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A diminuiçom das bolsas e os altos preços dos
mestrados apontam para umha elitizaçom
desta instituiçom, enquanto a precariedade laboral está também a afetar o pessoal investigador e docente. Ao tempo, emergem novas universidades privadas.
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“Saio da prisom com
ânsia de fazer cousas”
O passado 7 de Setembro a independentista Maria Osório recuperava a liberdade logo de cumprir na íntegra a condena de cinco
anos e sete meses imposta pola Audiência Nacional. Após passar
polas prisons de Soto del Real, Brieva, Villabona e Mansilla de las
Mulas, voltou para Bezerreá onde falamos com ela. Devagar, retoma a vida deste lado dos muros, onde planea o futuro na aldeia
e projeta reincorporar-se ao ativismo político.
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A silenciosa morte do público
A desapariçom da universidade como
bem público, autónomo, gerador de pensamento crítico e da transformaçom social
nom é gratuito, senom que fai parte da estratégia capitalista e neoliberal que lentamente está impondo o seu critério sobre o
que antes representava esta instituiçom.
De forma silenciosa, para que ninguém
levante demasiado a voz de alarma, as dinâmicas centradas quase exclusivamente
no âmbito monetário vam entrando neste
organismo, e junto com elas, algumhas das
piores características do sistema capitalista.
Ganha a competiçom sobre o companheirismo, o elitismo sobre a igualdade entre
estudantes, e o professorado acaba sumido
na precariedade, incapaz de chegar a fim
de mês e perdendo as ganas de transmitir
e ensinar.
Se revoluçons como a do 68 demostrárom a importância da universidade como lugar para a crítica
social, de revoluçom e de luita por umha sociedade mais
justa, o que está a acontecer no nosso século demonstra que,
nom só nom se atingiu a universidade que se imaginou durante essa primavera, senom que a universidade de agora está
mais perto de ser justo o contrário. Um lugar onde parecem
mais importantes os interesses políticos e económicos que os
das usuárias desta instituiçom e os da sociedade.

ena barbazán

A universidade está em perigo e a única forma de ajudá-la
é recuperar a luita dentro e fora dos seus muros. Há que sacar
à palestra esta realidade e deixar de ver a universidade como
um simples trampolim para entrar num mundo laboral que
também é a cada vez mais precário. A universidade pode ser
o lugar onde germinem as sementes que contribuam a transformar este modelo de sociedade que vai em contra das suas
próprias cidadás. Salvemo-la antes de que seja tarde.

Nom mais eólicos em Terra de Montes

alto

falante
altofalante@novas.gal

O

s únicos que se beneficiam
dos parques eólicos em Terra
de Montes som as empresas
alheias à nossa terra que os exploram
(neste caso Enel Green Power) ou que
especulam comprando-os e vendendo-os (...) Mas qual é o benefício
real para a maioria de vizinhas e vizinhos? O que ganhamos cedendo os
nossos montes a empresas que nom
tenhem nengum vínculo connosco?
Nalguns casos (como no concelho de
Muras) os impostos municipais ingressados dos parques eólicos som utilizados para pagar as faturas da luz das famílias. Aqui que fam os governos
municipais para que haja algumha
compensaçom real? NADA, apenas
atuam de colaboradores das empresas.
Os nossos montes tenhem potencial
para criarem riqueza e trabalho, como
demonstram os exemplos das comunidades de montes que conseguem
levar adiante projetos interessantes e

com futuro. Nom podemos oferecerlhos ao primeiro que aparece em troca
de esmolas, muito menos podemos
tolerarque se expropriem graças às
facilidades que a Junta dá às multinacionais para ocuparem a nossa terra,
destroça-la e logo marchar.

V

alorar os nossos recursos e
buscar a maneira de lhes tirar
proveito é a única forma de dar
a volta à desertizaçom e ao abandono
do rural. Içar os montes de parques
eólicos nom vai solucionar os problemas e mais bem pode agravá-los porque essas instalaçons industriais
podem dificultar ou impossibilitar outras alternativas pensadas e levadas
adiante pola gente que vivemos aqui.
E todo o que levamos dito tampouco
nos pode fazer esquecer outros problemas dos parques eólicos como os
ambientais (incêndios, danos à fauna,
etc.), a destruçom de património his-

