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O protótipo de proﬁssional que cria
um negócio e alcança o sucesso está
longe de ser a norma num país que
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Sentenças chave em
favor da conciliaçom
e contra o acosso
As responsáveis das secretarias das mulheres das centrais CUT e
CIG, junto à advogada Sandra Garrido, explicam a vitória que implicam estas decisons judiciais e apontam como na atualidade os
problemas laborais que tenhem que enfrentar as mulheres trabalhadoras nom se estám a fazer coletivos. A cumplicidade nesta situaçom, dim, também está no silêncio.
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carla trindade

Linhas de alta tensom para
manter o espólio energético

Galiza exporta um terço da eletricidade que produz, segundo indicam os balanços
energéticos da Junta, e é através das linhas de alta tensom polas que este excedente
é evacuado. Com as pretensons europeias de criar um mercado único energético,
este rol de produtor de eletricidade verá-se reforçado. Deste modo, a planificaçom
das redes de alta voltagem, que executa a Red Eléctrica, responde às necessidades
do mercado e da grande indústria consumidora de eletricidade.
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Todos empresários

O

s empreendedores som os
heróis do nosso tempo.
Som pessoas arrojadas, com
boas ideias, capacidade inovadora e sem aversom ao risco. Nom protestam quando algumha cousa vai mal;
enfrentam o problema e, com esforço e
constância, conseguem superá-lo. Estas
som as linhas gerais do discurso sobre os
chamados empreendedores que durante
os últimos anos popularizárom os grandes meios de comunicaçom e a maioria
dos principais partidos políticos.
Porém, no mundo real as cousas nom
parecem ser como neste American dream.
Tanto fai que tenhas ideias estupendas se
nom tés acesso ao crédito necessário para
levá-las adiante ou se os que deveriam ser os teus clientes
estám no desemprego ou a cobrar uns salários de miséria.
Muitas pessoas vem-se forçadas para o autoemprego ao nom
terem nengumha outra opçom de trabalhar. Quem anda este
caminho tem que lidar ademais com um regime de autónomos com as quotas mais altas da UE. Estes trabalhadores já
estám a explorar novos mecanismos como as cooperativas de
faturaçom que lhes permitam sair adiante enquanto as mudanças na legislaçom continuam sem se produzir. A realidade
tem a ver menos com as histórias de sucesso empresarial que
ocupam os titulares e mais com trabalhadores com vários che-

fes e sem nengum direito laboral.
Por que entom este bombardeio mediático vendendo as supostas virtudes do empreendedorismo? Numha entrevista recente, Owen Jones comentava que se entendemos o paro e
a precariedade como problemas sociais, a resposta também
deve ser social, coletiva. Porém, se a causa destas situaçons
está nos problemas individuais de cada quem, a resposta política fica neutralizada. A ilusom neoliberal di-nos que para
fugir da miséria temos que ser competitivos, é dizer, ser melhores que o do lado. Todos contra todos. O patrom, o de
verdade, pode dormir tranquilo.

Umha vez ao ano

dize
mos

P

assou o 17 de Maio. Um dos
vários rituais associados a esta
data é a contrataçom de publicidade por parte da Junta da Galiza
aos meios de comunicaçom que nos
expressamos em galego. Como é sabido, é umha prática habitual que a
Junta reparta vários milhons de
euros públicos entre as principais
empresas mediáticas do país por via
da contrataçom de publicidade institucional. A diferença com as subvençons, nom existe nengumha normativa que regule os critérios que deve
seguir esta distribuiçom de publicidade. É a Secretaria Geral de Meios
(dependente de Presidência) quem
decide. A dedo. Na passada legislatura apresentamos desde a Associaçom de Meios em Galego umha proposta de lei de publicidade
institucional para corrigir esta arbitrariedade, mas a maioria absoluta

do PP impediu que fora admitida a
trâmite. Digerom que já estavam a
trabalhar numha lei deste tipo. No
dia de hoje continuamos sem saber
nada.

P

ois bem, dizíamos que no dia
17 de maio a Junta contratou
publicidade nos meios em galego (nom foi o caso do Novas devido a um erro burocrático fruito da
nossa parada do ano passado, nom
pensem mal). Junto ao dia 25 de
Julho, estas som as duas únicas datas
do ano em que o governo tem em
conta os meios que usam a língua
própria da Galiza. O resto do ano,
nada. Dependendo de quem governe
nos concelhos e deputaçons, poderá
entrar algo de publicidade destas administraçons. Por outra parte, os critérios que regem as subvençons deixam fora umha parte importante dos

Os meios em galego
tenhem que sobreviver
sem contar com um
governo que tem a
obriga legal de
proteger o idioma
meios em galego. Em definitiva, por
enquanto os grandes meios em castelhano som regados com milhons de
euros públicos, os meios em galego
tenhem que sobreviver sem contar
com a ajuda dum governo que, lembremos, tem a obriga legal de proteger e promover o idioma.
Feliz Dia das Letras Galegas. Vemonos o próximo ano.
raul rios / conselho de redaçom
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Um tempo de profundas
mudanças e revisons
BEGOÑA DE BERNARDO

Quando se fala de
sustentabilidade,
simplesmente se
está a pensar em
como fazer para
que o nosso modo
de vida perdure
para sempre sem
ir a pior, antes bem
sem ir a menos

ltimamente arrepia-se-me
o corpo cada vez que escuito a palavra ‘sustentável’. Já levamos algum
tempo obsessas com a sustentabilidade. É a última moda. Tarde piache…
Porque o tempo da sustentabilidade já
passou, o tempo em que podíamos ter
feito algumha cousa para parar o deterioro do ecossistema em que vivemos, para tentar mitigar a mudança
climática, para deter a extinçom de espécies, a contaminaçom do mar, ou as
guerras polos últimos recursos.
Quando o primeiro mundo fala de
sustentabilidade, simplesmente está a
pensar em como fazer para que o
nosso modo de vida perdure para
sempre sem ir a pior, antes bem sem
ir a menos, inclusive engordando essa
vaca sagrada que é o PIB, e portanto
aumentando o consumo de bens e serviços. Velai está a armadilha, porque o
que nom é sustentável é o modelo de
vida ocidental, inserido num sistema
económico capitalista, que tem como
base fundamental o crescimento contínuo e exponencial.

Capacidade de carga
Um ecossistema só pode ser sustentável se nom excedemos a sua capacidade de carga, é dizer o número de individuas que podem viver nele em
funçom dos recursos que este tem e da
sua capacidade de regeneraçom. É altamente controvertida a capacidade de
carga do planeta a respeito da espécie
humana. A wikipédia dá-nos umha estimaçom de dez mil milhons de seres
humanos, o que ao meu ver é extremadamente otimista. No outro extremo estám autores que dam valores
diversos em funçom de distintos estudos e consideraçons, como a mudança
climática ou o esgotamento dos combustíveis fósseis, mas que quase sem-

nerea v. lameiro

pre situam a capacidade de carga do
planeta Terra por debaixo dos 3000
milhons de habitantes humanos.
Umha magnífica reflexom sobre este
tema podemos encontra-la no ensaio
Nosotros los detritívoros de Manuel Casal
Lodeiro.
Atualmente a populaçom mundial é
de 7,500 milhons mas devemos ter
em conta no século vinte a populaçom
multiplicou-se por três, graças à

grande disponibilidade de energia que
supugérom os combustíveis fósseis,
que permitírom a revoluçom industrial
com todo o que esta trouxo consigo:
incremento da produçom de alimentos
e melhora nas condiçons higiénico-sanitárias, vacinas por exemplo.

Criar riqueza
Melhor devêramos dizer transferir riqueza, neste sentido assemelha-se ao

caso da energia. A riqueza nem se cria
nem se destrói, simplesmente se transforma... Muda de maos, e acumula-se.
Desde que as sociedades humanas deixárom de ser tribos nómadas e se convertérom em sociedades assentadas
num território repete-se o mesmo patrom. Crescimento das populaçons e
consumo dos recursos até que estes
começam a esgotar-se, necessidade de
ir na procura desses recursos para
além dos limites do seu ecossistema e
conflitos por esses mesmos recursos.
Conflitos também dentro das comunidades pola propriedade dos recursos.
O sistema económico vigente persegue a maximizaçom dos benefícios, e
a reproduçom do capital. Está baseado
no crescimento continuo, que requer
um consumo de recursos (matérias
primas e energia) também crescente.
Isto choca com o feito de vivermos
num mundo finito, que por muito que
fagamos e inventemos tem limites. Por
exemplo, a energia solar é renovável
mas, é sustentável? Quanta energia
consume a fabricaçom e posta em
marcha de umha placa fotovoltaica em
relaçom à energia que logo rende? E
a riqueza que gera, a onde vai parar?
(continua na página a seguir)
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m importante e famoso
estudo da universidade
de Michigan, nos Estados Unidos da América,
concluiu que a língua mais rápida é a
das mulheres árabes, que podem chegar a alcançar o maior número de movimentos por segundo quando fam o
berro de guerra que as identifica, o
zaghareet, o seu aturujo. Suponho que
as indígenas galegas ficariam algo por
baixo na lista quanto à velocidade. O
caso, é que essas mulheres tenhem a
capacidade de falarem mais rápido do
que qualquer outra pessoa e parece ser
que som sempre as primeiras em iniciarem umha conversaçom.
Há um tempo atrás tivem a oportunidade de realizar um inquérito a um
grupo de gente nova sobre usos linguísticos. Uma das perguntas da enquisa era ‘qual a língua que utilizam
com pessoas que nom conhecem’, independentemente de qual fosse a língua habitual em cada uma delas. A
maior parte das pessoas respondeu
aquilo de…
-Depende do que me fale a outra
pessoa
-Se me fala galego pois tento responder em galego
-Se me falan castelhano pois por
educaçom respondo em castelhano
Som respostas que, com certeza,
muitas de nós já temos ouvido em diferentes ocasions. Contudo, nom por
isso se convertem em verdades nem
tenhem maior peso argumentativo.
Pensemos numha cousa: O quê sucederia se fôssemos nós as que falamos

(vem da página anterior)
É possível substituir toda a energia
que hoje consumimos por energia de
fontes renováveis?

Colapso e resiliência
Historicamente tenhem-se dado mudanças metabólicas nas sociedades, outras vezes tenhem-se dado colapsos sociais. A queda do império romano ou
a revoluçom industrial som dous
exemplos. Sabemos que nos enfrentamos a uma mudança muito profunda
na atualidade, e o que a caracteriza do
meu ponto de vista, é que é umha mu-

A língua
mais rápida
XIAM NAIA

Em que língua nos
dirigiríamos à outra
pessoa se tivermos
que pedir um copo
de água num bar?

primeiro? Em que língua nos dirigiríamos à outra pessoa se tivermos que
pedir um copo de água num bar, ou a
hora porque nom temos relógio, ou
um bilhete para viajarmos de trem.
Decidim logo desenhar uns pontos
chave para sermos as falantes mais rápidas da língua mais rápida e para começarmos as conversações sempre em
galego!
Aí vam:
1. Saúda sempre de primeira, em galego, assim a conversaçom já terá co-

meçado da tua parte e pode que a
outra pessoa goste e te siga.
2. Para começares evita dizer um
simples ‘Olá’, que pode ser confundido com o castelhano. Um bom co-

dança global. Vem provocado por um
esgotamento dos recursos (energia e
matérias primas) e acompanhada da
mudança do clima.
Já que o tempo da sustentabilidade
passou, só podemos amparar-nos num
termo que, a pouco que nos descuidemos, também perverterám. Já ouvimos falar nos âmbitos políticos e económicos de resiliência, mas será de
resiliência desse sistema que provocou
esta situaçom de overshoot, de extralimitaçom. Essa nom é a resiliência que
nos interessa como seres humanos.
Se nom podemos já ser sustentáveis,
devemos no mínimo preparar-nos

para o choque que vai representar o
esgotamento de recursos que já temos
encima, e com ele as profundas mudanças no nosso modelo económico e
social que já començárom, em forma
de reformas laborais, recorte de direitos sociais e de liberdades. Começounos o poder, para melhor seguir controlando os recursos e a riqueza.
Devemos também começar a preparar-nos desde abaixo, a construir a
nossa resiliência, individual com uma
mudança de valores e objetivos vitais,
mas sobretudo coletiva, criando comunidade nas nossas localidades, no
nosso entorno. Reconhecendo a nossa

meço seria um ‘bom dia/boa tarde,
como vai todo?’.
3. Ao entrares numa loja, saúda e fai
algum comentário tentando introduzir
alguma das pessoas presentes. Pensa
em que alguma delas pode querer
falar mas nom se atreve. Se calhar alguém fale na tua língua vendo que tu
nom te cortas.
4. Muitas pessoas nom se atrevem a
falar primeiro porque sentem que se
falam muito rápido em galego, antes
de saber a língua da outra pessoa,
pode entender-se como um comportamento de má educaçom. Tu podes
mudar isso.
5. Não desesperes. Vás encontrar de
todo no teu treino para teres a língua
mais rápida mas tés que ser persistente. Cada vez somos mais quem corremos a falar as primeiras!
Lembra que para termos a língua
mais rápida todas as falantes temos
que implicar-nos. No mercado, na
casa, na faculdade, no trabalho. Tenhem que se implicar as paleofalantes
que mudam ao se comunicarem com
outras pessoas que, acham, nom vam
falar galego. Tenhem que se implicar
as neofalantes que nom dam o passo
definitivo nalguns dos seus círculos de
relaçom. Inclusive as falantes de castelhano, sim, porque vam ser elas as futuras neofalantes e porque só com o
ativismo de todas as pessoas vamos
conseguir a língua mais rápida. Só
entre todas, sempre em galego.
Xiam Naia é ativista lingüístico.

interdependência e a nossa eco dependência. Eis onde começa um longo
tempo de profundas mudanças e revisons, revisons dos nossos objetivos
como seres humanos, dos logros atingidos nas nossas luitas, de classe, de
género, e da maneira em que habitualmente fôrom aproveitadas para seguir
transferindo riqueza. Quiçais este momento seja umha oportunidade para
simplificar, para descomplicar a vida.
O mau é que possivelmente nom disponhamos já de muito tempo.

begoña de bernardo é engenheira agrónoma.
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“A luita das crianças roubadas
deve ser coletiva e política”
Desde a dor e a raiva,
várias afetadas
polo roubo de
crianças contárom
a sua história no
Colóquio coordenado
polo Novas da Galiza

C

redaçom
conselho@novas.gal

om o número de março
deste jornal, no qual se
narra o roubo de crianças,
umha dúzia de pessoas
escuitavam os relatos espontâneos de
várias das assistentes. “Um documento
indica que a nena mais eu estivemos
num Centro de Higiene Rural mas eu
nom estivem ali e a mim dixérom-me
que ela morrera” explicava Luisa logo
de ser animada por umha das mulheres a contar o que a ela sofrera.
“Minha nai nom quer indagar e eu
tenho que respeitar-lho, nom o entendo mas respeito-a”, reconhece Ana,
que fai finca-pé na necessidade de que
nengumha mulher julgue outra.
Como pano de fundo girava um encendido debate entre duas afetadas
sobre o sistema de adoçom atual. Enquanto umha salientava a importância
de conhecer sempre as origens outra
considerava que o sangue nom significa todo e que nai nom é a pessoa
que pare. Os desacordos continuárom
marcando umha parte do colóquio tocando, especialmente, sobre as atitudes
dalgumhas das pessoas na hora de procurar a sua família biológica.

