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O
que será do trabalho? Já é

clássica a advertência de

que a automatizaçom e a

implantaçom das máquinas

trazerá umha reduçom no tempo que de-

dicaremos nas nossas vidas ao trabalho as-

salariado. Por outra banda, se a dia de

hoje vemos ao nosso redor, nas nossas re-

laçons mais próximas encontramo-nos

com pessoas que concatenam trabalhos

temporários e precários, ou que levam vá-

rios meses sem emprego. Os serviços es-

tatais muito pouco fam na sua assistência

às demandantes de emprego para além de

pôr caras de circunstância e recomendar

a emigraçom. Algo se passa com o traba-

lho assalariado e está a passar agora.

Nos últimos anos as diversas propostas

de rendas universais para as pessoas fam saltar perguntas

como: mas entom quem vai trabalhar? Mas talvez seja mais

interessante perguntar-se: quem trabalha atualmente e qual é

o trabalho que desenvolve? E esta pergunta abre umha com-

plexidade maior, pois muitas pessoas que nom tenhem em-

prego dedicam boa parte do seu tempo a cuidar as vidas dou-

tras pessoas, a arranjar problemas nas suas casas, a

desenvolver iniciativas populares... Quanto trabalho nom as-

salariado realizam as desempregadas! Deixará-se de fazer

todo este trabalho com a robotizaçom ou com a implantaçom

de umha renda universal?

Neste número de Novas da Galiza quigemos falar com di-

versas pessoas sobre propostas como a renda básica e o tra-

balho garantido para conhecer as suas propostas e reflexons

arredor do trabalho e de umha vida digna. O pagamento por

parte do estado de umha renda individual, desvinculada do

emprego, é controvertida e de grande diversidade. Mesmo o

liberalismo pensou nesta soluçom como substituto dos ser-

viços públicos. Porém, dalguns sectores da esquerda entende-

se como umha ferramenta de distribuiçom de riqueza e de

transformaçom social. Trabalho, emprego, estado, dinheiro,

desigualdade, supervivência... Como desenlear todo isto?
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Sem jornalistas, nom existe

assim
nos vai

Como é sabido, este mês parti-
cipamos da cobertura da ma-
nifestaçom contra o despejo

do CSO Escárnio e Maldizer, junto às
companheiras do Diário Liberdade e
de Galiza Contrainfo. Como já foi de-
nunciado polo Colégio Profissional
de Jornalistas da Galiza, a polícia im-
pediu o normal desenvolvimento das
tarefas informativas. Após tomarem
a decisom de carregar contra as pes-
soas que realizavam umha sentada
pacífica diante do antigo Peleteiro de
Compostela, entre uniformados e
agentes de paisano sem identificar
fôrom sacando a imprensa da rua,
com o objetivo de evitar que alguém
desse conta do que ia acontecer. Sa-
biam o que iam fazer e nom queriam
que ninguém pudesse vê-lo.  Já no
começo da manifestaçom obrigárom
um fotógrafo do Novas a apagar vá-
rias fotos perante a ameaça de sub-
trair-lhe a câmara. 

Levamos empurrons e algumha
porrada. A algumhas acabárom
por sacar-nos do cordom poli-

cial, o suficientemente amplo como
para que de fora ninguém soubesse
bem o que se passava; outras conse-
guírom contornar as chamadas for-
ças e corpos de segurança e tomar
imagens da violência policial. Graças
a esses vídeos e fotos, milheiros de
pessoas que nom estavam ali pudé-
rom saber do acontecido.  Pudemos
ver como a polícia lançava gás lacri-
mogéneo, como retorcia os dedos
das pessoas que resistiam sentadas
no chao ou como batia porradas nas
costas às manifestantes após serem
identificadas. Graças a esses vídeos
e fotos, podemos saber até que ex-
tremo resultam ridículas as palavras
de Agustín Hernández, porta-voz do
PP no concelho de Santiago de Com-
postela, quando di que a polícia
atuou com “delicadeza extrema”.

Eo que saberíamos se, como
queria a polícia, nom houvesse
jornalistas a cobrirem a mani-

festaçom? Tanto esforço para sacar-
nos do meio por parte das forças po-
liciais é indicativo de que umha boa
informaçom pode ser-lhes mais incó-
moda do que muitas vezes imagina-
mos.

raul rios / conselho de redaçom

As forças policiais
impedírom o normal
desenvolvimento das
tarefas informativas
na manifestaçom em
apoio ao CSO Escárnio
e Maldizer
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D
e todas som bem conhe-

cidas as operaçons com

laser (PRK/LASEK,

LASIK, Relex SMILE)

ou lentes intraoculares para corrigir a

miopia, a hipermetropia, o astigma-

tismo ou, desde há um tempo, a pres-

bicia. Todas elas fam referência ao

campo da cirurgia refrativa, à qual se

submetiam em 2009 por volta de

250.000 pessoas por ano, cifra desde

entom, e segundo dados que maneja-

mos entre tanta opacidade, à baixa.

A cirurgia refrativa é uma cirurgia

satisfativa, isto é: sem justificaçom mé-

dica. Aliás, nom cura: no melhor dos

casos consegue camuflar o defeito de

refraçom e muitas vezes só de forma

temporária, já que case a metade dos

pacientes volta precisar de óculos. 

Mas se para além disso disséssemos

que tanto a cirurgia laser como as len-

tes intraoculares som umha ruleta

russa muito afastada da panaceia

anunciada polo sector privado? E se

os pacientes -ou melhor dito, clientes-

soubessem que mais de 30% vam ter

sequelas crónicas disfarçadas sob o eu-

femismo de efeitos secundários? Com

‘efeitos secundários’ (halos, deslum-

bramento, olho seco, má visom noc-

turna, etc.) transferem a ideia de que

estes som temporários, quando na rea-

lidade som crónicos; corrigíveis,

quando som irreversíveis; ou nom li-

mitantes, quando em muitos casos

som incapacitantes, como a dor ocular

descrita por muitos como “ter agulhas

cravadas nos olhos 24 horas ao dia”.

O eufemismo da linguagem médico-

comercial.

Nos Estados Unidos, mesmo o Dr.

Morris Waxler -anteriormente chefe

de dispositivos oftalmológicos da

Agência de Alimentaçom e Medica-

mentos (FDA)- pediu junto a outros

ex-trabalhadores a paralisaçom destas

cirurgias ao tempo que denunciava a

manipulaçom dos estudos por parte

dos fabricantes, a alta incidência de

danos a curto e longo prazo e a pres-

som do Congresso mediada polo lobby

médico-industrial para a sua aprova-

çom. Pola sua banda, a FDA deu ou-

vidos surdos a este pedido. 

O direito à informaçom do paciente

é tam inquestionável como daninho

para tam lucrativo negócio, onde a

vulneraçom do princípio de autono-

mia é diretamente proporcional ao be-

nefício económico. Isto foi denun-

ciado recentemente pola organizaçom

de consumidores OCU, através dum

estudo onde várias colaboradoras se fi-

gérom passar por potenciais clientes.

As conclusons fôrom claras: nen-

gumha das clínicas visitadas explicou

tudo o que pode acontecer. Tanto nas

empresas oftalmológicas low cost como

nas mais reputadas a lógica é a mesma:

a saúde como bem de consumo.

Exemplo desta mercantilizaçom foi a

prática recolhida no manual de capa-

citaçom de pessoal de Optical Ex-

press, empresa líder no Reino Unido,

cuja filtraçom foi publicada por The

Guardian: os ‘profissionais’ deviam in-

dicar o perfil psicológico dos pacien-

tes nos seus historiais médicos, com o

claro objetivo de assinalar aqueles sus-

ceptíveis de serem manipulados para

os submeter à operaçom. 

O discurso dominante, também as-

sumido por profissionais críticos des-

tas cirurgias, é que o paciente toma

umha decisom de forma livre e por-

tanto é responsável polas suas próprias

sequelas. Esta afirmaçom está cheia

dumha grande carga ideológica, e ou-

torga todo o peso da culpa às vítimas.

Cabe assinalar aqui que a decisom

nom é livre, partindo da relaçom

tramposa entre médico-paciente e o

contexto prévio gerado pola indústria

e os seus cúmplices necessários. Um

contexto de publicidade agressiva e

enganosa, e umha informaçom viciada

e reforçada pola confiança que o pa-

ciente deposita no médico, o poder da

bata branca, esquecendo que o que

acontece é uma relaçom comercial.

Precisa-se umha mudança no para-

digma médico onde as controvérsias

científicas se tornem controvérsias so-

ciais e gerar assim mudanças nas prá-

ticas clínicas, sobretudo quando se

vem atravessadas por um claro con-

flito de interesses económicos e polo

corporativismo. Pola contra, existe

umha atitude reacionária por parte de

muitas sociedades científicas e/ou co-

légios profissionais, habitualmente

cruzados polo capital privado e mais

preocupados na própria conveniência

do que no interesse coletivo da saúde.

Alimenta-se assim o analfabetismo sa-

nitário no canto de buscar um pa-

ciente proativo. Há que assinalar que

na sociedade científica espanhola mais

Tanto nas empresas
oftalmológicas ‘low
cost’ como nas mais
reputadas a lógica é
a mesma: a saúde
como bem de
consumo

A cara oculta das ‘operaçons da vista’
ALEJANDRO L. VILA

“A indústria da cirurgia refrativa é
umha grande indústria com tentáculos
que parecem chegar às entranhas da
FDA”.

Dr. Perry Rosenthal

(continua na página a seguir)
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relevante da oftalmologia, a Sociedade

Espanhola de Oftalmologia (SEO),

quase 80% dos membros da sua Junta

Diretiva estám relacionados com o ne-

gócio de forma direta ou indireta. Tal-

vez isto explica que o Estado espanhol

triplique o número de intervençons

por número de habitantes com res-

peito à média europeia. Na Irlanda,

por exemplo, mesmo o Colégio de

Oftalmólogos alertou já em 2015

sobre os perigos e a banalizaçom des-

tas cirurgias.

É aqui onde nasce a necessidade do

colectivo, que adquire especial impor-

táncia e também dificuldade quando

falamos da saúde. A Asociación Española

de Afectados por Intervenciones de Cirugía

Refractiva (ASACIR), que em pouco

mais de um ano contactou com mais

de mil afetados, para além de funcio-

nar como umha fonte de informaçom

e denúncia pública, também se reini-

ciou em base à necessidade de apoio

mútuo e coletivizaçom dos processos

individuais. A maior parte dos afeta-

dos nom só tem que afrontar as conse-

quências físicas e psicológicas fruto da

intervençom, mas também o negacio-

nismo dos ‘profissionais médicos’ ao

estes negarem ou minusvalorizarem as

sequelas produzidas pola cirurgia.

Paralelamente à organizaçom das

afetadas nasceu o temor destas empre-

sas, chegando a perseguirem aquelas

que se atrevem a denunciar de forma

pública as suas práticas ou relatar as

suas sequelas. Inclusive a própria As-

sociaçom foi chantageada desde altas

esferas, com a paralisaçom da procura

de ‘tratamentos’ em troca do nosso si-

lêncio. E nem só às afetadas: aqueles

que desde dentro se atrevem a assina-

larem os problemas inherentes a estas

intervençons sofrem umha censura ve-

lada. Exemplo disto é o Dr. Rosenthal,

referente internacional no campo da

oftalmologia, e que aos seus 83 anos

denuncia que desde que deu começo

a sua posiçom crítica com a cirurgia

refrativa começou a ser censurado em

revistas oftalmológicas de prestígio.

Daqui obtém-se que nom é de admi-

rar que muitos profissionais sejam, por

temor a represálias, equidistantes,

polo que as plataformas de pacientes

afetados e afetadas tenhem que ser

também o trampolim necessário que

sirva de impulso para os díscolos que

se contraponhem aos interesses estri-

tamente privados ou corporativistas; e

que almejam, neste mundo dominado

pelas cifras, situar o mais elementar

dos direitos num primeiro plano: a

saúde. 

alejandro l. vila é presidente da ASACIR

(afectadoscirugiarefractiva.com).

F
oi na entrega dos prémios

deste ano do Certame Fran-

cisco Añón, de Outes. Num

momento da minha inter-

venção afirmei-me feminista e li os

nomes de todAs as ganhadorAs do

concurso. Gineologia.

Acabado o ato, quando estávamos a

fazer a foto de grupo, uma das meni-

nhas ganhadoras achegou-se a mim,

roçou-me no braço e, ao mirá-la, sus-

surrou:

- Sabes? Eu também sou feminista.

Um pouco depois, durante os petis-

cos, foi um dos moços ganhadores que

se aproximou:

- Desculpa, és tu a que disse que era

feminista? 

- Sou.

- Pois não. Isso está superado, sabes?

os géneros não existem. Somos só pes-

soas.

O contraste entre as duas reações, a

da meninha, a do moço, despertou em

mim a reflexão.

Ela buscou clandestinamente, num

zumbido de abelha, a aliança. Sentiu

orgulho por eu falar claramente e par-

tilhou-o comigo. Com mais ninguém.

Encontrou nas minhas palavras o re-

ferendo a um posicionamento levado

em segredo. Onde a necessidade da

confidência, se não? Era uma nena de

uns onze anos e já sabia do risco de

dizer-se feminista em alta voz.

E o risco mostrou-o o moço. Ado-

lescente. Uns dezassete anos. Que ex-

perimentou o amparo suficiente, a su-

ficiência amparada, como para ques-

tionar uma mulher em público e

dar-lhe lições sobre o que devia pen-

sar. Notai o tom em que se dirigiu a

mim: não disse que ele opinava dife-

rente, nem me perguntou onde a base

do meu posicionamento. Não. Afir-

mou categoricamente que aquilo que

eu dissera estava mal. A nossa con-

versa continuou, com réplicas da

minha parte e contrarréplicas da sua.

Nelas mostrou um total desconheci-

mento dos movimentos feministas, da

sua variedade e fundamentação ideo-

lógica, assim como uma ausência total

de interesse polas minhas opções par-

ticulares, mas isso não lhe impediu as-

sinalar-me perante as pessoas que nos

acompanhavam, à procura da confron-

tação e deixar-me ficar mal. Eu não

tive problema para debater com ele.

Adolescente. Uns dezassete anos. E a

confiança que me oferecem a cons-

ciência política, os anos de aprendiza-

gem e o caminho feito com as aliadas

amigas. Tenho claro, também, que se

for um adulto, teria-o enviado para a

biblioteca ou para o São Google for-

mar-se um pouquichinho antes de vol-

tar incomodar-me num coquetel.

Imaginei a conversa possível entre a

meninha e o adolescente, se ela, ao re-

colher o seu prémio, se declarasse fe-

minista. Ela onze anos. Ele dezassete.

Ela tímida. Com consciência mas sem

referentes. Ele agressivo. Comoda-

mente assentado no sistema. Lá. Nos

petiscos. Em público.

Percebi a força de uma palavra. De

dizê-la bem alta e bem clara. Rotunda.

Para abalar as crenças de alguns. Para

fortalecer a seguridade de outras.

Sim, sou feminista.

A força de
uma palavra

SUSANA SANCHES ARINS

Susana Sanches Arins é poeta

Imaginei a conversa
possível entre a
meninha e o
adolescente, se ela,
ao recolher o seu
prémio, se declarasse
feminista

(vem da página anterior) O estado espanhol
triplica o número de
intervençons com
respeito à média
europeia
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doze dias que abalárom Compostela
CRÓNICA / 

N
a manhá do passado dia

30 de maio, um contin-

gente de várias dúzias de

polícias de choque da

Unidade de Intervençom Policial

(UIP) espanhola fecham antes das 8

da manhá a rua Algália de Riba, em

Compostela. Procedem logo à inva-

som e encerramento do prédio com o

número 11, cinco plantas ocupadas

desde 2014 polo CSOA Escárnio e

Maldizer. Os 'antidistúrbios' realizam

as primeiras cargas contra um grupo

de umhas quinze pessoas que se

achega para protestar, e que em pouco

tempo chegará à cinquentena.

