carom. Nalgumhas
ocasions estar neste primeiro andar
permitiu-nos musicar as nossas jornadas de trabalho se estas coincidiam com as aulas de canto e pandeireta ou de guitarra que se celebram
no local do lado. Quando se preparam ceias no centro social, nós, que
estamos a carom da cozinha, somos
das primeiras em sentir os cheiros da
comida, o que nos fai rematar a jornada com um apetite voraz! Mas, é
claro, sempre é agradável estar rodeadas de pessoas e atividade.

Às vezes há tanta cousa que fazer
que se fai difícil escolher... Num dos
fechos de ediçom desta nova etapa
estávamos interessadas numha palestra que se estava a celebrar no
salom de atos, polo que nos tomamos um respiro, pois os dias de fecho
de ediçom costumam ser bastante
intensos e algumhas baixamos à palestra para umha vez rematada voltar
subir ao local e rematar de enviar o
número à imprensa.
Ter o local aqui acima fai-nos sentir
menos sozinhas e permite-nos airarnos. Por vezes baixamos ao balcom
pedir um chá, um refrigério ou umha
cerveja para refrescar-nos durante os
trabalhos de redaçom e maquetagem. Outras vezes simplesmente baixamos um tempinho e enleamos
numha pequena conversa. Ou baixamos pedir ajuda a quem trabalha no

Ter o local aqui, no
primeiro andar do
centro social O Pichel
fai-nos sentir menos
sozinhas e parte de um
país em movimento

balcom, pois tem conhecimentos de
informática e resulta que de súpeto
ao nosso computador deu-lhe por
nom saber onde está o seu sistema
operativo. O certo é que nos salvou
em mais de umha ocasiom na nossa
relaçom com os computadores!
Estar aqui, neste primeiro andar,
ajuda-nos a sentir-nos parte de um
país em movimento e construçom.
aarón l. rivas / conselho de redaçom
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O naufrágio da
‘remunicipalizaçom’
dos GoveRnos dAs mARés

H

á dous anos que as
Marés municipais levavam como um dos principais pontos dos seus
programas eleitorais a remunicipalizaçom dos serviços, mas o que aconteceu para que essa reivindicaçom ficasse enseada nas pedras da Marola?
O novembro passado o Concelho da
Corunha celebrava como ia cumprindo o seu programa com a remunicipalizaçom das bibliotecas, mas na
verdade, a dia de hoje ainda nom se
deu o processo de remunicipalizaçom.
As trabalhadoras de ajuda a domicílio da Corunha levam mais de um
ano a protestarem contra a empresa
Clece, polo incumprimento grave do
Convénio Coletivo. Perante as perguntas das sindicalistas da possibilidade de remunicipalizar o serviço a
concelhala respondeu que nom era
possível. Qual a razom? Logo em Irunha é mais fácil remunicipalizar o
serviço de ajuda a domicílio do que
na Corunha?
No mês de abril deste ano as trabalhadoras e trabalhadores dos Museus
Científicos Corunheses convocárom
umha greve para reclamar umha soluçom aos problemas que tinham, e que
levavam padecendo mais de seis anos
com a empresa Samyl, mais de trinta
sentências levam ganhadas estas trabalhadoras contra essa empresa, mas a
soluçom nom foi remunicipalizar,
senom tentar fazer um “parche” volvendo sacar um novo concurso. Por
que a soluçom nom foi remunicipalizar o serviço?
Em Ferrol criou-se por muitos dos
votantes da Maré de Ferrol umha plataforma para a defesa dos serviços públicos e pola remunicipalizaçom, perante a paralise municipal com
respeito a um dos pontos básicos do
programa eleitoral. Como se puido

AdOlfO NAiA

O que aconteceu
para que a
remunicipalizaçom,
incluída em
programas eleitorais,
ficasse enseada nas
pedras da Marola?

Nas três cidades
governadas polas
Marés alguns
devérom esquecer
que a luita de classes
continua até
chegarmos a umha
sociedade sem classes

chegar a essa situaçom?
E Compostela? Ainda que se comentasse a possibilidade de remunicipalizar a ORA e a recolhida de lixo,
fica claro que o Tambre nom tinha calado para que entrasse o barco.
Nestes três concelhos alguns devérom esquecer que a luita de classes
continua até chegar a umha sociedade
sem classes.
A remunicipalizaçon nom só é favorável a nível econômico para os
Concelhos, pois aforram o IVA e o
benefício
empresarial,
mesmo
podem rematar com as tramas de
corrupçom como se viu nas operaçons Pikachu ou Patos. O mais importante da remunicipalizaçom é
para as trabalhadoras e trabalhadores,
primeiro porque se podem criar mais
postos de trabalho e de qualidade,
segundo para as trabalhadoras e trabalhadores que levam anos a sofrerem o trato despótico e de exploraçom por parte das empresas privadas
que gerem esses serviços. Assim há
dous anos muitas trabalhadoras e trabalhadores apostárom por estas
Marés para que por umha vez por
todas se fixesse justiça e se melhorassem as condiçons laborais.
Eu era consciente de que estes futuros governos das Marés nom iam ser
governos revolucionários e que o de
“mudá-lo tudo” era umha simples frase
retórica, mas sim achei que poderiam
fazer algo para melhorar as condiçons
de vida dos milheiros de trabalhadoras
e trabalhadores, como o facto da remunicipalizaçom dos serviços.
É claro que me equivoquei, que
nem algo tam simples como a remunicipalizaçom som capazes de fazer.
Muitos dirám que é muito complicado, que o teito de gasto, que nom
(continua na página a seguir)
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N

om deixa de surpreender-me o silêncio que
abrolha quando numha
assembleia, numha palestra ou num obradoiro se pom sobre
a mesa a necessidade de expressar e
abordarmos coletivamente as emoçons, os conflitos, os desejos, os afetos.
Som muitas as dificuldades para pôr os
cuidados no centro do agir coletivo e
intimida o desconhecimento de como
fazê-lo. Sinto isto como um bater
constante contra umha pedra que quebra projetos e comunidades com um
grande potencial, mas que no devir
dos processos esmorecem sem sermos
muito cientes do porquê (ou se calhar
sem questioná-lo?).
Assim, aos poucos, foi germolando
uma inquietaçom partilhada por confrontar tais processos. E... passeninho... descobres, questionas, desejas,
experimentas, negas, discutes. Nesse
caminhar perguntas-te/perguntamonos... de onde é que venhem as nossas aprendizagens? Será que levamos
dentro muita palha capitalista hetero-patriarcal que peneirar? É possível que estejamos a reproduzir nas
nossas relaçons quotidianas aquilo
que dizemos combater: hierarquias,
anulaçom das diferenças, divisons sexistas, racistas, capacitistas...? Temos
outros referentes nos quais repararmos e aprender?
Nessa enfiada chegas/chegamos à
conclusom de que as redes sociais e
afetivas que vivemos e dam vida aos
coletivos ficam habitualmente invisibilizadas. Que as suas implicaçons
para gerarem (ou desgastarem) comunidades e projetos costumam ser desvalorizadas. Que a diversidade em
muitas ocasions é homogeneizada. Em
resumidas contas, que cultivamos
muita macro-política (os motivos explícitos do grupo) e pouca ecologia

(vem da página anterior)

sei quais escusas… mas a realidade é
que quando um pretende “mudar as
cousas” tem que ter a valentia suficiente para afrontar os retos, e assumir as possíveis consequências. Caso
um representante desse 99% tiver

Apelo à emoçom
ElisA CArvAlhOus

As redes sociais e
afetivas que vivemos
e dam vida aos
coletivos ficam
habitualmente
invisibilizadas

que ir à cadeia por remunicipalizar e
criar postos de trabalho, esse representante é um verdadeiro representante do povo e seguro terá o apoio
dos milheiros de trabalhadores e trabalhadoras que fossem favorecidos
pola sua valentia para “mudar as”
cousas. Dizia Mao Tse Tung: “Atre-

E vós?
Sentides-vos
acompanhadas
nos coletivos
em que
participades?

ver-se a lutar e a conquistar a vitoria”.
Ainda lhes ficam dous anos para
tentarem demonstrar que governam
para a maioria e remunicipalizar
todos os serviços públicos privatizados e melhorar as condiçons laborais
das trabalhadoras e trabalhadores destes serviços. Se nom é assim, demons-

das práticas coletivas (saberes, afetos,
desejos, corpos particulares).
E nesse instante surgem questons
que pode ser interessante explorar! O
que sucederia se valorássemos e tecêssemos umha cultura que procure o
equilíbrio entre a macro e a micro-política? E se desertamos do ativismo
produtivista para construirmos no diaa-dia um sistema aberto de permacultura? E se assumimos que os conflitos,
as emoçons, os amores formam parte
dos processos e dos grupos? E se desaceleramos o passo para desfrutarmos
do caminho?
Para algumh*s já nom há volta atrás!
O caminhar começou...
Temos claro que é preciso apropriarnos dos tempos e dos espaços de vida.
Tecermos transversalidades que nom
reduzam as diferenças. Experimentar
novos hábitos e modos de existência
coletiva. Criar novas possibilidades,
outras epistemologias. Prender o
lume. Cozinhar jeitos de fazer próprios, criativos, mutáveis. Cultivar comunidades que nom reproduzam
desde a inconsciência formas de fazer
impregnadas de borralha capitalista e
hetero-patriarcal. Parar, respirar, sorrir, pôr o freio como tarefa política.
Resistirmos a urgência permanente.
Prestar atençom aos saberes, aos sentires, às relaçons quotidianas. Construirmos lugares de encontro e apoio
mútuo.
Nós assumimos, aqui e agora, a
aposta coletiva e individual de pôr no
centro do quefazer político a liberdade, a autonomia, a solidariedade, os
cuidados, a diversidade, os afetos, a
responsabilidade, o respeito, a confiança... E vós? Sentides-vos acompanhad*s nos coletivos nos que participades? O que fazedes para cuidardes
nos movimentos sociais? Achades necessário este caminho?

trarám que som mais do mesmo e
que as verdadeiras mudanças sociais
e políticas, como achamos muitos,
nom venhem das maos da democracia burguesa senom da Revoluçom
comunista.
Adolfo naia é sindicalista.
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A

lém do inevitável desgaste, o
preso independentista galego
Roberto Rodrigues 'Teto'
dizia sentir-se forte e animado enquanto se enfrentava a umha situaçom de isolamento total desde o passado mês de outubro na

noélia rodrigues

prisom de Valhadolid. Nesse contexto realizou-se por carta esta
entrevista, na que achega umha realidade imposta que atentava
contra os Direitos Humanos e os princípios de legalidade. Após
um recurso de translado e umha campanha solidária de por meio,
‘Teto’ está agora dispersado no centro penitenciário de Palência.

charo lopes

“isolamento e
dispersom só se
podem entender
em chave de
vingança”
Qual é a tua situaçom? [no momento de realizar a entrevista,
Teto estava ainda em isolamento em Valhadolid]
Estou num isolamento que nom vem
recolhido em nenhum Regulamento
Penitenciário. Fago vida em solitário
durante todo o dia e só em ocasions
contadas pudem estar quatro horas de
pátio com algum outro preso que está
cumprindo pena noutra prisom mas
que passa um tempo cá por motivos
dalgum juízo ou por diligências. Em
definitivo, som dias contados e a normalidade é estar absolutamente só.
O contexto é semelhante ao que
passaste já em 2014?
Sim, foi quando cheguei a esta prisom
onde também estivem três meses sem
companheiro de pátio. Daquela pugéramos umha queixa ante o Juiz de Vi-

gilância Penitenciária mas a situaçom
resolveu-se antes de que se pronunciasse trazendo para a minha galeria
dous presos bascos que estavam nesta
cadeia também em Primeiro Grau. O
anormal naquele caso foi que nom nos
juntaram nada mais que eu chegara,
demorárom a situaçom de isolamento
e desgaste até que pudérom. Agora
esta história repete-se porque esses
dous rapazes fôrom postos em liberdade o verám passado.
Existe algum tipo de justificaçom legal?
Nom, e é por isso que é um isolamento que nom se recolhe nem no
seu próprio Regulamento Penitenciário e que só contempla este regime de
vida para o cumprimento de sançons
de isolamento em celas. Obviamente,
para isto teria que haver umha sançom

Roberto
Rodrigues,
‘teto’,

preso independentista
galego
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david fernández

e em nenhum caso poderá superar os
14 dias ou os 42 se o autoriza expressamente o juiz.
Em que tipo de regime estás?
Estou classificado no artigo 91.2 do
Regulamento Penitenciário. Isto é um
Primeiro Grau/Segunda Fase, cousa
que é discutível porque na teoria este
artigo está pensado para as pessoas
que “mostram umha manifesta inadaptaçom aos regimes comuns” e no meu
caso a única inadaptaçom que mostrei,
e pola que paguei sançom, foi por
nom querer fazer “destinos” que im-

plicam trabalhar para a prisom e por
negar-me a partilhar cela com outros
presos. Negar-se a estes atos som direitos das pessoas reclusas recolhidos
nas leis do Estado mas está comprovado que te sancionam por exigir o
que te corresponde. Tampouco há que
enganar-se, é sabido que a muitos presos e presas políticas incluem-nos
nesta classificaçom mesmo antes de
que nos dê tempo a desobedecer.
Que saída há a esta situaçom?
Na legalidade o Estado nom teria demasiada margem para suste-lo muito

tempo, mas nos factos podemos aguardar qualquer cousa. Seja como for,
agora estamos esgotando as vias legais.
Quais seriam essas vias e que
perspetivas existem?
Temos solicitado o deslocamento para
que nos acheguem à Terra, no meu
caso à prisom de Teixeiro e embora
isso é um direito, acho que nom se vai
dar. O que nom descarto é que me
mudem para outro centro penitenciário qualquer, farám virar umha roleta
e a ver o destino que me toca.
O pretexto que acostumam pôr para

manter-me neste regime de vida é que
na atualidade sou o único preso em
Primeiro Grau que têm como centro
de cumprimento esta prisom mas ao
mesmo tempo alegam que a cadeia
nom está adequada para presos nesta
classificaçom. A última nova que
tivem ao respeito é umha notificaçom
da Secretaria Geral de Instituiçons Penitenciárias informando de que tomavam dous meses mais para decidir o
assunto.
No senso desta situaçom quotidiana
está denunciada por meio dumha
queixa ao Juiz de Vigilância Peni-