A memória do roubo
A ativista da memória e feminista,
Lola Ferreiro, quixo fazer finca-pé em
que a luita das afetadas polo roubo de

Um momento do colóquio na Livraria de
Mulheres Lila de Lilith, em Compostela

crianças “deve ser coletiva e política
porque este crime tem umha clara
ideologia por trás”. Ferreiro relatou a
crueldade deste crime que se iniciou
como um castigo contra as mulheres
republicanas. Colocou o caso da prisom de Santurrarán, en Mutriku, onde
umhas duas mil mulheres republicanas
de entre 16 e 80 anos estivérom encarceradas. Segundo os expedientes
que figuram no registro penitenciário,
177 mulheres e bebés morrérom ali.
Muitas delas -a maioria bascas e asturianas- vírom como roubavam as suas
crianças para entregar-lhas a famílias
pudentes ou ao Auxílio Social.
Com este roubo punha-se em prática a teoria do chefe do Serviço de
Psiquiatria do Exército franquista, António Vallejo Nájera que falava dum
gene rojo que devia evitar-se afastando
as crianças. “Vinha dizer que crianças
deviam ser separadas das suas famílias
para nom adotar umha ideologia de

As afectadas
polo lucro da
venda de bebés
reclamam que os
culpáveis sejam
condenados e
que o Estado
lhes outorgue
ajuda psicológica

esquerdas”, sintetiza Lola Ferreiro.
“Assim pom a base fascista para o
roubo de crianças que foi derivando
num negócio”.

Lucros con a venda de crianças
Bem atenta, umha das mulheres que
denúncia ter sido roubada interrompe.

“Eu custei pouco mais de 100 mil pesetas e nascim em 1987”, explica. “A
Congregaçom de las Siervas de la Pasión lucrou-se com a venda de bebés
no hospício de Teis e noutros que tem
ao longo do Estado”, denuncia a
moça. Preto dela escuita-se outra voz.
“É que há umha trama! Os bebés que
roubavam em umha parte do Estado
levavam-nos para outra! De aquí sacarom muitas crianças para a zona mediterránea, sobre todo Valéncia”, sostém. As afectadas polo lucro da venda
de bebés reclamam que os culpáveis
sejam condenados e que o Estado lhes
outorgue ajuda psicológica.
A ativista Lola Ferreiro engade à
lista das demandas um banco de
ADN público com o que poder facilitar as recuperaçons de identidade
tanto das crianças roubadas como dos
milheiros de corpos das pessoas que
fôrom fusiladas e que ainda ficam nas
cunetas.
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batalha polo emprego na pescanova

Q

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

ue estourasse um conflito sindical quando
Nueva Pescanova SL
acabara de sair do seu
concurso de acredores nom se pode
entender como casualidade. Assim,
enquanto esta multinacional, agora em
maos da banca e nom das famílias e
amizades de Fernández de Sousa-Faro
e Paz Andrade, apresentava as suas
propostas de precarizaçom do emprego estava também a apresentar o
plano estratégico com que a banca
dona da Pescanova pretende que esta
multinacional recupere a solvência no
horizonte de 2020.
O que aconteceu com as trabalhadoras durante o tempo entre que se destapárom os mais de 3.000 milhons de

dívidas que cozinhara Fernández de
Sousa-Faro e a saída do concurso de
acredores? Para as trabalhadoras
fôrom quatro anos de congelamento
salarial, um sacrifício que nom se sentiu recompensado quando a nova diretiva começou a falar em competitividade e flexibilidade para modificar
as condiçons laborais em que trabalhava o pessoal da Pescanova.

Apagar o passado?
Segundo indicam fontes sindicais que
participárom das negociaçons, em novembro de 2015 a empresa mostra a
sua disposiçom para negociar e começam as reunions. Mas nas conversas
que se desenvolvem a partir desse momento o que quer a empresa é negociar os convénios de zero, argumentando que neste momento existe
umha nova empresa numhas condi-

galiza contrainfo

Duas jornadas de
greve e a unidade
sindical fôrom
protagonistas no
conflito entre as
trabalhadoras e
a nova diretiva
da multinacional
pesqueira
A empresa
pretendia negociar
as condiçons
laborais sem ter
em conta os
convénios já
existentes

çons que antes nom existiram. Esta
postura enfada as trabalhadoras, que
consideram que se devem melhorar os
convénios já existentes. As propostas
da Nueva Pescanova baseiam-se
numha clara precarizaçom das condiçons laborais: umha subida salarial de
meio ponto, o funcionamento das
centros de produçom de segunda-feira
para domingo distribuindo as jornadas
laborais segundo as necessidades da
empresa e umha categoria de entrada
para novas contrataçons –o que na
prática marca o salário às pessoas contratadas através de ETT’s- mais baixa
do que a que está já em vigor. Esta situaçom abriu um conflito sindical que
pode afirmar-se que rematou com a
aprovaçom polas assembleias de trabalhadoras do pré-acordo assinado na
manhá de 27 de abril. Neste préacordo estabelece-se a criaçom de

acontece
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umha nova quenda para as fins de
semana em que nom poderám incorporar-se as atuais trabalhadoras nom
sendo voluntariamente, umha melhora nas subidas salariais e umha penalizaçom às contrataçons por ETT’s,
se bem a categoria de entrada para o
primeiro ano ficou menor do que em
convénios anteriores.
Este conflito e este acordo som apenas para os centros da Nueva Pescanova na província de Ponte Vedra: o
centro industrial de Chapela -antiga
Frivipesca Chapela SA-, o centro industrial do Porrinho -antiga Frinova
SA- e os centros de frio de Chapela e
Porrinho -antiga Frigodis SA-. Também afeta este acordo aos centros de
escritórios de Chapela, Nueva Pescanova e Novapesca Trading. Porém,
desde os sindicatos que se mobilizárom em defesa das trabalhadoras este
acordo pode ser um freio para a precarizaçom do resto de centros de trabalho da Pescanova e mesmo para
todo o setor da alimentaçom.

Unidade sindical
Umha caraterística desta luita por
umhas condiçons laborais dignas foi a
unidade sindical atingida, da qual só
se desligou CCOO, sindicato que
mantivo umha posiçom próxima à diretiva da Nueva Pescanova. Esta unidade foi promovida polos sindicatos
nacionalistas CIG e CUT, aos que depois se fôrom somando as centrais
UGT e USO. Nom houvo apenas unidade nas siglas, mas também entre os
próprios comités de cada centro de
trabalho que desenvolvêrom umha
postura comum perante a direçom
empresarial.
As mobilizaçons no mês de março e
as duas jornadas de greve, as primeiras
nos 50 anos de história da Pescanova,
fôrom fundamentais para que se
abrisse o processo de mediaçom que
rematou no pré-acordo do 27 de abril
e ficando por diante a negociaçom
dos convénios coletivos. Nas mobilizaçons, as trabalhadoras mais veteranas tinham claro que se consentiam a
baixa dos salários que procurava a diretiva da Nueva Pescanova isto ia repercutir nas geraçons futuras e nas
condiçons laborais no resto de empresas do setor da alimentaçom.

UMhA eMpReSA eM MAoS dA bAnCA /

Jacobo González-Robatto (esquerda) presidente da Nueva
Pescanova e Ignacio González, conselheiro delegado

Preparando
a venda

A

pós a recente ampliaçom de capital
do grupo Nueva
Pescanova, o Banco
Sabadell converteu-se no principal acionista com um 23,8% das
participaçons, seguido da Caixabank e HSBC. Atualmente mais
do 75% do acionariado da
Nueva Pescanova está nas maos
de entidades bancárias.
Esta ampliaçom de capital era
fundamental para os planos de
futuro do presidente da Nueva
Pescanova, Jacobo GonzálezRobatto, um homem que chegou a Nueva Pescanova procedente do Banco Popular. As
entidades bancárias que agora
tenhem o poder em Nueva Pescanova fôrom criando nos últimos dous anos um conselho de
administraçom de pessoas expertas em negócios. Assim, o
atual conselheiro delegado, Ignacio González Hernández, é
também presidente da Ecoembes, empresa que monopoliza a
reciclagem de envases no Estado, e chegou à equipa de Ro-

batto quando era diretor geral
da Campofrio. Ademais da exvicepresidenta espanhola Elena
Salgado e do ex-conselheiro de
Indústria e Comércio, Antonio
Couceiro, entre as doze pessoas
integrantes do conselho de administraçom encontra-se Miguel
Ruíz-Gallardón García de la Rasilla, primo do ex-ministro de
Justiça espanhol, Alberto Ruiz
Gallardón.
Em paralelo ao conflito laboral, a empresa formulou um
plano estratégico até 2020, para
quando marcam como objetivo
lograr umhas vendas de 1445
milhons de euros e um lucro
antes de amortizaçons e impos-

Jacobo GonzálezRobatto, atual
presidente da
Nueva Pescanova
procede do
Banco Popular

tos de 139 milhons. Fontes sindicais suspeitam que esta operaçom tenha a finalidade de fazer
de Nueva Pescanova umha
firma solvente nesse horizonte
de 2020 para depois vendê-la
para algumha multinacional do
setor da alimentaçom.

e a velha pescanova?
Aguarda-se que no mês de
junho se nom houver umha
nova prorroga remate a instruçom, levada a cabo polo juiz da
Audiência Nacional José de la
Mata, do caso que pode levar ao
ex-presidente da Pescanova,
Manuel Fernández de SousaFaro, e a todo o conselho de administraçom da Pescanova em
2013 à bancada dos acusados
pola comissom de delitos societários. Nesse ano, membros do
conselho de administraçom desfigeram-se de açons da Pescanova dias antes do solicitude do
pré-concurso e de que se descobrisse o buraco nas contas da
empresa, com umha dívida superior aos 3.000 milhons.
Em julho de 2013 via a luz um
relatório forensic da auditora
KPMG em que se desvendava a
rede societária criada para a elaboraçom de faturas falsas no
grupo Pescanova.
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IDEOLOGIA EMPRESARIAL /

O fracasso dos
empreendedores

Galiza perdeu nove mil empresas e 18.000 autónomos desde o início da crise //
O discurso neoliberal responsabiliza os indivíduos da sua situaçom económica

S

winston smith
conselho@novas.gal

om jovens. Som primos. Som empreendedores. Som os Pierre e querem comer o mundo. Ambos os
dous tenhem esse meio sorriso do
empreendedor que tem sucesso. Essa olhada inqueda.[...]”. Nestes termos introduzia
um jornalista do suplemento Papel do
jornal espanhol El Mundo umha peça
sobre dous novos empresários que
estám a triunfar com as suas apps para
dispositivos móveis1. Com um estilo
próprio das reportagens publicitárias,
os dous criativos explicam em que
consistem os seus inventos.
O jornalista pergunta-lhes polo conselho que dariam aos novos empreendedores: “O primeiro, que empreender nom é para toda a gente. Há que
ter inquedanças, ser inconformista, ter
vontade de criar algo novo que vai ser
usado”, responde um. Óscar Pierre, o
primo que lançou umha app de compras ao domicílio, espera faturar entre
35 e 40 milhons de euros neste ano.
Nom lhe dá vergonha reconhecer que
a sua empresa deu de alta como autónomos os seus 750 repartidores e que
estes apenas recebem entre dous e
quatro euros por entrega.
Esta moda mediática nom é nova. Já
nos anos '90 e primeiros 2000, os relatos de sucesso económico individual
abundavam nas páginas da imprensa
financeira, nomeadamente anglo-saxónica. Os yuppies que triunfavam no casino das finanças, ao estilo de Leonardo DiCaprio em O lobo de Wall Street,
eram apresentados como modelos sociais a imitar.
Nos últimos anos o modelo de empreendedor promovido pola imprensa

alargou-se para acolher novos perfis.
Personagens como Mario Conde ou
Amancio Ortega já nom som os únicos heróis da economia. Os rapazes
que saem da universidade e tenhem
sucesso ao montar umha startup tecnológica ou o trabalhador desempregado
que resolve procurar a vida como trabalhador independente som os novos
exemplos que nos ensinam que, se se
tem vontade, nom é necessário aguardar pola ajuda de ninguém.

‘esta empresa já nom existe’
Os casos de triunfo pessoal com que
muitas vezes a imprensa retrata os empreendedores distam bastante da realidade que ilustram os dados estatísticos. Segundo dados do IGE, entre
2009 e 2014 cerca de 127 mil negócios fechárom as portas no nosso país,
enquanto no mesmo período apenas
se criárom cerca de 116 mil, o que
deixa um saldo de 11.190 empresas
menos nesses cinco anos. Em 2015,
último ano para o que há dados, esta
tendência inverteu-se e o ano rematou
com 2.000 empresas mais, umha cifra
que, porém, reflete um ritmo de criaçom de empresas mui inferior ao anterior à crise. 2008, o último ano com
saldo positivo antes deste ciclo, findou
com 4.300 empresas mais.
Por outra parte, os dados de filiaçom à Segurança Social no regime de
autónomos revelam que o auto-emprego também nom é um caminho
doado. Apesar do discurso que identifica os autónomos como o motor que
sacará a economia da crise, o certo é
que o número de trabalhadores por
conta própria nom deixou de cair
desde 2009. Se, em janeiro daquele
ano, havia na Galiza umha média de

De que se precisa
para triunfar como
empreendedor?
Damos um passeio
pola hemeroteca
digital do ‘El País’
e as primeiras
respostas tenhem
mais a ver com a
psicologia do que
com a economia
aproximadamente 232 mil pessoas registadas como autónomas, no mesmo
mês deste ano apenas ficam 214 mil,
isto é, quase 18.000 menos, segundo
dados da Segurança Social. A única exceçom durante este período foi a do
ano 2014, quando o censo de autónomos subiu cerca de três mil pessoas.

psicologia ou economia?
De que se precisa para triunfar como
empreendedor? Acesso a umha educaçom de qualidade? Apoio das administraçons públicas? Que os bancos
concedam créditos com tipos de juro
acessíveis? Que a gente disponha de
empregos estáveis e bons salários para
poder demandar os teus serviços?
Damos um passeio pola hemeroteca
digital do jornal espanhol El País e as
primeiras respostas que encontramos
estám mais ligadas ao campo da psicologia que ao da economia. Em ‘Cómo
criar a nuestros hijos para que sean futuros
emprendedores’, do suplemento Smoda,
umha coatch explica que potenciar valores como “a segurança e a estabi-
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lidade económica por cima doutros
como o talento e a paixom” produziu
“umha maré de amantes do funcionariado”2. Noutro texto do suplemento
Retina intitulado ‘Los rasgos de la personalidad que hacen triunfar a los emprendedores’,
afirma-se que a chave está em fatores
como ser propenso ao risco, pró-ativo,
autónomo, inovador ou em estar motivado3.