Ao chamado para se concentrar con-

tra o despejo do centro social respon-

derám nesse mesmo serám vários cen-

tos de pessoas, que decidem sair em

manifestaçom pola zona velha de

Compostela. Logo da tentativa da po-

lícia de choque de fechar o passo com

um cordom policial, que irá retroce-

dendo dezenas de metros ao avance

da marcha, começa a violência estatal,

que deixará mais de cinquenta pessoas

feridas de diversa consideraçom por

golpes de porra e disparos de bolas de

borracha dirigidos diretamente contra

as manifestantes, e sem o obrigado re-

bote no chao que recolhem as diretri-

zes dos corpos policiais.

As cargas policiais sucedem-se, fra-

cionando a manifestaçom. Enquanto

grupos de manifestantes optam pola

desobediência nom-violenta, noutra

ubicaçons defendem-se com o lança-

mento de garrafas e pedras, e alguns

coletores queimados provocam cortes

de trânsito prolongados durante al-

gumhas horas.

a solidariedade estende-se
No dia a seguir, centos de pessoas saí-

rom de novo à rua. A violência do dia

anterior, e a exagerada presença poli-

cial nesse mesmo dia -até 8 carrinhas

da UIP- nom dissuadírom o pessoal de

percorrer as ruas da cidade durante

quase duas horas, baixo palavras de

ordem como “se tocam a umha, tocam-

nos a todas”, “dez, cem, mil centros so-

ciais” ou “contra o estado e a sua vio-

lência, agora e sempre resistência”.

As mostras de apoio nestes dias som

numerosas e diversas. Organizaçons

do independentismo juvenil como

Briga e Isca, coletivos e okupaçons

doutros territórios ocupados polo es-

tado espanhol ou um manifesto assi-

nado por 17 centros sociais do país

“em solidariedade com o CSOA Escár-

nio e Maldizer e contra a repressom

policial”.

‘Um despejo, outra okupaçom’
Do Escárnio e Maldizer convoca-se

para umha nova manifestaçom, no sá-

bado 10 de maio, baixo o lema 'Bloco

a bloco desfám-se os muros. Se nos

tiram espaços, multiplicamos solidarie-

dade'. A campanha mediática do

medo intensifica-se. A polícia “teme

novos distúrbios”, a manifestaçom é

qualificada de “ilegal” polo El Correo

O despejo do
CSOA Escárnio e
Maldizer  no final

do passado maio, véu trazer para a frente da atuali-
dade mediática algumhas questons políticas que cos-
tumam ficar tapadas polas polémicas televisivas
sobre a gestom institucional. A insistência dos média
filoestatais em condenar e criminalizar a ocupaçom

de espaços arruinados pola propriedade privada ou
a violência defensiva som exemplo. Também a deso-
bediência a mecanismos administrativos de regula-
mentaçom do protesto, com centos de pessoas a de-
sobedecerem os agoiros de 'surtos de violência' em
'manifestaçons ilegais', ponhem de manifesto que al-
gumhas fendas recorrentes no discurso da ordem e
o cidadanismo volvérom ser abertas nestas semanas. 

Redaçom
conselho@novas.gal

borxa toxa
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Gallego, para asinha retificar e qua-

lificá-la de “alegal”. Por meio, os sin-

dicatos policiais SUP e UFP aprovei-

tam para reclamarem a instalaçom de

umha base fixa da UIP em Compos-

tela, polo “perigo jihadista” e “pola

violência das manifestaçons okupas”.

O operativo policial na jornada vai

contar com, no mínimo 10 carrinhas

da UIP e o cento de agentes corres-

pondentes, que se vam fazer notar já

nas horas prévias à manifestaçom com

diversas identificaçons e a retirada de

roupa, pancartas e bandeiras. Ou

mesmo os botequins portáteis prepa-

rados por um serviço sanitária auto-or-

ganizado para a mobilizaçom. A estes

somariam-se uns quarenta agentes à

paisana, que vam realizar a prática to-

talidade da sua intervençom sem nen-

gumha identificaçom visível.

A manifestaçom, que se aproximou

ao milheiro de pessoas, decorre pola

zona nova até chegar à porta do pátio

do antigo edifício do Colégio Pele-

teiro, atual propriedade do SAREB. A

porta abre-se nesse momento e dúzias

de pessoas acedem ao espaço, ao berro

de 'um despejo, outra okupaçom'. 

À porta do edifício, que funcionou

como esquadra da polícia espanhola

entre 2009 e 2011, forma-se umha

concentraçom que protege o acesso ao

edifício. A tensom marcada polos cor-

dons policiais circundantes resolve-se

à meia hora, com umha longa suces-

som de cargas, novamente com bolas

de borracha e tendo que arrastar tam-

bém um par de dúzias de pessoas que

desobedecem sentadas no chao as or-

dens e ameaças policiais. Logo de

meia hora produz-se o assalto do pátio

do espaço okupado, iluminado polo

foco de um helicóptero policial. Do

teito de umha carrinha ao carom do

muro disparam-se bolas e som lança-

das bengalas e botes de fume. Com

grande violência nalguns casos, umhas

70 ativistas som identificadas e expul-

sadas -10 delas passando pola esqua-

dra, diante da qual se concentram

umhas 200 pessoas-.

a resposta repressiva
A jornada de 10 de junho rematava

com a liberaçom de duas pessoas deti-

das, acusadas de resistência à autori-

dade. Dias depois, a Polícia anuncia à

imprensa a proposta para tramitaçom

de 400 sançons administrativas, com

quantias dos 600 aos 30.000 euros,

para 116 identificadas na manifesta-

çom. O SUP decide fazer-se notar re-

clamando "sançons iminentes e exem-

plares para as pessoas que causárom os

distúrbios".

Enquanto nom se concretizam essas

sançons, o julgado de instruçom nú-

mero 3 de Compostela tem iniciado

diligências a respeito dos aconteci-

mentos, e em 20 de março fôrom de-

tidas e postas a disposiçom judicial

duas pessoas em Ourense, duas na Co-

runha e duas em Compostela, com

acusaçons que na maioria dos casos

acumulam delitos de 'danos', 'desor-

dens', 'resistência à autoridade' e

'atentado contra a autoridade'. Na ins-

truçom já figuram ademais outras dez

pessoas identificadas que nom fôrom

detidas, o que evidencia o arbitrário e

a vontade espetacular da realizaçom

de detençons que poderiam resolver-

se com umha citaçom.

A intervençom
policial do dia 30
deixa mais de
cinquenta pessoas
feridas de diversa
consideraçom por
golpes de porra e
disparos de bolas
de borracha

A pesar do alarmismo
nos média
convencionais, a
manifestaçom do
10 de junho
congregou perto
de um milhar de
pessoas 

Assalto policial ao pátio do Colégio Peleteiro quando se estava a relizar
umha assembleia no seu interior após a manifestaçom do 10 de junho
galiza contrainfo
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Operaçom contra o independentismo

REDAÇOM / Baixo ordem da Audiên-
cia Nacional, os agentes da Guarda

Civil detivérom este 21 de junho três

militantes de Ceivar acusadas de enal-

tecer o terrorismo da organizaçom

que este mesmo tribunal alcumou

como Resistência Galega. Um delito

que vinculam com um ato de recebi-

mento solidário e popular ao ex-preso

independentista Antom Santos reali-

zado o 14 de maio em Compostela.

Minutos depois de se produzirem os

arrestos, o Ministério do Interior apu-

rou a qualificar o operativo como

umha continuidade da Operaçom Jaro

através da qual detiveram nove inde-

pendentistas de Causa Galiza em

2015.  

independentistas detidas
As detençons produzírom-se em Vila

Boa, Compostela e Ourense onde pro-

cedérom ao registro das moradas e à

confiscaçom de objetos e material. As

três independentistas ficárom livres no

mesmo dia após sair da esquadra da

Guarda Civil de Compostela sem

terem passado polos julgados.

A solidariedade cobrou forma de

concentraçons em diversas cidades e

vilas galegas. Ademais várias organiza-

çons transmitírom a sua solidariedade

através de comunicados como Briga,

que chamava a combater a “violência

do Estado representada na persegui-

çom, nas detençons, no encarcera-

mento, na intoxicaçom mediática” do

“poder transformador do povo”. Tam-

bém Galiza Nova, que considerou que

estas detençons “tenhem motivaçons

políticas” como também “a dispersom

que se está a realizar com determina-

das presas galegas por motivos ideoló-

gicos”.  

O Ministério do Interior de Espanha lança um balom de oxigénio à operaçom que puxo em marcha há dous
anos contra Causa Galiza no seu afám por criminalizar o independentismo galego.

despeJO dO CsOa esCÁRniO e maldiZeR /

N
o dia seguinte ao des-

pejo do CSOA Escár-

nio e Maldizer come-

çava umha polémica

alimentada na imprensa burguesa,

que dirigiu de imediato os seus ata-

ques contra, por um lado, os 'violen-

tos' okupas e, por outro, o alcalde

de Compostela.

Durante dias, o El Correo e La Voz

de Galicia focárom os seus esforços

em tirar importância de umhas ima-

gens em que o injustificável da in-

tervençom policial parece evidente.

Funcionárom ademais como altifa-

lante do Sindicato Unificado de Po-

lícia, que amparando-se no suposto

labor de defesa dos interesses eco-

nómicos dos polícias, se permitia

nestas semanas exercer de aparato

de comunicaçom paraestatal, justifi-

cando e aplaudindo a estratégia re-

pressiva. Entre as pérolas lançadas

polos seus porta-vozes, a proposta

para condecoraçom dos agentes res-

ponsáveis polas cargas indiscrimina-

das de 30 de maio. Também a justi-

ficaçom para essas cargas num

espetral “coquetel molotov” que

teria sido dirigido contra o cordom

policial mas que em nengum mo-

mento figura em qualquer atestado

ou em qualquer das múltiplas gra-

vaçons e fotografias dessa jornada.

'Fontes policiais' declaram à im-

prensa que na mobilizaçom foi re-

partido um texto com recomenda-

çons de atuaçom no caso de ser

detida “similar aos distribuídos polo

entorno de ETA”, e alguns comen-

taristas dos média convencionais

botavam mao do desgastado parale-

lismo com a “kale borroka” para cri-

minalizar os distúrbios.

Também o mundo institucional se

via agitado polo momento político

e obrigado a intervir. No foco me-

diático ficárom as posiçons do

grupo de governo de Compostela

Aberta e do alcalde Martiño No-

riega. Da pretensom de 'equidistân-

cia', e sem questionar em momento

nengum o monopólio estatal da

violência, rejeitam “todo tipo de

violências assim como os inadmissí-

veis danos ao mobiliário urbano, lo-

cais comerciais e património da ci-

dade”. Porém pronunciam-se contra

a 'desproporçom' do operativo e as

cargas. Isso valerá-lhes umha cam-

panha de assédio do El Correo Gallego

e representantes do Partido Popu-

lar. A Unión Federal de Policías di

estudar “medidas legais” contra ele

por essas declaraçons, numha mos-

tra da surpresa e incredulidade do

aparato ideológico perante qualquer

matiz na devida adesom às açons ju-

diciais e policiais.

Balom mediático
de criminalizaçom

‘El Correo Gallego’
e ‘La Voz de
Galicia’ atuárom
como altifalantes
do SUP



É
importante que a renda bá-

sica nom a implantem as

multinacionais. Há que rei-

vindicá-la  dumha perspe-

tiva de avanço social e conectar com

diversos agentes sociais que até agora

nom recolhêrom esta demanda. Infe-

lizmente, nom está ser a esquerda a

que está a mobilizar a ideia da renda

básica a nível global”. Assim adverte

Duarte Crestar, do coletivo Pola

Renda Básica Universal (RBU) de

Compostela, de que a reivindicaçom

da renda básica nom é apenas dos co-

letivos que se mobilizam por umha

vida digna, mas que também existem

propostas de renda básica que entron-

cam com a tradiçom liberal e que sur-

gem dos centros de poder do atual sis-

tema. Deste jeito, pode-se entender

que quando se enuncia o binómio

'renda básica', está-se também a falar

de umha reivindicaçom em que se ma-

nifesta a luita de classes.

a renda básica universal
O coletivo pola RBU de Compostela

trabalha com o modelo que promove

a coordenadora estatal Red Renta Bá-

sica Universal. Segundo o coletivo

compostelám, esta proposta “tem três

eixos principais: a universalidade, o

facto de ser um rendimento econó-

mico e a sua nom condicionalidade”.

Para este coletivo, a RBU seria umha

renda outorgada polo estado “que ga-

ranta umha existência digna, que seja

umha ferramenta para erradicar a po-

breza e que se constitua como um

novo direito das pessoas. Isto aumen-

taria a dignidade das pessoas para se

relacionar com o mundo laboral e re-

jeitar trabalhos com más condiçons”.

A crise do mercado de trabalho é

um dos argumentos com que este co-

letivo defende a sua proposta de RBU.

Antonio Pérez, membro do coletivo

compostelám, expóm que “está a

haver um sistema de trabalho com uns

índices de produtividade que estám a

medrar, mas os salários e a jornada
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Libertar-se do trabalho?

A reivindicaçom de
umha renda universal
nom é só dos
coletivos por umha
vida digna, existem
propostas que
entroncam com a
tradiçom liberal
e que surgem dos
centros de poder

RENDA BÁSICA E PROPOSTAS POR UMHA VIDA DIGNA /

Nos últimos anos
estám a aparecer
a nível global ex-

periências para a implantaçom de umha renda básica
universal e esta proposta começou a ter presença

nos 'mass-media'. A crise do trabalho assalariado e
o incremento das desigualdades sociais costumam
ser alguns dos argumentos dos movimentos que
desde a esquerda apostam numha renda universal
para garantir umha vida digna

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal
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de trabalho encontram-se congela-

dos desde há anos”. Pérez acrescenta

que “a riqueza a nível global está a

medrar mas o problema está na sua

distribuiçom. A soluçom nom pode

ser criar mais trabalhos, há que fazer

propostas novas para criar pessoas

mais livres e garantir um mínimo

vital”. Aparece assim umha ideia fun-

damental nas propostas de renda bá-

sica que partem da esquerda: a ideia

da redistribuiçom da riqueza.  

As críticas estendem-se às atuais ren-

das mínimas de inserçom, tal como a

Risga, que o estado outorga quando as

pessoas demandantes cumprem umhas

condiçons estritas, como nom terem

rendimentos nem aforros, e que conta

com contraprestaçons, pois a pessoa

beneficiária da Risga terá que seguir

um itinerário de inserçom. “A condi-

cionalidade traz muitos problemas. Há

potenciais beneficiárias que nom a re-

cebem e há umha série de atrancos ad-

ministrativos. Está o problema da es-

tigmatizaçom, o qual desapareceria se

houvesse umha renda básica univer-

sal”, afirma Duarte Crestar. Para ele, a

implantaçom de umha renda destas

caraterísticas passaria fundamental-

mente por umha decisom política. “É

necessária umha decisom política e

um consenso social” reflexiona Cres-

tar, “umha cidade nom pode ter umha

renda básica, tem que ser, no mínimo

um estado. É precisa umha vontade

social maioritária, depois o sistema

técnico seria simples de aplicar”.

e que é o trabalho garantido?
Na própria esquerda aparecem críticas

a estes modelos de rendas básicas. Se

bem que boa parte destas críticas ata-

quem as propostas que provenhem do

liberalismo, as quais procurariam a

aniquilaçom de serviços como a segu-

rança social ou ensino público, tam-

bém salpicam as propostas que vem na

renda básica umha fórmula para atin-

gir umha vida digna.   