“esta tortura é como a poalha, semelha que nom molha
mas quando te das conta estás encharcada até os ossos”

Que supom este contexto no
campo pessoal?
Além do desgaste inevitável ao que
leva a situaçom sinto-me estável, forte
e animado, com sentido do humor e
paciência como ferramentas de autodefesa e tratando de encher as jornadas com o que tenho nas maos. Pola
contra som consciente de que esta situaçom têm que mudar porque nom é
nada saudável, trata-se dumha tortura
de baixa intensidade que como al-

guém comparou é como a poalha, semelha que nom molha mas quando te
das conta estás encharcada até os
ossos.
Consegue-se rachar com essa
soidade imposta?
Mencionou um dos presos bascos que
estivo cá que os presos e presas políticas nunca estamos soas. Comigo som
muitas as mostras de solidariedade e
tenrura que chegam da rua e que som

“Som muitas mostras
de solidariedade e
tenrura que chegam e
que som bem
nutritivas, vitaminadas
e que me empurram a
continuar animoso”

bem nutritivas, vitaminadas e que me
empurram a continuar animoso.
Com este motivo queria aproveitar
para agradecer a todas as companheiras, familiares e amizades que mediante o correio, telefone e visitas investem muito tempo, quilómetros e
esforço e que suportam a outra metade da condena. Fam que esta travessia seja um bocado mais doada assim
que muito obrigado a todas e sempre
livres!
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“É um isolamento
que nom se recolhe
nem no seu próprio
Regulamento
Penitenciário”
“Pretextam que
som o único preso
em Primeiro Grau
do centro e alegam
que a cadeia nom
está adequada para
esta classificaçom”

tenciária que num primeiro momento foi desestimada alegando que
estar isolado é umha situaçom circunstancial e que no momento de elaborar
o auto estava em companhia doutro
preso. Claro! Demoram três meses em
responder ao recurso e justo quadrou
com uns escassos dias que sim que estava acompanhado, o circunstancial é
que esteja com alguém enquanto a
normalidade é que faga vida em solitário e nunca com os cinco presos que
exige o seu Regulamento Penitenciário. Contra esta resoluçom interpugemos outro recurso e veremos o que inventam agora mas há que tentar
tapar-lhes todas as escusas. Bem sabemos que detrás destes castigos adidos,
como o é também a dispersom, nom
há motivos de segurança nem decisions judiciais que aplicam a Lei,
senom que há decisons políticas que
só se podem entender em chave de
vingança.

o dIA A dIA em pRIsom /

“Estou
todo o
tempo só,
sem acesso
a cursos e
obradoiros”

Como estás limitado no
quotidiano?
Tenho assumido que ao estar em
Primeiro Grau tenho umhas
maiores restriçons, controlo e vigilância que o resto dos presos.
Eu teria que estar num centro
ou módulo adaptado à minha
classificaçom e nom num ‘departamento especial’ conhecido
como ‘búnker’, onde o nome o
di todo, como estou fazendo
desde 2014.
Igualmente deveria ter direito
a um mínimo de 4 horas ao dia
de vida em comum com outros
quatro presos mais e a realizar
atividades em grupo além das
horas de pátio. Agora, como comentei, estou todo o tempo só e

nom tenho acesso a cursos de
formaçom nem a obradoiros de
artesanato ou ao ginásio para
fazer desporto. O único que
podo fazer é estudar pola Universidade a Distância e realizar
algumha atividade: exercícios de
chao e pesas feitas com paus de
vassoira aos que se lhe ata
umhas garrafas de água. Como
grande luxo pedalo numha bicicleta estática que me pujo a prisom no meio do pátio para justificar no seu dia ante o juiz que
sim que tinha meios para o desporto. É de riso. Ah! Esquecia
que também tenho umha raqueta e umha pelota para pegar
no frontom, algum uso há que
dar-lhe a estes muros.

Aludes ao pátio como espaço de referência, como
é?
É um retângulo vazio de 5x25
metros de cimento com duas
mesas, dous bancos e umha
‘caixa boba’. Tem muros de seis
metros de alto e fechados por
arriba com umha grade metálica
coma umha gaiola. Este feche
total foi considerado por diferentes Julgados de Vigilância
Penitenciária como inumano e
inadequado para viver a diário,
mas outra vez comprova-se que
o Estado salta a sua própria Lei.
Isso sim, se lhe tiramos a todo
o lado positivo, deste jeito nom
guindo a pelota do frontom
fora da cadeia.

no foco
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A moedA ÚnICA A debAte /

Quem fala no euro?

A extrema-direita está a apropriar-se do debate arredor da saída do euro e da Uniom Europeia //
O PCP lança campanha pola rutura, enquanto a esquerda do estado espanhol evita entrar de cheio no tema

raul rios
raulrios@novas.gal

O euro e a própria uniom Europeia estám em jogo. O
reino unido votou no Brexit e a frança poderia votar
em le Pen. A rejeiçom à moeda comum e a uE é um
dos pilares sobre os que se constrói o programa da
nova extrema-direita, aproveitando a crise de legitimidade de ambas instituiçons. Por enquanto, salvo
exceçons como o PCP, a esquerda é mais ambígua

B

asta de submissão à União
Europeia e ao euro”. Esta
legenda podia ler-se durante o ano passado por
todo Portugal, escrita em grandes cartazes assinados polo Partido Comunista Português (PCP). Junto à frase,
o desenho dum homem encostado a
carregar umha esfera azul com as estrelinhas da bandeira da UE e o símbolo do euro em amarelo. Aquela
campanha nom tinha nada a ver, em
termos quantitativos, com a lançada
este ano polo mesmo partido, que se

entorno a esta questom e nom lhe concede tanta importância na sua agenda. Grécia, acossada polas instituiçons que pedem novos cortes e mais reformas
estruturais, poderia ser o cenário do começo do fim
do euro. Apesar deste contexto, no Estado espanhol
a maioria da esquerda prefere evitar a questom e a
saída do euro continua sendo um tabu.

prolongará durante o primeiro semestre de 2017 e inclui desde palestras,
debates nas empresas e universidades
e colada massiva de cartazes até propostas parlamentárias.
O PCP leva anos defendendo a
saída de Portugal da UE e do euro. De
facto, levam opondo-se desde os mesmos momentos de entrada do país em
ambas instituiçons. A importância
desta campanha nom reside portanto
numha mudança de postura, que sempre foi a mesma, senom na aposta em
conceder a máxima importância a este

debate e colocá-lo no topo da sua
agenda política. Com 8,25 por cento
dos votos, 17 deputados na Assembleia da República (dum total de 230)
e sendo um apoio parlamentário indispensável para o governo de António
Costa (PS), o PCP dispom de capacidade para que os seus temas entrem a
formar parte da agenda pública do
país.
A decisom do PCP de abrir o debate
sobre a saída da UE e o euro nom foi
tomada da noite para o dia, senom
que já levam tempo preparando o

no foco
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terreio. O tema começou a adquirir importância a partir da claudicaçom ante a Troika do governo grego
da Syriza. Nas eleiçons legislativas de 2015, o PCP incluiu
por vez primeira a saída
do Euro e da EU no
seu
programa.
Porém, o discurso
público dos líderes do partido
era modulado
de forma que,
num princípio,
chamavam mais
bem a estudar e
valorar as implicaçons da permanência ou da saída
da UE e do Euro,
ou a ter o país preparado para umha
eventual desintegraçom da uniom monetária ou ante umha
chantagem da Troika ao
estilo grego. “Criminoso é nós
nom nos prepararmos para umha possibilidade que é real, ou por decisom
própria do povo português ou por decisom de outros”, respondia neste sentido Jerónimo de Sousa, secretário
geral do PCP, numha entrevista para
a TVI em 2015.
Este caráter mais preventivo do discurso foi cedendo espaço perante um
tom mais propositivo e o PCP já fala
de se libertar da “submissom” ao Euro
como umha necessidade de primeira
ordem para Portugal. Neste sentido,
foi especialmente simbólica a intervençom de Carlos Carvalhas, ex-secretário geral do partido, durante o XX
Congresso do PCP, chamando a pagar
a dívida “nom em euros, mas em escudos”.

Um debate da extrema-direita
As posturas do PCP ou do KKE
grego, também contrário à permanência no euro e na UE, estám mais perto
da exceçom que da norma no panorama europeu. A maioria da esquerda
situada além dos partidos social-democratas clássicos e com certa representatividade eleitoral ou bem mantém
certa ambiguidade entorno à questom

nano

O simples facto de
que um partido
abertamente
contrário à UE
chegue a desputar a
presidência da França
nom deveria ser
passado por alto

do euro ou bem nom lhe dá tanta
preeminência na sua agenda política.
No entanto, é a extrema-direita
quem com mais claridade se está a
apropriar deste debate. Após o brexit
capitaneado pola banda mais
conservadora do partido
Tory e polo xenófobo
UKIP, o seguinte
golpe para a UE e
desta volta também
para o euro pode
vir da França. A
Front National
de Maine Le Pen
logrou 21,43 por
cento dos votos
na primeira volta
das eleiçons presidenciais desse país, a
pouca distância do
23,86 por cento obtido
polo liberal En Marche!
de Macron. Ainda na hipótese mais provável segundo os inquéritos de a
ultradireita nom ganhar a
presidência na segunda
volta, o simples facto de que
um partido que inclui a saída
do euro e da UE entre os principais
pontos do seu programa chegue tam
perto da presidência nom deveria passar-se por alto. Máxime quando se está
a falar da França, um dos pilares do
edifício institucional europeu.
Se bem a extrema-direita francesa é
agora mesmo a ameaça mais visível
para o euro, também nom é a única.
Partidos com propostas similares às do
Front National de Le Pen vam adquirindo cada vez maior presença noutros países europeus. O PVV de Geert
Wilders, formaçom xenófoba holandesa que advoga pola saída do seu país
do euro e da UE, obtivo nas eleiçons
gerais de Março 13 por cento dos sufrágios; o que num parlamento tam
fragmentado como o holandês o coloca como primeira força da oposiçom
com 20 assentos na câmara. Também
no país de Merkel, um partido do ultradireitismo e contrário à moeda
comum, Aliança pola Alemanha, poderia obter entre 7 e 13 por cento dos
votos e entrar por primeira vez no
Bundestag.

no foco
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nem falar na peseta
Mais alá da auge de partidos de extrema-direita contrários ao euro, existe
um importante risco para a supervivência da moeda comum no corto
prazo que nom se pode ignorar. Tratase da Grécia, à que os credores europeus lhe exigem novos cortes de gasto
e novas reformas estruturais às que dificilmente poderá fazer frente. Perante
esta situaçom, existem rumores sobre
um possível referêndum a respeito da
permanência do país heleno na Zona
Euro, cujo resultado poderia abrir
umha crise difícil de controlar para a
moeda comunitária.
No entanto, tanto a Galiza como o
Estado espanhol parecem viver completamente alheios a este cenário. Os
principais partidos políticos evitam
entrar no debate sobre o futuro do
euro, já seja num sentido ou em outro.
Quando surge a questom, o espectro
que vai desde o PP até o PSOE, passando por Ciudadanos, mantém-se no
discurso de cumprir com as obrigas
adquiridas e nom contemplam nengumha possibilidade de rutura. Rutura, por outra parte, da que estám radicalmente em contra.
Na Galiza, tanto o espaço de En
Marea (antes AGE) como do BNG
partilham críticas a respeito da arquitetura da atual UE e do euro. De ma-

a. p.

neira geral, o discurso vai na linha de
apelar umha mudança de modelo num
sentido mais democrático que deixe
atrás as políticas neoliberais impostas
polas instituiçons europeias, mas sem
advogar por umha saída da Galiza das
mesmas. Por outra parte, se nos anos
mais turbulentos da crise do euro (o
resgate bancário espanhol tem lugar
em 2012) o tema adquiriu certo protagonismo, nos últimos anos foi perdendo importância nas agendas de
ambos partidos.
A exceçom foi o Movemento Galego ao Socialismo (MGS), formaçom
integrada no BNG e que conta com
umha deputada no Parlamento da Galiza. No programa político da sua assembleia de 2014 advogava abertamente pola “rutura democrática” tanto
com a UE como com o euro. A proposta nom ficou presa nos textos orgânicos, senom que o MGS também
realizou umha campanha de palestras
entre o verão de 2013 e o início de
2014 para promover a saída do país de
ambas instituiçons.
Já no âmbito estatal, o espaço de
Unidos Podemos (UP) tampouco tem
o debate por volta do euro na sua
agenda. Quando sai o tema é quase
sempre de forma relativamente superficial e porque algum jornalista ou político conservador trata de atacar o

Além da auge da
extrema direita, a
situaçom da Grécia
constitui umha
ameaça para a
supervivência da
moeda única difícil
de ignorar