individualismo e competiçom
A que responde esta adoraçom da imprensa mainstream pola figura do empreendedor? Paschal Preston e Henry
Silke, da Universidade de Dublin, assinalam o individualismo e a competiçom como dous dos conceitos-chave
que sustentam o discurso neoliberal4.
Som os mesmos conceitos básicos que

se encontram nos artigos jornalísticos
sobre empreendimento. Segundo esta
narrativa, o porvir dumha pessoa depende basicamente de si mesma:
“Esses da cima da escada chegárom ali
polo seu sucesso empreendedor e
nom por nengumha vantagem estrutural”. Da mesma maneira, os de embaixo da pirâmide – precários, desempregados, pobres, etc. – também som
os únicos responsáveis pola sua miséria. Se alguém montar umha empresa
e fracassar, é porque nom tinha perfil
empreendedor.
Ao situar o foco no indivíduo, este
discurso exime de toda responsabilidade os fatores estruturais que determinam a situaçom económica das pessoas, como as políticas públicas
existentes ou o próprio sistema econó-

Os ‘yuppies’ das
finanças, ao estilo
de DiCaprio em
‘O lobo de Wall
Street’, já eram
apresentados como
modelos sociais
a seguir pola
imprensa dos
anos '90 e 2000

mico. Desta maneira, que sentido teria
mudar as políticas económicas ou, até,
o próprio sistema? O único que cumpriria mudar é a própria mentalidade
para se adaptar a um ambiente económico já percebido como natural.
1. ‘Los Pierre: el último caso de emprendedores
españoles de éxito’, Papel (El Mundo),
25/01/2017.
2. ‘Cómo criar a nuestros hijos para que sean
futuros emprendedores’, Smoda (El País),
20/03/2017.
3. ‘Los rasgos de la personalidad que hacen
triunfar a los emprendedores’, Retina (El
País), 12/04/2017.
4. Preston, P. & Silke, H. (2011). Market ‘realities’. De-coding neoliberal ideology
and media discourses. Australian Journal
of Communication, 38 (3), 47-64.
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Estas entidades
permitem emitir
umha fatura
sem ter que
estar registada
no regime de
autónomas

COOPERATIVAS DE FATURAÇOM /

carla trindade

Umha alternativa ao
regime de autónomas?

V

maría vence

ivemos na era da freelance.
Quase sem importar o
setor, cada vez som mais as
empresas que decidem
substituir as suas empregadas por trabalhadoras independentes, alheias à
companhia. Mao-de-obra sem benefícios laborais que se vê obrigada a aceitar essas condiçons quer para poder

optar a umha oferta de trabalho, quer
para conservar o seu posto. E, entretanto, o regime de autónomas continua a ser inacessível para a maioria de
profissionais e as iniciativas de empreendimento resultam travadas polas
quotas mais altas da Uniom Europeia.
Nesse contexto, as cooperativas de
faturaçom estám a se converter numha
alternativa comum para as trabalhadoras independentes e os pequenos negócios. A realidade é que ainda se

trata de umha opçom bastante desconhecida e que gera desconfiança, mas
nos últimos anos proliferam e crescem
em número de sócias.
Apesar do seu nome, a maioria destas ‘cooperativas’ funcionam em realidade como escritórios de gestores e
nom como verdadeiras cooperativas.
Há cooperativas setoriais: para jornalistas, desenhadoras, artistas, etc; e
também de caráter generalista pensadas para todo o tipo de freelancers.

O que permitem é faturar um trabalho e emitir umha fatura sem ter que
estar registada no regime de autónomas. O funcionamento é simples, só
há que pagar umha quota de inscrição
de sócia, e, após superado este trámite,
avisar quando vai ser realizado um trabalho. A cooperativa inscreve a trabalhadora, assegurando-a, e, em troca,
fica com umha percentagem do total
do faturado, entre 4% e 7%. A relaçom
com a cooperativa remata aqui, até a seguinte faturaçom, se a houver.
Para Sol Álvarez, designer gráfica e
membro do coletivo Barriopías, som
umha soluçom “criativa” e “temporária” mas imprescindível para as freelancers neste momento. “Para algo pontual, autónomos nom tem nengum
sentido, e as opçons que temos som
ou nom cobrar ou fazê-lo sem fatura”.
No Barriopías mesmo decidírom faturar através de umha cooperativa
deste tipo nalgumha ocasiom, já que
naquele momento ainda nom estavam
constituídas como associaçom e era o
jeito de poder cobrar legalmente.
“Nós estávamos a buscar umha cooperativa na Galiza, mas de momento
nom existe nengumha aqui que ofereça este serviço”, e portanto tivê-
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A cooperativa
inscreve a
trabalhadora e,
em troca, fica
com umha
percentagem do
total do faturado
que oscila entre
4% e 7%

rom que fazê-lo com umha que
oferece este serviço para todo o Estado.
Ainda que estas cooperativas semelham mais um remendo do que umha
soluçom, Álvarez crê que também
podem ser o passo prévio para a organizaçom do setor: “as cooperativas de
faturaçom temáticas acabam favorecendo o contacto entre trabalhadoras”.
Por exemplo, di que as artistas plásticas som “um setor súper individualista,
mais acostumadas a concorrer do que
a colaborar e no qual cada umha tem
as suas próprias tarifas”. Por isso opina
que “se ainda que seja por necessidade
de faturaçom, conseguimos criar umha
plataforma aqui na Galiza, poderia ajudar a comunicar-nos, a organizar-nos
em proximidades, a regular as condiçons e a unirmo-nos mais”.

A aposta na economia social
Algo parecido pensárom as companheiras de 7H antes da sua criaçom,
mas decidírom dar um passo mais
além. 7H é umha cooperativa de trabalho associado que tem como objetivo a criaçom de projetos, dinámicas
e outras açons que promovam o assentamento da criaçom artística na socie-

dade, assim como a regularizaçom do
setor profissional na Galiza.
“Nós nom somos umha cooperativa
de faturaçom”, insiste Clara Rodríguez
Cordeiro, umha das suas sócias, ao
outro lado do telefone. “Somos umha
cooperativa real, com projetos em
comum e com uns requisitos de entrada” que neste momento aglutina
perto de 50 artistas de todo o país.
Reconhece que a existência destas
cooperativas de faturaçom “serviu de
inspiraçom” e que até há pouco a
gente estava confusa sobre o que eram
e o que nom. “Quando alguém nos
contacta para faturar, explicamos-lhe
que nom trabalhamos assim e passamos-lhe o contacto de algumha cooperativa de faturaçom que conhecemos e
que gostamos de como trabalham”.
Antes do nascimento de 7H, algumhas das suas agora sócias faturavam
nessas pseudocooperativas, mas percebêrom que se se organizavam, elas
mesmas poderiam encarregar-se da
questom fiscal e fazê-lo desde aqui.
“Pensamos que se havia outra gente,
alheia ao setor, que vivia das nossas faturaçons, com um pouco de apoio
entre nós poderíamos fazer algo similar
e que nos permitisse trabalhar no que

queremos. Pôr em andamento as sinergias, e, ao mesmo tempo, sermos um
pouco mais espertas com isto da segurança social e demais, mas em coletivo”.

da faturaçom à organizaçom
A Associaçom Músicos ao Vivo encontra-se neste momento num processo de reconversom para cooperativa de trabalho associado. Músicos ao
Vivo nasceu em 2008 com a intençom
de criar um espaço em que todas as artistas musicais da Galiza que tocam ao
vivo confluíssem e pudessem falar das
suas necessidades, algo que desde os
tempos do Sindicato Galego da Música nos anos 70 e 80 nom existia.
“Nas primeiras juntanças polas cidades e vilas, umha das problemáticas
que aparecia, e de maior importáncia,
era o tema da faturaçom dos concertos
já que a alternativa do regime de autónomos é totalmente inviável para a
maioria das artistas”, explica Manuel
Alonso, gerente de Músicos ao Vivo.
Por isso decidírom explorar que outros modelos havia no resto do Estado
e assim conhecêrom o modelo das
cooperativas catalás, Musicat.
Até agora, Músicos ao Vivo, que já
conta com mais de 400 sócias, fatura

através da sua irmá maior catalá, mas
neste momento está-se a trabalhar
para que a associaçom galega se torne
numha entidade própria em 2018.
“Primeiro houvo que contar com
um número mínimo de sócias faturando, também houvo que ir aprendendo pouco a pouco sobre o funcionamento das cooperativas”, e, por
outro lado, “o procedimento puramente burocrático nom é doado, há
anos que tivemos as primeiras reunions com o Conselho Galego de Cooperativas, para estudar a sua viabilidade e desde a própria administraçom
nom viam claro este tipo de iniciativas
e punham-nos bastantes travas”.
O modelo catalám é muito mais
complexo do que agora se está a preparar para Galiza, mas é sem dúvida
uma das referências em todo o Estado
e que leva anos na vanguarda da sindicalizaçom no setor musical.
Alonso explica que num princípio
chegárom a Músicos ao Vivo “as sócias
mais comprometidas”, mas nestes últimos anos “o tema da faturaçom, junto
com os prémios Martín Códax, som as
razons polas quais mais se conhece a
Músicos ao Vivo e graças às quais entram novas sócias”.
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A realidade virtual:
a materialidade do imaterial

C

david p. neira

omo bem é sabido, umha
parte cada vez mais importante da experiência
mental e emocional das
pessoas, também na Galiza, está sendo
configurada polos ecráns dos telemóveis, computadores e televisons. Os inquéritos indicam que 72% dos lares
galegos disponhem dum computador,
69% de banda larga e 92.9% utilizárom um dispositivo móvel nos últimos
três meses. Estima-se que em 2015 os
dispositivos móveis a nível mundial já
alcançárom os 7.900 milhons de unidades, mais do que pessoas no planeta, e a tendência continua a aumentar. Existe um forte consenso social
em que as novas tecnologias, e especialmente a rede, contribui para criar

sociedades mais interligadas, mais informadas e, portanto, mais conscientes
do mundo em que habitamos. Som,
sem dúvida, as vantagens do “inevitável” progresso tecnológico na era da
informaçom. Ainda assim, o que costuma passar mais inadvertido é o facto
de a realidade virtual constituir umha
grande máquina de produçom de subjetividade, mormente conforme com
os paradigmas predominantes. Informaçons e relaçons que circulam, ao
mesmo tempo que informaçons e relaçons que se empobrecem e destroem. Como analisou o sociólogo
Zygmunt Baumann, as interconexons
e os vínculos que se geram na rede
som líquidos, e adotam formas cada
vez mais precárias, fragmentadas, voláteis e utilitaristas próprios do projeto
da modernidade colonial. Ora, tema
aparte, o que nom som voláteis nem

líquidas som as necessidades materiais
que sustentam esta realidade virtual.
O sociólogo e psicólogo Fernando
Cembranos aponta para umha das
contradiçons mais inquietantes dos
nossos tempos: paralelamente a que os
territórios que habitamos se vam degradando ou empobrecendo e os conflitos polos recursos aumentando, as
novas tecnologias de produçom da
realidade som capazes de construir
umha escapada virtual cada vez com
maior nitidez e resoluçom, cores e
possibilidades de desfrute individualizadas. Nos nossos contextos, seguramente, a maioria das pessoas que conhecemos sabem o que som as
alteraçons climáticas ou ouvírom falar
da crise ecológica. Mas mui poucas
temos consciência real da importáncia
capital destes acontecimentos, tanto a
nível global como quotidiano.

adriana p. villanueva

Nunca antes na
história da
humanidade os
sistemas económico
e tecnológico
estivérom tam em
guerra contra a
biosfera como na
atualidade
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Desde meados da década de 70, o
consumo mundial de energia e materiais, assim como os resíduos gerados
a nível mundial, superam a biocapacidade do planeta. Nunca antes na
história da humanidade os sistemas
económico e tecnológicos estivérom
tam em guerra contra a biosfera como
na atualidade. Este sim que é um facto
realmente Histórico com maiúsculas.
Apesar disto, as tecnologias modernas,
e em especial as TIC e a rede, nom só
continuam a ter mui boa imprensa,
como, além disso, som apresentadas
como parte indispensável da soluçom.
Isso sim, agora sob novas retóricas da
sustentabilidade, economia imaterial
ou da informaçom que prometem
possibilidades infinitas de futuro.

o ciclo de vida das tecnologias
Umha análise menos tecno-entusiasta
deixa ver os sérios problemas de entendimento da tecnologia moderna
com os sistemas biofísicos que a sustentam. Dito doutra forma, as novas
tecnologias, e em particular as da comunicaçom, tenhen importantíssimos
custos ecológicos que constituem a
face invisível e material do que é conceptualizado como virtual e imaterial.
Para poder dimensionar esta materialidade da imaterialidade virtual, é necessário ter umha visom global do
ciclo de vida destas tecnologias: desde
que se extraem os materiais necessários para fabricar os dispositivos que
utilizamos até os resíduos que geram,
passando pola construçom e manutençom das infraestruturas que permitem o seu funcionamento. O consumo, ou o impacto directo do uso
dos telemóveis, computadores, tablets,
TVs, é só umha parte do problema,
nom é o todo.
Como suspeitamos, a rede é umha
voraz consumidora de energia/materiais-emissons/resíduos. Centos de
servidores, hubs, routers, modems e outros aparelhos eletrónicos consomem
constantemente energia elétrica. Estima-se que manter esta estrutura globalizada de dados requer, segundo o
investigador da Universidade de Stanford Jonataham Koomey, 10% da eletricidade mundial. A International
Science Crid estima que as TIC geram
cerca de 4% das emissons de gases de

Neo-extracionismo e
esgotamento dos recursos

adriana p. villanueva

P

artindo das premissas da ecologia política,
todo problema ambiental constitui um
conflito sócio-económico presente ou futuro. Conflito mediado, inevitavelmente,
polas relaçons de poder e o privilégio que permite
acumular riquezas à custa de socializar custos de
todo tipo. De igual forma que o famoso coltám, o
platino, paládio ou vanádio, entre muitos outros,
som três minerais nom energéticos que constituem
raridades na crosta terrestre e que som indispensáveis para o funcionamento desta ‘nova economia’.
Como a leitora bem intuirá, estes minerais som recursos nom renováveis, e como tal, tenhen o mau
costume de se esgotar. A escassez objetiva de recur-

efeito estufa, equivalente à da indústria aeronáutica. Umha percentagem
nada depreciável.
Num estudo para as Naçons Unidas,
os doutores em física Eric Williams e
em economia Ruediger Kuehr monstrárom como a fabricaçom de dispositivos electrónicos é altamente intensiva no uso de recursos naturais
ultrapassando largamente outros bens
de consumo. Segundo as suas estimativas, fabricar um computador de secretária requer cerca de 240 kg de
combustíveis fósseis, 22 kg de produtos químicos variados e 1,5 toneladas

sos minerais nom energéticos constitui outro dos
grandes limites biofísicos que ameaçam o projeto da
modernidade tecnológica. Esta preocupaçom é relatada ate pola Uniom Europeia no seu relatório Crítical Materials Strategy, Report (DOE 2011) onde analisa
os riscos de fornecimento de minerais, relacionados
com o esgotamento e/ou conflitos geopolíticos, em
funçom da sua importáncia estratégica para a economia a curto/meio prazo (horizonte 2025). Dumha
perspectiva sócio-ambiental, poderia-se dizer que na
medida em que as novas tecnologias se expandem e
consolidam gerando possibilidades de futuro virtual,
estreitam-se as possibilidades mesmas de futuro. Paradoxal.