O sociólogo Henrique Lijó mostra-

se próximo das teses da proposta de

trabalho garantido, que no estado es-

panhol está a reivindicar especial-

mente a Izquierda Unida, e acha ne-

cessário ré-conceptualizar o trabalho,

incluindo nesta definiçom aqueles que

nom som produtivos mas que te-

A conjugar economia
feminista e renda básica

N
o trabalho que está a fazer Baladre in-

dagaçom da sua proposta da Rbis estám

a incorporar enfoques procedentes da

economia feminista, chegando a publi-

car-se o livro Renda básica das iguais e feminismos. Da cen-

tralidade do emprego à centralidade da vida, da autoria de

Mari Fidalgo, Alicia Alonso Merino e Rosa Zafra

Lizcano. Umha delas, Mári Fidalgo, que participa

deste coletivo na Galiza, salienta que a forma que

tem Baladre de entender o trabalho político arredor

da renda básica “vai na linha da premissa feminista

de que o pessoal é político. Nos obradoiros e encon-

tros que realizamos sobre a Rbis lançamos a seguinte

pregunta: o que achas que mudaria na tua vida se o

emprego assalariado deixasse de ocupar a centrali-

dade?”. Fidalgo acrescenta que com estas questons

procura-se “poder implantar já mudanças e propos-

tas, recuperando espaço ao mercado e as suas lógicas

durante o processo”.

Nos obradoiros, que levam por nome Umha olhada

feminista a Rbis, as integrantes de Baladre empregam

a imagem do icebergue para explicar a estrutura do

atual sistema de produçom capitalista-patriarcal:

numha parte pequena visível por cima encontra-se

o trabalho assalariado e as suas lógicas produtivistas,

que se considera a via para o acesso a recursos e di-

reitos. Mas essa parte encontra-se sustentada por

outra maior, invisível e mergulhada, que é onde te-

nhem lugar os  trabalhos de reproduçom, como os

cuidados ou o trabalho doméstico, historicamente fe-

minizados e que se encarregam de que a mao de

obra da parte superior renove diariamente a sua

força de trabalho, de que as pessoas satisfaçam as

suas necessidades materiais e afetivas e a vida possa

reproduzir-se em condiçons adequadas.

Com este trabalho de contato e de reflexom sobre

o dia a dia das pessoas, procura-se pôr em causa vá-

rios dos pilares fundamentais do atual sistema como

a propriedade privada, o trabalho assalariado e a fa-

mília. Com a Rbis, explicam em Baladre, “trata-se de

criar um direito a viver dignamente e portanto a sa-

tisfazer as necessidades através do acesso à riqueza

que todas, de jeito direto ou indireto, contribuimos

á produzir. Entendemos a riqueza como umha ca-

deia ampla onde também se encontram os afetos,

cuidados, saberes, as expressons culturais...”. 

Entendem que, com a criaçom desse direito indi-

vidual, a Rbis contribuiria a luitar contra as violên-

cias machistas, pois através do seu trabalho com pes-

soas em risco de exclusom social detectárom que as

mulheres empobrecidas padecem altas doses de vio-

lência, tanto direta como estrutural por parte de ins-

tituiçons como os Serviços Sociais. 

Porém, feministas de Baladre salientam que há as-

petos nos quais propostas como a renda básica ou o

trabalho garantido tenhem umha incidência limitada,

como podem ser a divisiom sexual do trabalho e a

co-responsabilidade de homens e mulheres nas tare-

fas de cuidados, se nom forem acompanhadas de ou-

tras medidas ou compromissos. Daí a importáncia de

se refletir sobre o dia a dia, os cuidados, as relaçons

de poder que estabelece a ordem patriarcal e a vida

que poderá viver-se se nalgum momento as pessoas

tiverem as necessidades vitais cubertas.  
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nhem um rendimento social. “Por

que a administraçom pública nom

considera a hipótese contratar pessoas

para dinamizar a vida nos bairros?”,

pergunta-se Lijó.

Assim, Lijó expom críticas às rendas

básicas polo seu caráter universal e in-

condicional e diz que “nom entende-

ria que entre todas estejamos a finan-

ciar pessoas que realizam atividades

que nom som benéficas socialmente,

como por exemplo a caça. A aliena-

çom no século XX dava-se através do

trabalho. Mas por se libertar do traba-

lho, a gente nom vai comportar-se de

umha forma ética. Atualmente, é atra-

vés da sociedade de consumo como se

manifesta a alienaçom”, acrescenta

Lijó.

A proposta de trabalho garantido

nom contempla a implantaçom de

nengumha renda de tipo universal ou-

torgada polo estado, mas procura pôr

nas maos das administraçons a contra-

taçom de pessoas para a realizaçom de

trabalho. Lijó expóm que “a automa-

tizaçom pode estar a produzir nichos

de trabalho que há que suprir, mas

som nichos nom rendíveis. Nom há

nengumha rentista que se beneficie de

que limpemos um rio ou cuidemos

das nossas avós mas as administraçons

públicas deveriam preocupar-se com

este tipo de atividades”. Assim, Lijó

acha também que a proposta de traba-

lho garantido é o bastante ampla para

ser reconfigurada. “O trabalho garan-

tido pode ser gerido polos concelhos

e, portanto, ser gerido pola vizi-

nhança. A minha proposta ideal seria

que existissem vizinhas que se reunis-

sem e decidissem as tarefas e o di-

nheiro que é necessário para as fazer.

O estado serviria apenas de peto”, re-

flete o sociólogo.

a renda básica das iguais
Baladre, umha coordenaçom a nível

estatal de pessoas e coletivos que lui-

tam contra a precariedade e exclusom

social, leva anos a refletir sobre umha

renda básica universal e incondicio-

nada e estám a elaborar a proposta da

renda básica das iguais (Rbis). Manolo

S. Bayona, de Baladre, indica que esta

iniciativa “vai além da distribuiçom de

recursos. É umha proposta de pro-

cesso para colocar a centralidade da

vida nas relaçons e é umha ferramenta

que procura elementos para sair do

sistema”.

Em que consistiria essa renda básica

das iguais? Algumhas caraterísticas se-

riam similares à da RBU, trataria-se de

umha renda individual, universal e in-

condicionada, mas acrescentam que a

quantia terá que ser de metade da

renda per cápita do território em que

se implante e apresentam a ideia de

um fundo comum. Por palavras de

Bayona, “esta renda entregaria-se em

80 por cento ao indivíduo e em 20

por cento a um fundo comum, com

umha tendência a que a parte indivi-

dual diminua e a comum aumente.

Isto implica, entre outras cousas, a

criaçom de mecanismos de decisom

em comunidade, por exemplo, vizi-

nhais. É um instrumento para des-

mantelar os sectores sociais parasitá-

rios da nossa força de trabalho e

ré-apropriar-nos do comum e as rela-

çons. Na nossa proposta, quando che-

guemos a 100% no fundo comunal o

estado estaria desmantelado”.

As pessoas que desenvolvem traba-

lho político em Baladre sublinham

que a Rbis é um processo, e é nesse

processo de debate e de troca de

ideias fora das instituiçons onde vám

aparecendo linhas de trabalho e cons-

truçom de comunidade.  Assim,

Bayona acrescenta que a proposta da

Rbis entrecruza-se com diversas inicia-

tivas “como a criaçom de entidades fi-

nanceiras alternativas ou todo tipo de

processos emancipativos em paralelo.

É importante também gerar debate

social e acumular forças ao mesmo

tempo que se deam passos”.

Muitas das gentes de Baladre parti-

cipam em gabinetes de direitos sociais

com pontos de informaçom e denún-

cia, o que lhes fai estar em contato

com as pessoas que som demandan-

Para RBU Compostela
“umha cidade nom
pode ter umha
renda básica, tem
que ser, no mínimo
um estado”

A proposta de
trabalho garantido
procura pôr nas
maos das
administraçons a
contrataçom de
pessoas para a
realizaçom de
trabalho

A Renda Básica das
Iguais contaria com
um fundo comum que
pretende diminuir
progressivamente a
parte individual e
desenvolver projetos
comunitários

Protesto dos coletivos Os Ninguéns e a Rede de Solidariedade Popular
em Vigo, diante da Delegaçom da Junta da Galiza. 
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tes e beneficiárias das rendas míni-

mas de inserçom e que recorrem aos

serviços sociais. Assim, Bayona explica

que “algumhas reivindicaçons primei-

ras de cara a essa RBis passam por me-

lhorar a Risga, para que passe a atingir

a quantidade de um salário mínimo e

finalizar com as suas contrapresta-

çons”. A Baladre denuncia também o

labirinto administrativo que o atual

sistema implica para as pessoas de-

mandantes de umha Risga, assim

como as relaçons de dominaçom e

controlo que se estabelecem entre os

serviços sociais do estado e as pessoas

beneficiárias da Risga, que vem a sua

vida totalmente exposta.

desde os centros de poder
O facto de que os centros de poder

económico globais, como o Foro de

Davos, estejam a debater sobre a via-

bilidade de umha renda universal

pode fazer suspeitar que, num futuro

nom mui remoto, comecem a implan-

tar-se. Porém, se nom houver uma mu-

dança no rumo de entidades como a

Uniom Europeia, todo parece indicar

que esse modelo de renda básica nom

será próximo dos modelos que se

estám a debater do ponto de vista da

construçom de umha vida digna para

as classes populares, senom que dará

resposta às necessidades de umha

nova fase do capitalismo.

pROJetOs pilOtO pOlO mUndO /

N
os últimos anos te-

nhem-se realizado

a nível global ex-

perimentos arre-

dor da renda básica mas nen-

gum deles se trata realmente de

umha renda universal, incondi-

cionada ou de umha quantidade

suficiente para umha vida digna.

Estas experimentaçons costu-

mam procurar os efeitos que

terá na relaçom das pessoas com

o trabalho assalariado, mas en-

contram-se longe dos objetivos

fixados por quem defende este

modelo a partir da esquerda.

Em janeiro de 2017 foi lan-

çada umha iniciativa financiada

polo estado na Finlándia, país

governado por umha coligaçom

de partidos direitistas. Nesta ex-

perimentaçom fôrom substituí-

dos todos os subsídios e presta-

çons por umha quantidade fixa

mensal para um grupo experi-

mental de pessoas: umhas 2000

demandantes de emprego de 25

a 58 anos escolhidos ao acaso

receberám 560 euros por mês

durante dous anos. No fim des-

tes dous anos, o governo consi-

derará generalizá-la a toda a po-

pulaçom com o objetivo de

substituir o conjunto de presta-

çons e subsídios.

Outro projeto na Europa de-

senvolve-se nalgumhas cidades

dos Países Baixos, como

Utrecht. Nesta vila umhas 250

pessoas, desempregadas ou be-

neficiárias de rendas mínimas,

fôrom divididas em cinco gru-

pos, contando cada um com

condiçons diferentes. Assim,

existe desde um grupo que con-

tinuará com as mesmas condi-

çons que impóm o estado atual-

mente até outro que receberá

960 euros mensais por adulto

ou 1300 euros por lar de jeito

incondicional. Os outros grupos

tenhem condiçons intermédias.

Os projetos-piloto sobre ren-

das básicas nom som monopólio

da Europa. Em Namíbia, nos

anos 2008 e 2009, desenvol-

veu-se umha renda básica com

contributos económicas a umha

comunidade namíbia de cerca

de 1000 pessoas. As entidades

que lançárom este projeto, que

nom tivo apoio do governo na-

míbio, afirmam que se consta-

tou umha maior escolarizaçom,

umha melhoria na segurança ali-

mentar e a criaçom de micro-

empresas. Após a finalizaçom

deste projeto, as entidades orga-

nizadoras pagárom umha quan-

tidade menor mensal até 2012.

Também na Índia houvo expe-

rimentaçons desde 2011 em

vilas rurais com a finalidade de

melhoras as condiçons de vida

em matéria de alimentaçom, de

saúde e de educaçom.

Porém, o exemplo mais polé-

mico é o vigente no Alasca.

Neste estado dos EUA, foi lan-

çado o Alaska Permanent Fund,

umha forma particular de renda

básica com umha quantidade

que ronda os 2000 euros anuais.

Este dinheiro procede do capi-

tal que gera a exploraçom mi-

neira e petrolífera no estado,

tratando-se entom de umha

renda financiada por umha ati-

vidade extrativa que nom pode

perdurar no tempo.

A experimentar com
as rendas básicas

Denuncia-se a
relaçom de
dominaçom e
controle da
administraçom
com as pessoas
beneficiárias da
Risga e outras
prestaçons sociais
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À
espera de que a Junta da

Galiza publique um de-

creto que limite a expan-

som do eucalipto, do qual

já publicou um rascunho, associaçons

de produtores florestais estám a orga-

nizar umha oposiçom perante a possi-

bilidade de que essa nova norma im-

peda a nova plantaçom de eucaliptais

nos seus terrenos. Concelhos como o

de Castroverde som um dos focos

deste tipo de oposiçom.

Pedro Alonso, integrante da recém-

criada Assembleia Galega contra a Eu-

caliptizaçom, indica que essa proibi-

çom para a plantaçom de eucalipto em

vários concelhos da província de Lugo

que aparecia no rascunho do decreto

correspondem-se com umha proibi-

çom aos concelhos que nom contam

com planos de montes integrados no

Plano Florestal. Assim, Alonso acres-

centa que após um mapeio realizado

por engenheiros resultou que tales

concelhos inserem-se numha banda

que vai dos Ancares até sul-oeste da

província de Lugo. “Esta é umha zona

em que houve umha expansom do Eu-

caliptus nitens”, salienta Alonso.

O ativista da Assembleia contra a

Eucaliptizaçom acrescenta que “nessas

zonas nos últimos 20 anos deu-se um

fenómeno de abandono de terras

agrárias, em concreto de pradarias de-

dicadas a exploraçons leiteiras, o que

deu lugar a plantaçons de eucaliptos.

Ademais, nestas zonas há um conjunto

de proprietários com superfície de eu-

caliptos maior do que a meia no resto

de territórios galegos. Se estas planta-

çons tenhem um rendimento de 8.000

euros por hectare cada 10 anos, estes

proprietários terám uns rendimentos

mais altos pois contam com superfí-

cies de eucalipto de entre 10 e 15 hec-

tares”.

a expansom do ‘e. nitens’
A espécie que até o de agora foi a pre-

ferida na indústria pasteira e que se

propagou especialmente pola costa

atlântica e pola Marinha foi o Eucalip-

tus globulus, umha espécie florestal ori-

ginária da Tasmânia. Porém, nos últi-

mos anos está a se estender polas

comarcas do interior o Eucaliptus nitens,

espécie procedente da Austrália e cuja

presença nos montes galegos começou

na década de 80 devido ao interesse

das indústrias de pasta de papel.

Porém, foi a partir dos começos deste

século XXI quando a propagaçom

desta nova espécie polo território ga-

lego se fijo mais notória.

A expansom do E. nitens tem a ver

com a sua resistência à geada, o que

permite o seu crescimento nas comar-

cas do interior, e a um inseto que está

a causar danos nas plantaçons de E.

globulus, especialmente em zonas que

superam os 200 ou 300 metros de al-

tura. Tal inseto, que se considera a

principal praga do eucalipto na atuali-

dade, é o Gonipterus scutellatus.

Ainda que as associaçons de produ-

tores de madeira e a indústria pasteira

vem nesta nova espécie de eucalipto o

futuro da exploraçom, há cifras que

ponhem em causa a sustentabilidade e

o rendimento económico do E. nitens.

Da Assembleia contra Eucaliptizaçom

alertam de que a produçom por metro

cúbico de maneira é menor no E. nitens

do que no E. globulus e que a ratio lig-

nina/celulosa é maior no E. nitens.

Assim, Pedro Alonso indica que “se

calcula que para produzir o que pro-

duz umha tonelada de E. globulus ne-

cessitam-se duas toneladas de E. nitens.

Ademais, os processos extrativos som

diferentes e isto pode implicar a utili-

zaçom de novos produtos químicos

dos quais desconhecemos o seu im-

pacto nas varreduras”.

Circuito da madeira
O eucalipto é umha espécie cujas

quendas de corte costumam realizar-

se cada 10 ou 12 anos. Há associaçons

de grandes produtores, como a Pro-

magal, que negociam acordos de pre-

ços com entidades como Norfor, a fi-

lial florestal da ENCE. “Nestes casos

costuma-se vender por 35 euros a to-

nelada, mas pode chegar aos 40

euros”, aponta Alonso. No caso de pe-

quenos produtores, a venda da ma-

deira cortada de eucalipto fai-se atra-

vés de intermediários que depois lha

vendem a Norfor. Neste casso os pre-

ços aos que vendem os pequenos pro-

prietários som mais baixos. Estas cifras

correspondem-se com a produçom do

E. globulus, os preços de E. nitens pode-

riam ser mais baixos devido ao seu

menor rendimento.