Tanto na Galiza
como no conjunto
do estado os
principais partidos
evitam entrar no
debate sobre o
futuro do euro, já
seja num sentido ou
em outro

partido. Numha entrevista de El País
publicada dous dias antes das eleiçons
europeias de 2014 Pablo Iglesias dava
o guiom do que seria o discurso do
partido para este tema: crítica ao desenho atual do euro e apelo a mudar
o sistema num sentido democrático
através de alianças com outros estados
periféricos.
O partido lilás foi interrogado
sobre este tema especialmente
quando a claudicaçom do governo da
Syriza fronte a Troika evidenciou as
dificuldades dum único país para realizar umha política económica alternativa no seio da UE e do euro. As
respostas repetiam a chamada a tecer
alianças com outros estados europeus
e acrescentavam que “Espanha nom
é a Grécia”, no sentido de que um estado como o espanhol, com muito
mais peso em termos económicos e
de populaçom que o grego, estaria
em disposiçom de negociar desde
umha possiçom de mais força com a
Troika.
Por outra parte, o PCE, núcleo de
Izquierda Unida, a outra pata estatal
da coaligaçom, aprovou nas resoluçons
do seu congresso de 2016 a saída do
euro e da UE. Porém, nom é um tema
que nom forme parte do discurso público das suas caras visíveis. De facto,
ao ser perguntado numha entrevista
em Antena 3 o passado verao, Alberto
Garzón quis fazer finca-pé em que no
programa eleitoral de UP nom contemplava esta proposta.
Se a norma é tratar a questom do
euro quase como um tabu, a exceçom
mais destacada no âmbito da esquerda
estatal é a CUP, que sim inclui no seu
programa eleitoral a constituiçom da
nova República Catalá fora do marco
da UE e do euro. Quando os seus representantes som questionados pola
imprensa, nom lhes treme a voz para
defender a sua postura e começam a
dar conta dos efeitos negativos que ao
seu juízo tem produzido a integraçom
económica e monetária para o seu
país. Porém, o tema dista de ser tam
central na sua agenda como o é no
caso do PCP, e a crítica continua sem
ir acompanhada por umha proposta
de modelo alternativo mais alá de trabalhar por “um marco de relaçons
euro-mediterrâneas de povos livres”.
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Um em cada quatro habitantes da Zona
Euro, em contra da moeda única
A opInIom em eURopA

rAul riOs

O auge dos partidos antieuro em diversos estados europeus nom é um reflexo direto da opiniom pública a respeito da moeda única, no mínimo tal
e como é manifestada no Euro barômetro. Perguntados pola sua opiniom
a respeito da existência dumha uniom
monetária europeia com o euro como
moeda única, antes da crise, na primavera de 2007, 22 em cada cem residentes da Zona Euro afirmavam estar

em contra. No último inquérito publicado, em outono de 2016, estavam
em contra 25 por cento, apenas três
pontos mais.
Porém, a evoluçom do desafeto cidadao a respeito da UE pode observar-se através doutros indicadores que
nom implicam apoiar umha ruptura
com o euro. Por exemplo, se em 2007
havia 52 por cento de cidadaos da
Uniom Europeia (nom apenas dos

t

países do euro) bastante ou muito satisfeitos com o funcionamento da democracia na UE, contra 33 por cento
de insatisfeitos; hoje ambos grupos
estám empatados em 45 por cento. A
insatisfaçom com a democracia europeia cresceu 12 pontos de meia neste
período, mas de forma heterogénea.
Onde mais cresceu foi no Estado espanhol (+37%), seguido de Chipre
(+32%), da Grécia (+29%) e Portugal

(+26%). Porém, os países mais insatisfeitos em 2016 e que em vários casos
já partiam de índices altos prévios à
crise –polo que a mudança nom foi
tam acentuada- som a Grécia (70%),
Chipre (60%), a França (56%), Áustria
(54%) e os Países Baixos (52%). No
estado espanhol, na sexta posiçom, 51
em cada 100 habitantes afirma estar
insatisfeito com o funcionamento da
democracia na UE.

t
t t
t t
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t em t
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Montes em Mão Comum como
ferramentas de gestão sustentável

A

damián copena

Galiza é maioritariamente
monte. Um monte que foi
tradicionalmente a base do
sistema agrário tradicional
e que possibilitou a subsistência das comunidades rurais. Esta superfície subministrava, em muitas ocasiões a partir
de manejos comunitários, pasto para o
gado, cereais para a alimentação das
pessoas, lenha para aquecer as moradas
e o estrume, que exercia de motor da
fertilização das terras agrárias. A instauração da ditadura franquista provocou
a usurpação das propriedades comuni-

a. p.

tárias e o começo dum caminho sem
retorno cara a uma florestação massiva
com espécies de crescimento rápido,
primeiramente com coníferas e depois
com o eucalipto. Esta obrigada mudança de uso fez desaparecer paulatinamente uma grande parte dos rebanhos de gado menor e maior geridos
comunitariamente no monte, além de
outros aproveitamentos tradicionais,
nomeadamente as estivadas.
Após a recuperação das propriedades comunitárias, depois da morte do
ditador, grande parte da vizinhança
tinha perdido a conexão ancestral
entre população e monte. No entanto,
a luta social conseguiu recuperar o

O franquismo
provocou a
usurpação das
propriedades
comunitárias e o
começo duma
florestação massiva
com espécies de
crescimento rápido

monte, mas eram umas propriedades
muito diferentes das geridas décadas
atrás. Os montes foram maioritariamente florestados e essa ocupação do
território competia com os aproveitamentos tradicionais e comunitários anteriores. Esta situação continuou nas
últimas décadas até hoje. Assim, favorecido pelas políticas públicas do Governo galego, grande parte das mais
das 2.800 Comunidades de Montes
Vizinhais
em
Mão
Comum
(CMVMC) que há na atualidade
focam-se na produção de madeira de
crescimento rápido para pasta de
papel e produções sem apenas valor
acrescentado. O processo de “moder-
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nização” e industrialização do
monte, mesmo ameaça nesta altura
com um novo passo adiante, nomeadamente a introdução massiva das culturas energéticas florestais para as
grandes centrais de produção de eletricidade a partir da queima de biomassa que estão projetadas no território galego.

Aproveitamentos sustentáveis
Mas, não é tudo eucalipto nos montes
vizinhais. Com certeza, dentro dos
quase 700.000 hectares de propriedade comunitária, perto da quarta
parte da superfície da Galiza, é possível encontrar situações muito diferentes e interessantes aproveitamentos
sustentáveis e inovadores. E isto é
apoiado pelo feito de que as propriedades comunitárias são ferramentas de
gestão do território com umas características que as fazem muito diferentes das terras privadas convencionais.
Assim, os montes vizinhais são inalienáveis, indivisíveis, inembargáveis, imprescritíveis e estão vinculados com a
morada no lugar onde radica a propriedade. Estas características singulares enfrentam de facto com a racionalidade do próprio sistema capitalista e
com o modelo economicista convencional. Deste jeito, a partir da existência da propriedade comunitária, é possível avançar na lógica da ação coletiva
para a consecução do bem comum
para as pessoas que formam a comunidade. E há evidencias neste senso.
Assim, nos últimos anos, sobretudo
depois dos terríveis incêndios florestais do ano 2006, estão a grelar interessantes iniciativas nos montes vizinhais. Experiências que, baixo o
paradigma da multi-funcionalidade,
estão a gerir o monte conforme a um
equilíbrio entre as funções económica,
social e ambiental. Um bom exemplo
é a luta da CMVMC de Teis (Vigo)
contra as espécies invasoras com o objetivo de recuperar o bosque atlântico
autóctone. Ou também os aproveitamentos inovadores. Sirva como exemplo a Comunidade de Montes de
Couso, em Gondomar, que produz
um cogumelo muito apreciado, o shiitake, a partir dos troncos do seu
monte. A sustentabilidade dos recursos micológicos próprios e a sobre-ex-
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ploração previa existente, motivou o
nascimento de vários coutamentos micológicos vizinhais, há mais de 10
anos, nas áreas de montanha de Lugo
e Ourense. Mesmo, já há Comunidades vizinhais que inseriram o seu
monte dentro da agricultura biológica
para apanhar os cogumelos certificados, sendo em destaque o caso da Comunidade de Carvalho (Friol). Esta
Comunidade de Montes é um claro
exemplo de entidade que aposta pela
multi-funcionalidade. Aliás a existência do coutamento micológico, existem no seu monte diversos projetos
comunitários como o projeto de cavalo de pura raça galega para manejar
o mato, uma iniciativa com porco celta
para produzir carne de qualidade e, finalmente, um aproveitamento apícola
onde a Comunidade obtém mel para
as vizinhas e um benefício polinizador
ao monte e a contorna.
O aproveitamento da riqueza natural e
patrimonial também é visto como uma
oportunidade de dinamização do território através do turismo por várias
Comunidades de Montes. Um exemplo muito singular é o da CMVMC de
Zobra (Lalim), localizada na Serra do
Candám, espaço inserido dentro da
Rede Natura. Esta Comunidade restaurou as antigas “Casas das Minas”

Favorecidas pelo
governo, grande
parte das mais das
2.800 Comunidades
de Montes Vizinhais
em Mão Comum
estão focadas na
produção de madeira
para pasta de papel
Nos últimos anos,
sobretudo depois
dos incêndios
florestais de 2006,
estão a grelar
experiências de
gestão do monte
conforme a um
equilíbrio entre as
funções económica,
social e ambiental

para criar estabelecimentos de turismo
rural geridos pela Comunidade onde
as pessoas visitantes podem percorrer
os roteiros criados pela entidade vizinhar. A Comunidade de Paranhos no
Covelo é outra experiência de aposta
pela dinamização local a partir do património material e imaterial tradicional. Esta Comunidade tem desenvolvido um projeto dinamizador a partir
da recuperação do património ligado
ao processo tradicional de trabalho da
cera de abelha. Deste jeito, a Comunidade criou um centro de interpretação
do ofício cirieiro tradicional e restaurou e sinalizou diverso património vinculado a este oficio, entre o que destaca pela sua singularidade, um lagar
de cera de prensa de viga.
As Comunidades de Montes são uma
importante ferramenta comunitária
para a gestão do território que possibilita a oportunidade de gerir com
uma racionalidade sustentável o
monte. Mas as iniciativas inovadoras
são, até o momento, muito desconhecidas. Seria positivo que as pessoas
com interesse em manter um mundo
rural vivo, conhecessem e apoiassem
as muitas iniciativas vizinhais de âmbito local que estão a dar vida aos espaços rurais da Galiza a partir dos
princípios da sustentabilidade.
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E

m Novembro de 2013 a polícia
detivo em Barcelona as anarquistas chilenas Mónica Caballero e Francisco Solar. Eram as primeiras presas dumha vaga repressiva do Estado contra o movimento anarquista e, até o de
agora, as únicas que resultárom condenadas. Enquanto mantínha-

carlos c. varela
conselho@novas.gal

mos esta conversa o Tribunal Supremo fixou a condena em quatro
anos e meio de prisom para cada umha. Compartimos aqui agora,
mais ou menos ordenadas, as ideias que fomos enfiando enquanto
corríamos no pátio ou através do ‘correio intermodular’. [Nota: As
duas anarquistas nom estám atualmente em prisom após comutar-se a sua pena por umha expulsom do estado espanhol].

“Os movimentos chilenos
recusárom as vias cívicas”

e terceira seriam ‘umha marca de ataque’ que usam grupos anarquistas para
reivindicar as açons. Aliás, GAC seria
a ‘sucursal’ ibérica de FAI/FRI, argumento com o qual a fiscalia procurava
dar peso à sua imaginativa teoria.
O tribunal que nos condenou negou
taxativamente que GAC tivesse carácter terrorista, mesmo questionou que
fosse umha organizaçom argumentando que estas necessariamente deviam ser hierarquizadas e estruturadas.
É importante assinalar que a maior
parte de imputadas só se as acusa de
pertença a esta suposta ‘organizaçom
terrorista’ e todas elas se encontram
na rua. Porém, há cinco moços também imputados por pertença a organizaçom terrorista, nom especificando
a que ou a qual se refere, só que pertenceriam a um coletivo straight edge.
[Nota: um destes moços passou 488
dias em prisom sem julgamento].
A magnitude das detençons, registos
e alheamentos nas quatro operaçons
antianarquistas evidentemente afetou
aos espaços libertários, especialmente
em Madrid e Barcelona. A isto somase o facto de que as acusaçons som sumamente ambíguas, dando a sensaçom
de que qualquer pessoa cercana às
ideias e práticas anarquistas pode rematar na cadeia. Esta sensaçom, segundo a nossa apreciaçom, acarretou
certo imobilismo da atividade anarquista. Mas vemos que começa a colher novas energias e fortalecer-se depois dos golpes recebidos.