Inçar os montes de
parques eólicos
nom vai solucionar
os problemas do
rural

tórico ou os prejuízos para eventos
como a Rapa das Bestas de Sabucedo.
A produçom de energia tem que se
basear em projetos comunitários,
controlados pola vizinhança, destinados ante todo a satisfazer as necessidades locais e que nom suponham
umha agressom ao monte; e o modelo
atual de parques eólicos é o contrário:
espólio, arrase e roubo do monte sem
benefícios reais para a gente. Nom o
consintamos.
Colectivo Portalén /
Terra de Montes-Galiza
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Despatriarcalizar a vida

e o 8 de março foi sempre
umha data importante para
nós, o do ano que andamos
marcou um fito. Só no estado
espanhol saímos às ruas mais de seis
milhons de pessoas. Insistíamos em
que nom ia ser só umha greve, senom
o começo dum processo cara à igualdade integral e para todas, desde o
acesso aos recursos económicos para a
vida, até o controlo sobre os nossos
corpos e, mádia leva!, contra as violências machistas.
Essa igualdade integral deve incluir
necessariamente um processo de saneamento profundo nas nossas relaçons com todas as estruturas sociais
em que participamos, com cada umha
das demais pessoas e com nós mesmas.
Dizia Alexandra Kollontai: “Nom
avonda com a aboliçom da propriedade privada (...), é necessária umha
revoluçom da vida cotiá e dos costumes, forjar umha nova conceçom do
mundo e, muito especialmente, umha
nova relaçom entre os sexos”, e desenvolvia-o cinquenta anos depois
Kate Millet, resumindo em “o pessoal
é político” a reproduçom da opressom estrutural das mulheres nas relaçons intersubjetivas, nomeadamente
de parelha.
Mas a contradiçom segue presente,
a atravessa-lo tudo e a dificultar seriamente o avanço face à igualdade real,
porque o patriarcado inça todas as estruturas políticas, sociais, culturais, interpessoais... e intrapessoais, e talvez
por isso é tam difícil a sua destruçom.
Também porque o seu traço mais definitório é o PODER.
O PODER começa com o patriarcado, que o exerce na sua origem subordinando sexualmente as mulheres;
produz a ânsia de mais poder, que se
identifica depois com a acumulaçom
de outras propriedades (de riqueza), e
divide a sociedade em classes.
O PODER é o que está no fundo de
todas as opressons estruturais (de gé-

LOLA FERREIRO DÍAZ

O patriarcado inça
todas as estruturas
políticas, sociais,
culturais,
interpessoais...
e intrapessoais,
e talvez por isso é
tam difícil a sua
destruçom
Baixo cada
transaçom de
Poder entre os
seres humanos
(individual ou
coletiva), está o
patriarcado: a
dominaçom e o
sofrimento

A igualdade
integral deve incluir
necessariamente
um processo de
saneamento
profundo nas
nossas relaçons
com todas as
estruturas sociais
em que
participamos, com
cada umha das
demais pessoas e
com nós mesmas

uxía amigo

nero, de classe, de etnia...), que se projetam em todas e cada umha das
opressons exercidas (mais ou menos
conscientemente) nas organizaçons
sociais e nas relaçons interpessoais... e
a violência (também patriarcal) perpetua esse poder. Mas nom há poder
sem submissom e esta é construida
dentro de cada quem, e determina a
relaçom que estabelecemos com nós
mesmas.
A violência simbólica, que promove
a configuraçom dum inconsciente coletivo, projetado a cada inconsciente
individual, determina relaçons de
poder e submissom insatisfatórias e dificulta que se identifiquem estas eivas
como tais.

Baixo cada transaçom de PODER
entre os seres humanos (individual ou
coletiva), está o patriarcado: a dominaçom e o sofrimento. Após cada esquema organizativo vertical, após
cada assimetria nas valorizaçons e relaçons humanas e, com certeza, após
cada manipulaçom (consciente ou
nom) para conseguir a preponderância sobre as demais, está o patriarcado;
e devemos ser especialmente teimudas, porque o caminho a percorrer
nom é doado.
Olhar (também) para dentro de nós,
reflexionar sobre os nossos desejos e
as nossas ânsias, rever as nossas relaçons com as demais. Nom sempre
imos gostar do que vemos, mas é a
única maneira de muda-lo.
Acometamos o processo: despatriarcalizemos a vida.