Eucaliptos que
medrárom sobre
terras agrárias
A superfície de eucalipto está a medrar por cima do
previsto no Plano Florestal 1992-2032. Esta é
umha espécie cujo aproveitamento fundamental é a
produçom de pasta de papel, indústria que na Galiza
está nas maos de ENCE

A expansom do
‘Eucaliptus nitens
tem a ver com a
sua resistência às
geadas e a um
gorgulho que está a
ser umha perigosa
praga para o
‘Eucaliptus globulus’

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

ESPÉCIES FORÁNEAS /
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Um plano feito para nom cumprir-se

O
Plano Florestal da Ga-

liza (PFG), do ano

1992, é um documento

básico que pretendia es-

tabelecer um modelo florestal a longo

prazo. Porém, desde os primeiros mo-

mentos da sua vigência a administra-

çom galega pouco fijo polo seu desen-

volvimento. O PFG marcava umha

meta em que o reparto de espécies ar-

bóreas pola superfície galega seria de

219.000 hectares de castinheiro, uns

334.000 hectares de Pinus pinaster e

uns 245.000 hectares de eucalipto. O

ambientalismo denuncia o evidente

incumprimento destas cifras ba-

seando-se na realidade que exponhem

as cifras dos Inventários Florestais Na-

cionais (IFN) que realiza o governo

espanhol. No IFN4, publicado em

2010, os hectares de Pinus pinaster eram

217.281 e os de soutos e vidueiras uns

46.455. Neste mesmo inventário en-

contram-se uns 248.169 hectares de

eucaliptais puros, mas se a esta cifra se

lhe somam os hectares de eucaliptais

mistos, com outras espécies arbóreas,

ascendem a 433.915.

A eucaliptizaçom, promovida polo

governo autonómico desde os anos

80, foi umha das caraterísticas da po-

lítica florestal no nosso país. Outro

dos piares desta política florestal, que

nom pode entender-se desvinculada

da plantaçom de umha espécie piró-

fita como é o eucalipto, é a luita con-

tra o lume. Assim, anualmente os or-

çamentos da Conselharia de Meio

Rural dedicam arredor de 100 mi-

lhons de euros para o programa de

prevençom e luita contra os incêndios.

Estas cifras contradizem o próprio

PFG 1992-2032. Segundo um relató-

rio do Conselho de Contas sobre o pe-

ríodo 2008-2012, um 60% do di-

nheiro público para políticas florestais

era destinado à luita contra o lume,

enquanto o plano florestal contem-

plava o gasto em prevençom de incên-

dios no 13,20% do total do gasto em

políticas florestais.

Eucalipto e lume som duas palavras

que definem a realidade do panorama

florestal galego. Atualmente, a Junta

está a trabalhar na revisom do PFG

mas por parte do ambientalismo nom

se aguarda que haja mudança de rumo

nas políticas florestais. Tampouco se

aguarda que se lhe reclamem às indús-

trias pasteiras que mercam a madeira

de eucalipto, como a Ence, que assu-

mam algum dos custos ecológicos e

económicos que a plantaçom desta es-

pécie provoca no nosso país.

Eucalipto e lume
som duas palavras
que definem a
realidade do
panorama florestal
na Galiza

PLANO FLORESTAL 1992-2032 /
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A
pornografia é, simples-

mente, a representaçom

explícita do sexo que pre-

tende produzir excitaçom

no público (nom só por meios audio-

visuais, ainda que nos centraremos

neles, senom também na literatura,

artes gráficas, cénicas, etc). Porém, se

acudimos ao dicionário esvaece-se de

imediato a neutralidade de tal defini-

çom ao toparmo-nos com a “obsceni-

dade”, quer dizer, com juízos morais,

socialmente determinados, historica-

mente alternantes e, neste caso, estrei-

tamente ligados à repressom e ao tabu

a respeito da sexualidade.

O tema complica-se e a polémica

que o envolve provoca debates contro-

vertidos também dentro dos feminis-

mos. O lugar comum de que o “porno

é machista”, ainda que em geral poda

resultar adequado, tem certo parale-

lismo com a focagem que mesma crí-

tica deita a respeito do reggaeton ao

tempo que se óbvia ou dilui a denún-

cia do machismo noutros géneros mu-

sicais. Em ambos casos, existe umha

inclinaçom ideológica estrutural que

converte as lentes moradas numha

lupa, concentrando a luz num ponto

concreto e deixando fora do foco o

resto do panorama visual. O problema

deste fenómeno, ademais do reforço

de esquemas discriminatórios e do es-

tigma (considerado o pior do seu tra-

balho polas próprias atrizes, segundo

o estudo de há mais de 10 anos arre-

dor do porno da investigadora Mi-

reille Young), é a perda de perspetiva

que implica pedir a proibiçom ou cen-

sura do cinema pornográfico e nom a

do cinema de Hollywood.

Esta lógica nom implica umha de-

fesa da milionária indústria pornográ-

fica, dentro da que se produzem vio-

laçons e abusos (“Quem veja Garganta

Profunda está a ver umha violaçom”,

declarava Linda Lovelace), onde exis-

tem trata de mulheres com fins de ex-

ploraçom sexual, da que se lucram es-

pecialmente os homens e que oferece

umha representaçom da sexualidade

objetificadora e misógina, transfoba,

racista… e dirigida ao homem. O im-

portante é entender que o porno que

conhecemos maioritariamente é deste

jeito porque se inscreve dentro da

aliança patriarcado-capitalismo, mas

nom é inerentemente assim; ao igual

que o cinema convencional nom tem

porque ser machista, apesar de Woody

Allen, Bertolucci e Marlon Brando ou

de que ainda agora poucos filmes su-

perem o limitado Test de Bechdel; ou

que ganhar-se a vida como costureira

nom tem porque implicar sempre ser

escrava numha das subcontratas deslo-

cadas de Inditex. O importante é ter

presente que o problema real em

canto à sexualidade adolescente é a

falta dumha educaçom precoce, de

qualidade e sem preconceitos, e

porno feminista? O prazer é nosso
carmen vilas

“O sexo é algo demasiado complexo,
demasiado importante, como para
deixá-lo em maos de Rocco Sifredi”.

Erika Lust



junho de 2017  novas 15

corpos

nom a proliferaçom do porno, que

só pode mal-educar pola ausência

desta.

perspetivas alternativas
Em palavras da atriz, pornógrafa, per-

former e educadora sexual Annie

Sprinkle “a soluçom ao mal nom é

proibir o porno, senom fazer melho-

res filmes”. Existem alternativas, e

nom nascêrom agora. Já na década de

‘80 a atriz porno e feminsta Candida

Royalle fundou Femme Productions

com o objetivo de produzir conteúdo

através dumha perspetiva diferente

(com, por exemplo, cenas de parelha

onde ela estabelece limites e exige ne-

cessidades dum jeito que, ainda agora,

é difícil de topar mesmo na represen-

taçom de relaçons sexo-afetivas de

produçons audiovisuais convencio-

nais). Já no ano 1989, Royalle,

Sprinkle e Verónica Vera, entre outras,

assinavam Postoporn Modernist, um ma-

nifesto que advogava por umha ati-

tude positiva cara ao sexo. O pós-

porno, como movimento cultural, é

segundo Paul Preciado “um processo

de empoderamento e reapropiaçom

da representaçom sexual” onde as mi-

norias tomam o controlo para cons-

truir as suas próprias subjetividades,

questionando os mecanismos de ob-

tençom do prazer e o discurso domi-

nante a respeito das categorias de gé-

nero e da sexualidade.

Atualmente, é preciso diferenciar

entre certos termos que parecem asso-

lapar-se mas nom som trocáveis. Por

umha parte, o “porno das mulheres”,

do que a maior representante é Erika

Lust, foca-se em produzir conteúdos

dirigidos a elas, que ao ir-se desfa-

zendo aos poucos da repressom sexual

(sim, já nos masturbamos!) vam de-

mandando mais material e criando

assim um nicho de mercado especí-

fico. Segundo dados de Pornhub, dia-

riamente 60 milhons de mulheres

consomem porno, e preferem conteú-

dos com mais contexto e argumento.

Segundo um estudo da revista Marie

Claire, em geral mostram preocupaçom

polo trato da indústria pornográfica

cara as mulheres e polos estereótipos

reproduzidos. Ainda que existem ini-

ciativas interessantes, como a serie X

Confessions de Erika Lust, na que se

leva ao ecrám as fantasias secretas que

lhe escrevem mulheres reais e anóni-

mas, esta ótica é insuficiente. Ademais

do limitado dos seus objetivos, a sua

denominaçom resulta problemática,

pois pode derivar facilmente na per-

petuaçom  de roles tradicionais, este-

reotipando a sexualidade das mulhe-

res, que pola contra é muito

heterogénea: ou será que todas quere-

mos ver cenas de sexo suave e cari-

nhoso em cores pastel?

Por outro lado, o “porno ético”,

termo instaurado pola pornógrafa fe-

minista e educadora sexual Tristan

Taormino, centra-se mais no que su-

cede detrás das câmaras que próprio

produto final, ainda que tampouco o

deixe de lado. Assim, produz-se de

jeito legal, baixo condiçons justas com

um salário digno, respeitando os direi-

tos laborais e os limites, necessidades,

preferências e bem-estar das pessoas

envoltas, especialmente das atrizes,

assim como valorando as suas achegas

e pondo ênfase nos cuidados.

Um passo além, o “porno feminista”

surde de aplicar a perspetiva feminista

de jeito transversal em todo o pro-

cesso de produçom, juntando os obje-

tivos do porno ético com a questom

da agência das mulheres em todos os

estádios do processo (guiom, produ-

çom, realizaçom, atuaçom…) e com a

questom da visibilidade, do trata-

mento nom discriminatório e da re-

presentaçom da diversidade de sexua-

lidades, orientaçons, identidades,

corpos e práticas. Assim, dumha ati-

tude positiva cara ao sexo, até as prá-

ticas mais extremas do BDSM som

fantasias feministas válidas, em tanto

sejam consensualizadas e se represen-

tem explicitamente como tal.

Em palavras de Tristan Taormino, o

“porno feminista está dedicado à

igualdade e à justiça social. O seu ob-

jetivo é empoderar a quem atua atra-

vés de práticas laborais éticas e a quem

o vê através de representaçons da se-

xualidade que difiram da norma, ex-

pandindo as ideias sobre o desejo, a

beleza, a satisfaçom e o poder”.

A diversidade existente atinge desde

as propostas queer de Shine Louise

Houston (Pink&White Productions) e

Jiz Lee ou as artísticas produçons de

Vex Ashley com Four Chambers, pas-

sando polos filmes de guiom elabo-

rado como Marriage 2.0 de Paul Deeb

ou a paródia kitsch Queen Bee Empire de

Samuel Shanahoy, até o projeto de

Dirty Diaries de Mia Engberg finan-

ciado polo governo sueco. Ademais de

ser Linda Williams, para investigar

tanto a nível de produçom como de

critérios guia do porno feminista,

pode-se começar polas páginas dos

pioneiros Feminist Porn Awards fun-

dados em 2006 em Toronto ou os Po-

rYes Awards (Berlim, 2009), assim

como do festival itinerante da Muestra

Marrana (Barcelona, 2007) ou dos se-

minários Feminismo Porno Punk

(Donostia. 2008). Como se leva este

discurso à prática e quais som os re-

sultados destas teorias? A melhor

forma de conhecer a resposta é…

vendo muito porno!

Annie Sprinkle:
“a soluçom ao mal
nom é proibir o
porno, senom fazer
melhores filmes”

Annie Sprinkle, Beth Stephens, Paul Preciado
num encontro em 2013 em Madrid

O pós-porno é
segundo Paul
Preciado “um
processo de
empoderamento e
reapropiaçom da
representaçom
sexual” onde as
minorias tomam o
controlo para
construir as suas
próprias
subjetividades
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Desde o 2015, os
contratos das trabal-
hadoras de escolas

infantis na província de Pontevedra albergam umha
cláusula que só se ativa no caso das que realizam

substituiçons. A consequência desta cláusula nos pe-
ríodos em que o centro fecha, como em verao ou
natal, é que as trabalhadoras substitutas som cessa-
das. Nesse tempo, quedam reduzidas a um limbo
onde nem podem cobrar o salário nem ir ao paro.

“Aplicam-nos umha cláusula cuja
finalidade é privatizar o serviço”

DISCRIMINAÇOM LABORAL /

P
erdemos ante os julgados”,

sustém Mónica, a única tra-

balhadora das escolas infan-

tis da província de Ponteve-

dra que decidiu demandar à empresa

por umha cláusula no seu contrato

que lhe resta direitos por simples-

mente fazer substituiçons.  Essa cláu-

sula começou a aparecer nos contratos

realizados na província pontevedresa

a partir de janeiro de 2015, quando as

trabalhadoras passárom de depender

do Departamento de Política Social à

Agência Galega de Serviços Sociais.

Nessa época, Susana Figueroa conver-

teu-se na nova chefa de serviço de

coordinaçom administrativa.  

Cumpre lembrarmos que Figueroa

saltara à cena mediática em julho de

2016, quando declarou em qualidade

de testemunha  perante o julgado de

Instruçom número 7 de Vigo no

marco da ‘operaçom Patos’, que inves-

tiga umha trama de suposta corrup-

çom na adjudicaçom de contratos pú-

blicos, que suma meio cento de

políticos. Na sua declaraçom, Figue-

roa, negou ter visto irregularidades na

adjudicaçom de cursos de formaçom a

Aulatel. 

As trabalhadoras das escolas infantis

acusam-na de “fazer umha leitura di-

ferente dos contratos” do resto de ter-

ritórios com total impunidade. Expli-

cam como o subdiretor de pessoal,

Eduardo Mato, sabe desta interpreta-

çom que só tem lugar na província de

Pontevedra e os problemas que acar-

reta ao pessoal a posta em marcha

desta cláusula mas que, embora, nom

faz nada. “Nom querem enfrentar-se

entre si”, apontam. 

“a cláusula é cousa de todas”
A cláusula diz o seguinte: “durante o

período de feche da escola infantil o

presente contrato fica suspendido, fi-

cando exoneradas as partes contra-

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

A empresa reagiu
à denúncia das
trabalhadoras
incorporando a
cláusula na província
de Ourense como
represália

Trabalhadoras das escolas infantis de Ponte Vedra
zélia garcia
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tantes das suas obrigas recíprocas

de trabalhar e remunerar o trabalho

durante o dito período”

Na prática, implica um recorte de

direitos para as trabalhadoras que rea-

lizam substituiçons frente as trabalha-

doras fixas. “As trabalhadoras que cui-

damos das crianças nas escolas infantis

nom vamos trabalhar em semana santa

e natal”, di Clara.

“Nesses períodos nom há férias para

o pessoal, as fixas simplesmente nom

trabalham e polo de agora nom se lhes

desconta”, continua a explicar Clara,

“mas ás substitutas ativa-se-lhes essa

cláusula que tenhem no contrato”.

Deste jeito, anula-se-lhe a relaçom la-

boral e se gerárom vacaçons, “quítam-

lhas”. Boa parte das vezes “obrigam-te

a colher as vacaçons por adiantado” e,

se nom as geraste, recebes a mensa-

gem de Tesouraria conforme o cesse. 

Clara assinala que esta é umha cousa

“de todas e de todos” e adverte do ca-

rácter perverso que pode ter a cláu-

sula. Chamam-nas a trabalhar até que

geram polo menos um ano e entom

baixam a lista quatro meses com o

cobro do paro mas, com esta suspen-

som do contrato que articula a em-

presa, houvo umha trabalhadora à que

mandárom ao final da lista sem o

cobro do subsídio por desemprego.

“Para a empresa trabalha o ano mas

para o Inem nom, devido aos cesses,

polo que também neste tempo estivo

sem trabalhar e sem  cobrar o subsídio

polo paro”. 