Após umha série de operaçons
policiais que culminárom com a
vossa detençom, em que estado
se encontra agora a repressom
do anarquismo no estado?
Mónica e Francisco: Atualmente há
34 pessoas imputadas na Audiência
Nacional por pertença a ‘organizaçom
anarquista terrorista’. Há uns meses o
Tribunal de Instruçom nº3 da Au-

No vosso caso também fostes
detidas, encarceradas e julgadas em Chile, um estado com
bastantes semelhanças no terreno repressivo com o espanhol. Quais diferenças estades a
viver entre um estado e outro?
F: Embora há bastantes semelhanças,
também há muitas e marcadas diferenças segundo temos podido compro-

MÓNiCA CABAllErO E frANCisCO sOlAr,
ANArQuisTAs CONdENAdAs POr ‘TErrOrisMO’ /

diência Nacional arquivou a causa
contra nove pessoas mais, detidas na
operaçom denominada Pandora III,
por nom haver indícios da pertença a
organizaçom ‘terrorista’, nem da existência da mesma. Para isso contribuiu
também a sentença do nosso caso, que
nos absolveu de dito cargo.
A organizaçom anarquista à qual se
nos queria atribuir participaçom, e da

que se pretende provar participaçom
à gente dos entornos anarquistas, teria
o nome de GAC/FAI/FRI (Grupos
Anarquistas Coordinados / Federaçom
Anarquista Informal / Frente Revolucionária Internacional). Segundo a
tese da fiscalia, a primeira (GAC) seria
umha agrupaçom de células que planificariam diversas açons dentro do
estado espanhol, enquanto a segunda
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“O juiz Eloy Velasco
foi muito mais
veemente e
acusador do que a
própria fiscal nos
interrogatórios”

var. No plano jurídico, se bem entendemos que em nengum estado
existe isso que chamam ‘separaçom de
poderes’, cremos que o estado espanhol representa um claro exemplo
disto. A figura do juiz instrutor na justiça chilena nom existe, ali só é a fiscalia a que investiga e pede diligências
à polícia e peritos. Em Chile tampouco existe um tribunal de exceçom
como a Audiência Nacional, mesmo
os casos onde se acusa por ‘terrorismo’
som levados por tribunais ordinários
onde os juízes nom som cargos políticos, a diferença do que sucede nos tribunais herdeiros do Tribunal de
Ordem Público franquista. Isto último
chamou-nos particularmente a atençom na fase de instruçom, onde o juiz
Eloy Velasco foi muito mais veemente
e acusador que a própria fiscal nos interrogatórios. Algo similar sucedeu no
julgamento: desde um princípio tivemos a certeza de que seriamos condenados já que a atitude e intervençons
da juíza presidenta da sala eram claras
e nom davam espaço a dúvidas. Na
Audiencia Nacional os julgamentos
som um mero trâmite além de serem
bastante breves. O nosso durou três
dias, a diferença do que tivemos em
Chile que tardou seis meses com sessons todos os dias, umhas 180 sessons.
Segundo a nossa apreciaçom a condena estava já ditada e o que se debateria eram os anos e os cargos que nos
dariam. A esta sensaçom contribuírom
as declaraçons policiais que se caraterizaram pola sua falta de prolixidade.
Dava a sensaçom de que os próprios
polícias eram cientes de que nom era
necessário esforçar-se demasiado já
que a condena estava assegurada.
Polo contrário, no julgamento que
tivemos em Chile, as declaraçons duravam dias completos, nas quais ape-

“A esquerda fai promoçom
turística do mapuche”
o estAdo ChIleno e A ImAGem do mApUChe

Tenho a sensaçom de que pola fortaleza de
resistência mapuche a esquerda chilena estaria mais ‘descolonizada’ que a espanhola,
de tradiçom nacionalista. Vede-lo assim?
F: De nengumha maneira. Segundo a minha visom
a esquerda chilena é sumamente patriota e salvo contadas exeçons, nom reivindicou a luita mapuche.
Quando se achegou ao mundo mapuche sempre o
fijo por conveniência partidista, jamais para apoiar a
sua autodeterminaçom. Isto foi compreendido finalmente polos setores mais combativos das mapuches,
que optárom por afastar-se de todo o que cheire a
política chilena, seja de esquerda ou direita. Junto
com o anterior, a esquerda chilena, desde os seus inícios, percebeu o mapuche como camponês pobre e
chileno, embora com costumes e crenças próprias
mas chileno à fim e ao cabo. Portanto, qualquer iniciativa que procure a rutura com Chile é impensável
que seja apoiada pola esquerda, polo contrário intentarám aplacá-la por todos os meios. Nesse sentido, a esquerda nom se viu refletida na resistência
mapuche e as suas ícones foram e som operários,
particularmente os que foram explorados nas minas

‘“Qualquer iniciativa que
procure a rutura com Chile é
impensável que seja apoiada
pola esquerda”

salitreiras do Norte chileno a princípios do século
XX, como também as diversas guerrilhas latino-americanas e os seus heróis. Da mesma forma que o fijo
a elite terratenente que deu origem ao estado chileno, a esquerda exaltou a figura do mapuche como
sujeito guerreiro e luitador contra o colonialismo espanhol, porém essa exaltaçom ignorou a cultura do
povo mapuche, com costumes que se reelaboram e
reinventam constantemente. Portanto, no relato chileno, onde a esquerda nom é a exceçom, fai-se umha
sorte de promoçom turística do mapuche. De todos
os setores políticos tentou-se chilenizar o mapuche,
com estratégias diferentes mas o propósito sempre
foi despojá-los da sua cultura e ‘civilizá-los’.
Atualmente, quando o movimento mapuche pola
autodeterminaçom é forte e ativo, o seu distanciamento com a esquerda é evidente. Nom há pontos
de encontro e por mais que a esquerda intente um
acercamento o único que encontram é rejeiçom e indiferença causada por anos de manipulaçons e enganos. Os mapuches nom som nem querem ser chilenos, nem de esquerda, nem de direita.
É importante assinalar que a esquerda nunca questionou a existência do estado chileno, criado a partir
de ideais europeus, nem tampouco ‘a chilenidade’,
polo contrário, trabalhou para fortalecê-los no seu
marcado sentimento patriótico. Todos as suas mobilizaçons e proclamas estám impregnados de nacionalismo e bandeiras chilenas, a diferença do que sucede aqui onde as bandeiras espanholas só figuram
em atos do estado e nos fascistas.

panóptico
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Mónica e francisco na casa
após a sua saída de prisom

sar de que se evidenciava falta de
experiência na matéria (foi o primeiro
julgamento contra um grupo de anarquistas na história recente de Chile),
pudo-se apreciar o esforço por dar um
relato completo e coerente. Este esforço que mostrou a polícia e fiscalia
chilenas deu-se em todo o processo, o
qual estivo marcado pola tentativa de
buscar pessoas que se infiltraram nos
espaços anarquistas para depois serem
utilizados como testemunhas. Mesmo
quando estivemos presos a fiscalia
comprou um preso para que se acercasse a nós e depois testificasse a informaçom que conseguisse tirar. A fiscalia chilena era consciente de que
com o que tinha nom podia conseguir
condena algumha, o que afinal sucedeu, por isso se viu na necessidade de
recorrer a esse tipo de estratégias, no
entanto aqui nom lhes é necessário já
que com o mínimo asseguram umha
condena. A nós condenárom-nos só
com indícios, nom havia nenhumha
prova material, o único com o que
contavam é com a nossa posiçom po-

lítica já que nunca ocultamos a nossa
postura anárquica.
No plano da cobertura mediática
também percebemos diferenças significativas. Quiçá isto se deva a que os
processos foram diferentes: em Chile
fomos catorze acusadas de ‘associaçom
ilícita terrorista’ e de colocaçom de
trinta artefatos explosivos, das quais
fomos apenas seis a juízo com os cargos particulares já que a acusaçom por
associaçom ilícita finalmente arquivou-se. Aqui fomos inicialmente cinco
imputadas, das quais apenas as duas
fomos a julgamento acusadas de pertença a organizaçom terrorista, estragos e conspiraçom. Em Chile os ‘bombaços anarquistas’, como foi chamado
mediaticamente, foi um tema que estivo na palestra noticiosa durante
anos, sendo objeto de reportagens, investigaçons e editoriais dos principais
jornais do país nos quais se criticava a
ineficácia policial ao nom conseguirem identificar os responsáveis do que
por essa época eram mais de cem
açons com artefatos explosivos. Tanto

“Dava a sensaçom
de que os próprios
polícias eram
cientes de que
nom era necessário
esforçar-se
demasiado já
que a condena
estava assegurada”
“Condenárom-nos
só com indícios,
nom havia
nengumha prova
material. O único
com o que
contavam é
com a nossa
posiçom política”

a imprensa conservadora quanto a
progressista tentárom absurdamente
tirar o conteúdo político às formulaçons e práticas anarquistas falando
permanentemente do ‘lumpen autodenominado anarquista’. Portanto, umha
vez realizadas as detençons, a cobertura do caso foi total. Publicavam-se
até os mais mínimos detalhes do decorrer da investigaçom e a imprensa
validou cada umha das teorias da fiscalia.
Se bem no estado espanhol houvo
certo balbordo mediático, nom se lhe
deu tanta cobertura como em Chile.
Evidentemente, os meios de comunicaçom como ferramenta de poder som
parte fundamental do mantimento do
estabelecido, portanto sempre corroborarám a versom policial. Porém,
nestes territórios nos últimos anos
nom houvo umha vaga de açons anarquistas como as que se dérom (e se
dam) em Chile polo que o tema nom
estava em boga a nível mediático, ao
que podemos adicionar que aqui, segundo a nossa perceçom, há umha
clara pretensom por parte dos meios
de comunicaçom do poder de ocultar
determinadas notícias que dam conta
de certa conflituosidade social.
M: Se bem a realidade do tratamento
carcerário nas prisons do território espnahol é muito heterogéneo, já que
cada direçom carcerária aplica a normativa segundo a sua interpretaçom
da mesma, na minha experiência nom
encontrei muitas semelhanças com o
que conhecim em Chile, e isto devese principalmente a que ali nom existe
umha política de exceçom.
Aqui 'Instituciones Penitenciarias'
leva muitíssimos anos a utilizar diversas ferramentas para castigar os inimigos do seu prezado Estado, existe
umha grande estrutura diligente capaz
de isolar-te e conduzir-te ao outro estremo da península em tempo bastante
curto, a dispersom nom é umha prática
habitual no lugar onde provimos.
Aliás, como dizíamos anteriormente
há muito tempo que nom se processava alguém pola lei antiterrorista (no
momento em que nos detiveram, porque atualmente isto mudou) que nom
fosse mapuche, polo que nom existia
um controlo específico para presos
com as ‘nossas características’.
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Todos nos achávamos em módulos
de alta segurança, algo parecido com
os de isolamento ou de primeiro grau
aqui. Neles costuma haver de forma
transitória presos refratários e/ou protagonistas de desordens graves ou
fugas. Os que estavam permanentemente na sua maioria eram cabeças de
grandes bandas de narcotráfico. No
caso dos rapazes também se encontravam com ex-militantes de algumhas
organizaçons revolucionárias que nos
anos 80 e 90 luitárom contra a ditadura e princípios da democracia, e que
voltárom à prisom por delitos como
atracos.
Para o corpo de carcereiros em
Chile fomos algo assim como um
‘bicho estranho’, por umha parte compartimos formas e códigos dos antigos
presos políticos, mas nom tínhamos as
suas lógicas partidistas ou qualquer
tipo de hierarquia. Com o resto de
presos a situaçom foi parecida, apenas
quem conheciam o mundo cacerário
de havia tempo podiam compreender
os motivos que nos levaram a prisom.
E no nível de movimentos populares? Aqui temos a imagem de
que os movimentos sociais chilenos som mais combativos que
os do estado espanhol...
F: O nível de conflituosidade social
que se vive em Chile é mais intenso.
As diversas expressons políticas contestatárias utilizam constantemente o
confronto na rua, o que em certo
modo está normalizado e é olhado
sem surpresa pola sociedade.
Acho que o movimento popular
mais forte que se deu em Chile nos últimos anos é o estudantil, nom o universitário, senom o dos colégios que
tivérom em jaque os últimos governantes com as suas greves e ocupaçons. As suas multitudinárias manifestaçons som permanentes tornando,
polo menos umha vez por semana, o
centro de Santiago num verdadeiro
campo de batalha. As ocupaçons dos
estabelecimentos duravam em muitos
casos todo o ano escolar, onde o estudantado tomava o controlo dos seus
colégios levando a cabo iniciativas autónomas. Os partidos políticos por
mais que tentárom apropriar-se e, portanto, apagar este movimento fracas-

uMhA OlhAdA dA GAliZA /

“Fiquei com a imagem dum povo com
diversas estratégias e táticas de luita”
Chamou-me à atençom que
Francisco já conhecia em
Chile o movimento independentista galego. Que imagem
tínhades do nosso país?
F: A primeira informaçom que
tivem sobre o independentismo
galego foi lendo o livro de Xosé
Tarrío Huye hombre huye, quando
fala sobre o Exército Guerrilheiro
do Povo Galego Ceive, e chamoume à atençom, já que em Chile o
desconhecimento sobre este tema
é total. Muito se falou do independentismo basco e a suposta influência que, segundo os meios de
comunicaçom, teria na luita do
povo mapuche, mas da luita do
povo galego a informaçom é nula.
Ainda assim, revisando a imprensa
topei com umha nova que falava
dumha vaga de açons contra entidades bancárias e empresas ligadas
ao turismo realizadas na Galiza nas
quais se reivindicava explicitamente o independentismo galego.
A partir de aí, procurando a informaçom, soubem do desastre social
e ecológico que está a deixar na
Galiza o negócio do turismo, e
também das açons, principalmente
sabotagens, que se vinham realizando para fazer frente ao espólio.

sárom estrepitosamente. Em definitiva, rejeitou-se levar o movimento
polas vias cívicas e essa, acho, é a
grande diferença com os movimentos
populares do estado espanhol, os
quais, segundo a minha opiniom,
estám demasiado enquadrados na legalidade. É lamentável ver como iniciativas autónomas rematam fagocitadas pola política institucional. O
civismo calhou em grande parte da
populaçom e os movimentos popula-

Mas, como dixem, a informaçom
era escassa.
Umha vez em Barcelona soubem
das detençons de independentistas
galegos e das fortes manifestaçons
que desencadeárom em diferentes
cidades da Galiza. Junto com isto
comecei a visitar o portal web
Abordaxe que dava cobertura tanto
ao independentismo radical galego
quanto aos grupos anarquistas que

res nom fôrom a exeçom. Desta forma
um amplo setor dos movimentos sociais optou pola via institucional
dando origem a diversos partidos políticos que, como temos visto, em
pouco ou nada se diferenciam dos tradicionais. Polo tanto, creio que em
geral os movimentos sociais do estado
espanhol representam um freio às expressons de combatividade ao intentar
levá-las polo caminho legal e cívico.
Ora bem, dentro da dinâmica dos

estavam a ser mui ativos na Galiza,
à vez que assistim a palestras sobre
os presos e a luita galega. Com
todo isto, e associado ao que já
sabia sobre a luita dos estaleiros,
fiquei com a imagem dum povo
que utilizava diversas estratégias e
táticas de luita, característica que
começava a ser cada vez mais difícil de ver no resto do estado espanhol.

movimentos populares chilenos as
expressons machistas som umha
constante que, ao parecer, pouco a
pouco se começa a combater com o
auge de grupos feministas ativos.
Polo contrário, os grupos feministas
que tivem a oportunidade de conhecer em Barcelona tenhem um discurso e umha prática antipatriarcal
sustentadas em anos de trabalho e
luita, o qual influiu notoriamente nos
movimentos populares.
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momento do dia que é sobre as oito
da tarde.
Entom, quando chegamos a Monte
Alto quigemos que a nossa apresentaçom fosse umha festa à que chamamos
Serán d’Aqui. Nós fazêmo-lo todo do
dia, pola manhá fazemos ruadas,
umha sessom vermute e logo polas
tardes fazemos algum obradoiro de
baile e jogos para pessoas adultas e
crianças. E logo já o serám propriamente dito onde há grupos de associaçons com as que combinamos para
tocar e bailar. E no fim do dia, foliada
livre. Em definitivo, é fazer festa. Este
ano vai ser o 1 de julho, um sábado.