Lola Ferreiro Díaz é militante feminista.

opiniom

4 novas outubro de 2018

Porque infelizmente,
non som só as
polícias do Reino de
Espanha que
disparam a matar
contra (supostos)
jihadistas. Em
Londres, Paris ou
Bruxelas, “abater”
parece ser a palavra
de ordem

Cornellà versus Fargo

Fotograma do filme ‘Fargo’

N

o passado mês de
agosto,
Abdelouahab
Taib recebia três tiros,
dous deles em zonas vitais, depois de entrar na delegacia dos
Mossos d'Esquadra em Cornellà portando na mao umha arma branca
(dim-nos que um cuitelo ou umha navalha “de grandes dimensons”). Os
feitos, sem outro fundamento que
umha suposta exclamaçom que teria
proferido Taib, forom logo qualificados de terrorismo jihadista polos
mandos político-policiais dos Mossos.
A morte do atacante, causada por
dous dos três tiros da mossa com que
topou na entrada, imediata.
Um ano antes, em agosto de 2017,
outros sete jovens –supostos– implicados nos atentados de Barcelona e
Cambrils foram também abatidos a
tiros. Também eles portavam só armas
brancas. Algum foi crivado de balas
quando tentava fugir.
Os excessos no uso das faculdades
conferidas aos membros das diferentes
polícias que exercem no Reino de Espanha nom som só quantitativamente
elevados (como a própria Amnistia Internacional recolhe nos seus relató-

FERNANDO BLANCO ARCE

Os excessos no uso
das faculdades
conferidas aos
membros das
diferentes polícias
que exercem no
Reino de Espanha
nom som só
quantitativamente
elevados, também
som qualitativamente
significativos
A critica social a
estas atuaçons
qualificadas como
“execuçons
extrajudiciais” foi e é
vergonhosamente
morna

rios), também som qualitativamente
significativos. Umha formaçom inadequada, confiada em parte substancial
a entidades sionistas afeitas a treinarem forças policiais de conhecida tendência letal; um sistema de controlo
(interno, político, jurisdicional...) escasso e permissivo com as atuaçons
policiais irregulares; umha dinâmica
de “criaçom do inimigo” em que o
mais perigoso –e frente ao qual nom
há limites– é o “terrorismo jihadista”...
som fatores que podem ajudar a explicar esta política policial de gatilho fácil
que alastra por Europa fora.
Porque infelizmente, non som só as
polícias do Reino de Espanha que disparam a matar contra (supostos) jihadistas. Em Londres, Paris ou Bruxelas,
“abater” parece ser a palavra de
ordem. Com umha exceçom importante: quando se trata de um terrorista
que arremete com umha camioneta
com vontade manifesta de matar contra pessoas que saem de umha mesquita (caso da mesquita de Finsbury
Park que acabou com a vida de umha
dessas pessoas) a polícia nom abate, limita-se a deter o –suposto– assassino.
E que di a sociedade?

Pois a critica social a estas atuaçons
qualificadas como “execuçons extrajudiciais” foi e é vergonhosamente
morna. Afora algumhas pessoas individuais e a CUP, a aceitaçom destas
mortes da mao da versom oficial foi
unânime no seu momento. Como unânime tinha sido em agosto de ano
2017 a Declaraçom institucional do
Congresso espanhol apoiado de forma
acrítica por grupos como Bildu ou En
Marea.
Longe, mui longe no tempo político, fica aquela dura resposta com que
a sociedade recebia antes atuaçons policiais semelhantes, como a cilada da
Guarda Civil em Pasaia ou a execuçom de militantes do IRA em Gibraltar, mortos a tiros pola polícia do
Reino Unido.
O frio de Fargo.
E também mui mui distante do
nosso real presente é a forma como os
Cohen resolvem ficcionalmente no
seu filme ‘Fargo’ umha situaçom similar através de Marge Gunderson,
aquela chefe da polícia de Dakota do
Norte encarnada por Frances McDormand que, apesar de encontrar o assassino em delito flagrante e apesar do
seu avançado estado de gravidez,
vemos tomar todas as cautelas necessárias, nom para abater o delinquente
senom para detê-lo, umha vez que já
o imobilizou –isso sim– de um certeiro tiro na perna.
Ficçom versus realidade?

Fernando Blanco Arce é membro de Esculca, ob-

servatório para a defesa dos direitos e liberdades.
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DEFESA DO TERRITÓRIO /

nasce a Rede de plataformas
Compostela-Ulha-tambre
Nove coletivos unem-se para denunciar diversos conflitos ambientais que
afetam à comarca de Compostela e as bacias do Ulha e o Tambre

O coletivo de
afetadas polo
vertedouro de
Miramontes, em
Compostela, vem de
denunciar na Fiscalia
a má gestom de
resíduos do
Complexo Ambiental