Represálias às trabalhadoras
Tanto Mónica como Clara lamentam

que essa trabalhadora nom decidisse

demandar à empresa. “Existe muito

medo”, sustenhem. No 2016 denun-

ciárom a discriminaçom e poucos

meses depois, como resposta, a cláu-

sula foi incorporada também à provín-

cia de Ourense. “Se trabalhas na Co-

runha ou em Lugo nom tes a cláusula

mas na província de Pontevedra e Ou-

rense sim”, apontam, “todo um dispa-

rate!”. 

Eva, trabalhadora fixa, indica como

na hora de juntar-se e denunciar ante

a Direçom da Funcom Pública esta

discriminaçom entre as trabalhadoras

acumulam-se os obstáculos. “Quando

denunciei acusárom-me de querer

mais direitos que as fixas”, assinala

Mónica, “fum a única em demandar

porque diziam que nós sabíamos o

que assinávamos ainda que nom se

nos explicasse nada nem existisse da-

quela nenhum precedente”. 

“Ao perder o caso de Mónica, o

resto botou-se atrás”, di com mágoa

Clara. “E na hora de demandar um

conflito coletivo, os próprios sindica-

tos dérom-nos as costas”. Relatam

como lhe apresentárom o caso à CIG,

CIS, UGT e CCOO e o resultado “foi

vomitivo”. 

“Mandamos um escrito e o primeiro

que nos dim é que o voltemos escre-

ver porque nom estava bem formu-

lado”, explica Mónica ainda zangada.

“O presidente do comité foi o pri-

meiro em inchar peito na reuniom

que mantivemos e em dizer-nos que

isto nom era um galinheiro e que nom

seguíssemos protestando”, acrescenta

Clara. Ainda que sentem o abandono

do apoio sindical e das companheiras,

negam-se a estar caladas ou deixar de

pelejar. 

privatizaçom do serviço
Na raiz do conflito encontra-se o facto

de que a maioria  dos centros infantis

públicos fecham durante as vacaçons

de natal, semana santa e verao. As

crianças que, por diversos motivos,

continuam acudindo a este serviço

acostumam ser derivadas a centros de

gestiom privada. “É o caso de ‘Gota de

leche’ em Vigo e da escola infantil do

edifício administrativo do Campo

Longo, em Pontevedra”, explicam. 

“Nesse período, em que se nos fai o

cesse ou obriga a colher vacaçons, tra-

balham os centros de gestiom privada

que contratam o seu próprio pessoal”,

relata Mónica com indignaçom. “As

escolas infantis públicas fecham por-

que nom lhes convém economica-

mente”, especifica Clara, “mas este é

um serviço que nom tem que dar

lucro todos os dias do ano”. 

As trabalhadoras negociárom com o

secretário geral de pessoal, Eduardo

Mato, a possibilidade de que nestes

períodos de vacaçons se rotasse a

abertura entre os diversos centros pú-

blicos existentes e nom os de gestiom

privada. “A dia de hoje ainda nom sa-

bemos nada”, aponta Eva. “Aqui o que

sucede é que a nossa chefa provincial,

Figueroa, está a pôr a prova com nós

o caminho cara a privatizaçom total”,

explica Mónica, “polo que agora que-

remos concentrar-nos em conseguir

que as escolas públicas abram nessa

época e buscar a aliança com as maes

e pais”. 

Todas elas sabem que a luita vai ser

dura mas Mónica sustém com firmeza

que “é umha luita para todas e todos”.

Indica que “nom me tenhem que

apoiar todas as minhas companheiras,

ainda que gostaria disso, porque sei

que também luito por elas”. Eva acres-

centa, “a empresa fomenta que nos pe-

lejemos entre nós e é algo que nom

podemos consentir”. 

“Nesse período, em
que se nos fai o
cesse ou obriga a
colher férias,
trabalham os centros
de gestom privada
que contratam o seu
próprio pessoal”

“A diferença entre as
trabalhadoras fixas e
as temporárias só
deveria estar na
antiguidade e esta
é umha luita que
estaremos deixando
escapar”
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A precariedade e o
maltrato no serviço
de oncologia do

Complexo Hospitalário Universitário de Compostela
(CHUS) marcou o tratamento de quimioterapia de

María Freire por mor dum cancro de peito. María rei-
vindica a humanizaçom do espaço e a dotaçom de
recursos materiais e pessoais para que mais nin-
guém tenha que viver um processo de cura como
um castigo. 

“Sentim-me como um objeto ao
que lhe vam meter um chute”

MALTRATO NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA /

D
urante horas, María fica

sentada numha cadeira

rígida numha sala sem

luz natural nem fontes

de água. Aguarda o passo das horas até

que pronunciem o seu nome. Ás vezes

espera duas horas, outras quatro.

“Houvo quem chegou às seis”, di.

Mira ao seu lado. Com o passo do

tempo, o ambiente vai-se carregando

até resultar “muito desagradável”.

Entre estas condiçons permanece na

sala de aguarda do serviço de oncolo-

gia do Complexo Hospitalário Univer-

sitário de Compostela onde recebe o

seu tratamento de quimioterapia. “O

tratamento já é mui doloroso e topar-

se o serviço nestas condiçons...

afunde-te”. María Freire é umha das

30.120 doentes que passárom polas

instalaçons oncológicas deste hospital

entre o 2014 e 2015, segundo os

dados facilitados pola Associaçom de

Pacientes do CHUS ao que pertence.

A espera começa desde o primeiro

momento em que umha pessoa chega

ao serviço. “Aguardas meia hora para

a analítica e arredor de duas horas e

meia para entrar a consulta”. Aponta

a que ultimamente estám a descentra-

lizar as analíticas aos centros de saúde

mas considera esta “umha soluçom

parcial”.  As colas nom rematam aí. Na

hora de acudir à farmácia, as doentes

aguardam num espaço sem janelas. “A

profissional aparece e todo o mundo

se acumula para dar-lhe o papel e se

te despistaste, volta começar”. 

María Freire considera-se umha pes-

soa autossuficiente mas sempre preci-

sou umha acompanhante para acudir

ao serviço de oncologia. Primeiro, di,

“se nom tés umha pessoa que che

saque psicologicamente de aí acabas

chorando numha esquina”. Mas tam-

bém cumpre ter umha acompanhante

que poda, por exemplo, vigiar que

nom se che passe o turno de consulta

enquanto fás cola na farmácia. 

Umha das razons da angustia que

sentem as doentes topa-se também na

carência de ajuda psicológica em todo

o processo. Nom tés umha psicóloga

com a que podas digerir a má notícia

nem com a que seguir o teu processo

de cura. “Se curo dum cancro mas o

processo causou em mim umha

doença psicológica é que nom houvo

um bom tratamento”, assinala María.

Para ela, a soluçom passa pola ime-

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

“Se curo dum cancro
mas o processo
causou em mim
umha doença
psicológica é que
nom houvo um bom
tratamento”

De esquerda à direita: María Freire, Fernando Abraldes e Gloria Chousa
charo lopes
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A
Valedora do Povo e a gerência do hospi-

tal fecham a porta às demandas sociais

com o mesmo gesto. O silêncio é a res-

posta das demandas realizadas pola asso-

ciaçom de pacientes do CHUS sobre a precariedade

do serviço de oncologia do hospital de dia do centro

clínico de Compostela.  “Pedimos que se reduzam as

listas de aguarda ou que as salas cumpram com os

standards de qualidade”; aponta o presidente da as-

sociaçom Fernando Abraldes que critica que quase

um ano depois da demanda assinada por 28 doentes

“o resultado é a nada”. 

O de oncologia nom é o único serviço que se topa

numhas condiçons precárias no CHUS. María Freire

conta, por exemplo, como nunca lhe ofrecêrom ser-

viço de fisioterapia após a cirurgia que recebeu a raiz

do cancro de mama. “Se nom fás fisioterapia a cica-

triz endurece-se e isso doe muito”. 

“Só há 30 fisioterapeutas em toda a área sanitária

pública de Compostela”, aponta Gloria Chousa, que

também forma parte da associaçom.  “E só há umha

pessoa psicóloga para todo o hospital!”, exclama.

Gloria explica como as experiências som mui duras

a nível emocional e lamenta que o sistema sanitário

se encontre “nestas condiçons”.  “E logo presumem

de lei de morte digna! Se nom som capazes de fazer

umha boa gestiom, que demitam!”. 

Fernando considera que a gestiom do CHUS fai

águas por todas partes. Coloca como exemplo o ser-

viço de urgências onde só há umha ambulância nom

medicalizada para levar as pacientes ao seu domicílio

nos fins de semana. “Tenhem que esperar até três e

quatro horas para voltar às suas vivendas”, sustém. 

As três coincidem ao vincular a má gestiom do

CHUS com um sistema sanitário galego que conti-

nua a usar as famílias como recurso, sobre todo as

mulheres. “É umha forma gratuita para o sistema pri-

vatizar a sanidade à custa delas”, sustém Fernando,

um dos críticos de que nom existam centros sócio-

sanitários onde podam permanecer as doentes que

precisam de ajuda sanitária nom urgente. “A funçom

da sanidade é curar e nom só fisicamente senom

também psicologicamente”, relata María que consi-

dera que o sistema sanitário deve encarregar-se de

“devolver à sociedade a doente em condiçons dignas

para reincorporar-se à sua vida”. 

Como pacientes consideram-se a peça fundamental

do sistema de saúde. “Sem pacientes a quem tratar,

nom há profissionais”, apontam, “a nossa experiência

é irrefutável e por isso nom querem que existamos”.

O serviço de atençom às pacientes topa-se reduzido

a um aplicaçom telemática para que “apenas haja

contacto com as pessoas”. Nom solucionar os pro-

blemas das cidadania que se topa enferma é um in-

centivo para a sanidade privada, critica Fernando

Abraldes que também considera que o atual sistema

sanitário fomenta que as doentes “procurem melho-

ras pola porta de atrás favorecendo o caciquismo sa-

nitário”. Para trabalhar na melhora do sistema de

saúde, “cumpre contar com a voz das doentes”. Por

isso, pidem que associaçons de pacientes como a que

ele preside podam formar parte dos órgãos de con-

trolo da gestiom sanitária. “Como nom vamos ter voz

num sistema do que formamos a base?” 

“O sistema fomenta o
caciquismo sanitário”

CaminhO da pRivatiZaçOm da sanidade

diata humanizaçom do sistema sa-

nitário. “Humanizar o espaço, o trato...

sentir que vamos curar e que nom

vimos a ser castigadas” e com um

gesto de raiva acrescenta “cheguei a

sentir-me como um objeto ao que lhe

vam meter um chute”. Algo que, man-

tém, nom devemos consentir como so-

ciedade. 

“precisamos de humanidade”
As profissionais da saúde também so-

frem as carências dum sistema cada

vez mais precarizado em recursos ma-

teriais e humanos. As condiçons nas

que trabalham afetam à qualidade do

serviço e, nesta lógica, “se umha mé-

dica está frustrada nom vai poder

fazer bem o seu trabalho”. Tal e como

está estruturado o serviço sanitário,

amiúde as profissionais tenhem que

fazer de psicólogas. “E por vezes há

umha profissional que é mui boa on-

cóloga mas mui má comunicadora” e

isso fai-te botar muito de menos a ne-

cessidade da humanizaçom de todo o

sistema sanitário. “Semelha que o

nosso sistema de saúde nom admite

que tenhamos sentimentos e só quer

engolir-nos numha engrenagem”. Por

isso, insiste, em que as melhoras som

possíveis. “Achegar humanidade é pos-

sível e é bom tanto para as trabalha-

doras como para as doentes”. 

María insta a caminhar cara a um

sistema sanitário mais humano, pró-

ximo e baseado no cuidado das pes-

soas. Na sua cabeça guarda múltiplas

propostas. “E se som as profissionais

as que se achegam às pacientes e nom

temos que ir nós como bolas de ténis

de mesa?”, pergunta-se ao mesmo

tempo que lamenta o vazio em que cai

a experiência de todas as pessoas que

um dia fôrom doentes. 

“O sistema sanitário
deve encarregar-se
de devolver à
sociedade a doente
em condiçons dignas
para reincorporar-se
à sua vida”
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Queremos achegar-nos à figura
de Leila Khaled, sobretodo à
tua condiçom de mulher mili-
tante. Como foi a vossa evolu-
çom, como mulheres, dentro
dos movimentos revolucioná-
rios em Palestina?
No começo, quando entramos no mo-

vimento outras companheiras e mais

eu, figemo-lo para provar-nos como

guerrilheiras. Foi durante o caminho,

conforme se desenvolviam as luitas,

que nos demos conta de que éramos

mulheres com uns direitos específicos

por conquistar. De que estes eram

umha parte de todos os direitos huma-

nos, mas que nos correspondia a nós

ganhá-los. Por isso, durante anos tra-

balhamos para estabelecer a ideia de

que a mulher nom só merece os mes-

mos direitos que o homem, mas tam-

bém os mesmos deveres na luita, pois

sente a opressom, exploraçom e ocu-

paçom. Demonstramos que à explora-

çom comum se somava a que exercia

o Patriarcado. Assim, acompanhamos

a luita nacional, socialista, com a luita

contra a opressom de género; e tam-

bém figemos compreender que a so-

ciedade nom será livre sempre que

fique algum tipo de discriminaçom,

polo que os direitos das mulheres

nom serám alcançados durante a

“Culturalmente, às mulheres, acima de
todo, nom se nos permite ser líderes”

E
stamos em Barcelona. É
sábado 13 de maio e na
primeira hora da tarde o

calor abafante apenas deixa res- pirar. Leila Khaled vem de umha
manhá cheia de entrevistas, das quais mais da metade tivérom que
ser canceladas. Está cansada da viagem, mas também causárom

efeito nela as terríveis ameaças que o sionismo verteu sobre a sua
visita à cidade condal. Alegra-se apenas com mencionar Galiza,
onde estivo por primeira e última vez há já mais de 9 anos. “Adorei,
especialmente Compostela”. Por esse mesmo motivo queremos
dar a conhecer quem foi Leila Khaled e o precedente mundial que
marcou a histórica revolucionária.

antia balseiro

leila
Khaled

durante
a entrevista.

raquel rei

As que estamos
a luitar polas
nossas liberdades
procuramo-nos as
umhas às outras
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ocupaçom. Acho que todos os mo-

vimentos de liberaçom nacional deve-

riam ter isto presente e entendo que

tivemos sucesso com o que figemos.

O laicismo tem sido um dos pi-
lares centrais para grande
parte das organizaçons pola li-
beraçom de Palestina. Como
tendes gerido e quais dilemas
principais se vos apresentá-
rom? Qual a vossa alternativa?
No passado, em Palestina conviviam

três religions: judaica, cristá e muçul-

mana, e ninguém se importava polas

crenças alheias. No século XIX, dife-

rentes estados começam a enviar sio-

nistas a Palestina, e com o passo do

tempo damo-nos conta de que a sua

intençom é fazer do judaísmo umha

nacionalidade, umha identidade ci-

dadá, ao contrário do que tinha sido

até essa altura. Começárom a tentar

tirar as e os judeus cara à sua causa, e

simular um conflito religioso. Nós nom

tivéramos que enfrentar isto até que Is-

rael se estabeleceu. As palestinas per-

manecemos unidas perante a invasom,

foi principalmente o medo o que nos

mantivo juntas. Apesar de todo, a nossa

alternativa foi e é educar o nosso povo

na ideia de que nós nom estamos con-

tra o judaísmo, estamos contra os sio-

nistas; contra os que mobilizam as ju-

dias e judeus contra nós. Levou-nos

tempo. Perguntas-me qual é o futuro...

Queremos estabelecer um estado de-

mocrático baseado em iguais deveres,

onde todo o mundo poda viver em paz

e sem politizar a religiom.

O caso de Palestina tem desta-
cado polas suas especiais cara-
terísticas dentro do panorama
internacional de luitas popula-
res, mas sabemos que vos
unem fortes vínculos com ou-
tros povos do mundo, como a
América Latina. Como crescê-
rom esses laços?
O nosso é um caso único, nenhum

povo no seu conjunto foi expulso do

seu próprio país sem ter opçom. Em

América Latina a situaçom foi distinta,

as ameaças e os perigos motivárom à

fugida de muitos e muitas revolucio-

nárias. As que estamos a luitar polas

nossas liberdades procuramo-nos as

umhas às outras. Quando começou a

revoluçom em Palestina, muitos destes

movimentos vinhérom para estabele-

cer relaçons e também para ser treina-

dos. Organizárom-se para ajudar, por-

que partilhavam o objetivo comum da

liberdade e sentiam a opressom no seu

país como nós a sentíamos no nosso.