PrOJETO CÁrCErE /

Tornar a prisom em centro
de encontro de liberdade

durante seis anos e
depois da primeira
assembleia no interior do antigo cárcere provincial da Corunha, umha
amálgama de pessoas e coletivos construírom umha
proposta de gestom e uso cidadá baseado na mancomunidade, a memória histórica e a liberdade. Com
mariola mourelo

Como vos animastes a participar no Projeto Cárcere?
Mar: Foi através de Tono, que nos
falou deste Projeto. Umha vez que o
tema da cessom foi para adiante, decidimos já implicar-nos mais. Primeiro
porque o cárcere é um elemento básico do bairro onde está Son d’Aqui e
porque nos parecia um projeto mui interessante. A verdade é que estamos a
aprender muito de outra maneira de
fazer as cousas, e organizar-se…
mesmo estamos a ler o livro El pensar
de los comunes. Muito interessante.

mariola mourelo

a recente cessom de uso sociocomunitário do Ministério de interior ao Concelho da Corunha abre-se a
possibilidade de que este sonho coletivo poda tornarse real. falamos con Mar vaamonde da associaçom
cultural son d’Aqui e parte de Projeto Cárcere desde
finais do ano passado e com laura sánchez, do grupo
coordenador, sobre o aqui e agora do projeto.

Credes que a vizinhança vai
participar no cárcere?
Acho que haveria que trabalhar a abertura, fazer umha boa difusom, de
modo que todo o mundo, seja de bairro ou de mais longe sinta interesse em
achegar-se. Em certo modo a gente do
projeto temos a responsabilidade de
fazer algo se isto nom sucede.

Que é o Serán d’Aquí?
Um serám, tradicionalmente é umha
festa com música e baile tradicional
que se fazia pois isso, no serám, nesse

“Esperamos que seja
um sítio para sentir
isso do que fala a
memória histórica,
mas por outra banda
que qualquer pessoa
que precise um
espaço tenha um
lugar onde ficar”

Como imaginas esse cárcere
umha vez aberto ao uso da cidadania?
Eu espero que o cárcere seja um sítio
onde gente de qualquer idade e com
diferentes interesses, gente que tivo
algum familiar ou conhecido ali,
queira, por curiosidade, entrar e ver o
cárcere e sentir um pouco isso de que
fala toda a gente da memória histórica… que nom se borrem essas pegadas, nom? Mas por outra banda que
qualquer rapaz que precise um espaço
para estar, simplesmente, tenha um
sítio cómodo onde ficar. É que isso
seria a maior abertura possível. Um espaço onde estar sem fazer nada em
concreto e também que houvesse atividades culturais tanto permanentes
como pontuais.
Laura, tu que estás no grupo
coordenador há tempo, que
está a acontecer a dia de hoje
com o Projeto Cárcere?
Laura: A partir de que nos concedêrom a convocatória de ‘Cultura de bairro’ a gente vai poder trabalhar em
algo mais concreto do que as assembleias mensais. Aguardo que sirva para
acolher gente nova, para fazer grupo
e conhecer-nos entre nós e a partir de
aí seguir até a abertura do cárcere.
Também para que volte a gente que
estivo no início umha vez a cadeia se
abra à cidadania.
Que é o que ides fazer para o
‘Cultura de bairro’?
Será focado no bairro de Montealto e
no Cárcere, como nom. Faremos
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um encontro com outros centros
socioculturais do Estado em que nos
inspiramos como podem ser Tabacalera ou Can Batlló, e também umha
atividade baseada em ‘O passeio de
Jane’ que se fai a nível global em distintos países. Falta por definir mas
seria um percorrido polo bairro para
conhecer a vizinhança, que ela nos
conheça a nós e todas juntas conhecer
o bairro. Queríamos também que
todos os artistas e músicos que ao
longo da existência do Projeto Cárcere
nos apoiárom estivessem presentes
nestas atividades. Devolver-lhes um
pouco desse afeto.
Onde seria?
O ideal seria fazê-lo dentro do cárcere, mas este até setembro é impossível. Por outra parte, se se fai no meio
do bairro também seria interessante
porque, se calhar, também iria mais
gente vê-lo.
Por que nom até setembro?
Em Urbanismo digérom-nos que entre
a aprobaçom de orçamentos, prazos
de licitaçom e o que seriam as obras
em si nom contam, desde logo, que
esteja antes de finais de agosto ou inícios de setembro. No entanto nós queremos propor-lhe, e algo que já lhe enviamos por registo, ir utilizando zonas
que sejam seguras, que é o principal,
como pode ser o corpo de bem-vinda
ou mesmo os arcos que estám justo na
entrada, ou seja, nem sequer entrar no
edifício mas sim polo menos ir fazendo atividades ali.
Tivestes reunions com diferentes partidos políticos. Como foi
a cousa?
O objetivo era intentar assegurar um
projeto estável para o cárcere. Como
esse convénio entre Madrid e A Corunha está assinado para dous anos,
que ademais coincide mais ou menos
com as eleiçons, nom queremos que o
projeto dependa em si de quem governar no Concelho da Corunha, entom
estamos a reunir-nos com todos os
grupos municipais para explicar-lhes
o que nós propomos e atingir certo
compromisso pola sua parte e assim,
em dous anos, passe o que passar, o
projeto poda continuar.

mariola mourelo

“Aguardo a
convocatória do
Cultura de Bairro
sirva para fazer
grupo, conhecer-nos
entre nós e
a partir de aí
seguir até a abertura
do cárcere”

Os resultados som um pouco os esperados, certos partidos sim que entendem, com diferenças e matizes
sempre, e outros nom tanto. Agora
queremos apresentar umha moçom
para o pleno da Corunha e que fosse
apoiada polos quatro grupos seria fantástico.
Falas do BNG, PSOE, Partido Popular e Marea Atlántica, nom?
Exatamente.

“A relaçom com o
Concelho é fluída,
gostávamos de
ter mais capacidade
para trabalhar com
eles mas no mínimo
estám a receber as
nossas propostas e
assumindo parte
delas”

Foi complexa a entrada de nova
gente no projeto nos últimos
meses?
Pois a verdade é que talvez esteja a ser
mais fácil do que esperávamos. Creio
que a gente está a receber bastante
bem a nossa proposta como filosofia
para usar e gerir o cárcere. Por outra
banda, parte das pessoas que estávamos, que éramos poucas, andamos em
mil cousas sem muito tempo, e à gente
nova custa-lhe, o qual é normal, tomar

a iniciativa porque muitas vezes tampouco sabem o que é necessário e por
onde tirar.
No entanto, acho que agora há já que
começar a pôr-se a trabalhar para levar
a cabo o de ‘Cultura de bairro’, que vai
servir também para reativar outra vez
os grupos de trabalho, que alguns já
estám ativos. Penso que agora que já
refigemos forças voltará a atividade
mais regular em Projeto Cárcere.
Tedes boa comunicaçom entre
Projeto Cárcere e Concelho da
Corunha?
A relaçom é fluída, Projeto Cárcere
gostaria, com certeza, ter ainda mais
presença ou mais capacidade de trabalhar com eles mas bom, polo menos
sim que estám a receber as nossas propostas e assumindo umha parte delas,
esperamos que continue assim e que
vaia a melhor.
Estamos também pendentes de receber valoraçom dumha proposta de
uso que lhes entregamos há dous
meses. E também de conhecer a ideia
que o Concelho tem para o cárcere. É
o que queremos agora, saber um
pouco que plano tem o Concelho da
Corunha de que fazer com o cárcere.
Assim pois, estamos à espera.
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CONTrA O AErOPOrTO E O sEu MuNdO /

A 'zona a defender' de
Notre-Dame-des-Landes
Notre-dame-deslandes está a 30
quilómetros
de
Nantes, no departamento da loire-Atlantique. desde
a década de 60 implantou-se ali umha Zona de Ordenamento diferido, cujas siglas em francês correspondem a Zad (Zone d'Aménagement diferé), duns
1650 hectares sobre os que se projeta a construçom
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

E

m junho de 2016 rematava
um período de trégua. O 26
desse mês celebrava-se um
referendo em todo o departamento da Loire-Atlantique sobre a
construçom do aeroporto de NotreDame-des-Landes. O primeiro ministro francês, Manuel Valls, do Partido
Socialista, anunciava que o resultado
seria definitivo para o projeto enquanto os grupos ecologistas denunciavam que, ao participar nesta votaçom toda a populaçom departamental,
a postura das vizinhas de Notre-Dame-

dum aeroporto desenhado como complemento do já
existente em Nantes. A começos dos anos 2000 o
Partido socialista anunciava o relançamento desta
obra. desde entom, a Zad converteu-se numha ‘Zona
A defender’, um lugar de luita onde convivem vizinhas que se resistiram a vender as suas terras e pessoas que se achegaram para apoiar a resistência habitando este terreno.

des-Landes ia ficar esmagada e negavam a legitimidade da decisom que
saísse. Ainda assim, o resultado foi
apertado: 55,17% votou 'sim' ao aeroporto e um 44,83% 'nom'. Para Valls
significava o começo imediato das
obras, mas para as opositoras do projeto significava simplesmente continuar a cultivar, habitar e proteger
umha vida baseada na autonomia.
Após essa votaçom, o governo francês, na voz de Valls, começou a anunciar que as obras da construçom do
aeroporto começariam nesse outono,

mas as ameaças continuas de Valls
nom se cumpriram e as 'zadistes' de
Notre-Dame-des-Landes continuam a
habitar a zona. Para mais, o futuro político do ex-primeiro ministro francês,
que foi a cara do Estado francês durante os protestos contra a Lei do Trabalho ou a expulsom das migrantes de
Calais, viu-se truncado: trás demitir do
seu posto, Valls saiu derrotado nas primárias do Partido Socialista pola candidatura de Benoît Hamon, o que o
deixou fora da carreira cara a presidência da França.

Em 2008 um grupo
de habitantes fai um
chamamento a
ecologistas para
ocupar e habitar a
zona em que está
projetada a
construçom dum
aeroporto
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A ‘opération César’
Na luita contra a construçom do aeroporto de Notre-Dame-des-Landes há
diversos protagonistas e associaçons
que batalham em diferentes frentes.
Seguindo a cronologia que o coletivo
Mauvaise Troupe, em que participam
habitantes da Zad, publicou no livro
Défendre la zad, na década de 60 nascera a Adeca (a associaçom em defesa
das exploraçons afetadas polo projeto
do aeroporto) com o objetivo de que
a zona afetada nom ficasse vazia de
atividade agrícola. Com o relançamento do projeto nos anos 2000
nasce a Acipa (a associaçom cidadá
inter-municipal das vilas afetadas pola
construçom do aeroporto), a qual desenvolverá umha intensa atividade a
nível jurídico e de denúncia. A pesar
desta atividade, o Estado mantém a
decisom de construir o novo aeroporto e em 2008 declara-o de interesse público. Naquela altura, um
grupo de Habitantes que Resistem
querem ir além das vias de açom de
Acipa e realizam um chamamento a
ocupar a Zad ao que respondem vários ecologistas e anti-capitalistas que
se instalam na zona. Neste tempo, sabota-se o início das obras do aeroporto e o Estado pressiona para que a
gente abandone Notre-Dame-desLandes. No entanto, começa a reconstruçom das casas abandonadas onde se
instalam algumhas das 'zadistes' enquanto outras constroem a sua própria
vivenda na zona.