de água. O peso dos combustíveis fósseis e a água multiplicam por 100 e
600 o peso do próprio computador.
Que tentado estou nestes momentos
de utilizar esta relaçom para aproximar-me ao impacto dos 7.900 milhons
de dispositivos móveis dos quais falávamos anteriormente, um número que
vai crescendo.
Apesar disto, a tendência é mudar
os dispositivos cada vez mais rápido, a
obsolescência programada. No Estado
espanhol, um estudo conclui que os
móveis som substituídos aproximadamente quatro anos antes da sua obso-

lescência programada. Estes milhares
de dispositivos em des-uso geram milhares de problemas de resíduos.
Quanto mais modernos e tecnológicos
forem os nossos bens de consumo,
mais modernos e tecnológicos serám
os nossos resíduos devido ao carácter
entrópico da economia. Mais isto parece ser um problema menor na era da
informaçom e/ou que importa relativamente pouco nas sociedades de consumo, sobretodo enquanto pudermos
continuar deslocando os resíduos e os
custos cara outros territórios, mais pobres, com certeza.
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Alta tensom para exportaçom
Galiza é um país transformador de energia e exportador de eletricidade, um rol
que se acentuará com a sua integraçom no mercado energético comum

O

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

s dados do último Balanço Energético da Galiza publicado pola
Junta, com informaçom
de 2015, mostram que o nosso país
continua a ser umha zona de transformaçom de energia primária em elétrica, sendo esta energia transformada
exportada num 37%. A demanda de
consumo elétrico no nosso país está a
descer: o mesmo relatório indica que
em 2015 o consumo de eletricidade
foi um 3,7% inferior ao ano anterior.
Por outra banda, o setor que maior
eletricidade consome é a indústria,
com um 52% do consumo final, especialmente a metalurgia nom férrea.
Com estes dados sobre o mapa elétrico galego entende-se de jeito global
a planificaçom de transporte de eletricidade que a Red Elétrica de España
está a desenvolver na Galiza, consistente em reforçar o abastecimento elé-

trico nas zonas de maior capacidade
industrial e a exportaçom de eletricidade cara o Portugal ou a França.

Linha nas Marinhas
Nos últimos meses saiu à luz o documento inicial do projeto para a construçom dumha linha de alta tensom,
de 220 Kv, entre a subestaçom de
Eiris –no concelho da Corunha– e
umha futura subestaçom em Avegondo. Esta nova subestaçom situaráse próxima à do Mesom do Vento,
onde atualmente confluem nove linhas de alta tensom e cuja ampliaçom
está programada para os próximos
anos. O projeto da linha Eiris-Avegondo conta com umha longitude estimada de 30 quilómetros e afetará ao
entorno paisagístico dos Montes do
Xalo, o que provocou um movimento
de oposiçom popular. Da Plataforma
Nom à LAT das Marinhas indicam
também que estas linhas tenhem um
efeito de degradaçom do território.
“Quem vai querer viver perto dumha

Na subestaçom do
Mesom do Vento,
cuja ampliaçom está
programada,
confluem nove
linhas de alta
tensom
O projeto da linha
de 400Kv entre a
Fontefria -no
concelho da Caniçae a fronteira
portuguesa ao seu
passo polo concelho
de Arvo situava-se a
menos de 30 metros
das casas

zona rodeada de linhas de alta tensom?”, perguntam-se ativistas desta
plataforma.
A funçom que teria esta nova linha
Eiris-Avegondo, segundo Red Eléctrica, seria “garantir o subministro da
demanda na Corunha” e “descarregar
funçons a Mesom do Vento”. O professor de Economia Aplicada Xoán
Doldán explica que “há muita mais
complexidade nesta atuaçom: polo
Mesom passa a eletricidade que se origina em Sabom, Meirama ou Dumbria, de onde se projeta umha nova
linha de evacuaçom de eletricidade.
Com a linha Eiris-Avegondo e a ampliaçom da subestaçom de Mesom,
ampliará-se a capacidade desta última
para mover a eletricidade cara ao Sul”.
E se marchamos cara ao Sul encontramo-nos com o ‘projeto de interesse
comum’ europeu da interconexom
Galiza-Portugal.
Segundo explica Doldán, este projeto de interconexom é “um passo na
integraçom dos sistemas elétricos cara
a um mercado único de eletricidade.
Já existe um mercado ibérico de eletricidade”. Este contexto de integraçom potenciaria o rol galego de fábrica de eletricidade. “Há que lembrar
que a Galiza é deficitária em termos
energéticos, pois é importadora de
energia primária, mas que é excedentária na produçom de eletricidade”, indica Doldán, quem também expóm
que com estas novas linhas de evacuaçom de energia seriam as empresas geradoras de eletricidade as mais beneficiadas.

A conexom do Sul
Mas essa conexom entre Galiza e Portugal está a encontrar problemas para
se desenvolver. No concelho de Arvo,
na comarca da Paradanta e limítrofe
com Portugal, umha mobilizaçom popular leva anos opondo-se a este projeto. Segundo venhem denunciando
os movimentos vizinhais, a linha de
alta tensom, neste caso de 400Kv,
entre a Fontefria -na Caniça- e a fronteira portuguesa ao seu passo polo
concelho de Arvo passaria a menos de
30 metros de casas. Fabiola Durán,
concelheira pola Agrupaçom de Eleitoras de Arvo, indica que “as razons
que propiciárom o projeto em 2008
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A interconexom
de Fontefria para
Portugal tivo umha
forte mobilizaçom
popular na sua
contra às duas
beiras do Minho

-a eletrificaçom do AVE Vigo-Porto
e a demanda industrial na área de
Vigo-Porto- devido à crise económica
nom se mantenhem”. Atualmente
existe umha linha de 400Kv que conecta Galiza e Portugal por Lindoso.
O projeto de interconexom com
Portugal desde Fontefria tivo umha
forte mobilizaçom popular na sua
contra nas duas beiras do Minho. Em
2014, o estado vizinho suspendia o
processo de avaliaçom ambiental do
tramo que iria entre a fronteira e a futura subestaçom Vila Fria B, o qual
provocará a interrupçom de todo o
projeto. Durán explica que numha recente reuniom em Bruxelas se lhes
transmitiu que “tanto as autoridades
portuguesas como espanholas estám
ao tanto da existência de um novo
projeto, que polo momento nom foi
feito público, de interconexom de eletricidade entre Galiza e Portugal”. Isto
explicaria a presença de técnicos da
Red Eléctrica a realizar novas mediçons polo concelho de Arvo.
Quando Portugal suspendeu o processo de avaliaçom ambiental entre a
fronteira e Vila Fria B, nom o fijo
para o que seria o seguinte tramo em
território português, que iria desde a
futura Vila Fria B até Vila Nova de
Famalicão. Este tramo encontra umha
forte oposiçom em Barcelos, município que atravessa e cuja câmara municipal interpujo umha providência cautelar para pedir a suspensom da sua
declaraçom de impacto ambiental.

Quem som Red Eléctrica?
Red Eléctrica Corporación SA é umha empresa semipública, participada num 20% pola Sociedade Estatal de Participaçons Industriais, que conta com o
monopólio de atuaçons na rede de transporte de eletricidade, quer dizer, a fase em que é levada desde
onde se gera até as subestaçons a partir das que irá à
rede de distribuiçom. A rede que executa Red Eléctrica corresponde-se maioritariamente com a rede de
linhas de alta tensom. Em 2008 Red Eléctrica Corporación convertia-se num holding, polo que é a sua
filial Red Eléctrica de España SAU a responsável da
infraestrutura elétrica no território do estado espanhol. No holding há também filiais em Chile e Peru
para investimentos em infraestruturas elétricas.
Red Eléctrica participa da elaboraçom da planificaçom da rede de transporte, que é aprovada polo
Conselho de Ministros e vinculante para a própria
Red Eléctrica. No seu Conselho de Administraçom
reúnem-se pessoas de longa trajetória política e do
mundo das finanças. O atual presidente José Folgado
Blanco, de 73 anos, foi secretário geral de Orçamentos durante o governo de José María Aznar e depu-

Saída cara a Astúrias
Outra linha de 400 Kv para a evacuaçom de energia gerada na Galiza é a
de Boimente -no concelho de Viveiroa Pesoz -na comarca do Návia-Eu-. A
construçom desta linha finalizou em
2016 e encontra-se operativa depois
de anos de processo e com umha vontade popular na sua contra. Antonio
Riveras, ex-alcalde de Santalha de
Ozcos, um dos concelhos afetados, criticou desde o começo o seu itinerário.

tado polo Partido Popular em várias legislaturas. Folgado nom duvidou em celebrar a chegada ao Conselho de Administraçom do ex-diretor geral da Guarda
Civil Arsenio Fernández de Mesa. Nom som estas as
únicas pessoas ligadas ao PP, em 2014 nomeava-se
conselheiro a Santiago Lazuela Marina, ex-presidente
de Aragón e ex-deputado polo PP. Formam parte do
conselho também pessoas relacionadas com o setor
financeiro ou o empresarial, como José Luis Feito
Higueruela, presidente do Instituto de Estudios Económicos, considerado um think tank da CEOE. O
total das retribuçons percebidas polos conselheiros
supera os três milhons anuais, sendo a mais alta a do
conselheiro delegado Juan Francisco Lasala Bernad,
que percebeu 750.000 euros no exercício de 2016,
seguida da do presidente Folgado, de 575.000 euros
no mesmo exercício.
Entre o acionarado encontram-se vários fundos de
investimentos internacionais, como a Fidelity International Investments, com sé em Luxemburgo, ou a
TCI Fund Management Limited e umha filial sua
com domicílio nas Ilhas Caimám.

“Nom tem sentido que passe por Santalha e entendemos que se deve à intençom de evitar o passo por Taramúndi, um concelho conhecido polo
turismo rural”, indica Riveras.
Concelhos afetados, como o de Santalha de Ozcos ou o da Fonsagrada, e
organizaçons ecologistas apresentaram
um recurso contencioso-administrativo contra a linha, pois o seu período
de exposiçom pública durou 20 dias e
nom os 30 regulamentários e o estudo

de impacto ambiental e o projeto final
fôrom publicados simultaneamente,
quando o primeiro deles tinha que se
publicar previamente. A Justiça desestimou recentemente este recurso,
cinco anos depois da sua apresentaçom. Riveras lembra a primeira reuniom que teve com Red Eléctrica em
Madrid quando ele chegara a alcalde
em 2007: “deixárom claro, com toda
a arrogância, que a linha ia fazer-se
sim ou sim”.
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O REINO DE ESPANHA
E OS DIREITOS HUMANOS /

Cinismo
torturador

L

NEMÉSIO BARXA

ia no Novas da Galiza nº153
uma entrevista com Carmen
Castro, mãe de Diego Viñas
e ativista de Nais contra a
Impunidade. Nela contava-se como
tanto Carmen Castro como outras mulheres foram condenadas por pedir
justiça pela morte de Diego e protestar contra a atuação da Guarda Civil
enquanto eram responsáveis do moço,
como detido e nos seus calabouços, no
momento da sua morte. Parece que
não conseguiram da justiça que investigasse sobre a morte do moço e assinalavam tortura e assassinato. Penso
que se houve tortura necessariamente
a morte terá que ser qualificada como
assassinato, suspeita de mais como
para que, a fim de excluir essa qualificação, a primeira interessada fosse a
própria Guarda Civil em esclarecer os
feitos. Mas parece que não houve interesse no esclarecimento nem por
parte do corpo armado nem da própria justiça. E tanto familiares como
amigos e membros da associação Nais
contra a impunidade insistem na existência de torturas e em solicitar justiça
que, de tramitar-se, poderia excluir ou
não essa circunstância.
Aqui vem o do cinismo com que intitulo este artigo: condenar uma pessoa por assegurar que neste reino chamado Espanha se tortura é condenar

o que diz a ONU, a Comissão de Direitos Humanos, o Conselho de Europa e todos os organismos nacionais
e internacionais relacionados com a
tortura. O tema semelha não ter solução no Estado espanhol e ano trás ano
Amnistia Internacional inclui-no no
listado de países onde se perpetuam
este tipo de práticas.

Algo de história
No ano 1989 o Reino de Espanha assinou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratos e Penas
Cruéis, Inumanas ou Degradantes no
seio da ONU e, em soma, a Convenção Europeia sobre Prevenção da Tortura e outros Tratos ou Penas Inumanas ou degradantes na UE. Dado o
jeito em que os diversos governos do
Estado (in)cumprem os compromissos
não estranhará que anualmente este
recebesse advertências da ONU e reprimendas do Conselho de Europa e
queixas de ONG’s e Observatórios de
Direitos Humanos por apreciar a presencia de casos de tortura vulnerando
o pactuado.
O Relator Especial da Comissão de
Direitos Humanos da ONU, Teo Van
Boven, num Informe do ano 2003,
em referência ao Estado espanhol
como incumpridor, manifestava que

ainda que em circunstâncias especialíssimas pudesse conceder-se aos governos um certo grau de discricionalidade (pelo problema da ETA), “a
margem de apreciação ou discrição é
impossível quando se tratar de um direito imperativo como a proibição da
tortura ou dos tratos cruéis, inumanos
ou degradantes”. O relator ainda
acrescentava que teve conhecimento
de que pessoas ou ONG’s que denunciaram casos deste tipo foram perseguidos e acusados de fazer apologia de
ETA e que advertiu reticencias polo
Governo para discutir as incidências
ou extensão da prática da tortura.
Noutro Informe do Relator Especial, neste caso de 2009, manifesta-se
que “a prática de torturas ou tratos
cruéis, inumanos ou degradantes continuam ocorrendo em Espanha de
jeito mais que esporádico ou acidental”. No ano 2013, o Comité Europeu

Alguém pode
dizer que não
se tortura em
Espanha em centros
de detenção,
de internamento,
de prisão,
de menores,
em plena rua?
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Condenar uma
pessoa por
assegurar que
neste reino
chamado Espanha
se tortura
é condenar o
que diz a ONU

carla trindade

para a Prevenção da Tortura reclamou-lhe ao Reino de Espanha “uma
ação decidida das suas autoridades
para abordar os maus tratos por parte
da Guarda Civil” depois de topar “bolsas”, paus e bates de basebol em salas
de interrogatórios.

tortura permitida pelo sistema
No Informe do ano 2012, Amnistia
Internacional, assegurava que “em Espanha a tortura segue a ser um problema e o problema é que não se reconhece como problema”. O Informe
do Instituto de Direitos Humanos de
Catalunya de 2013 expressa que “a
questão da tortura em Espanha radica
não no feito de que sejam sistemáticas,
senão em que o sistema acabe permitindo que se deem este tipo de situações”. Em 2014, a Coordenadora Para
Prevenção e Denúncia da Tortura
(CPDT) no seu Informe anual, recolhe

352 situações de agressões ou maus
tratos no ano 2013 e que afetaram a
527 pessoas (em dependências policiais e centros de acolhida) e que entre
os anos 2001 e 2012 apresentaram-se
6.621 denuncias por maus tratos e
houve 833 mortos “baixo custódia”.
A ONU, em 12 de novembro de
2014, pede explicações ao Estado espanhol sobre a legislação de Direitos
Humanos presentes nas reformas do
Código penal e na promulgação da
Lei de Segurança Cidadã e algumas
práticas que podem levar aparelhadas
torturas por parte da polícia. A Organização Mundial contra a Tortura remete em 13 de fevereiro de 2015 uma
carta aos Comissários da União Europeia considerando uma ameaça para
os direitos de reunião, manifestação e
asilo a Lei Orgânica de Seguridade Cidadã espanhola. Em 2015, a Fundación
Abogacía Española do Consejo General de

la Abogacía Española, aborda no seu I
Congresso Anual de Direitos Humanos monograficamente o tema da prevenção de maus tratos e tortura e inclusive publica uma Guia Práctica para
la Abogacía onde aconselha pautas a seguir polos advogados no seu atuar
profissional fronte a este tipo de situações.
Amnistia Internacional no seu Informe correspondente a 2016 denuncia novos casos de tortura e maus tratos infringidos pelo funcionariado,
denuncias que em vários casos não se
investigaram com eficácia e exaustividade. O Tribunal Europeu de Direitos
Humanos, em maio do 2016, resolveu
uma vez mais que Espanha violava a
proibição de tortura e outros maus tratos ao não investigar de jeito eficaz e
exaustivo a tortura infringida a pessoas detidas em regime de incomunicação; era a sétima sentença ditada
contra Espanha por esta causa.