O Che Guevara ensinara-lhes que a

revoluçom está onde existe qualquer

opressom. Esta é a ideia partilhada

também por Simón Bolívar. Mas ainda

que somos similares na opressom,

nom somos no caso político concreto.

Os movimentos de liberaçom
nacional apresentárom carên-

cias globais no tratamento da
questom de género. Num con-
texto militante tam próximo,
como se desenvolve umha mul-
her e principalmente umha mul-
her com responsabilidades?
Para eles foi difícil aceitá-lo, sobretodo

ao princípio. Naquele momento, na dé-

cada de 70, a guerra civil no Líbano

obrigou-nos a defender-nos. Foi ali

quando os nossos camaradas compro-

várom que as mulheres podíamos luitar

na mesma medida que eles luitavam e

quando começárom a aceitar a nossa li-

derança, através do exemplo na açom.

Um dos homens do que fum responsá-

vel é Fayed Badawi [portavoz para Eu-

ropa da FPLP, presente no momento

da entrevista], eu treinei-no quando era

muito novo, mas ficou contente de ter-

me como responsável. Culturalmente,

às mulheres, por acima de todo, nom

se nos permite ser líderes; compreen-

dendo isto e assumimos que vai levar

tempo mudar esta mentalidade.

A repressom tem diferentes
caras quando ataca mulheres
em lugar de homens. Como
atua isto, no caso palestiniano,
quando falamos de detençons e
brutalidade policial?
No nosso caso, a repressom tratou de

maneira similar mulheres e homens,

Resenha biOGRÁFiCa /

L
eila Khaled nasceu em

Haifa, cidade que tivo

que abandonar aos

quatro anos, fugindo

da invasom israelita. Aos 25

anos, seqüestra um aviom com

a intençom de visibilizar a situa-

çom da Palestina, e ao ano se-

guinte repete-se a açom, que a

FPLP realiza conjuntamente

através doutros três comandos,

resultando assassinado o seu

companheiro.

É membra do Conselho Na-

cional Palestiniano, o órgao le-

gislativo da Organizaçom para a

Liberaçom de Palestina. Nas úl-

timas décadas assumiu um rol

de defesa da luita palestiniana

ao redor do mundo. Várias bio-

grafias relatam a história de

Leila Khaled, que foi muito pa-

ralela à evoluçom da própria

FPLP. Entre elas, podem salien-

tar-se a autobiografia feita junto

com George Hajjar O meu povo

vivirá. Autobiografia dumha revolu-

cionária, e o documentário de

Lina Makboul Leila Khaled: Se-

qüestradora. 

Umha vida de luita
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para eles somos o inimigo. Quando

os israelitas detenhem umha mulher,

habitualmente batem nela, tortura-na,

etc., exercem a mesma brutalidade

que com os homens ou mais. Algum-

has mulheres sofrêrom abortos em

prisom por causa das torturas. Eles

fam-no sendo conscientes das socieda-

des religiosas nas quais vivemos, e uti-

lizam as suas contradiçons. Sabem que

torturar umha mulher é um método

mais de humilhaçom masculina. Tam-

bém, quando um homem fica arres-

tado, utilizam figuras femininas:

“vamos trazer a tua mae para torturá-

la diante dos teus olhos” é muito

comum nestas detençons, e o mesmo

com a companheira, a irmá, etc.,

sabem que os homens se sentem res-

ponsáveis delas.

Em muitas ocasions, quando os
meios falam de ti recorrem ha-
bitualmente a referências esté-
ticas, umha “dama”, umha
“senhorita” ou umha “beleza
revolucionária”. Qual é a ideia
de fundo nisto e qual a tua res-
posta?
É o sistema capitalista, que focaliza no

individual. Tenhem umha ideia da

mulher muçulmana ou árabe em hijab,

carente de direitos e autonomia, etc.

Entom, quando chega a eles alguém

que rompe essa imagem, trasladam o

foco para a sua aparência pessoal, e

deixam à margem aspetos realmente

importantes. Neste sentido, ocorrê-

rom-me várias anedotas. Numha oca-

siom, a umha pessoa que me estava a

perguntar se me considerava umha te-

rrorista acabei por dizer: “Por que me

fás esse tipo de perguntas? E por que

vinheste do teu país entrevistar-me?”.

A única razom que me deu é que eu

era famosa. E isto passa porque nom

naturalizárom que as mulheres pode-

mos ser líderes, e que destaquemos

polas qualidades tradicionalmente atri-

buídas aos homens. Doutra vez, um

jornalista dixo: “Sabes por que a gente

gosta de pessoas como tu ou o Che

Guevara? Porque sodes sexys”. Eu as-

sombrei-me, e perguntei-lhe se real-

mente achava o que estava a dizer, se

ele estava aí diante de mim porque era

sexy ou porque queria entrevistar

umha luitadora.

Por último, supomos que du-
rante os últimos dias desde 6
de maio já foste bastante inqui-
rida sobre a tua greve de fame
e a de outras companheiras e
companheiros. Mas gostaría-
mos de saber como se vive da
tua própria perspetiva os peri-
gos e dificuldades que implica
um compromisso como este.
As greves de fame som o último re-

curso das pessoas presas para comba-

terem a sua reclusom. Todas as que

nos unimos à greve de fame assu-

mimo-lo como umha maneira de visi-

bilizar nom só a greve, senom a nossa

uniom com esta açom conjunta em

que utilizamos as mesmas ferramen-

tas, queremos sentir o mesmo que sen-

tem elas ao estarem presas. É também

simbólico. Queremos aliás que saibam

que as suas e os seus companheiros

fora estám-nos apoiando desta forma.

No meu caso, figem apenas greve de

três dias porque tinha que viajar. Ver

o apoio e a quantidade de pessoas que

se unírom dá-lhes forças para conti-

nuar.

Quando um homem
fica arrestado,
utilizam figuras
femininas: ‘vamos
trazer a tua mae para
torturá-la diante tua’.
Sabem que os
homens se sentem
responsáveis delas

ra
qu

el
 re

i
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O
historiador e militante independentista Antom

Santos reflite sobre a tecnologia e os seus efetos

na sociedade, como a sua progressiva individua-

lizaçom ou a funcionalidade que dessas novas

tecnologias da comunicaçom como mecanismos de controle.

Nesta análise, Santos lembra como os movimentos operários

ou o independentismo tenhem luitado contra a superstiçom

ou o consumismo para reivindicar que a defesa do autocontrole

e a luita contra a adiçom tecnológica teria que formar parte de

um ideário de esquerda transformador. A deriva tecnológica e

o seu porvir pode levar-nos a umha sociedade difícil de imagi-

nar, mas quiçá nom muito diferente da descrita por Aldous

Huxley no seu Admirável mundo novo. página 24

Tecnologias:
amor, índios 
e mosquitos
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B
. é um militante esquerdista que, num im-

pulso superior às suas forças, introduz

cada dia na internet um cumprido re-

conto de costumes, atos e predileçons po-

líticas, permitindo o monitoramento da sua vida in-

teira por parte da polícia e dos serviços secretos; D.

é umha adolescente lastrada polos complexos que

foi suspendendo devagar as relaçons cara a cara, ge-

radoras de desavenças e sofrimentos, para se devotar

de sol a sol a cultivar amizades virtuais, a um tempo

que se trata dos problemas cervicais que causa a sua

adiçom às próteses tecnológicas; H. é um tertuliano

de direitas, preocupado com a segunda transiçom,

que nos debates televisivos perde o fio da polémica,

pois tem a necessidade de consultar em tempo real

a resposta dos seus seareiros pola rede; T. é um

homem de mediana idade que engrossa cada ano o

seu arsenal de aparelhos para praticar sexo solitário,

dirigido por figuras fantasmais que dançam num

ecrã: “muito melhor que com mulheres de verdade”,

confessa num documentário.

Há apenas duas décadas, cenas como estas iam ser

consideradas retalhos dum relato de ficçom esco-

rado ao grotesco. Em 2016, som alguns dos milhei-

ros de fragmentos que componhem a nossa socie-

dade, enchendo a grelha televisiva. Suscitam a

indiferença ou, no máximo, umha triste resignaçom.

A um extremo ou outro do espectro político,

impom-se umha coincidência: alviscamos apenas um

assomo do que está por vir; umha espécie de inde-

fetível destino tecnológico dita que o meio artificial

medre mais e mais até abafar a nossa completa exis-

tência. Conceber um limite a este processo é o pior

dos tabus. A mais inimaginável das utopias.

É doado deduzir que este gigantismo obedece a

um plano, que parte de umha aliança interesseira

das classes dominantes, as elites políticas, e umha le-

giom de pesquisadores amorais só estimulados polo

progresso técnico. Quem desbotar as teses conspira-

tivas, pode pensar que a escravidom moderna se am-

plia num processo impessoal e autónomo, carente

de diligência e apesar de todo omnipotente. Esta hi-

pótese, nom de todo fantasiosa, resulta bem mais

perturbadora.

pensamento subterráneo
De umha maneira ou doutra, umha corrente subter-

rânea, subtraída ao debate, rói os fundamentos do

que considerávamos (mais ou menos criticamente)

umha sociedade. Nos anos 50, o cientista José M.

R. Delgado anunciou-no com claridade: “Pode-se

evitar o conhecimento? Nom se pode! Pode-se evi-

tar a tecnologia? Nom se pode! As cousas seguirám

para a frente apesar da ética, apesar das crenças pes-

soais, apesar de tudo”. Assim justificava os avanços

em lobotomia e implantaçom de elétrodos cerebrais,

impulsionados com especial interesse pola inteligên-

cia estado-unidense. Na altura, servírom para a eli-

minaçom psicológica de ‘anormais’ e dissidentes.

Longe da crueldade, e num dos exemplos sobran-

ceiros de dominaçom doce, muitos neurobiólogos

vivem consagrados à chamada propaganda inteli-

gente, que conduz os hábitos de consumo com estí-

mulos subtis sobre as nossas emoçons e lembranças.

Nem a ditadura mais violenta de antano sonhou

com tal capacidade de controlo sobre os comporta-

mentos da multidom; claro que tampouco nenhum

Amor, índios
e mosquitos

“Por que motivo descer sempre ao nível das
percepçons mais estúpidas e louvá-las como senso
comum? O senso mais comum é o dos
homens adormecidos, que o exprimem roncando".

H. D. Thoreau, Walden ou a vida nos bosques

antom santos
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tirano imaginou que os próprios súbditos figes-

sem passear pola passarela voluntariamente intimi-

dades e fílias, anedotas rotineiras ou opinions sobre

a mais minúscula minúcia política.

Nos mesmos anos em que Delgado e outros cien-

tistas desenhavam a tomada do cérebro, um discreto

pastor protestante, Jacques Ellul, dava a lume A

idade da técnica. Ellul ousou nomear o inominável, e

por isso, apesar de um tom esquisitamente come-

dido e de umha procura confessa da neutralidade,

ainda é um grande desconhecido nas nossas univer-

sidades. A geraçom da pós-guerra medrou baixo o

temor da guerra nuclear e receou dos efeitos desu-

manizadores e da grande produçom e do urbanismo

contemporâneo; este autor francês assinalou premo-

Umha espécie de
indefetível destino
tecnológico dita que o
meio artificial medre
mais e mais até
abafar a nossa
completa existência

nitoriamente que tais manifestaçons eram apenas os

começos. Da guerra, a tecnologia passaria à vida

quotidiana, e desta daria o salto para a intimidade:

“quando a técnica penetra em todos os âmbitos,

mesmo no próprio homem, que vira para ele um ob-

jeto, a técnica deixa de ser objeto para o homem e

vira na sua própria substância; entom nom se situa

já frente ao homem, senom que se integra nele, e

passeninho absorve-o”

Quanto mais peso atingem numha sociedade os

puros indivíduos, desprovidos de dimensom comu-

nitária e entregues a apetites e caprichos, mais agi-

nha avança esta absorçom. Por isso o consumismo -

e a sua versom moderna de apego ao ‘gadget’-

penetra a modo em sociedades ditas atrasadas, e

ainda enfrenta certa desconfiança dos nossos velhos.

Ao domínio dos aparelhos cumpre-lhe este pano-

rama, tam bem descrito polo militante anti-carcerá-

rio César Manzano: “é umha moreia de sujeitos

doentes, encaixotados, passivos, cansados, estressa-

dos, num estado anímico permanente de ansiedade

difusa cuja única saída é o recurso à droga pontual

e desbocada, aos psicofármacos, e a nom pensar na

nossa condena aceite”.

Neste ponto do relato costumam aparecer os que

nos alertam contra o mito da Arcádia e temem os pe-

rigos da idealizaçom dos antergos. Daremos a razom

em parte: com efeito, os nossos avôs e bisavôs aturá-

rom penúrias mais agudas do que as presentes, e uns

níveis de sofrimento que iam estarrecer o mais afou-

tado. Tinham, porém, as defesas psíquicas e as pautas

culturais precisas para enfrentar os desafios de umha

vida terrível. Davam-lhe um senso ao próprio drama,

e daí que jamais se lhes ocorresse adotar, ante as di-

ficuldades, a atitude da regressom infantil.

O ‘pensamento da suspeita’ é parte central do pa-

trimónio da esquerda, umha das melhores heranças

que temos recebido. Ele dá-nos a capacidade de ca-

minharmos dous passos atrás, para ganharmos pers-

petiva, e desvendar entom que, nem todo é o que

parece ser, nem os interesses apregoados som os que

regem a marcha do mundo. É curioso observar

como a intelectualidade crítica, que tem posto em

causa furiosamente as grandes categorias culturais

de Ocidente (com mais gosto polo impacto que polo

rigor), passa de pontas em pés por esta transforma-

çom sem precedentes.

Umha visiom literária
Como costuma acontecer, a literatura deita melhor

luz sobre o problema do que o mais rigoroso dos

ensaios. Há oitenta anos, A. Huxley retratava em

Admirável mundo novo personagens encerrados numha

perpétua minoria de idade, convenientemente ar-

mados de tecnologia e medicaçom psiquiátrica.

sabela iglesias
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Deixaram atrás a maldiçom humana, a liberdade,

e em troca foram premiados com a total segurança

e a administraçom científica de prazeres. Vida “li-

geira, singela, infantil -diz um dos defensores do

novo mundo no romance- sete horas e meia de mí-

nimo esforço e, após a dose de soma [pílulas], os

jogos, a copulaçom sem tasa e o sensorama. Que

mais se pode pedir? [...] Um homem civilizado nom

tem necessidade nengumha de aturar nada que for

desagradável”.

Pouco conta a proliferaçom de ideias -até certo

ponto permitida na nossa sociedade- se nom existe

a vontade que as sustém. Admirável mundo novo des-

creve-nos tam bem por que capta o cerne de um ser

humano indolente, abandonado, tam inapetente da

liberdade como apavorado polos riscos que a sua

paixom acarreja.

Com tal talante, qualquer fedelhar inocente com

trebelhos aditivos resulta em acidentes desastrosos.

Existem utilidades inegáveis das novas tecnologias

no domínio médico, docente, investigador e mili-

tante, ninguém o duvida. Mas requerem firmeza de

ânimo e um deslinde radical da monocultura infor-

mática; o fim da confusom entre meios e fins.

Degradamo-nos ao nos abandonarmos a umha

existência virtual, atravessada polo lercheio e o fin-

gimento. Informaçom nom é amoreamento indige-

rível de notícias, livre expressom nom é direito à in-

júria e o rejoube, como tampouco domínio técnico

é macaqueio lúdico de dispositivos básicos.