Em 2012 o Estado
francês tentou
expulsar as 'zadistes'
através da invasom
policial da Opération
César mas umha
posterior
manifestaçom de
reocupaçom
recomeçou a
construçom da Zad
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Um projeto para um
aeroporto questionado

kornofulgure

E

m 2011 o coletivo de
concelheiras opostas
ao projeto de aeroporto fazia públicas
as conclusons dum relatório independente sobre a análise de
custos e benefícios que baseou
a declaraçom de interesse público do aeroporto de NotreDame-des-Landes em 2008.
Nesse relatório, elaborado polo
gabinete CE-Delft, indicavamse incumprimentos de normativas e erros de cálculo na análise
de custos e benefícios. Para a
CE-Delft, os cálculos feitos na
análise oficial eram demasiado
otimistas e, analisando cenários
com variáveis como a suba do
petróleo ou a concorrência dos
comboios de alta velocidade, o
projeto resultava deficitário.
Este mesmo relatório apostava
em fazer melhoras no aeroporto
já existente de Nantes-Atlantique e nom construir um novo.
Desde entom, diversos relató-

rios realizados por organizaçons
opositoras ao aeroporto fornecem novos argumentos a esta
ideia.

Quem é vinci?
Em 2010 o Estado francês aprovava umha concessom por 55
anos à sociedade Aéroportos du
Grand Ouest (AGO), liderada
pola multinacional Vinci, para
os aeroportos de Nantes-Atlan-

Diversos
relatórios dos
movimentos
opositores
apontam a
melhorar o
aeroporto de
Nantes-Atlantique
antes do que
construir um novo

tique, Saint-Nazaire e o projetado em Notre-Dame-des-Landes, polo que esta sociedade é a
responsável da construçom do
aeroporto sobre a Zad. Vinci é
umha multinacional francesa,
especializada nas obras públicas,
para a qual as concessons público-privadas som umha boa
parte do seu lucro empresarial,
como as que exerce sobre várias
autoestradas francesas. Segundo
explica o jornalista Nicolas de la
Casinière em Le Monde Diplomatique, Vinci nasceu em 2000 por
umha aliança estratégica de diferentes empresas de obras públicas, as quais com esta nova
marca deixavam atrás nomes
manchados por casos de corrupçom acontecidos na década de
90. Vinci é um gigante presente
em diversos países: em 2014
contava com 38.700 milhons de
euros de cifra de negócios e
2.500 milhons de euros de resultado neto.

a terra treme
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Em outubro de 2012 o Estado
golpeia com a ‘Opération César’.
Umha multidom de polícias entram e
destroem várias das cabanas e casas reconstruidas polo movimento zadista.
Porém, as habitantes da Zad resistem
e a solidariedade estende-se pola
França e criam-se vários comités de
apoio à luita de Notre-Dame-des-Landes em diversas localidades do estado.
Pouco antes da ‘Opération César’, vizinhas que optaram por resistir no território figeram umha greve de fome
trás a qual conseguiram o acordo de
que nom seriam despejadas até que
todos os recursos jurídicos foram resolvidos. A pesar do golpe policial, o
17 de novembro de 2012 tem lugar
umha multitudinária manifestaçom de
reocupaçom da Zad que contaria com
a participaçom de mais de 40.000 pessoas. Nesse dia um forte bloco de
camponesas, ecologistas e anti-capitalistas, algumhas delas montadas em
trator, entram de novo na Zad e começam a reconstruçom de instalaçons
para voltar a habitar este lugar. A polícia tenta de novo expulsar esta reocupaçom mas as 'zadistes' resistem.
Durante cinco meses após a ‘Opération César’ permanecerám pontos de
controlo policiais locados em zonas de
acesso estratégico à zona.

semear a autonomia
Ademais de resistir, na Zad de NotreDame-des-Landes constrói-se. Umha
das iniciativas é 'Semeia a tua Zad'
com a qual se intensificam as culturas
agrícolas no terreno. Esta iniciativa foi
construída polas habitantes da zona,
integrantes da Adeca e das organizaçons camponesas opositoras ao aeroporto organizadas no coletivo Copain.
Segundo se conta em Défendre la zad, a
operaçom 'Semeia a tua Zad' nasceu
em abril de 2013 e fijo que se achegassem a Notre-Dame-des-Landes milhares de pessoas, num momento em que
as ameaças de expulsom estavam de
novo presentes. Esta iniciativa deu
lugar à criaçom de novos assentamentos agrícolas na zona, entre elas vários
hectares de plantaçons de trigo sarraceno a partir do qual as habitantes da
Zad fam boa parte do pam que ali se
consome. Nascêrom também várias
granjas e exploraçons de gado que produzem leite e queijo.
Todos estes anos de ocupaçom
dérom em criar estruturas e recursos
para umha vida autónoma. A Zad é
um espaço onde se encontram e debatem ideias sobre umha vida além do
capitalismo e que coneta com muitas
outras luitas. Do próprio movimento
'zadiste' indica-se que os alimentos que

A iniciativa 'Semeia a
tua Zad' impulsou a
atividade agrícola
como umha forma
de resistência
As habitantes da Zad
de Notre-Dame-desLandes contam com
meios de
comunicaçom
próprios e equipas
de mediaçom para a
resoluçom de
conflitos entre elas

se cultivam saem também de ali para
apoiar a manutençom de pessoas em
luita, como pode ser o caso das ocupaçons de vivenda por parte das migrantes em situaçom irregular na próxima
cidade de Nantes. Ademais, na Zad
existem meios de comunicaçom próprios, como o boletim interno Zad
News ou a Radio Klaxxon, que emite
na frequência de onda empregada pola
multinacional Vinci nas suas autoestradas. Segundo algumhas 'zadistes' lhe
explicavam no inverno de 2015 ao
magazine Lutopik, também criárom
umha equipa de mediadoras para atuar
nos possíveis conflitos que se podem
dar entre as habitantes da Zad. Assim,
as habitantes da Zad tenhem também
construída umha proposta do futuro
da ocupaçom no caso de que o projeto
do aeroporto perda o seu caráter de interesse público.
Porém, nom semelha que o Estado esteja interessado em renunciar à construçom do aeroporto e atualmente
conta com o recurso do 'sim' do referendo de junho de 2016. Até agora a
Zad resiste depois de anos empregando diversos mecanismos de luita:
habitar e cultivar o território, inventariando a fauna da zona, apresentando
recursos jurídicos, mobilizando-se e erguendo barricadas.
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Os séculos
do aldraje
e do silêncio

D

e onde é que provém o desprezo para com a Galiza, tam presente nas tradiçons literária e oral da
Espanha castelhanófona? Antom Santos trata de
deitar luz sobre esta questom: da viagem de Góngora ao Vale de Lemos à tergiversaçom do Liber Regum sobre
as origens do rei Afonso VIII, diferentes agentes culturais da
Meseta foram tecendo umha aranheira de aldraje, cujos ingredientes principais viriam ser a mentira e a ridiculizaçom, mas
também os silêncios deliberados e interesseiros. A hegemonia
que o mundo galaico ostentara outrora no marco peninsular
tinha que ser apagada da memória. Eis alguns retrincos da história da construçom dumha subalternidade que, apesar das tentativas de reparaçom, chega até os nossos dias. página 24
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Silêncios,
desprezos
e renúncias.
De imbecis
e escuros (I)

r

detalhe do retrato de Góngora
pintado por velázquez

antom santos
“(Galicia) es rabo de Castilla, servidumbre de
Asturias y cloaca de Portugal”

Estebanillo González (1646)

O

nde começa a animadversom espanhola contra a Galiza? O seu alcanço
foi tal que alcançou rango popular e
chegou ao refraneiro. O “antes puto que
gallego” originou-se anonimamente. Escolheu o anonimato -neste caso letrado- o autor do Estebanillo
González que encabeça esta crónica. Houvo grandes
nomes próprios: os primeiros espadas do 'Século de
Ouro' contribuírom com a campanha, com Góngora
no posto de destaque. Da sua visita ao Val de Lemos
tirara versos ferentes contra a paisagem, as mulheres
e as classes populares do país.
O antropólogo Caro Baroja di que a nobreza dos
tempos filipinos mal tolerava já a existência de línguas distintas do espanhol, e na sua listagem de ódios
étnicos sobranceava o galego, por diante do basco.
A forma mais primária de desprezo é o silêncio.
O Liber Regum, do século XIII defende que Afonso
VIII, o primeiro rei perdurável de Castela, fora
eleito monarca fundador num conclave de caudéis
mesetários. Na realidade, Afonso tinha sangue galaico, era sobrinho de Fernando II, o rei que mandou construir o Pórtico da Glória e cujos restos
jazem na catedral compostelana. As estratégias matrimoniais galego-navarras originaram Castela como

realidade política. Porém, o Poema de Fernán González
(1250) recunca na tese dumha origem inexistente:
“de toda Spaña Castiella es mejor porque fue de los otros el comienzo mayor”.
Cumpria banir quatro séculos de história de hegemonia norocidental na Península, e quando por vez
primeira pisam os casteláns terra galega, fam-no com
a fachenda que nom abandonarám. Em 1385, o
bispo foráneo de Ourense já se dirigia ao Concelho
da cidade em espanhol, obviando a plena normalidade da que gozava o nosso idioma. Lois Tobio caracteriza atinadamente esta nascente presença
alheia, alimentada pola vitória henriquina na guerra
civil. Com os grandes senhores chegou “a derradeira
escumilha porca da ressaca da Corte e das grandes
cidades castelás, a capa mais baixa de 'pretendentes',
parasitos e pilhabáns, por vezes verdadeiros pícaros”.
Com os poderes excecionais da Real Audiência
abre-se a Idade Moderna na Galiza. Ainda no século
XVII, numha Galiza pacificada e dirigida por casteláns, J. del Hoyo chama a atençom sobre o funcionamento da entidade: “trata las cosas del reino con demasiada soberanía e imperio, y así se hacen temer y adorar”.
Antes disso houvera derrubamento de rochas fortes, colonizaçom castelá do monacato e envio de no-

bres díscolos à guerra de Granada.
Antonio de Nebrija quigera acompassar daquela
o robustecimento hispano com a ediçom da sua Gramática. Na dedicatória à Rainha Isabel optou por silenciar a Galiza recentemente derrotada: “nuestra lengua siguió a los soldados que enviamos al extranjero para
establecer nuestro dominio. Se extendió en Aragón, en Navarra, incluso en Italia (…). De esa manera, las piezas y pedazos de España se han reunido y ligado en un solo reino”. De
novo o nosso país como naçom invisível.
Os autóctones que, ontem e hoje, pulam de Madrid pola demoliçom galega gabam-se da longa genealogia de servidores da metrópole, os mais deles
pivotando por volta das grandes casas de Lemos e
Monterrei. Umha figura excecional da mediana nobreza, Diego de Sarmento e Acunha, Conde de
Gondomar, trouxo à tona a conduta real desta elite
lamentável:
“Y sobre todo lo que no sabemos haga otra nación en el
mundo, hace la nobleza de Galicia, pues todos los señores naturales sacan la subsistencia de sus vasallos y de su patria para
illa gastar en las extrañas (…). De que tomó origen el proverbio
de 'Gallego traedor' y nosotros mesmos por donaire añadimos
el -i- algunas veces, diciendo 'traidor'”.
Restituir o nosso papel exigia restituir a nossa
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Galegadas e a Historia de Galicia, escritas no nosso
idioma por Gregorio Lobariñas Feijoo. Também o
humanista Cadaval Valadares de Souto Maior, formado em Portugal, viu gorada a sua obra Geografia
General del Reino de Galicia. A falta de ajuda dos Concelhos fijo inviável a ediçom.
Oculta umha vedraia tradiçom institucional, domada a nobreza belicosa, o povo passava a ser o alvo
da burla: habitante dum território isolado e inóspito,
adoito comparado com as Índias. As visitas pastorais
dos representantes da Espanha contrarreformista
alumiam aquela visom das classes populares: “(os paroquianos da diocese de Lugo) en vida y costumbres diferenciaban poco de irracionales, viviendo en suma pobreza por
la esterilidad de aquellas montañas”. O sacerdócio atravessava dificuldades no contacto com os indígenas,
indecifráveis e enigmáticos: “lo que le hacia sufrir indeciblemente (a Don Juan de Lierno) era el carácter tardo y solapado de nuestros paisanos”.

o desprezo continua

memória. O Conde de Gondomar empenhavase nessa angueira, mas com certa prevençom. Confessa em carta a Andrés de Losada e Prada (1614)
que tem devotado horas a escolmar “heroicos feitos
e façanhas galegos”; porém -acrescenta com ironia“Deus me livre de que tal cousa veja ninguém, que
condes há na Galiza a quem isto toca como colunas
de aquele Reino”.

livros que nom vem a luz
Como reaçom perante tanto escárnio, Pedro Fernández de Castro, senhor de Lemos, deu a lume ao
afamado ‘Búho Gallego’, vindicaçom da Galiza no
concerto peninsular. Na realidade tratou-se dumha
resposta pontual num panorama de desleixo, de
consentimento da lenda negra. As apologias galaicas
criavam pó nas gavetas, como nos recorda o estudioso Emílio González López: “a falta de proteçom
económica deixou sem imprensar obras fulcrais que
se referem à história da própria nobreza”. Enquanto
as imprensas de Mondonhedo e Monte Rei produziam ativamente, nom passárom de manuscritos os
estudos de Vasco de Aponte, Pedro de Sarmiento
ou Antonio de Barba y Figueroa. Desconhece-se por
quê nunca recebêrom permissom para se editar As

Da sua visita ao
Vale de Lemos,
Góngora tirara
versos ferentes
contra a paisagem,
as mulheres e as
classes populares
do país