Um estado dentro do estado
Todas estas resoluções têm detrás pessoas concretas violadas, torturadas,
submetidas a tratos degradantes e até
algumas mortas. Alguém pode dizer
que não se tortura em Espanha em
centros de detenção, de internamento,
de prisão, de menores, em plena rua?
Ao melhor é certo o que manifestou

Ano trás ano
Amnistia
Internacional
inclui o estado
espanhol no
listado de países
em que se pratica
a tortura

Laureano Oubiña ao sair do cárcere
de que as prisões som um Estado dentro do Estado; a prepotência dos diretores chega a negar-lhes a parlamentares galegas autorização para visitar
cadeias galegas onde se suspeita que
se infringem direitos humanos; ou o
isolamento e cacheio despido de um
independentista galego num cárcere
de Valhadolid. Deprecio total aos
modos estabelecidos polo Mecanismo
Nacional de Prevenção da Tortura,
previsto no Protocolo Facultativo da
ONU de 2002, instrumento sem precedentes no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, mas
que em Espanha carece de eficácia
pela sua dependência do governo.
Lamento Carmen, mas podia ser
pior. Já vês, segundo o Relator da
ONU pessoas que denunciaram torturas foram perseguidas e mesmo acusadas de colaboração com ETA. Só
quero dizer-te a grande injustiça que
padeces. A luta para conseguir que
existam câmaras de vigilância ou gravação nas Salas de interrogatórios até
agora é luta perdida. Se por parte das
forças repressivas houvesse interesse
em transparência do seu proceder, seriam os primeiros em solicitá-las.

nemésio barxa é advogado
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m 1999, a plataforma Eurominority, impulsionada
polo cartógrafo e militante bretom Mikael Bodlore Penlaez, nasce para aprofundar,
defender e difundir informaçom sobre as naçons sem estado, minorias nacionais e culturais, povos autóctones e grupos étnicos.

abraham bande paz

Atualmente, está imerso num projeto para desenvolver a extensom .BZH. Trabalhador incansável e firme defensor do reconhecimento dos povos, contempla entre Kemper e Lorient como a editorial Através está a meter no forno a traduçom, adaptaçom e
atualizaçom do seu trabalho ‘Atlas des Nations sans État en Europe. Peuples minoritaires en quête de reconnaissance’.

“O ensino do
bretom deveria
ser obrigatório nas
escolas. É umha
condiçom para a
sobrevivência”

Mikael
bodlore
penlaez

cartógrafo e
militante bretom

“A Europa está a esquecer
que existem mais culturas
além dos 27 estados da UE”
Comecemos polo princípio, qual
foi o motivo principal que impulsionou a criaçom da plataforma Eurominority.org?
O motivo de criar Eurominority.org
foi simples: conhecer e aprofundar na
diversidade europeia. Na Europa,
quando ouvirmos falar de diversidade,
pensamos na diversidade dos Estados.
A cultura francesa, espanhola, británica… a Europa está a esquecer que
existem mais culturas, além dos 27 Estados membros da Uniom Europeia.
Estas culturas som a alma dos povos
nom soberanos e tenhem umha existência real que é importante promover. Fam parte do nosso património

comum. Esta iniciativa tenta deixar
clara a ideia de que estes povos som
naçons reais; com a sua história, línguas, curso sociológico e aspiraçons.
Eurominority também tem como objetivo partilhar umha base de conhecimentos sobre estes aspetos. Trata-se
dum compromisso político: o compromisso com a diversidade, o direito à
diferença e à autodeterminaçom.
A plataforma Eurominotiry.org
sofreu um ciberataque por
parte de nacionalistas turcos
devido ao tratamento do Curdistám como uma naçom sem
estado. Poderias concretizar

“A plataforma
Eurominority.org
trata-se dum
compromisso
político:
o compromisso
com a diversidade, o
direito à diferença e
à autodeterminaçom”

um pouco mais o acontecido?
Houve mais problemas deste
tipo?
Certo. Os nacionalistas turcos estám a
lutar, sem trégua, contra o reconhecimento do povo curdo. Há uns anos
elaborei um póster do Curdistám, em
colaboraçom com associaçons curdas
e foi aqui quando aconteceu isto. Também me cercárom as autoridades russas nalgum momento, especialmente
durante o conflito da Chechénia. A
cousa nom foi a mais… Temos umha
cousa certa: tudo o relacionado com
os povos minoritários, estejam ou nom
na Europa, é um tema muito sensível.
A minha focagem é principalmente
informativa, mas às vezes acaba por
provocar um impacto político. É o
poder do mapa.
Em que situaçom se encontra o
projeto de desenvolvimento do
domínio .BZH? Qual é a repercusom que pode ter no reconhecimento nacional da Bretanha?
Estivem trás da criaçom da extensom
.BZH junto com um pequeno grupo
de pessoas comprometidas com a Bretanha, e de diferentes origens políticas
(conservadores, progressistas, independentistas...) Isto foi a chave do
êxito do projeto. Através dos cruzamentos de redes e da participaçom do
pessoal, conseguimos resolver positivamente um projeto que precisava
dum amplo consenso, sobretudo
quando dependíamos da decisom do
estado francês. O objetivo sempre foi
e continua a ser a existência da Bre-
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“Galiza e Bretanha
vivem as mesmas
frustraçons”

do ‘AtLAS dAS nAçonS SeM eStAdo’

Falemos do Atlas das Naçons
sem Estado: como surgiu a ideia
de elaborar um Atlas dos Povos
da Europa?
A ideia do Atlas das Naçons sem Estado
na Europa é a mesma que o portal Eurominority.org. A diferença está em
que um site web é efémero, e a força
dum livro reside na sua atemporalidade. Os povos minoritários devem
ser conhecidos e divulgados.

Que importáncia achas que tem
a saída deste trabalho noutras
línguas?
O Atlas também está disponível em
inglês. Na verdade foi um êxito, como
em francês. Como anedota, nalgumhas
viagens encontrei o trabalho em livrarias do País Basco, Londres ou Flandres... Isto demonstra que a focagem
nom é a dum bretom olhando os
Povos da Europa, mas a dum europeu
que fala de e com os seus concidadans.
Na Galiza e na Bretanha estamos a
viver os mesmos acontecimentos, frustraçons e aspiraçons: de liberdade e de
reconhecimento.
É importante destacar a tua fle-

tanha na Internet. Hoje em dia, a extensom .BZH é umha realidade. Já
nom é utilizado exclusivamente polo
movimento reivindicativo bretom, está
presente também nas empresas, governos locais e organizaçons. Deste ponto
de vista, é um êxito, já que a imagem
da Bretanha, tal como acontecera no
seu momento com os autocolantes
ovalados dos carros, está a se estender
agora na Internet.

xibilidade e facilidades por deixares elaborar umha ediçom
atualizada e adaptada em ótica
galega.
Foi um prazer imenso trabalhar com
a equipa que adaptou o Atlas em língua galega. Estou muito feliz que este
trabalho se transmitir numha língua
pola qual tenho um grande respeito,
ao igual que por tantas outras, sem exceçom. Troquei muito com a equipa
de ediçom do Atlas. Sempre trabalhamos com flexibilidade e agilidade. Rapidamente acordamos que o Atlas
devia ser adaptado aos leitores e leitoras galegas. Na verdade, sempre confiamos em fazer real este projeto.
Também realizaste mapas topográficos, políticos, etnográficos
ou linguísticos em diferentes
escalas e línguas. Tens algum
novo projeto de mapa previsto?
Atualmente estou a trabalhar num
novo atlas. Nesta ocasiom será sobre
as línguas da Europa. É um trabalho
colossal que deveria estar terminado
no 2019. Nom existe nenhum atlas
deste tipo e considero que é necessário. Tal como comentei, a finalidade

No estado francês existe um
alto grau de centralismo, que
expectativas tens nas políticas
de proteçom da língua bretã
nos próximos 20 anos?
Desde a década de 1970, observamos
na Bretanha umha mudança na imagem da língua bretã. Utilizada por artistas, o mais conhecido é Alan Stivell,
agora goza dumha imagem positiva,
quando antes era considerada um ves-

“A força dum livro
reside na sua
atemporalidade.
Os povos
minoritários devem
ser conhecidos e
divulgados”

tígio do passado. A sociedade civil trabalhou muito para o seu reconhecimento e vários projetos, entre eles o
das escolas Diwan (educaçom em bretom por imersom), demonstrárom a
sua eficácia.
Porém, ainda existe um grande trabalho por fazer, devido a que os bloqueios som muito fortes por parte do
Estado, um dos mais centralizados do
mundo. O bretom na educaçom con-

deve ser a mesma que a do Atlas das
Naçons sem Estado na Europa: demonstrar
que a riqueza da Europa está na diversidade.
Virias a Compostela para nos
acompanhares na apresentaçom do projeto?
Farei todo o possível para poder estar
nessa data em Compostela. O único
que tenho de fazer é cruzar o Golfo
de Biscaia.

tinua a ser escasso e nos meios de comunicaçom é minoritário. Faltam
meios específicos e direitos para os
utilizadores, especialmente ao entrar
em contacto com a administraçom.
Além disso, as questons mais importantes continuam a ser a difusom e o
ensino. Na minha opiniom, o ensino
do bretom deveria ser obrigatório nas
escolas. É umha condiçom para a sobrevivência.
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onciliar é o nosso direito
a adequar as condiçons
da nossa jornada ainda
que a empresa jogue a enfrentar as trabalhadoras”, sustém Raquel Lema, secretaria geral das mulheres da CUT e ex-presidenta
do comité de empresa da CRTVG. A advogada e militante femi-

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

nista Sandra Garrido critica que “todo o mundo tem claro como
nom cortar um dedo mas nom como evitar o acosso” já que “num
mundo masculino como o das empresas, só se valoram os riscos
físicos”. Marga Corral, secretaria geral das mulheres da CIG, afirmou que “os problemas das mulheres trabalhadoras nom se estám
a coletivizar” e que a cumplicidade também se agacha no silêncio.

“Os problemas laborais das
mulheres nom se fam coletivos”
borxa toxa

Nos últimos meses ditárom-se
em Galiza duas sentenças mui
importantes para as trabalhadoras. Numha, o Julgado do Social da Corunha condenava o
Corte Inglés por acosso sexual
e moral contra umha empregada, um caso levado pola advogada Sandra Garrido com a
força do sindicato CIG. Que precedente criam estas sentenças
no âmbito jurídico e social?
Sandra Garrido: Começam a dar-se
sentenças condenatórias graças ao trabalho de consciencializaçom realizado
polas trabalhadoras, feministas e sindicalistas do que as juízas tenhem que
fazer-se eco. As advogadas tenhem um
enorme trabalho porque a igualdade
de armas da que fala a justiça nom

existe, trata-se dumha empresa contra
umha pessoa. A informaçom dada das
luitas está a conseguir estas condenas
já que o acosso existe desde que começou o trabalho.

O outro caso, que impulsou a
CUT, conseguiu que o Tribunal
Superior de Justiça de Galiza
condenasse a CRTVG por vulnerar o direito à igualdade das
mulheres trás negar-lhe a conciliaçom laboral e familiar a
umha trabalhadora usando um
parte médico da mutua na sua
contra. Como se entende o direito a conciliar nesta entidade
pública?
Raquel Lema: Na CRTVG vemos a
diário como a empresa joga a enfren-

tar as trabalhadoras para que creiamos
que conciliar nom é um direito na pirâmide ética. Querem confrontá-lo a
outros direitos como o do horário estável e essa batalha está-a ganhando a
empresa. Cumpre desenharmos umha
estratégia para consciencializar sobre
a importância do direito da conciliaçom frente outros.
Marga Corral: Na CIG temos o caso
da trabalhadora Nélida Pisco. A empresa Edagasa, num intento de apropriar-se do feminismo, usava-a por ser
a primeira mulher em conduzir um
ónibus urbano. Mas Nélida foi mae e
quixo compatibilizar o seu trabalho
com o cuidado da sua filha que tem
problemas médicos. Nesse momento
deixou de ser sujeito de desejo a nascer o acosso contra ela.

Marga Corral,
Sandra Garrido
e Raquel Lema
durante a entrevista.
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Tem sentenças ao seu favor mas a
persecuçom continua. Como dixo Raquel, a empresa usa as demais trabalhadoras para atormentar e fomentar
um clima de trabalho hostil. Se de verdade tivéssemos umha consciência de
classe nom haveria esse acosso por
exigir o teu direito a conciliaçom.
S.G.: Ambas sentenças derivam
dumha valentia do tribunal. Lastimosamente, a maioria das mulheres do
mundo judicial ainda som mui cúmplices do patriarcado e as que nom o
som apenas chegam ao posto de juízas. Qualquer pessoa que reivindique
a dignidade é demonizada. Mas estas
duas sentenças sim criam um bom
precedente no âmbito social e psicossocial.
Como sentárom ambas sentenças nos centros?
S.G.: A denúncia por acosso da empregada do Corte Inglés sacou muitos
mais casos a luz e mesmo mais graves
que o seu. Topamos acosso sexual e laboral noutros centros do Corte Inglés
até o ponto em que descobrimos que
a empresa, em si mesma, fomenta essa
situaçom. As empresas som um
mundo masculino que valoram os riscos físicos mas nom os psicossociais.
Todo o mundo tem claro como nom
cortar um dedo mas nom como evitar
o acosso.
M.C.: Valorar o acosso inicialmente é
complicado. Se cortaches um pé sabes
onde e como foi.