A esquerda, que mormente fala a linguagem do

mercado, teme que esta análise ultrapasse os tratados

eruditos e vaia ao encontro dos movimentos popula-

res. Através de slogans tam baleiros como ‘ligar com a

sociedade’, ‘resultarmos atrativos’, ‘aparecermos fres-

cos e dinâmicos’ agocha-se o propósito de nos homo-

logarmos com a concorrência generalizada, o feli-

cismo sem compromisso e o divertimento

deprimente.

movimento obreiro
Nada mais longe da nossa tradiçom do que este des-

leixo. Antes de confrontos diretos contra o estado,

os nossos antepassados significárom-se por enfrentar

a peito descoberto prejuízos muito massivos. O mo-

vimento obreiro atreveu-se a pôr em causa a supers-

tiçom, o abuso da taverna ou o alcoolismo, o que

lhe supujo mover-se de partida em coordenadas tre-

mendamente impopulares; nom cumpre relatar o es-

forço que lhe custou (e lhe custa) ao feminismo vin-

dicar a dignidade e capacidades da mulher; e ainda

vivem milhares de militantes nacionalistas que

podem recordar-nos as burlas e impropérios pade-

cidos ao falarem galego em assembleias estudantis

ou obreiras.

Afirmar portanto que esta reivindicaçom do au-

tocontrolo ‘bate com a maior das hostilidades so-

ciais’ é o mesmo que nom dizer nada. Nom sendo

que se pense que a luita consiste em encher-se a

boca a reivindicar direitos, a um tempo que abdica-

mos de exigirmo-nos a nós mesmos as mais básicas

obrigaçons. No seu tempo, o independentismo in-

terviu com decisom contra a drogadicçom, o consu-

mismo, ou os machismos grandes e pequenos; fenô-

menos que se julgavam perniciosos para a sociedade

e para o nosso movimento. Devêssemos aproximar-

nos ao problema da adiçom tecnológica agora que

está nos seus primórdios.

No romance de Huxley, um indígena conta a um

interventor como os índios da sua tribo, para serem

merecedores da mulher amada, precisam botar

umha manhá inteira a sacharem numha horta, ata-

cados por nuvens de mosquitos mágicos; os bichos

som tam ferozes, os proídos tam dolorosos, que os

mais deles desistem antes de passarem a prova com

sucesso. O civilizado abraia-se de existirem ainda os

mosquitos, insetos que a tecnologia eliminara já, há

muito tempo; e mais se abraia de os índios devota-

rem-se a tais esforços por amor, um sentimento in-

cómodo e gerador de inúmeros problemas “como

todo o que supom compromissos duradouros”. Em

Huxley, como no nosso mundo de capitalismo se-

rôdio, desaparecêrom dúzias de espécies animais; o

amor, arcaico naquela distopia, carrega no presente

com a acusaçom de ser umha cousa muito pesada,

molesta para o cidadao flexível do mercado. Aqui e

ali pervivem os indígenas. A resistência começa -

como bem soubo historicamente o povo galego- por

desconfiar dos generosos presentes do civilizador.

Nós nom temos sítio num mundo tam feliz.

sabela iglesias

Afirmar que a
reivindicaçom do
autocontrolo bate
com a maior das
hostilidades sociais é
o mesmo que nom
dizer nada, nom
sendo que se pense
que a luita consiste
em encher-se a boca
a reivindicar direitos 
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Como é que surge o projeto?
Somos quatro pessoas vinculadas à música tradicio-

nal que dalgum jeito, inspirados polas nossas pro-

fessoras de baile da Gentalha do Pichel e de pan-

deireta da escola VivAntes, fomos fazendo-nos

perguntas sobre o que entendemos por tradiçom.

Doutro lado, somos jornalistas e sentimo-nos atraí-

das polas recolhidas, mas coa necessidade de con-

textualizá-las, de gravar o que há detrás das músicas

e dos bailes, e mostrá-lo. Quigemos radiografar o

momento atual da música de raiz compreendendo-

a horizontalmente. Para nós é tam importante o tes-

temunho das velhas que aprendêrom a tocar se-

gundo lhes foi transmitido naturalmente, como o da

rapazada que está a aprender nas escolas; assim

como formular-lhes perguntas a aquelas pessoas que

figérom gravaçons de campo.

O projeto só tem umha vontade descritiva

ou também crítica?
Posicionamo-nos sem nos posicionar, for-

mulamos umhas perguntas para tirarmos

conclusons. Em funçom das perguntas

que fazemos estamos a gerar e guiar um

debate. Nalguns dos vídeos difundidos

mostram-se já as posturas opostas dalguns entrevis-

tados, como as surgidas sobre a privacidade dos ar-

quivos de música e baile.

Se calhar, a questom de fazer públicos os
arquivos que muitas pessoas conformárom
através do seu trabalho e esforço pessoal
de recolhida, é umha das mais latentes e
espinhentas... 
É. Na década de 90 debateu-se muito sobre com-

pilá-los e publicá-los. Um referente para ‘Punto e

volta’ é o projeto ‘A música portuguesa a gostar dela

própria’, do Tiago Pereira, a quem entrevistamos.

Acho que a sua vontade de fazer públicas as grava-

çons é geracional, quer dizer, temos de reconhecer

pública ou economicamente o labor das pessoas que

figérom recolhidas, mas também reivindicar o das

informantes. Afinal trata-se de garantir a transmis-

som cultural.

pUntO e vOlta /

À volta com a tradiçom

No entanto, ao considerardes
nenas como as Chispas de Com-
postela como informantes, esta-
des a rachar com o conceito tra-
dicional da figura do
informante...
Entendemos a tradiçom dum jeito mais

orgânico, nom tam musealizado. Afinal

a tradiçom nom só é o que documentá-

rom os folcloristas do século XIX, essas

estéticas ruralistas que representárom

os coros a princípios do XX, passada

também pola peneira do franquismo...

Para nós, as Chispas som informantes

porque fam música de raiz e estám a

abrir novos caminhos. Nom pretende-

mos dizer: a tradiçom é isto, senão que

nós abrimos o abano. Porém compreen-

demos que tem de haver folcloristas ou

musicólogos que cifrem ou apresentem

um panorama mais formal ou ortodoxo

da tradiçom que devemos conhecer.

Que é o que nos devemos ques-
tionar da tradiçom?
Nom somos nada vanguardistas, ques-

tionamo-nos, por exemplo, o manti-

mento dos roles de género, como nos

mostra a exposiçom ‘Andar cos tem-

pos’ de Chus Caramés e Carme

Campo, sobre os modelos a partir dos

que se estabelecêrom certos códigos no

baile: as mulheres som submissas e os

homens enérgicos, responsáveis de

guiarem o baile; ou entender os pares

homem-mulher, quando há gravaçons

de pessoas do mesmo género bailando

juntas. Também está a questom da mu-

sealizaçom: a música é necessária para

a vida, é importante a sua transmissom

noutros contextos dum jeito mais

amplo e orgânico, nom só através da

apresentaçom dum espetáculo. Assim,

um dos nossos objetivos é difundir ma-

terial documental de qualidade para

outros aprenderem.

Já se figérom realidade as expec-
tativas do projeto?
O projeto é modesto por dependermos

dumha bolsa. Algumhas já se realizárom,

mas gostaríamos de abrir debates nos es-

paços de ensino, gerar lugares de encon-

tro e apresentaçons para reconhecer e

reivindicar o labor das informantes.

‘Punto e Volta’ é um projeto au-
diovisual online nascido a fi-
nais do ano 2016, arredor da

música tradicional e financiado pola bolsa Nacho Mirás
de Novos Jornalistas. Falamos com David Fontán, um
dos seus fundadores.

r. b. prol

borxa toxa

david Fontán
do projeto

‘Punto e Volta’
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N
o ano 2008 o desaparecido Projeto

Trepja explicava, numha das suas atua-

çons, a existência de quatro etapas na

música tradicional galega. Na quarta e

última, a música popular encontra-se com outras in-

fluências, outros géneros musicais e novas vias de ex-

perimentaçom.  As e os artistas que integrárom

Trepja pugérom-no em prática: vídeo, sons sintetiza-

dos, pandeiretadas, baile, vozes… Todo se misturava

em cada umha das suas atuaçons, que podiam ter

lugar tanto numha praça de abastos como acima dum

cenário. Trás eles surdírom na Galiza novas propos-

tas onde eletrónica e música de raiz se entrelaçavam.

tradiçom, ‘dub’ e ‘hip-hop’
Umha delas é protagonizada por Os Grú, o duo in-

tegrado por Vanesa Castro e Iñaki López, umha ga-

lega e um valenciano que moram na paróquia de

Santa Maria de Vilachá, em Monfero. Ali realizam

os seus ecléticos projetos artísticos através da sua

produtora, Fur Alle Falle, e organizam jornadas

sobre temáticas como o decrescimento através da as-

sociaçom Rural Contemporânea, entre outras muitas

cousas. Umha dessas iniciativas artísticas foi Ai

Ruada, um disco-homenagem à festa popular, pú-

blica e auto-gerida das nossas idosas e idosos, publi-

cado em 2014. Nele, as gravaçons que o etnomusi-

cólogo Alan Lomax realizou na Galiza no 1952 mis-

turam-se com estilos coma o dub e o hip-hop e artistas

como As Grecas ou Manuel de Falla. Mas Ai Ruada

nom fica numha simples homenagem, também é

umha declaraçom de intençons. “O lazer nas aldeias

deve recuperar a ruada. Viver na aldeia deve ofere-

cer outros espaços comuns para a festa, além dos

bares, as verbenas do patrom ou as romarias. Rei-

vindicamos a ruada como bem comum”, explicam

no seu Bandcamp.

Vanesa indica que a sua intençom era “valorizar o

tradicional através dum ponto de vista inovador, re-

frigerante, para mantê-lo vivo”. “Ai Ruada era dizer:

ei, que podemos fazer música de baile, umha festa

na rua, como umha rave, mas com a tradiçom do sítio

onde vivemos”, afirma Iñaki. Os Grú criticam o pu-

rismo do folclore e defendem que a música eletró-

nica pode achegar umha nova gama de possibilida-

des. “Se a gente de fai três séculos na Galiza tivesse

estes instrumentos, teria-os integrado na forma de

fazer música, mas agora parece que misturar instru-

mentos novos com o ‘antigo’ é como ir em contra

do puro, um sacrilégio, dim. Iñaki também lamenta

a reticência por parte doutros estilos e usar elemen-

tos do tradicional, situaçom que considera provo-

cada pola herdança cultural do franquismo, de “afo-

gar o nosso”, e ao temor dos artistas a fazer misturas

por medo a que a gente nom as entenda.

As nossas e os nossos idosos nom semelham par-

tilhar estes temores, e assim o demonstra a experiên-

cia de Nacho Muñoz com as mulheres do Banco de

Tempo de Valadares. O produtor e arranjador de ar-

tistas como Mercedes Peón ou Budiño colaborou

com as cantareiras da paróquia. Neste experimento

chamado Verbenas periféricas, criava com elas umha

série de peças que misturavam a eletrónica com as

suas cançons preferidas. Baixo o nome Orquestra de

Experimental do Banco do Tempo realizárom umha atua-

çom no auditório da paróquia. As senhoras desfru-

tárom no processo, ao que se aproximárom sem pre-

conceitos. Ao público encantou-lhe. “Amavam-nos”,

explica o próprio Muñoz, que tem levado sintetiza-

dores ao seráns que se faziam em Redondela. Aí, as-

segura, topou realmente a tradiçom, mas as e os mú-

sicos do nosso país nom sempre o tenhem tam claro.

pandeiretas e música eletrónica
Um dos que sim o tivo claro foi Ángel Marcos Par-

dal, Pandoé, ele decidiu começar umha carreira em

solitário. Este artista emergente no campo da eletró-

nica destaca por integrar percussons e cantos tradi-

cionais galegos -cantados e tocados por ele próprio-

nas suas composiçons. O músico padronês tivo que

aguardar e criar este projeto para incorporar sons

Os artistas coinci-
dem em que exis-
tem barreiras ideo-

lógicas que separam o tradicional da eletrónica,

ainda que a nossa gente maior nom semelha par-
tilhar esses preconceitos, como demonstra a ex-
periência do músico Nacho Muñoz com as mulhe-
res de Valadares.

raquel cecilia
alejandro gándara

Sonham os androides com
pandeiretas elétricas? (e II)
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da Galiza ao seu repertório já que nos dous úl-

timos grupos que integrou, Músculo! e Defrendous,

nom lhe deixárom fazê-lo, umha decisom que ele

considera “ideológica” e nom musical. “Se lhes di-

gesse de arriscar mais, mas com um som de África

ou da Argentina, diriam que isso é legal, mas com

pandeiretas era como ‘venha, homem’. Acho que há

bastante complexo com isso, é o que sinto no meu

entorno musical”, relata.

Para Pandoé, as pandeiretas achegam “texturas na-

turais” que contrastam com o sintético da música

eletrónica. “A pandeireta é muito rítmica mas ao

mesmo tempo achega umha sujeira, dá um toque ét-

nico, muito arraigado”, explica. Desta mistura nas-

cêrom o seu primeiro EP Sintética Natural, e o seu

disco de debute, Coriqui, estreado o passado 10 de

abril, trabalhos pensados em boa medida para as pis-

tas de baile. A sua trajetória parte dum trabalho de

investigaçom pessoal, já que apesar da sua formaçom

com bateria nunca tocara a percussom tradicional,

um mundo “desconhecido” para ele. A sua mulher,

gaiteira e percussionista da Fonsagrada, foi mui im-

portante neste caminho de aprendizagem que o

levou a experimentar com instrumentos como caba-

ças ou pauzinhos e encaixe. O artista considera “mui

positiva” a sua experiência e fai autocrítica: “Acho

que temos essa imagem na nossa cabeça de que a

música popular galega som os três de sempre e nom

há mais nada, nom nos fazemos à ideia de como en-

caixar todo isso neste mundo contemporâneo”.

Dentro deste processo passou de empregar referên-

cias latino-americanas como a cúmbia a centrar-se

na música galega, a senti-lo como próprio, “é como

descobrir realmente quem és”, di.

O ‘chiptune’
Outro músico que topou barreiras no seu caminho

é Marcos Aboal, mais conhecido como Pulpiño

Viascón, o máximo exponente do chiptune na Galiza.

Esta música eletrónica, popularizada polos videojo-

gos arcade de 80, vive na atualidade num autêntico

ressurgimento graças a Internet e mesmo consegue

colar-se de forma habitual na musica de massas. O

chiptune utiliza instrumentos como Game Boys para

compor, recrear bandas sonoras de filmes ou inclu-

sive fazer versons dalguns dos melhores discos da

história. Todo em 8 bits, Bravúboy, entre outras cou-

sas, também cria peças eletro-tradicionais como a

Muinheira de Nintendo.

“Aqui há muito purismo”, afirma o de Viascom,

multi-instrumentista e integrante dos Diplomáticos

de Monte Alto e outra cheia de projetos artísticos.

Pulpiño explica que a gente “só quer fazer folk ou

só quer fazer rock, nom misturá-los”. Ainda que de-

fende a liberdade das pessoas na hora de criar,

Aboal lamenta esta situaçom, já que considera que

“os novos sabores estám na mistura”. Esta é, para

ele, umha forma de “chegar à gente”, sobretodo, “a

públicos mais novos”. O problema está, segundo o

músico, em que “na Galiza estamos fechados a isso,

salvo alguns exemplos”. E voltamos a falar de Mer-

cedes Peón, também de Budiño.

A Aboal o da mistura vem-lhe de criança. “Quando

estava em Viascom, na saída da missa, o gaiteiro Ri-

cardo Portela tocava o Pasodoble de San Benito. De-

pois íamos à rapa das bestas com Portela, eu já tinha

umha Game Boy no Carro”. É de onde vem o estilo

do seu álbum Bravúboy, disponível em Soundcloud,

“de misturar os temas tradicionais com 8 bits”.

Galician Chiptunes nom é o primeiro projeto no

que Pulpiño Viascón mistura eletrónica e música po-

pular, antes já formou parte de Bonovo. Neste

grupo, nado em 2007, participavam Óscar Fernan-

des, dos Cem-pés, à sanfona, e Roberto Gandral ao

acordeóm. Todo misturado com a bateria eletrónica

de Viascom. Bonovo foi umha aventura curta por-

que, segundo Aboal, “a gente nom nos entendeu”.