O prejuízo chega até o presente: tivo até há bem
pouco carta de oficialidade no dicionário da RAE,
que recolhia a definiçom pejorativa de 'galego'.
Mesmo nestes tempos de correçom política e linguagem mol, o receio cola-se nos platôs televisivos e
tertúlias radiofónicas. “Es gallego, en el sentido más peyorativo del término”, dixera Rosa Díez de Zapatero. Nos
negócios das classes dominantes, mesmo sobre o galego mais desarraigado e hostil à sua terra paira
umha observaçom vigiante. “Es menester, Padre San Ignacio, gran tento en tratar con gallegos”, escrevia um jesuíta
ao seu líder no século XVII, quando esta ordem disputava com os franciscanos o controlo da hierarquia.
Cumpre reconhecer que o tópico recuou em extensom e virulência. Fijo-o graças ao desenvolvimento dumha resistência nacional já veterana, e devido ao assentamento de certas elites cultivadas
galeguistas, politicamente tatejas, mas prestigiosas e
influentes.
A pregunta, porém, permanece, como permanece
a própria imagem desprezativa e condescendente da
Galiza. A resposta nom pode desvencelhar-se da
grande quota de poder de dirigentes desnaturalizados, empoleirados nos resortes decisivos da vida do
país. Projetárom o seu peso morto e o seu comportamento decadente sobre capas importantes do povo,
estendendo a cultura da indolência e a deserçom.
Som herdeiros diretos daquela pseudodiligência nativa que tanto amolava Castelao: “ficou-nos umha moitedume de fidalgos da ínfima nobreza, impotentes e
vaidosos, à frente dum povo burlado, abatido, roubado e sem esperança”. O passado -dixo Marx- “segue
a oprimir como um pesadelo o cérebro dos vivos”.
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Cineuropa XXX

E

julio vilariño

ste último mês de novembro celebrava o
festival (ou amostra de cinema) Cineuropa o seu trigésimo aniversário. A celebraçom dum evento que mantivo em pé
durante muitos anos o passe de fimes em versom
original legendada na cidade de Compostela deveria ser umha noticia, porém, a ediçom deixou um
certo sabor a cansaço e indiferença. A sensaçom de
que a meia de assistência vai baixando paulatinamente nestes últimos anos era mais palpável que
nunca, com salas meio vazias em estreias no horário das dez da noite. Por que ocorreu isto? De
onde vem esta dinâmica?
Um mês antes, o Festival Cortocircuito deixou
umha pegada completamente diferente. De feito,
seria de justiça reconhecer que o incremento de
público no festival dedicado a curtas-metragens foi
inesperado, e a sua equipa viu-se em muitos momentos desbordada polo êxito de assistência, chegando a produzir-se algumha situaçom caótica.
Como é possível que num só mês de diferença
dous acontecimentos cinematográficos deixem sensaçons tam contrapostas?
Por umha banda, estám os erros habituais que,
ediçom trás ediçom, se seguem a repetir: as más
condiçons das salas de projeçom, as cópias dos fil-

mes, o acesso do público às salas ou os problemas
de ajuste dos seus horários. A inexistência no uso
de espaços tam terríveis como a sede de Afundación ou o Auditório do CGAC, a projeçom de cópias em Blu-ray fazendo-as passar como cópias digitais normais (e cobrando o mesmo tipo de tarifa
por elas) ou o incrivelmente estúpido sistema de
acesso aos filmes projetados na sala Numax, que
nom lhe permitia às pessoas espetadoras nem ao
pessoal da sala saber quantas (e quais) entradas
havia disponíveis até a última hora…. E as filas e os
atrasos, ainda infinitos embora a notável baixada
do público assistente.

30 anos de diretor
“Celebramos trinta anos. Mas nom acho que seja a
melhor ideia olhar cara atrás, ainda que o fagamos
sem ira. Nom porque estejamos insatisfeitos dos
acontecimentos históricos do nosso festival. Nom
há maus recordos, ou seguramente a memória seletiva há-de dulcificá-los, como os sobressaltos” di
José Luís Losa no primeiro parágrafo do seu texto
do programa deste ano. Essa primeira pessoa do
plural é muito significativa. Nom se trata dumha
figura retórica, tampouco é que Losa esteja a falar
no nome do Festival. É muito mais simples: ele é
o Festival, e esse “celebramos” é radicalmente
certo, tendo em conta que leva de diretor do

C

José luis losa
apresentando o
festival da ediçom
de 2014

evento desde a sua primeira ediçom de forma ininterrupta. Como pode ser que um festival conte com
um mesmo diretor durante mais de trinta anos?
Cineuropa (ou José Luís Losa, como podemos
ver som a mesma cousa) nom pretende ser o maior
acontecimento cinematográfico de Compostela.
Pretende ser o único. Dando-lhe as costas a todo o
resto de manifestaçons cinematográficas da cidade,
ignorando ou desprezando o resto de espaços audiovisuais que temos. Como acontecimento nom
busca o diálogo com o tecido cultural da urbe,
senom que se limita a ser um imenso contentor do
seu exaustivo programa.
Um dos atos centrais desta ediçom era umha
mesa assim anunciada no programa: “16:00 – Mesa
sobre os 30 anos de Cineuropa. Encontro com público de José Luís Losa, diretor de Cineuropa, e diretores doutros festivais internacionais”. Nom sabemos se essa redaçom tem a ver com o vadio
dumha organizaçom que ainda nom fechara o
evento ou com um monumental banho de ego do
seu diretor. Provavelmente sejam as duas cousas. O
Concelho deveria tomar medidas no assunto e oferecer para a direçom do festival um concurso que
seja capaz de dar lugar a projetos mais curtos e interessantes e acabar com o “chiringuito” que (nom
esqueçamos) se lhe montou ao filho dum ex-concelheiro de Cultura do PSOE.
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María Campos e Carlos Yus, integrantes de Migallas
Teatro, numha imagem promocional do seu espetáculo
‘Pegadas de Castelao’

galego nos ia fechar portas. A língua
ainda tem na música umha matéria
pendente. De facto, a maior parte da
música juvenil e de adultos que se está
a fazer de pop e rock está cantada em
inglês ou espanhol. Se olhamos os grupos participantes nos prémios Martin
Códax, a maioria cantam nestas línguas.
Para nós esta nom é música galega.
Se calhar, por isso foi necessária
a reediçom de Canta Connosco,
publicado em 1996?
Na verdade foi porque pais, nais e professorado nos pedírom a sua reediçom.
O formato estava antiquado. Entom
coeditamo-lo vinte anos depois com
Kalandraka em formato livro-cd-dvd,
ilustrado por Óscar Villán. Pareceu-nos
importante incluir dez vídeos musicais,
realizados por J. M. Sagüillo.

25 anos de luita pola língua
mIGAllAs teAtRo /
r. b. prol

dirigidas a distintos públicos, é necessário diversificar...
Migallas Teatro está de aniversário. surgida no mês de
Hoje em dia, sim. Para poder sobreviver,
abril de 1992, depois de mais dum milhar de atuaçons,
atuamos para público infantil e familiar e
a companhia vem de reeditar o seu primeiro disco
também para público adulto. Daquela
‘Canta connosco!’ Conversamos com Carlos Yus, um
quase nom havia teatro para nenos e
dos seus fundadores.
entom promovemos o espetáculo 'Canta
connosco', logo desenvolvemos sessons
O projeto Migallas nasce já ao abeiro da de conta-contos para as que se incorporárom Bea
causa lingüística...
Campos e Davide Lourenzo. No bairro de MonteNasce, sim, quando o departamento de galego da porreiro, figemos obradoiros de teatro e expressom
Escola Oficial de Pontevedra junto com a universi- dramática, plástica e musical, depois subvencionados
dade organizavam umhas jornadas sobre a atuali- pola Conselharia de Cultura do concelho de Pontedade da língua galega. Daquela, Maria Campos e vedra, e gravamos os discos Pam de milho e, o ano
mais eu figemos um recital para o feche, que cha- passado, Zaragallada, também dirigido ao público jumamos 'O cantante e as mulheres'. Interpretamos venil e adulto, com cançons críticas sobre a Cidade
cançons-protesta e representamos diferentes perso- da Cultura, o tratamento da cultura como mero folnagens femininos que parodiavam a situaçom do ga- clorismo..., temas já presentes no 'Cantante e as mullego, a diglossia, etc. Um deles foi a senhora de Pal- heres'.
mírez, que depois sairia no programa Luar. Ao
rematarmos, umha espetadora pediu-nos a represen- Parodiando um dos vossos temas: a vós
taçom na sua vila.
nunca vos caiu o cabelo ou vo-lo quigérom
cortar por usardes o galego?
Além de recitais e espetáculos teatrais, Pois sim, quando começamos com o Canta Connosco!
também desenvolvedes outras atividades havia muitas pessoas que nos diziam que cantar em

Existe umha cobertura real por
parte da Secretaria de Política
Linguística através da implementaçom de diferentes programas ou é meramente anedótica?
A política linguística é de escaparate.
Em vez de existir umha política linguística que ajude a combater preconceitos errados em torno ao galego, através de programas ou campanhas de
concienciaçom e informaçom, parece
que a Junta se serve mais desses preconceitos para atacar a língua. Eis o vigente decreto do plurilinguismo. A respeito do teatro, convém a sua
implementaçom nas escolas e fomentar
o teatro de base. Também precisamos
bibliotecas municipais, como no caso
do concelho de Oleiros, que ajudem a
fomentar a leitura.
Depois de 25 anos, quais som os
vossos próximos projetos?
Estamos a promover um espetáculo
sobre a figura de Castelao e a patrocinar o projeto 'A orelha pendelha',
umha web sobre ditos e jogos infantis
de tradiçom oral, que queremos levar a
outros formatos para favorecer a sua difusom. Como em todo o que fazemos,
tentamos transmitir, seja qual for o público, umha mensagen que favoreça a
reflexom dum jeito ameno.
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Visom de género
na crítica literaria
galega

L

verónica martinez delgado
onge de ser pessimista, só quero que reflexionemos sobre a necessidade de olhar a
crítica literária galega na Galiza dumha
perspetiva de género,
Nom considero que seja ofensivo para nós, para
as mulheres, acho que é desalentador. Somos as ignoradas, as silenciadas, as maltratadas, as invisíveis.
A omissom das mulheres em toda a cultura, provoca
umha grande perda e um empobrecimento notável
para todas e todos, o que nos deixa com menos recursos para compreender o presente e afrontar os
reptos. Isto representa, sem dúvida, um fracasso social coletivo que também é alimentado a partir da
educaçom. Carecemos de referentes femininos, modelos de identificaçom social e/ou individual aos
que seguir. O reconhecimento dos nossos méritos,
para o desenvolvimento da sociedade, som desvalorizados. Somos relegadas a cidadás de segunda
classe. Umha desigualdade implícita que se transmite
de forma muito eficiente através da educaçom, através desta falta de re/conhecimento, ajudando a estabelecer e perpetuar a desigualdade de género, materializada, por exemplo, na diferença salarial, na
violência machista ou no teito de vidro.
Toda a sociedade está a contribuir na transmissom
de normas discriminatórias, cheias de prejuízos, que
impedem atingir a igualdade efetiva. Por isso, esta
até hoje minoria consciente estamos a trabalhar através de muitos campos, temas, com diferentes ferramentas de intervençom, que nos possibilitem a inclusom sistemática de mulheres em espaços vetados
para nós, e ir caminhando com passos firmes cara à
igualdade.
Cada tímido processo que realizemos dumha perspetiva de género, suma, possibilitando perspetivas
multiposicionais simultâneas que evidenciem a inoperativiade dos processos de monolitizaçom do
(anti)pensamento redutor patriarcal. Portanto, de
novo alentar a toda a sociedade para dar passos cara
adiante e na mesma direçom.
Para poder desenvolver este pequeno e humilde
artigo, pugem-me em contato com os mais conheci-

dos e reconhecidos críticos e críticas literárias deste
país, para tirar umha visom mais profissional e plural
sobre o tema. Propugem um pequeno inquérito.
Com as suas respostas e as minhas conclusons,
aguardo poder dar um pouco de luz sobre este tema.

o que é a crítica literária?
A crítica literária consiste num exercício de análise
e valorizaçom razoada dumha obra literária, num
meio de comunicaçom atual. Cabe distinguir da historia da literatura, que realiza umha crítica e valoraçom muito a posteriori e, frequentemente, de forma
mais documentada e eclética.
Existem dous grandes géneros de crítica literária: a
que propom como projeto o rigor metodológico e
científico e aqueloutra que estabelece a própria subjetividade ou o seu carácter polémico ou informativo.
Na enquisa realizada, parto da base de que existe
um sistema literário galego, com um componente importante na crítica literária. Segundo esta premissa
recolho a opiniom, daqueles que tivérom a bem responder á minha demanda, sobre que opiniom lhes
merece a crítica galega, entendida como tal, a feita
em galego sobre livros escritos nesta língua.