“Se de verdade
tivéssemos umha
consciência de
classe nom
haveria esse
acosso por exigir
o teu direito
a conciliaçom”

‘El Corte Inglés’ tolera situaçons de acosso sexual e moral
contra as mulheres em vários dos seus centros de trabalho

“Levar a criança a umha
reuniom nom é conciliar”
UMhA oLhAdA à MiLitânCiA SindiCAL

Existe a conciliaçom dentro dos próprios
sindicatos?
R.L.: Nom, nom existe nem por parte dos companheiros nem por parte dalgumhas companheiras. As
reunions às oito ou nove da noite fam-no impossível
e acabas sacrificando. Na minha vida sacrifico muito,
muito, para dar-lhe ao sindicato.
M.C.: Concordo com Raquel, estamos numha organizaçom patriarcal e acabas reproduzindo-o. Tenho
três crianças e vivo a 50 quilómetros de onde trabalho. Sacrifico tempo, a minha família e a mim mesma.
Também levo doze anos trabalhando no sindicato e
vejo certa mudança nos homens que passárom de ser
os patriarcas a pessoas que vam socializando com as
companheiras. Também resulta mais fácil defender a
conciliaçom no trabalho que na militância.
R.L.: Nós mesmas temos trabalho que realizar. Diziam-me: trái a nena à junta quando era lactante mas
era impossível, nom és capaz de prestar atençom ao
encontro. Acabei sentindo-me como umha floreira.
M.C: Sim, é impossível.
R.L.: É umha frivolidade dizer que leve a nena porque isso nom é conciliaçom. As crianças nom podem
chapar-se essas reunions e buscar umha alternativa, é
responsabilidade nossa.
S.G.: Da minha ótica externa, nom é difícil pôr um
jardim de infância quando crias trabalho sindical. Mas

no dia a dia nom é umha prioridade, segue falhando
essa consciência e isso repercute na luita.

Considerades que as secretarias de mulheres deveriam ter mais pontos de encontro?
S.G.: Há sinergias. Estar unidas na luita sindical tem
que ver com a vida e a química entre nós como feministas e protetoras dos direitos fundamentais.
R.L.: É importante tecer redes entre nós e desde as
nossas diferenças.
S.G.: Necessitam-se muitas heroicidades para criar
os referentes. Na CIG e na CUT verám-se as vitórias
sindicais mas detrás há muita luita de pessoas com
nomes concretos que se deixam a pele nelas.
M.C.: Os nossos direitos como trabalhadoras devemse às mulheres que dixerom “ata aqui!”. Estou a favor
da unidade mas nom da uniformidade. Topamo-nos
para fins comuns mas das nossas respetivas estratégias. A luita das mulheres é por serem feministas, tenhas ou nom a licença. Precisamos dessas mulheres
que se revelam contra o poder. Umha mulher pusilânime nom fai nada, precisamo-las rabudas.
S.G.: Houvo empoderamento das trabalhadoras mas
também nosso.
M.C.: O enroupo, a sororidade e o calor das mulheres.
S.G.: Nom se oferta a vitória senom a peleja. E na
peleja está a dignidade.
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O Tribunal Superior de Justiça de Galiza condenou a CRTVG por vulnerar o direito à igualdade
das mulheres trás negar-lhe a conciliaçom laboral e familiar a umha trabalhadora

“Há poucas
mulheres nos
comités de empresa
e nom se faz a
mesma força
ao redor do direito
de conciliaçom
que no resto”

“As empresas
som um mundo
masculino que
valora os riscos
físicos mas nom
os psicossociais”

S.G.: Por isso é necessária a formaçom sanitária e jurídica neste âmbito.
Valorar um testemunho requer de formaçom porque a pessoa atravessa um
trauma trás os abusos sofridos.
R.L.: Na CRTVG, a sentença foi pedagógica. O caso perdera-se ao primeiro porque a empresa presentou
um informe de saúde da trabalhadora
cedido pola mutua e usou-no no juízo
para negar-lhe a conciliaçom. Graças
à sentença sabemos que a empresa só
pode rejeitar a conciliaçom por um
único motivo, a alteraçom na produçom da empresa. Ao mesmo tempo,
ganhar o caso no Tribunal Superior
foi umha vitória contra a mutua e
umha visibilizaçom do trabalho mercenário que fam.
M.C.: No caso de Nélida também se
filtrou um informe médico confiden-

cial que provocou o seu despedimento. Som cúmplices da empresa.
R.L.: Usar as mutuas para vulnerar os
direitos das trabalhadoras é gravíssimo. Resulta-me aberrante que umha
empresa pública como a CRTVG recorra esta sentença de conciliaçom ao
Tribunal Supremo.
M.C.: Denega-se o direito à conciliaçom por sistema porque nom querem
mulheres trabalhadoras em ativo. Inspeçom de Trabalho, outro cúmplice
habitual. a sociedade.
Na hora de denunciar os abusos
laborais contra as trabalhadoras há muitos obstáculos, sobretodo na recoleçom de provas. Mas ao mesmo tempo,
estes tipo de casos habituam
focalizar a luita nos julgados e

nom na açom sindical. Por que
sucede isto?
M.C.: Nom há umha coletivizaçom
dos problemas laborais que sofrem as
mulheres trabalhadoras. Há outro
nível de consciência. A cumplicidade
também é o silêncio das companheiras, e as mulheres sindicalistas ainda
somos umha minoria. Por isso tratamos de que saia adiante no julgado.
R.L.: Há poucas mulheres nos comités de empresa e nom se fai a mesma
força ao redor do direito de conciliaçom que no resto. Inclusive toleramos
que se negocie com a conciliaçom e
haveria que examinar detidamente
todas as causas disto.
S.G.: Os sindicatos som organizaçons
patriarcais.
M.C.: Tenhem mais responsabilidade
outros organismos mas devemos fazer

autocrítica e assumir essa responsabilidade.
S.G.: Um sistema desigual sempre
gera maltrato seja numha organizaçom
sindical, nas instituiçons, numha empresa... E as primeiras em sofrer o maltrato somos as últimas, as mulheres.
M.C: A precarizaçom fai que aguentes
mais por menos e muitas pessoas nom
demandam. Existe tanto medo a verse prejudicada que acodem ao sindicato para informar-se mas nom para
denunciar. A reforma laboral aplacou
a classe trabalhadora.
S.G.: Foi direta a botar as mulheres.
O acosso maternal criou-se para que
as maes marchem do mundo laboral.
R.L.: Com todos os retrocessos e reformas, acabou-se instaurando a jornada irregular e incompatível com a
construçom da conciliaçom.
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Umha nova
etapa para
a tradiçom?

P

assárom os anos desde o Isué de Mercedes Peón e
a relaçom entre a música eletrónica e a tradicional
continua a ser um território por explorar. Porém,
fôrom agromando iniciativas sonoras que se adentraram neste terreno onde confluem os instrumentos tradicionais e os dispositivos próprios do século XXI. Entre estas
aventuras encontram-se as experiências de Nacho Muñoz,
colaborador habitual da artista corunhesa, as experimentaçons do trio Ulobit ou o já desparecido Projeto Trepja. Está
a aparecer umha nova etapa na forma de entender e fazer
música tradicional? página 24
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A pesar do sucesso
de ‘Isué’, muitos
projetos que
continuavam nessa
linha ficárom
relegados ao
anedótico

Sonham os androides com
pandeiretas elétricas? (I)

xabier vieiro

A relaçom entre a música tradicional galega e a eletrónica continua a ser anedótica 17 anos após a estreia de Mercedes Peóm,
‘Isué’, que supujo a primeira referência importante nesse âmbito, ainda que ficam artistas que continuam a realizar pequenas revoluçons sonoras
raquel cecilia
alejandro gándara

C

orria o ano 2000 quando a compositora, multi-instrumentista e cantareira
Mercedes Peón publicava a sua estreia
em solitário, Isué, toda umha labaçada
sonora que abria um caminho praticamente intransitado para a música tradicional galega: o da música
eletrónica. A prensa internacional nom tardou em
desfazer-se em elogios com a artista de Oça dos Rios
perante o que semelhava um novo ponto de referência para a evoluçom das músicas de raiz e a eletrónica durante o século XXI. As pandeiretas e as
computadoras, o ajrú e o loop, a muinheira e a percussom sintetizada; aquilo prometia.
Mas este particular efeito 2000 tampouco se cumpriu e a relaçom entre a música tradicional galega e
a eletrónica continua hoje quase tam fora da normalidade como há dezassete anos, até o ponto de que
nom é fácil encontrar artistas que misturem ambos
géneros, além da própria Peón. Um dos referentes

neste âmbito é Nacho Muñoz, também conhecido
como Madamme Cell, colaborador habitual da corunhesa desde os tempos do Isué e um dos principais
responsáveis da sua deriva eletrónica.

passos na experimentaçom
O mesmo Nacho nom tivo muita relaçom com a
música tradicional nos tempos da sua aprendizagem.
Tardou três anos em descobrir que, no mesmo edifício em que assistia às aulas de eletrónica da Universidade Popular de Vigo, Carlos Núñez e Budiño
aprendiam nas de música tradicional. Daquela tinha
17 anos e considera-se um privilegiado por ter adquirido essa formaçom numha Galiza onde, no terreno da eletrónica, a maioria é “autodidata”. A começos dos anos 90 Muñoz formou parte dos
extintos Armeguín, numha época na qual “só conhecia Milladoiro”. Armeguín era um grupo de folk
progressivo em que o viguês se considerava “a nota

dissonante, mas entrava guai”. No seguinte projeto
em que participou conheceria, desta vez si, Budiño.
“Fol de Niu era umha fusom descarada, havia um
percussionista brasileiro e tinha um estilo moi funkie”. A eletrónica tinha pouca presencia daquela, mas
nom tardaria em chegar.
Muñoz nom lembra muito bem como começou a
colaborar com Mercedes Peón. Acha que foi depois
de coincidir nuns concertos na praça da Quintana,
em Compostela. A artista estava em plena criaçom
do seu primeiro álbum, Isué, e nom atopava produtor. Muñoz deu-lhe o empurrom definitivo: “para
que queres um produtor?”. E fôrom para adiante.
“Mercedes puxo as cousas no seu sítio”, afirma. O
músico entrou em contato com a percussom e os
cantos populares galegos. Nos grupos anteriores nos
quais participava primava a gaita. “Empolhei-me o
cancioneiro de Dorothé Schubart inteiro, os doze
volumes”, um trabalho de recompilaçom e clasificaçom dos cantos e instrumentos da suíça na Galiza
que segundo ele “ainda está por reconhecer”.
A pesar do sucesso alcançado após o lançamento
de Isué o seu produtor e arranjista coincide que outros projetos nessa linha ficárom muitas vezes “na
anedota”. Ilhas de experimentaçom com poucos
anos de duraçom como foi a Eclética Ensemble, que
ele também produziu. Nela participárom nomes de
grande peso na música de raiz galega como Ugia Pedreira, Ramom Pinheiro ou Davide Salvado. Um collage que partia de vozes e instrumentos misturados
com paisagens sonoras e fragmentos de milhares de
improvisaçons.
À margem dos grupos com os que colaborou,
Nacho Muñoz tem outra faceta como investigador
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À esquerda, os componentes de Ulobit: Xoán-Xil López (eletrónica), Horacio González (visuais) e
Mauro Sanín (sanfona). Na imagem da direita Nacho Muñoz, produtor de ‘Isué’ de Mercedes Peón.
xabier vieiro

do som na qual nom deixa de experimentar, Madame Cell. Umha via de exploraçom que na Galiza
percorrérom projetos como o obradoiro instrumental do CGAC ou Escoitar.org. Nesta última iniciativa, nascida em 2006, conhecérom-se dous dos integrantes de Ulobit: Xoán-Xil López e Horacio
González. Ambos decidírom começar pola sua conta
umha colaboraçom que unia a eletrónica, da mao de
López, com a vídeo-criaçom de González. Numha
atuaçom na Gentalha do Pichel coincidírom com o
sanfonista Ariel Ninas- nome artístico de Mauro
Sanín- e pouco despois nasceu Ulobit.

A contemporaneidade da sanfona
“A sanfona é um sintetizador medieval”, explica
Ninas. Para o músico a história deste instrumento
do século XII tinha que desembocar inevitavelmente na música contemporânea de vanguarda. O
artista indica que na Galiza “ainda está muito ligada
à música popular, sobretudo aos cantos de cego”,
mas o músico decidiu levar a sanfona além explorando todas as suas possibilidades. “Isto é algo que
no país fazemos poucos, há pessoas que se autocensuram”, di. Sanfona, vídeo e o som sintetizado polo
equipo de Xoán-Xil López som um todo cambiante
nas suas atuaçons. Ulobit é, principalmente, improvisaçom, aproveitamento do espaço, também do
erro. Os seus trabalhos demoram muito em ser traduzidos ao formato físico. Vickingland, lançado em
2016 e baseado no filme homónima de Xurxo
Chirro, foi o primeiro. Tenhem tocado em ambientes muito diferentes e na casa botam em falta espaços onde desenvolver a sua proposta. “Ainda que
para o que produzimos fisicamente nos movemos

bastante”. Estivérom presentes o ano passado no festival WOS mas acham que fai falta umha aposta
maior em grupos que arriscam.
Horacio González considera que os promotores
culturais na Galiza “subestimam” o público. Um
exemplo: no Museu do Mar presentárom Vikingland
perante a vizinhança de Bueu e aos senhores e senhoras “pareceu-lhes umha fricada, mas escuitáromno e passárom-no pipa”, relata. O grupo explica que
a sua relaçom com a música de raiz vem dada pola
introduçom da sanfona, que ademais enriquece a
posta em cena: “A medida que Mauro toca, o público pode ver como mudam as imagens e os sons
sintetizados”. Atualmente trabalham com vídeos relacionados com a dança galega.