“O problema que temos”, coincide Pulpiño com ou-

tras e outros músicos “é que na Galiza há, mais ou

menos, um mercado folk, mas mais nada”.

aprendendo a experimentar
A pesar das dificuldades no percurso, aquelas e

aqueles que decidírom explorar nom caem no pes-

simismo. Para Xandre Outeiro, quem participou no

Projeto Trepja, estas ideias “tardam em calhar”. In-

cluir a experimentaçom no ensino é umha via para

atingi-lo. Xandre é mestre em Ponte-Vedra, assim

como outros ex-membros da Trepja. Na escola de

Trepja oferecem-se aulas de experimentaçom, umha

vez rematados os três primeiros níveis de música tra-

dicional, servem para “sentar as bases”.

O músico Ariel Ninas, sanfonista e membro do

grupo de música drone Ulobit é mestre de harmónica

na Central Folque de Compostela. O mesmo Nacho

Muñoz deu aulas na Aula Infantil da Folque em

Ponte-Vedra. As crianças recebiam nela aulas de per-

cussom, baile e canto tradicional. Depois estava

Nacho. “Eu tinha o laboratório de sons, era um

pouco o recreio”, relata. Partiam das estruturas de

melodias populares que logo esmiuçavam, e com

esses fragmentos começavam a jogar. “Era todo ex-

perimentar e criar”. A rapazada participava depois

em concertos que eles ajudavam a produzir.

Dezassete anos depois do Isué, a tradiçom galega

nom conseguiu trespassar os preconceitos de pró-

prios e alheios para penetrar no mundo da eletró-

nica, mas o caminho iniciado -ou, quando menos,

visibilizado- no 2000 segue aberto e há motivos

para o optimismo. Viascón lembra que há 30 anos

quase ninguém se atrevia a misturar umha bateria

com umha gaita, algo que hoje está completamente

normalizado. Se o ser humano se atreve a sonhar

com androides e ovelhas elétricas, por que nom com

pandeiretas? Se calhar, como na conhecida Blade

Runner, a empatia é a chave do futuro.

Para Pandoé, as
pandeiretas achegam
“texturas naturais” que
contrastam com o
sintético da eletrónica

Marcos Aboal: “na
Galiza há, mais ou
menos, um mercado
de música folk mas
mais nada”

xabier vieiro
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De onde é que sai o projeto? Que é o que
Ezetaerre significa?
O projeto começou no 2015, enquanto os três estu-

dávamos o grau em Comunicaçom Audiovisual na

Universidade da Corunha. Da equipa de governo

queriam fusionar várias faculdades, entre elas a

nossa, para “aforrar em custos”... é por isso que nós,

bem metidos no movimento estudantil, decidimos

fazer um tema em contra dessas fusons em tom hu-

morístico, comparando a situaçom da UDC com a

que nos transmitem desde os meios sobre Vene-

zuela. O tema gostou e começamos a preparar algo

mais sério, que se traduziria na nossa maqueta.

O nome do grupo som as siglas de ‘El Zulo Rojo’,

que é o nome que lhe pugemos ao piso onde vivía-

mos o Pirola e o Petrowski. Resulta que nós somos

muito rojos e o piso era bas-

tante zulo, assim que parecia

um nome apropriado. Erro

crasso: agora é tarde demais

para o mudar...

No acervo musical de
boa parte da banda nom
predominava o hip-
hop... Como é que vos
achegades ao género?

O único que leva a escuitar rap toda a vida é o Gar-

chu, enquanto o resto nom nos achegamos ao gé-

nero até mais tarde. O Petrowski levava algo de

tempo a produzir instrumentais, mas nenhum dos

três escrevera nenhum tema.

Decidimos fazer rap, em primeiro lugar, porque

é um género que nom precisa (em princípio) de

muitos recursos nem de muito conhecimento musi-

cal. É também um género em que se pode meter

muito conteúdo por como se fam as letras. Aliás, do

ponto de vista das instrumentais, o rap dá muito

jogo: pode-se mudar de género dentro do próprio

género. Isto último é umha das cousas que mais nos

caraterizam... é por isso que muita da gente que se

achega a nós depois dos concertos di que nunca gos-

tou do rap, mas que lhe presta o que fazemos. 

Chama a atençom a grande
quantidade de referências sócio-
políticas que empregades nas
vossas composiçons. Considera-
des-vos um grupo ‘militante’? 
Sim, com certeza: desde o começo, a

conceçom do grupo foi a de servir de

ferramenta para luitarmos por um

mundo melhor e para achegarmos a

nossa mensagem a um público mais ou

menos amplo. Já na maqueta falávamos

de temas como o da luita do movi-

mento estudantil ou o do inferno das

refugiadas, mas com o tempo tentamos

madurar esses temas e introduzir outros

novos. Assim configuramos o que seria

o nosso primeiro disco de estúdio, As-

piracións mínimas e urxentes. Essas aspira-

çons nascêrom, por palavras de Fidel

Castro, para mudar tudo aquilo que

tem que ser mudado, e é essa a con-

signa com a que construímos as can-

çons.

Pensades que existe umha rama
do género que poderíamos cha-
mar de ‘rap político’? Ou é que
todo é política?
Todo é política e ideologia e, ainda que

pretendas nom tomar partido, estás a

fazê-lo. Sim, é certo que há grupos de

rap que incidem (incidimos) mais no

social e na realidade, mas todo o género

está influenciado por essa realidade. Al-

guns estám cómodos no sistema e ou-

tras tentamos superá-lo, mas todas

somos produto desse sistema.

Como vedes o futuro da banda?
E o futuro em geral?
Com a banda estamos a piques de

anunciar a nossa turné de verao, com a

que vamos percorrer a geografia do Es-

tado espanhol... a verdade é que temos

muita vontade e muita ilusom no

corpo. Também estamos a preparar vá-

rios projetos que verám a luz num fu-

turo próximo (até aqui podemos ler).

A respeito do futuro... nom queremos

perder o otimismo, mas a situaçom é

bem má nom só no audiovisual, que é

o nosso âmbito, mas em geral. En-

quanto nos restarem forças, continuare-

mos a construir o mundo novo ao que

aspiramos.

Das salas de aulas da faculdade aos cená-
rios de todo o país: o que começou sendo
um original protesto estudantil, pronto ha-

veria virar numha realidade bem mais sólida. Ezetaerre, umha
das bandas de rap com mais sucesso na Galiza dos últimos tem-
pos, parece um projeto incompatível com a ambiguidade: com o
compromisso político de esquerda presente em cada verso, o pro-
jeto é concebido polos seus integrantes como mais umha ferra-
menta de transformaçom social. Das origens da banda, da sua
maneira de entenderem a música e o mundo e dos projetos que
estám em caminho conversamos com eles. 

rubén melide

“Concebimo-nos como
ferramenta para luitar
por um mundo melhor”

piloto pirx

integrantes de

ezetaerre
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xiii enCOntRO de embaRCaçOns tRadiCiOnais.
A Federaçom Galega pola Cultura Marítima e Fluvial or-
ganiza, desta volta em parceria com o Concelho de Poio
e o Clube Marinho A Reiboa, o encontro bienal de em-
barcaçons tradicionais da Galiza. Este evento conta com
diversas atividades culturais relacionadas com a cultura
marítima e com navegaçons pola ria de Ponte Vedra.
PORTO DE COMBARRO, POIO
DE QUINTA-FEIRA 29 DE JUNHO A DOMINGO 2 DE JULHO

palestRa ‘CabRal nOm se vende’. Encontro com co-
muneiras da paróquia viguesa de Cabral e membros do
coletivo O Monte Non Se Vende para falar da situaçom
do projeto de macrocentro comercial 'Porto Cabral'. A
luita contra esta projeto tem uns 5 anos de trajetória. 
LOCAL SOCIAL FAÍSCA, VIGO
QUINTA-FEIRA 29 DE JUNHO ÀS 20.30 h

dOCUmentÁRiO: ‘mORReR devaGaR’. ‘Morrer deva-
gar é um documentário sobre a crise das refugiadas na
Grécia, que pretende retratar o dia-a-dia nos campos de
concentraçom. Este trabalho foi realizado por Irene Pin
e Bego Fernández, com a colaboraçom de Ahmad
Hamed.
C.S. MÁDIA LEVA, LUGO
QUINTA-FEIRA 29 DE JUNHO ÀS 20.30h
FUNDAÇOM ARTÁBRIA, FERROL
SEXTA-FEIRA 30 DE JUNHO ÀS 21h

viii enCOntRO ‘O RURal QUeR Gente’. Chega o en-
contro de verao da rede 'O rural quer gente', que nesta
ocasiom se celebrará em Carrizáns, no concelho da
Lama. Nesta rede participam pessoas que procuram
criar um rural vivo e habtiável. Estes encontros som um
espaço de partilha de saberes, de debate e de lazer,
com a vida e a construçom de comunidade no rural
como protagonista. A inscriçom neste encontro está
aberta até o 29 de junho. Para mais informaçom consul-
tar a página www.oruralquerexente.net
CARRIZÁNS, A LAMA
DA QUINTA-FEIRA 6 DE JULHO AO DOMINGO 9 DE JULHO

O
QUe 
FaZeR?

hUmOR / BETO 

COmpOstela/
O piChel
Santa Clara

Casa de saR
Curros Enríquez

CsOa esCÁRniO 
e maldiZeR 
Algália de Riba

viGO/
a COva dOs RatOs
Romil

distRitO 09
Coia

FaisCa 
Calvario
a RevOlta dO beRbes
Rua Real

CsOa a QUinta 
da CaRminha
Rua do Carme

OURense/
CsO a Kasa neGRa 
Perdigom

a GalleiRa 
Praça Sam Cosme

lUGO/
ateneO libeRtaRiO 
a enGRanaxe
Rio Sil

Cs madia leva
Serra dos Ancares

Cs vaGalUme
Rua das Nóreas

CsC O CaRneiRO 
aladO
Salvador de Madariaga

a CORUnha/
Cs a COmUna 
Verea do Polvorim

Cs GOmes GaiOsO
Monte Alto

ateneO xOsé taRRÍO
Bairro dos Malhos

CsOa a insUmisa
Beiramar

FeRROl/
Cs aRtÁbRia
Trav. Batalhons

ateneO FeRROlan 
Magdalena

naROm/
Cs a RevOlta de 
tRasanCOs 
Alcalde Quintanilla

pOnte aReias/
Csa O FResCO 
Bairro da Ponte

a GUaRda/
O FUsCalhO
Frente a Atalaia

pOnte d'eUme/
ls dO COleCtivO 
teRRa
Boa Vista

CsOa a Casa da 
estaCiOn
Avda. Ferrol

bURela/
Cs xebRa
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

CentROsOCiais



“O nome do projeto
é um berro de luita”

Como surge a iniciativa da recuperaçom
da casa do poeta?
A Associaçom Xermolos recebeu a casa em herança

da sua familia, a começos do milénio, num estado

já de abandono. Desde um começo, a intençom era

recuperarmos a casa para uso social e cultural.

Porém, ao se tratar dum projeto de grande enver-

gadura, esta iniciaitiva foi-se adiando, dadas as di-

ficuldades económicas. Em fins do verao passado,

um grupo de mocidade vinculado a Xermolos co-

meçou a se organizar. Este grupo é o principal pro-

motor, da mao do ativista cultural Alfonso Blanco

Torrado. Neste projeto contamos com o assessora-

mento de técnicos da construçom, lousadores, can-

teiros, carpinteiros, pessoas vinculadas à educaçom,

ao audiovisual... pois adoitamos trabalhar em

equipa. No lugar de sócios nominativos apostamos

em colaboradores ativos, procurando implicar os

recursos de cadaquém em projetos comunitários

como é a recuperaçom do nosso património. 

Onde é que se encontra a casa?
A casa está na aldeia do Vilarinho, na paróquia gui-

tiricense dos Vilares. Alguém qualificou a Terra

Chá coma umha ‘pátria poética’ pola genialidade

das e dos seus poetas, mas a sua

achega atinge os canteiros, artesaos... 

Qual é a importáncia simbólica
do poeta para a Terra Chá?
Xosé María Díaz Castro foi um defen-

sor do rural. Fascinavam-no as cousas

mais pequenas: a erva pequerrechinha,

o tecer dunha aranha, a tecnologia dos

antigos teares... Apaixonado pola cul-

tura rural e a sabedoria popular, já predizia o que

está a acontecer com  muitas aldeias do interior e

com a sua casa: Tódolos mórtos de Galiza, ergueitos,/ xa

protéstan a bérros pola térra perdida,/ polas casas envóltas en

silvas e fieitos, /polo sangre zugado dunha eterna ferida. Este

laio quedou gravado em nós e queremos remediar

esta eiva que afeta à Terra Chá e a todo o país.

Nesse sentido, o projeto, que batizamos com o

nome de A Casa da Xente, é um berro de luita por

nom ver mais casas sem gente nem gente sem casa;

um projeto em prol da nossa língua, a nossa cul-

tura, o nosso património natural... que pretende en-

cher de vida e atividade as nossas aldeias, envol-

vendo todas as nossas vizinhas para remarmos

juntas de cara a um futuro melhor para Guitiriz. 

Que resposta obtivo o ‘crowdfunding’?
A primeira etapa da campanha de micromecenado

foi todo um sucesso. Ainda que num começo as

cousas nom pintavam nada bem, nas últimas duas

semanas a solidariedade da gente fijo que superás-

semos o mínimo estabelecido, os 24.600€ . Esta-
mos muito agradecidas com todas as pessoas que

pugérom o seu pequeno grao de areia, pois sem

elas este projeto seria impossível.

A
hegemonia no grémio de pe-

neirar e transmitir informa-

çom está nas maos e nas vozes

de publicistas ao melhor paga-

dor na maioria dos casos, e de mercena-

riado com ânsias militantes na defesa do

capitalismo gore no mais seleto “jorna-

lismo de autor”. Na comunicaçom, a de-

sigualdade no volume das distintas vozes

é proporcional à relaçom de forças no

conflito de modelos de mundo. Da miso-

ginia do “morreu apunhalada”, do espa-

nholismo de “constitución” ou do racismo

do “perigo árabe”, o desprestígio ganhado

a pulso em décadas pola imprensa sisté-

mica provoca umha vergonha alheia que

se sente nas próprias carnes.

Entre o bochorno e a hilaridade, repas-

sei nas últimas semanas alguns comentá-

rios da pluma de Demetrio Pelaez (El Cor-

reo Gallego) ou José Luis Jimenez (ABC),a

respeito do despejo do Escárnio e Maldi-

zer e dos consequentes protestos. Cada

vez perdo menos tempo no esparzimento

mordaz de folhear a propaganda do

poder, mas às vezes pode-me o morbo.

Com certeza que nom se trata na cober-

tura do assunto apenas de recolher o nú-

mero de pessoas implicadas ou o assanha-

mento da polícia. A base da

incomunicaçom está em que para os nos-

sos colegas de faculdade, Celidónios da

“imprensa séria”, o fundamento moral do

seu trabalho é a defesa da lei e o respeito

à propriedade privada -assim esteja aban-

donada, ou seja fruto do saqueio (usurei-

ros da banca, terrenos de duquesas, paços

de ditadores…)-. A propriedade privada é

a principal causa de morte a nível inter-

nacional. Mas o código deontológico nom

está nada claro. Quem se atreve a entrar

num edifício abandonado a golpe de pata

de cabra para deixar correr o ar? 

Na Terra Chá, a família de
Díaz Castro legou à Associa-
çom Xermolos a propriedade

da casa do poeta. O prédio,em estado de abandono,
está chamado a nuclear umha parte importante da vida
cultural da comarca. É com essa finalidade que o pro-
jeto A Casa da Xente pujo em andamento um ‘crowd-
funding’ que já ultrapassou o seu mínimo necessário.
Deste ambicioso projeto falamos com José Manuel
Veiga, guitiricense envolvido na iniciativa.

rubén melide
rubenmelide@novas.gal

O jornalismo
e a guerra
charo lopes
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