A omissom das
mulheres em toda
a cultura, provoca
umha grande
perda e um
empobrecimento
notável para todas,
o que nos deixa com
menos recursos para
compreendermos
o presente e afrontar
os reptos
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kaye blegvad

Concordam, na sua maioria, em que a crítica
profissional e científica como tal, nom se exerce de
maneira efetiva no nosso país, na sua “funçom seletiva e dialética”, em palavras de Ana Salgado, para
que seja um terreno que propicie verdadeiramente
a discussom, quiçá, e nem sempre, fora do ámbito
estritamente académico. Incidem em que nom se
leva a cabo umha crítica negativa em case nengum
caso, só pequenas apologias dos livros criticados
e/ou hagiografias dos próprios e próprias escritores
e escritoras. Diferenciam, de forma muito acertada,
entre crítica académica e a situada nas margens.
Quanto à visibilidade dentro do entorno do mass
media e publicaçons especializadas, quanto à qualidade, repercussom na sociedade, etc, comentam que
resulta difícil medir o impato real da crítica galega,
já que está dirigida a um público muito concreto,
mais a invisibilizaçom e invisibilidade da literatura
leva associada a invisibilizaçom e invisibilidade,
ainda maiores, do discurso crítico arredor dela. Existem poucos espaços para a crítica e estes som maioritariamente hegemónicos e patriarcais. Assim, finalmente, os leitores podemos rematar por confundir
a qualidade com a quantidade de ‘laudatios’ que re-

Ana Salgado: “O
patriarcado nom pesa
mais nem menos do
que no resto dos
planos sociais. A
cultura nom é algo
que realmente nos
faga livres perante a
discriminaçom”

ceba um escritor e como apontava Mario Regueira,
se calhar, só nos está a manifestar qual a sua rede
social.
Existe também umha literatura de género feita por
mulheres que manifestam abertamente um compromisso feminista nas suas obras. Pergunto ás críticas e
aos críticos: como consideram o comportamento da
crítica frente a este tipo de obras e autoras? Como
está a ser o tratamento destas obras? Existe um diferente tratamento destas obras segundo a crítica seja
realizada por mulheres ou homens?
As respostas apontam cara a que “o patriarcado
nom pesa mais nem menos que no resto dos planos
sociais, a cultura nom é algo que realmente nos faga
livres da discriminaçom com a que as mulheres e os
nossos discursos vivemos todos os dias”, como
afirma nesse sentido Ana Salgado.
Eli Ríos aponta: “se a obra mantém intatos os cânones patriarcais e nom ressalta demasiado o ‘feminismo’ os críticos decidem publicitá-la para demonstrar que as mulheres temos cabida também na
literatura galega. Nom aconteceria o mesmo se fosse
abertamente feminista”.
Para rematar insisto em se existe umha distinta visibilizaçom da crítica feita por mulheres e aqueloutra feita por homens, ou um tratamento diferente
feito polos leitores? E se consideram que se transladam os preconceitos da sociedade ás distintas interpretaçons das obras realizadas por homens e mulheres?
Concordamos em que existe, do momento em que
a maior parte da pouca imprensa que cria espaços
para a literatura, som os homens os escolhidos para
fazer crítica. Os meios, ademais, estám dirigidos por
homens, e refletem a mentalidade machista dominante na sociedade, quando nom a promovem. Portanto, existe umha tendência a interpretar de forma
distinta o valor do trabalho feito por um homem e
o feito por umha mulher.
Ramóm Nicolás suma-se ao destacar que a apariçom da plataforma de crítica literária ‘A Sega’ é a
manifestaçom mais clara, pertinente e iluminadora
dessa diferença e afirma: “penso que cumpriria
umha maior presença de críticas neste país que abordassem o que se publica com critério e honestidade,
e o critério, no mínimo, sempre deveria ser plural,
aberto, argumentado e sem estridências. O exemplo
da página ‘A sega’, parece-me muito interessante”.
Dentro inclusive das mentes mais manifestamente
progressistas, fica ainda um pouso de machismo que
se manifesta normalizado na atitude mostrada habitualmente tanto por homens como por mulheres.
Somos também todos e todas nós a primeira barreira
que devemos superar no caminho para atingir umha
sociedade mais livre e igualitária.
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Linguagem inclusiva
para mudar a realidade

Q
raquel rivas

uando era nena, minha avoa berravame cada vez que intervinha nas discussons dos mais velhos sobre política. Os
mais velhos eram homens. Com o
tempo, reparei em que esse berro se ia convertendo
num silêncio que tinha o mesmo significado. Agora
ninguém di que tenho que calar, mas muitas vezes
acho-me em situaçons nas quais só falam os homens
e nas quais quase é impossível intervir.
Lakoff definiu na década dos setenta que falamos
com metáforas e que estas determinam o nosso pensamento. A hipótese Sapir-Whorf assinala o mesmo
doutra perspetiva, a forma em que nos comunicamos, a nossa língua, configura a nossa maneira de
pensar. Nesta linha, as vagas do feminismo dos anos
oitenta vinhérom remarcar o feito de que a nossa
língua reflete o nosso pensamento, e non só o reflete senom que também o reproduz. Deste modo,
quando falamos, dumha forma totalmente inconsciente estamos a contribuir para que a sociedade que
criticamos continue na mesma dinámica. Se calhar,
se mudamos de língua, mudamos de pensamento e
mudamos o estado do mundo.
A língua que utilizamos reflete as relaçons de
poder que se inserem na sociedade patriarcal. Exem-

A forma em que nos
comunicamos, a nossa
língua, configura a nossa
maneira de pensar

plo disto é o emprego de termos femininos marcados negativamente e de termos masculinos de jeito
positivo. Fazer-nos conscientes das implicaçons que
tem poderia trazer consequências.
Eis entra o feminino inclusivo, umha das ferramentas das quais se serve a linguagem nom discriminatória. O feito de utilizarmos umha forma de expressom tam marcada funciona como revulsivo para
umha sociedade que poderia responder perguntando por que nos expressamos assim ou se nom estamos a reproduzir a mesma dinámica discriminatória ao invês.
Na linha de expressom em feminino, a academia
espanhola pronunciou-se a partir dalguns dos seus
académicos assinalando a forma como antinatural.
Os que se pronunciam costumam ser homens. Na

Galiza, o debate sobre o uso do feminino inclusivo non está tam avivado em
termos institucionais. Se olhamos a
composiçom das academias, as mulheres parecem nom ter a presença que caberia esperar numha sociedade equitativa. Na RAE, apenas um 17% das
pessoas académicas som mulheres, na
RAG perto do 21%. Nas direçons
nunca ocupam os cargos visíveis (atualmente na RAE as mulheres na direçom
som primeira e segunda vogal adjuntas,
na RAG tesoureira e arquivám-bibliotecária). Por que?
Se nom temos pessoas feministas nas
academias está claro que o reclamo
dum uso nom discriminatório da linguagem nom vai surgir. Som as pessoas
de base as que tenhem que protestar
para que o panorama mude. O feito de
que apenas haja mulheres nas academias e que estejam relegadas a posiçons
de invisibilidade dá mostra da situaçom
de desigualdade da qual partimos. O
uso da linguagem inclusiva está aí para
mudar de base estas situaçons, para que
a gente repare em que o fazemos a
modo de protesta. A suposta dinámica
discriminatória ao invés (eles usam o
masculino que é o nom marcado, nós o
feminino inclusivo) nom é tal quando
nos decatamos de que nesse -a incluímos aquelas pessoas que fôrom excluídas do binómio homem-mulher que
apresentam as academias. Nesse -a,
todas fazemos visível o invisível.
A sociedade galega tem como emblema Rosalia, mulher. Mas como assinala Miguelez-Carballeira a imagem
que se deu dessa mulher é muito concreta, deturpando-a. Fruito da situaçom
de opressom na que se encontra a nossa
terra, a tendência seria pensar que,
como as diferentes causas de reclamo se
abraçam, tendo em conta o reclamo nacionalista também apareça o feminista
(e o obreiro e o ecologista e o reintegracionista...). Mas nem sempre é assim.
Inclusive na AGAL, no conselho só
aparece umha mulher, mais umha vez,
de vogal.
Fazer que a linguagem seja inclusiva
poderia fazer que esse silêncio que nos
imponhem desapareça. Ou quiçais nom,
mas nom há nada de mau em tentá-lo.
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homenAGem nACIonAl A FIdel CAstRo. A Associaçom de Amizade Galego-Cubana francisco villamil organiza um ato que será também apresentaçom de Palabras galegas para fidel, “um livro feito para recordar
quem foi líder histórico da luita pola independência e o
socialismo no seu país e o mais decisivo promotor da
solidariedade internacionalista”
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já acumula um terço do estudantado. O professorado enquista-se nas poltronas académicas durante anos, e botá-los
torna-se impossível, mesmo se som auténticos acossadores
ou teóricos do ódio a qualquer sexualidade divergente.
Os senhores do Opus Dei copando órgaos de decisom
nom nos surpreendem. O pior som as lésbicas que instrumentalizando o movimento LGBTI lavam a cara a umha
USC podre enquanto jantam semanalmente com o homófobo da sançom anedótica. Definitivamente o seu nexo de
uniom é a sua senha de identidade: representantes da USC.
Salvando honrosas exceçons, ninguém vai roer a mao que
lhe dá de comer, especialmente se essa mao é grande e poderosa.
Por isso, este textinho nom pretende descobrir os segredos da caixa de Pandora, mas ordenar os nossos ódios e sobretudo refrescar as nossas memórias. Resinificar a Universidade no nosso imaginário coletivo, que no conjunto das
estudantes começa a ganhar mais vozes críticas. Abrir o debate e as miras, protestar sempre de maneira integral e sem
isolar os casos contra umha instituiçom para a que já nom
cabem mais parches, enquanto construímos na base e com
alegria as nossas alternativas.
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Popular Galega
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Antia Balseiro

“Queremos ser umha fenda
na forma de ver a Galiza”
miguel auria

A feminista e independentista laura sousa é umha
das galegas residentes em
Madrid que decidiu criar fenda em maio do ano passado e, desde aquela, o coletivo realizou na capital espanhola múltiplas atividades culturais e políticas relacionadas com a nossa naçom.
ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

Desde que necessidade nasce Fenda?
Todo começou quando um grupo de pessoas que
coincidíamos em diferentes espaços de Madrid começamos a falar. Cedo vimos que um novo coletivo
era preciso, sobre todo vendo as carências dos grupos de galegos existentes em Madrid que simplesmente som culturais ou estám ligados aos Centros
Galegos. Frente à reduçom da nossa cultura ao folclore, decidimos juntar-nos e defender a cultura galega a partir da perspetiva nacional.

por que este nome, Fenda?
Queremos ser umha Fenda na forma de ver a Galiza, romper com a forma que tenhem de ver o
nosso país desde o oficialismo do Estado.
Como teceis as vossas relaçons lá?
Nascemos com a vontade de tecer umha rede e
vincular-nos com o movimento social da cidade.
Participamos do Centro Social 3 Peces 3 de Lavapiés ou em plataformas, como a de solidariedade
com Altsasua para denunciar a montagem de que
fôrom vítimas várias moças dessa localidade. Aproveitamos Fenda para estabelecer umha rede com
gente galega e de outras naçons como curdas ou
euskalduns que há em Madrid.
Também mantemos relaçons no “rastro” de Tirso
de Molina, onde todos os domingos se montam os

espaços políticos. Todo isto serve para
manter contactos com a gente que, se
nom for polas actividades de Fenda,
nom coincidiríamos nos espaços.

Também fizestes um roteiro
sobre Rosalia de Lavapiés a Malasaña, Chévere apresentou
Eroski Paraíso... Como se percebem as
vossas atividades em Madrid?
Com bastante êxito. Chegamos sobretodo à gente
galega, mas também há pessoas que se achegam
porque gostam da nossa cultura. No mês passado
fizemos a apresentaçom do livro sobre as Irmandades da Fala e encheu-se a livraria! A realidade
galega é mui desconhecida, e por isso é tam preciso
este coletivo em Madrid. Existe essa imagem das
galegas como submisas que votamos por inércia no
PP desconhecendo totalmente as nossas luitas.
Aqui ninguém sabe mais além dos tópicos.
Como está a mudar esse estereotipo?
A nossa ideia é que polo menos conheçam que há
mais realidades da que a que traslada a ótica oficial
do Estado. Ao nível interno, Fenda também nos
serve para tecer umha rede de segurança entre nós
em que nom sentes questionada a tua pertença.
Como poderíamos ajudar Fenda desde aqui?
Ocorre-se-me que o coletivo ou pessoa que venha
a Madrid se ponha em contacto connosco para
aproveitar essa visita e realizar um ato. Para nós,
pagarmos viagens é mui complicado e sentimos
essas limitaçons no momento de organizar palestras, polo qual seria ótimo aproveitar as visitas para
enriquecer as atividades.

á um ano, o artigo Mamá,
papá, no aprendo en la Universidad fazia-se viral em todo o
Estado. Era como Luis Miguel Rojas, estudante de jornalismo sevilhano narrava a sua história pessoal, um
texto simples que conseguiu que milheiros de pessoas se vissem refletidas.
Há também algumhas semanas, umha
ex-companheira de faculdade comentava
"Num par de meses remato a carreira e
nom sou boa historiadora".
É verdade, nom aprendemos na universidade. O método memorístico, em que
esta instituiçom, longe de ser vanguarda,
persiste ancorada de há séculos, é um placebo para o conhecimento. Compreendemos se entendemos a informaçom, os
dados e sobretudo as suas relaçons, de
maneira autónoma. Esto choca de frente
com a repetiçom uniforme das consignas
do professorado, e a censura das atitudes
criativas e curiosas frente ao saber. Afinal,
sanciona-se o divertido e a emoçom e
premia-se o esforço sobre-humano, o sofrimento e a competência. É um processo
que avança com as próprias etapas educativas, até alcançar pontos de máxima neutralizaçom do nosso desenvolvimento, no
qual Bolonha foi umha peça chave. E se
nom compreendemos a realidade, nom
podemos transformá-la, especialmente se
cada vez podemos destinar menos tempo
aos ativismos.
A USC é o exemplo disto, com umhas
taxas completamente desligadas da realidade socioeconómica galega, ao igual que
os seus conteúdos. A segunda matrícula
quase duplica a primeira, e a assistência
obrigatória criva a quem necessita trabalhar. O Grau nunca garante a empregabilidade, a açom laboral por parte da universidade é pobre, e a saturaçom dos
mestrados favorece o passo à privada, que
(remata na página 31)