o projeto trepja
A mistura do vídeo com instrumentos tradicionais
e sons sintetizados com computador atopámo-la
também no desaparecido Projeto Trepja. Nasceu em
2008, ano em que recebeu o primeiro prémio do
certame GZ Crea. Xandre Outeiro, integrante de
Trepja, explica que daquela pensárom que o galardom seria um gram pulo para o coletivo. Mas todo
ficou em “promessas vazias” e poucos anos depois
decidírom separar-se. Formada por quinze integrantes, a agrupaçom unia a sua experiência no eido da
música tradicional, os seus trabalhos de gravaçons
de campo a informantes e informantas por toda a
Galiza e a sua vontade de criar e experimentar. Xandre confessa que nos seus começos musicais era “totalmente anti música eletrónica”. Um “purista” que
a pouco e pouco foi evolucionando da música tradicional que ele mesmo recolhia cara aos sons sin-

tetizados. “Fum-me dando conta de que no tradicional todo eram patrons rítmicos repetitivos, esquemas
rítmicos e mui potentes às vezes, outras vezes nom
tanto”, explica.
Para Xandre fica muito trabalho sociocultural que
fazer. “A eletrónica segue-se associando muito com
as raves”. Ao músico de Ponte Vedra resulta-lhe complicado atopar um espaço para presentar o seu trabalho em direto: “Às vezes sentes-te colado com pegamento, sujeito fixo no medio do programa”,
lamenta. Após o remate de Trepja continua a fazer
misturas na sua casa e segue aprendendo de forma
autodidata. Quando decidírom dissolver-se esperavam que alguém recolhe-se “a testemunha da nossa
ideia, deste conceito de fazer as cousas”. Mas nom
foi assim, ou nom da forma que aguardavam.
O coletivo sugeria num dos seus primeiros concertos a existência de quatro etapas da música tradicional, que para Xandre “continuam vigentes”. Umha
primeira em que a tradiçom formava parte do dia a
dia, umha segunda em que foi subida aos cenários,
umha terceira de recreaçons históricas e umha maior
investigaçom. A quarta? Umha última etapa em que
totalmente liberados do que podíamos ou nom podíamos fazer, sendo conscientes do que fazíamos,
podíamos fazer o que quigéramos. E a nossa proposta era aquela”, assegura. O músico aposta em
manter abertas duas vias no nosso património musical: umha que transmita “o que chegou até nós, a tradiçom tal é como a recebemos”, e outra que contribua para a sua evoluçom “misturando e explorando”.
“Ambas som necessárias e complementarias”, conclui.
Como dixo o escritor Vicente Aleixandre, tradiçom
e revoluçom som palavras idênticas.
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Silêncios, desprezos
e renúncias.
De imbecis e escuros
(e II)

r

Emilia Pardo Bazán advertia que o
separatismo poderia agromar “como
forma aguda do regionalismo lírico”

antom santos

- ¿De dónde eres hijo, que tanto imperio traes?
- De Viana del Prior.
- ¿Y adónde cae de la España?
- Cerca de Santiago de Galicia.
Sonrió desdeñoso Don Diego.
- ¡Gallego eres! ¿Por qué te dicen castellano?
El voluntario miró com reto al padre y a los hijos:
- ¡Porque no estoy cavando la tierra para que otros coman!
¡Porque tenía criados en mi casa! ¡Porque hago mi ley!
¡Porque cuando un soldado va por el mundo, ya es de Castilla!

C

Valle-Inclán. La guerra carlista

onta-nos Camilo Nogueira, na sua Memória da naçom, que a Audiência da Galiza preludiou as instituiçons desenhadas
para reinos excêntricos ou vice-reinados
das Índias; durante os séculos XVI e XVII, apenas o
2% dos seus alcaldes maiores eram galegos; no XVIII,
a cifra de autóctones é testemunhal.
A Igreja, proprietária da metade do território do
Reino na Idade Moderna, era também dirigida por
alheios. Baixo o mandato de Felipe II, zénite do Império Hispano, só se regista um bispo galego na própria terra; os restantes trinta eram forâneos, na sua
imensa maioria castelhanos.
Muitos anos depois, em plena construçom do Estado liberal, a hegemonia nom mudara. Quando
Manuel Murguia contacta Salvador Golpe para estruturar o Comité Regionalista da Corunha (1890)
o companheiro adverte-o do árduo da tarefa: “o
corpo social da cidade (refere-se às elites) está formado por umha maioria de estranhos à regiom”.
Som os descendentes daqueles notáveis que, na
época ilustrada, tanto alvoroçavam o Padre Sarmiento: os que se instalavam na nossa Terra para obterem dela os mais 'pingües benefícios' e marginalizavam o idioma; os que erguiam cenáculos para a
reforma agrária sem saberem nada da vida do rural
nem do espírito dos seus habitantes.

É difícil exagerar a relevância desta governança
desnaturalizada na deformaçom e olvido da nossa
identidade política; e porém, vamos dar a razom parcialmente aos nossos inimigos, pois o seu argumentário contém umha afirmaçom interessante: é doado
esbararmos do nacionalismo ao vitimismo, e pensar
que as nossas desgraças se originam em exclusiva
numha conspiraçom chegada de longe. E sublinharmos o poderio do bloco oligárquico, poderia levarnos a esquecer o papel de pequenas elites autóctones no processo desgaleguizador.
Na cima do poder subsidiário permanecérom, século após século, os mesmos apelidos. Ainda a primeiros da passada centúria, os principais contribuintes da Galiza eram os Lemos, os Andrade, os Monte
Rei, os Riba d’Ávia ou Altamira; a sua imensa riqueza patrimonial alicerçava no foro e geria-se do
exterior através de umha mesta rede intermediária.
García-Oro define com muita precisom o comportamento histórico das grandes casas nobres galegoespanholas: “cortesania extrema, extroversom, cargas
económicas superiores às que aturam os seus morgados. Nom produz homens políticos nem mecenas
de altos voos; permanente conflituosidade interna,
com pleitos sobre morgados, dotes, arras e pensons
que esgotárom as rendas. Transmitem à herança dívidas impossíveis de sanear”.

Semelhante continuidade registam os historiadores no âmbito do poder local: fidalgos, burocratas,
mercadores e militares procediam, no século XVI,
de estirpes de pequena nobreza empoleiradas graças
à sua adesom henriquina na guerra civil trezentos
anos antes. Nos agros e cidades cobrou corpo umha
classe indolente e parasitária, sempre submissa perante o mando castelhano e alérgica a toda inovaçom económica trazida polos ‘fomentadores’.

Umha burguesia galeguista?
Com o sufrágio universal masculino nasce a política
de massas e os movimentos populares, apoiados na
palavra impressa, promovem a liderança intelectual.
A brilhantez nacionalista nas artes e nas letras levanos por vezes a pensar que o âmbito da pequena
burguesia ilustrada foi dirigido polo galeguismo;
nada mais afastado da realidade. Os escritos dos nossos clássicos inçam-se de proclamas indignadas contra as classes letradas da ‘vila podre’: ‘cúrsis’, ‘desleigados’, ‘alheeiros’, assim eram definidos polos
Castelao, os Risco ou os Cabanillas no alvor do século XX. Nos postos mais influentes da criaçom

r

ronseis

novas da galiza
maio de 2017
página 27

Os intelectuais
abandeiram um
galeguismo de verniz
mas atacam a
estruturaçom política
da consciência galega

em Los gozos y las sombras, pondo a prédica em boca
do senhorito Juan Aldán: “los pintores y los poetas no
hacen más que vociferar su amargura por las aldeas. Nuestra
tierra se come a los hombres, los disuelve en el orballo, les quita
la voluntad. Al que se queda allí se le cierran todos los caminos
(…) Tienes que venirte a Madrid, Carlos. Esto es otra cosa. El
aire frío espabila”.
Lembra Valentín Paz Andrade como na sua mocidade o sonho de qualquer promessa das letras era
o sucesso mesetário; vidas de moços ambiciosos -de
direitas ou de esquerdas- cruzavam o Berço sonhando com a promoçom espanhola. A excepçom,
sublinha o pontevedrês, foi Castelao; mesmo antes
da sua militância nacionalista, e reconhecido como
figura das belas artes, demostrou um apego à Terra
incomparável.

Resposta política

de opiniom situou-se sempre a intelectualidade
obediente, fazendo tribuna dos mesmos cabeçalhos
jornalísticos que hoje, cem anos depois, propagandeiam o poder.
Umha das suas figuras singulares, Emilia Pardo
Bazán, ostentava a presidência da ‘Sociedad del
Folklore Gallego’ enquanto reconhecia em privado
nom ter a menor ideia das tradiçons do país. A
mesma Pardo Bazán que esculcava qualquer movimento de Manuel Murguia e o seu contorno corunhês, advertindo que o separatismo podia abrolhar
“como forma aguda do regionalismo lírico”.
A conduta é sempre a mesma: os intelectuais
abandeiram um galeguismo de verniz e depois de
derramarem umhas bágoas pola riqueza paisagística
e gastronómica da Terra, passam a lançar os ataques
mais ferozes contra qualquer tentativa de estruturar
politicamente a consciência galega.
No labor salientou, entre outros, Couceiro Freijomil, que punha no seu alvo toda iniciativa das Irmandades, por abrangente que for: nem a sua proposta de idioma, nem de simbologia, nem de
estatuto autonómico devia ser considerada. Cumpria

combater essas “agrupaçons políticas, de escassa importância e fundo antiespanhol”, que aliás estavam
formadas por umha minoria dos escritores galegos.
Noriega Varela, que cuidadosamente refugava o
papel de ‘Poeta da Raça’ que por parte de Nós se lhe
oferecia, aproveitou os anos mais cruéis da pósguerra para vincar numha ideia semelhante. Em
1940, ano em que ingressa na RAG, congratula-se
pola desapariçom de aquele movimento que “afeara
o idioma e impusera umha ilegítima insígnia regional”. Coincidia com Jaime Solá, veterano antinacionalista e diretor de Vida Gallega, que sugeria a pertinência de introduzir o galego na escola, “umha vez
foram desterradas as torvas intençons do arredismo”.
Se é certo que as ideias dominantes de umha sociedade som as ideias da classe dominante, é doado
imaginar a pegada desta elite lumpem na mentalidade da Galiza popular: na decantaçom ideológica
e nos comportamentos que se associam a esta. Estes
grandes vultos regionais divulgavam o abandono físico e espiritual e, segundo a tradiçom da fidalguia
absentista de que procediam, predicárom com o
exemplo. Captou-no agudamente Torrente Ballester

Pouco tempo depois, Vilar Ponte iria transformar
esta posiçom sentimental em proposta política reja:
“Ser Amigo da Fala supom espírito de sacrifício, e
todo o apostolado é sacrifício. O que se diga ou escreva em galego nom dará fama na Meseta. Por isso
renegam do galego muitos regionalistas de pamlevar. Por isso o regionalismo galego, em galego, é
a nossa bandeira de redençom; fronteira posta entre
o mundo da farsa e o mundo da verdade. Os Amigos da Fala constituímos umha religiom de homens
honrados, de homens enxebres, quer dizer, puros
(...) Olhando para a Galiza redentora nos seus coraçons a todas horas”. Assim se apresentava A Nosa
Terra, com o nacionalismo galego -agrupado baixo
tal nome- a piques de nascer; de maneira simultânea
os arredistas faziam-se ouvir em Cuba, para escândalo da diligência da Galiza emigrada, mui preocupada com que em Madrid nom nos consideravam
'espanhóis de verdade'.
Se os escritos dos clássicos ainda nos iluminam e
comovem é porque apontam ao cerne da nossa
questom nacional, ao núcleo íntimo onde se dirime
a vontade de Ser: a tensom que ainda se livra entre
o desleixo e o cuidado, a deserçom e a responsabilidade, o cálculo e a estratégia.
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Noites de
moca e
aturujo
carlos c. varela

“Loitaba no herdeiro a fame de moza
co medo de saír soilo, pois non avisara
os amigotes doutras noites de moca e
aturuxo…”

R. Otero Pedraio, Os camiños da vida

N

as idas e voltas às moças multiplicavam-se os medos noturnos. Os contos
populares fam burla destes moços que
procuravam ir mocear em grupo, mas
que nas incursões individuais se atemorizavam por
lobos imaginários, cães ceives, encontros com as ânimas ou, polo tempo de Defuntos, com lâmpadas de
cabaça colocadas estrategicamente nos lugares mais
assustadores. Uma arma era o complemento indispensável do moço, sustém da sua precária valentia e
símbolo da virilidade juvenil. Mas é no coletivo, no
contexto das interparoquiais polas moças –em que
estas e os amores individuais apenas eram pretexto
para ativar a lógica da honra nos enfrentamentos estruturais e coletivos-, onde ressoa com mais força o
significado profundo destas armas.
Recorda García Barros que “daquela os paus eram
adorno a defensa da xuventude”1. A variedade desta
tecnologia masculina impressiona: bisarmas, que
eram umas fouces com uma volta duns centímetros
e um mango de metro e meio, utilizada contra o
lobo; varapaus, instrumento duns dous metros que
era “o encarregado de dar fim às festas ao dirimir as

virxilio viéitez

rivalidades entre os moços das distintas paróquias”2;
regatões, vara com um ferro na ponta que dava um
plus de perigosidade; mocas, galhetas, etc. Aventurando um mapa etnográfico das armas juvenis, parece que ao Sul abundavam os paus longos com
aguilhão, e pola comarca compostelã as mocas3. Para
Lisón Tolosana, a unidade dos moços já operava
continuamente na preparação dos paus: “Na confeção de cada um deles ao longo do ano consolidava
ritualmente a unidade paroquial. Atingia o seu clímax na refrega”4. Em Touro, por exemplo, “os
moços tinham as varas de castanho. Cortavam uma
pola e secavam a cortiça no forno; era o enqueirar.
A vara verde no forno, com a calor vai estalando a
cortiça, que se desprende. Depois unta-se o pau com
gordura ou com toucinho e colhe muita lei, muita
flexibilidade; punha-se-lhe uma conteira e algumas
mesmo tinham anéis de prata, as dos moços pudentes e elegantes; eram maiores do que bastões. Com
estas varas iam às romarias e davam paus; aliás, levavam navalhas, punhais, etc.”5.
“Enchia de cardeais o corpo dos moços e de filhos
os ventres das raparigas”, sentenciava Wenceslao

Fernández Flórez acerca da moca6, recordando o
simbolismo fálico do pau, que as canções populares
exploravam uma e outra vez:
Arriba meu pau de tuna
arriba meu pau tuneiro
arriba meu pau de tuna
érel-o meu compañeiro.7
O cura de Santa Uxía
doulle un abrazo á súa María;
doulle cun pau, doulle cunha cana,
doulle cun pau, tumbouna na cama.8
Eu pedinllo a unha nena
no pasadoiro do prado,
e ela dixo que era nova
que non rexía o vergallo.9
Anda, Maruxiña, reprende o teu galo
que anda pola aldea rascando o vergallo,
rascando o vergallo, rascando o vergallo.
Anda Maruxiña, reprende o teu galo.10
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muitos juntos dum lugar a outro e, ao saírem de cadansua casa, esgutiam (é dizer, lançam o berro conhecido com o nome corrente de aturujo) para chamarse, ou disparam tiros. Os tiros vão em som de
desafio e ameaça”13. Mas quando até o santo paroquial leva pistola e lidera as pelejas interparoquiais
no campo da festa, a ideologia deste comunitarismo
armado e patriarcal dos moços atinge uma expressão
máxima:
Santo Cristo de Fisterra
ten unha pistola de ouro
para matar ôs do Son
por riba do Monte Louro.14

1. M. García Barros. Dos meus recordos, Vigo, Galaxia,
2001, p. 66.
2. J. Lorenzo, “Enredos”, Revista de Dialectología y Tradivirxilio viéitez

ciones Populares, T. XIV, 1958, pp. 280-281.
3. P. Saavedra, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo
Régimen, Barcelona, Crítica, 1994, p. 359.
4. C. Lisón Tolosana, Antropología cultural de Galicia, Ma-

Também o léxico sexual contém toda uma ideologia masculina: ao pénis chama-se-lhe moca, pau,
pau-das-festas, pau-de-mejar (e consequentemente
o sexo é o “castigo de pau-de-mejar”), verga (e polo
tanto “estar envergalhado”), etc. Ainda, o pénis é “a
pistola”11.
Até a Guerra Civil não foi estranho o uso do revólver entre a mocidade. Uma mulher de Xanceda
recordava como na sua paróquia “foi uma mãe com
queijos à feira de Curtis, e ali comprou umas pistolas
para cada um dos seus filhos. De volta à casa dixolhes: “Aí tendes o revólver mais as balas. Se ides a
uma romaria e qualquer um se mete convosco, e vós
não descarregades o revólver e os matades, não venhades para a casa porque vos mato eu”12. Mas esta
incitação à violência não devia ser o habitual. Em
São Pedro de Sabariz, durante os anos vinte: “Censuravam-se os costumes dos moços, especialmente
o de andar armados; agachavam as armas nas paredes ou escondiam-lhas as noivas. Antes havia muitas
pelejas, mas eram a paus, e agora são com armas de
fogo, diziam os velhos. Claro que isto de levar
armas, muitas vezes é por fachenda nada mais. Saem

drid, Siglo XXI, 1974, p. 75.
5. Ibidem, p. 70.

Uma arma era o
complemento
indispensável do
moço, sustém da
sua precária valentia
e símbolo da
virilidade juvenil

6. W. Fernández Flórez, El bosque animado, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 153.
7. M. Fabeiro, “Cancioneiro de Muros”, Cuadernos de Estudios Gallegos. T. XIII, nº 39, p. 125. Em 1993 um vizinho de Espinheireda, no vale de Ancares, recordava
que antes os moços “beilaban con caiada por si acaso…
”. Citado em X. M. González Reboredo e C. González
Pérez, Sociedade e tecnoloxía tradicional do val de Ancares,
Compostela, Consello da Cultura Galega, 1996, p. 138.
8. D. Blanco, A poesía popular en Galicia 1745-1885, Vigo,
Xerais, 1992, nº 1311.
9. M. Rico Verea, Cancioneiro popular das terras do Taramela, Vigo, Galaxia, p. 49.
10. Ibidem, p. 52.
11. “As palabras galegas para o sexo”, Vieiros, Dia das
Letras Galegas, 2002.
12. Lisón Tolosana, op. cit., p. 72.
13. V. Risco, Unha parroquia galega nos anos 1920-1925,
Compostela, Museo do Pobo Galego, 1993, p. 21.
14. F. Bouza-Brey, Etnografía y folklore de Galicia (2), Vigo,
Xerais, 1982, p. 105, nº 200.
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Neste ano em que Carlos Casares foi homenageado
no Dia das Letras Galegas, A Sega dedica o Dia das
Galegas nas Letras a Patricia Janeiro

Espaços de livre
configuraçom

Q

rosa enríquez

ue existe umha ocupaçom principalmente masculina das instituiçons culturais galegas é evidente. Nestes espaços
de poder é onde se decide quais conteúdos interessam e quais pessoas podem representar
a expressom desses conteúdos. Nalgumha ocasiom as
decisons de homenagear certos autores podem alegrar-nos. Eis o caso de Lois Pereiro, que muitas pessoas celebramos. O problema, segundo eu o vejo,
nom é que se optasse por escritores que nom o merecessem, porque a grande maioria dos escolhidos tinham méritos sobrados. O problema é a calada por
resposta que, neste caso concreto, a RAG monstra ao
nom reconhecer Carvalho Calero, Xela Arias, Maria
Victoria Moreno ou Luísa Villalta. Isto reflete umha
falta de consideraçom grave, com certeza. No entanto, o mais penoso é a origem desta desconsideraçom que, sem dúvida, tem a ver com umha visom heteronormativa. Acho que nom descubro nada novo
com isto, porque todas as mulheres deste país que se

Os senhores do sistema
cultural parecem
convencidos de acertarem
em todo, assim é que
costumam manter
atitudes paternalistas

dedicam á escrita podem percebê-lo. Os senhores do
sistema cultural apropriaram-se destes espaços e parecem convencidos de acertarem em todo, assim é
que costumam manter atitudes paternalistas e prescritivas, na medida em que ‘nos indicam’ que devemos festejar, ler ou, é claro, reconhecer. Mas nom só.
Também existe um modo de narrar o feito extraliterário e materializá-lo em palavras ou açons que se

C

considera normativo e ao que muitas
pessoas se adscrevem. Algumhas por
convencimento próprio, pois nom questionam o crédito de tais celebraçons e
tampouco nom vem interessante conhecer as vozes que agromam fora desse
foco. Outras chegárom à conclusom de
que é melhor nom enfrentar-se a ninguém, porque querem publicar e preferem autocensurar-se. Compreendo a
opçom de obviar este bochornoso assunto para desenvolver o seu trabalho e
sacá-lo à luz, mas nom o comparto. Dentro das minhas possibilidades, que som
bem modestas, escolho nom aceitar o
pacto tácito de silêncio e expressar o
meu descontento perante um sistema
cultural endogâmico e elitista que nom
fai autocrítica e devém cada vez mais
râncio. Tendo em conta disto, seria bem
produtivo meditar muito seriamente cada quem na sua casa- a respeito de se
esse reconhecimento sistémico pode interessar-nos. Até que ponto queremos
que nos marquem o caminho? Por que,
no canto de nos submeter, nom optamos
por umha criaçom mais livre, gerando
um espaço próprio em que prevaleça o
interesse dos textos por riba dos nomes?
Que nom lhe dediquem o Dia das Letras
a Xela Arias nem a Carvalho Calero
nom pode incomodar-nos se aceitamos
que eles nos definam e determinem
quem publica qual livro e onde, ao entrarmos nesse jogo perverso de nos deixar pôr numha vitrina para ser percebidas. Talvez isto resulte absurdo para as
pessoas que formam parte desses espaços de poder e desfrutam dalguns privilégios, mais nom vexo nada construtivo
nessa exposiçom continuada. Sim muita
canseira, porque ter que acudir a eventos
e colocar-se por baixo de pessoas que
poidam ser úteis, em que nos converte?
Num produto talvez? Por todo isto som
tam luminosas as atividades que organiza A Sega, como o Dia das Galegas nas
Letras, na medida em que a criaçom
desse espaço constitui um exercício político real que busca pôr o foco nos lugares invisíbeis que os defensores do sistema cultural nem contemplam, nem
vam contemplar. Mas, necessitamos a
sua aprovaçom? Tanto como eles a
nossa.

tempos livres
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hUMoR / PEPE CARREIRO

A CoRUnhA LibeRtáRiA. O movimento libertário da
Corunha organiza umha semana de palestras e atividades nos centros sociais para promover umha memória
viva do anarquismo desta cidade. Na manhá do sábado
3 de junho terá lugar o roteiro ‘A livre geografia da Corunha’. Para mais informaçom consultar a web airmandadedacosta.info.
LOCAL DE UNIOM ANARCOSINDICALISTA / ATENÉU
LIBERTÁRIO XOSÉ TARRIO / CSOA A INSUMISA / CS
A COMUNA, A CORUNHA
SEMANA DO 29 DE MAIO AO 3 DE JUNHO

CoMpoSteLA/
o piCheL

CentRoSoCiAiS

CASA de SAR
Santa Clara

CSoA eSCáRnio
e MALdizeR
Curros Enríquez

Algália de Riba

viGo/
A CovA doS RAtoS
diStRito 09
Romil

FAiSCA
Coia

A RevoLtA do beRbeS
Calvario

CSoA A QUintA
dA CARMinhA
Rua Real

Rua do Carme

oURenSe/
CSo A KASA neGRA
A GALLeiRA
Perdigom

Praça Sam Cosme

LUGo/
Ateneo LibeRtARio
A enGRAnAXe
Rio Sil

CS MAdiA LevA
CS vAGALUMe
Serra dos Ancares

CSC o CARneiRo
ALAdo
Rua das Nóreas

Salvador de Madariaga

A CoRUnhA/
CS A CoMUnA

A GUARdA/
o FUSCALho
Frente a Atalaia

ponte d'eUMe/
LS do CoLeCtivo
teRRA

Verea do Polvorim

CSoA A CASA dA
eStACion

Ateneo XoSé tARRÍo

bUReLA/
CS XebRA

CS GoMeS GAioSo
Monte Alto

CSoA A inSUMiSA
Bairro dos Malhos
Beiramar

FeRRoL/
CS ARtábRiA

Ateneo FeRRoLAn
Trav. Batalhons
Magdalena

nARoM/
CS A RevoLtA de
tRASAnCoS
Alcalde Quintanilla

ponte AReiAS/
CSA o FReSCo
Bairro da Ponte

‘nenGUMhA peSSoA depoRtAdA’: ConCentRAçoM poétiCo-MUSiCAL. O Foro Galego de Imigraçom
organiza umha açom em solidariedade com um vizinho
deportado e a sua família, assim como com todas as
pessoas deportadas de jeito sumário polas políticas repressivas do Estado espanhol.
PRAÇA RODRIGO DE PADROM, COMPOSTELA
QUINTA FEIRA 1 DE JUNHO ÀS 20h
FeStA hoRteRA dA Rádio KALiMeRA. A Kalimera,
rádio livre de Compostela, organiza umha nova ediçom
do seu tradicional Festival da cançom espanhola e estrangeira, que nesta ocasiom terá como tema principal
o turismo invasivo. A organizaçom do evento pede às
assistentes que queiram atuar que levem a música das
cançons que se interpretarám..
CSOA ESCÁRNIO E MALDIZER, COMPOSTELA
SÁBADO 17 DE JUNHO ÀS 21h

Boa Vista

Avda. Ferrol

Leandro Curcuny

noiA/
CS hARAR
Corredoira

MARiM/
CS ALMUinhA
Rosalia de Castro

CAnGAS/
A tiRAdoURA
Reboredo

CAStRoveRde/
A ChAveS dAS noCeS
Sam Juliam de Pereiramá

ii jAntAR RepUbLiCAno. Militantes independentistas
de Compostela organizam um convívio para comemorar
o 86º aniversário da proclamaçom da República Galega
durante a greve dos trabalhadores dos caminhos-deferro de 1931.
CARVALHEIRA DE CHAIÁM, TRAÇO
DOMINGO 25 DE JUNHO
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Integrantes de

Mulheres
na batida

Má estirpe

S

Bráulio Gomes

“Os centros sociais som
a nossa base operativa”
borxa toxa

Roubamos-lhes dez minutos antes de fazerem a
prova de som para o concerto da Festa do Dezassete, que cada ano organiza a
Gentalha do Pichel. Elas som Álex e Marta, voz e DJ de
Mulheres na Batida. A votaçom popular quijo fazê-las
vencedoras do Eclosom, o certame de músicas emergentes também organizado pola Gentalha que lhes
abriu a porta a atuar nesta data.

raul rios
raulrios@novas.gal

Que é Mulheres na Batida?
Somos um grupo de amigas que se conheceu no
CSOA Escárnio e Maldizer e às que um dia Marta
convenceu para montar um grupo. Havia vários
projetos de moças isolados e decidimos juntar-nos
para um concerto concreto. Como foi muito bem
decidimos dar continuidade ao projeto. Somos um
grupo feminista, achegamo-nos ao independentismo e nas letras defendemos às nossas: as mulheres, as galegas, as presas... Começamos atuando por
temas políticos em centros sociais, som a nossa base
de operaçons.
Fazedes trap. De que vai este género?
É umha música ligada ao hip hop e à eletrónica,
vinculada a grupos marginais que começárom a
cantar sobre as cousas às que de dedicavam, como
o tráfico de drogas. Há diferentes formas de vida
que também existem e que nunca temos em conta
ou julgamos... Por outra parte, também é um tipo
de música muito machista...
E vós sendo um grupo de mulheres femi-

nistas decidides fazer essa música...
Para despatriarcalizá-la. É um dos objetivos. Da mesma forma que o rap ou
o reggaeton, som ritmos mas também
som letras que vam associadas a eles.
Queremos dar-lhe a volta a certos conteúdos e fazer nossos esses estilos, reapropriar-se deles e fazer a festa.

Parece que funciona, porque acabades de
ganhar o Eclosom. Por que achades que o
pessoal gosta de vós?
Jogamos na casa e temos muitas compas! (risas).
Somos distintas, é umha novidade tanto do rap ou
do trap como do facto de ver moças noutro contexto, nom tradicional, que também se valora. É rechamante que haja moças que se reapropriem de
certos espaços que nom estám para nós. As pessoas
querem algo combatente e que chame a atençom.
Também introduzimos o das projeçons. Pinchamos
vídeo ao tempo que tocamos, e a gente gosta disso.
Nascedes em outubro de 2016, sodes
umha banda nova. Quais serám os próximos passos?
De gravar falaremos mais adiante. Agora, após os
próximos concertos deste verao teremos umha parada criativa para juntarmo-nos, dar-lhe umhas voltas e ganhar em qualidade e estabilidade. Um processo interno de aprender umhas das outras e de
compartilhar, que é o bonito.

onho com a demoliçom. Venho
da má estirpe. Imagino estouridos e vejo arranha-céus vencidos
pola maleza. Sonho terra e futuro. Passeio polo deserto, onde abracei a
areia e o ar. Deitei-me perante o céu com
os braços estendidos, com a cabeça cada
vez mais longe do meu corpo de homem.
Muito longe do corpo, quase na decapitaçom. A areia deixou marcas na pele e
cicatrizes por dentro.
No deserto sonhei coa autodemoliçom,
com o fim do meu mundo, com o derrube dos meus genitais.
E sentim um ar fresco, estranho e alegre, que me levou do deserto.
Nesta terra estivérom homens a fitar
cruzes nas pedras, nos corpos, nas ideias.
Proibírom a dança, encarcerárom as mulheres nas casas. Desenhárom cartografias
e arquiteturas com forma de labirintos e
prisons. Eu intentei ir tirando essas cruzes, desenrolando novelos de cores polas
ruas, cuidando as plantas que com as suas
raízes tirarám as pedras das muralhas romanas. Protegim os ninhos das aves rapazes, criei-nas e tenho esperança nelas.
Sou homem. E por isso há algo em mim
que fita cruzes, proíbe danças e encarcera
mulheres. As lousas limpas que piso a diário tenhem o brilho da escravatura, o
cheiro da indústria da higiene e a sua mao
de obra domesticada. O sabor da comida
na mesa é o das horas perdidas na cozinha e o silêncio.
Fum tirando cruzes e empurrando a estaca, mas quando chego a casa tiro-me na
cama e deixo que continue o império que
ergueu a má estirpe do homem branco.
Quando era pouco mais do que umha
criança jogando a fazer política nos liceus,
a minha mae deu-me a minha primeira
liçom de feminismo: “Ides pedindo muito
a igualdade por aí, mas a que limpa todo
na casa sou eu”.