N

redaçom
conselho@novas.gal

o dia 23 de outubro
apresentou-se a rede de
plataformas CompostelaUlha-Tambre, no Paço de
Faramelho, no concelho de Rois. Esta
rede nasce a partir de diversas plataformas que estám a denunciar diversos
conflitos ambientais na contorna de
Compostela e nas bacias do Ulha e o
Tambre. Assinam o seu manifesto de
apresentaçom os seguintes coletivos:
Casalonga Limpa de Resíduos, Mina
Touro-Pino Nom, Plataforma pola Recuperaçom do Sar, Nom eólicos em
Ordes, Associaçom de Vizinhos de
Lesta, Plataforma de afectad@s pola
destilaria de Contimunde, Comissom
de seguimento da minaria e defesa do
rural Mesia-Frades e a Plataforma de
Afectados polo Vertedoiro de Santiago
de Compostela-Miramontes.

Denunciam a laxa
legislaçom ambiental,
nomeando
fundamentalmente a
Lei de Fomento de
iniciativas
empresariais

No seu manifesto, divulgado polas
redes sociais, estes coletivos alertam
das agressons ambientais que estám a
sofrer estes territórios, assinalando
que a populaçom afetada supera os
400.000 habitantes repartidos em 51
concelhos. Denunciam a laxa legisla-

çom ambiental, nomeando fundamentalmente a Lei de Fomento de iniciativas empresariais, acrescentando a
isto “a tolerância dos nossos governantes face as empresas obviando a própria legislaçom nas concessons de autorizaçons, eludindo o controlo real
das atividades autorizadas e dificultando a tramitaçom de denúncias por
parte dos particulares ou dos diversos
grupos sociais”.
Entre as problemáticas que enumera encontra-se a contaminaçom
dos rios que alimentam o Ulha na
contorna da Mina de Touro, ou as
afeçons que padece o Tambre pola
atividade do Complexo Ambiental de
Miramontes, em Compostela, ou
mesmo da Sogama em Areosa, em
Ordes, perto do qual se formula um
novo vertedoiro, na paróquia Lesta. A
isto somaria-se o impato dos fumes da
destilaria de Contimunde, em Rois,
ou os projetos de construçom de parques eólicos em Ordes.

O manifesto, que se divulgou polas
redes sociais com a etiqueta #EsiximosRespecto, remata exigindo responsabilidade às administraçons,
assim como umha reforma legislativa
arredor das autorizaçons ambientais e
o ordenamento do território ou que se
deixe de pôr entraves à cidadania
consciencializada.

miramontes
A Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Santiago de CompostelaMiramontes vem de apresentar perante a Fiscalia de Meio Ambiente
umha denúncia polas irregulariedades
na gestom dos resíduos na canteira de
Miramontes. Assim, a Plataforma tem
elaborados dous relatórios arredor
deste Complexo Ambiental, um referido à planta de elaboraçom de tecnosolos e outro relativo ao vertedoiro.
Este coletivo vem de se reunir, segundo comunicaram aos meios, com a
subdireçom geral de riscos ambientais
para a saúde, da Conselharia de Sanidade, para manifestar a sua preocupaçom “polos possíveis problemas para
a saúde de trabalhadores e vizinhos
que pode ocasionar (na atualidade e
no futuro) a gestom dos resíduos que
se fai no Complexo Ambiental”.
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Outubro

FLORESTAL /

Umha campanha com
poucos incêndios após
a tragédia de 2017

A

redaçom
conselho@novas.gal

ponto de rematar a campanha de luita contra os incêndios, as cifras de hectares ardidos publicitados
pola Junta da Galiza pouco tenhem a
ver com a tragédia de outubro de
2017. O ano que está a decorrer colocou na temporada de alto risco o mês
de outubro, umha decisom que se
prevê que será necessário afiançar no
futuro. Esta campanha trouxo também
interrogantes sobre o futuro das trabalhadoras da empresa pública Seaga
após o anúncio da Junta de incrementar em 500 vagas o Serviço de Prevençom e Defesa contra os Incêndios Florestais (SPDCIF).
Trabalhadores dos serviços de extinçom de incêndios exponhem que a
campanha deste verao contou com
poucos incêndios, deixando um pano-

rama diferente do acontecido há um
ano. Porém, nom estám surpreendidos por isto e indicam que é habitual
após umha vaga de incêncios tam trágica como a do ano passado, que se
levou a vida de quatro pessoas. “Algo
semelhante já aconteceu em 2007 um
ano depois da vaga de incêndios”,
expom Josafat Puente, trabalhador da
Seaga e sindicado na CIG. Os motivos
principais desta baixada na atividade
incendiária teriam a ver com a impronta deixada polo fogo incontrolável de outubro do ano passado. “Costuma passar que no ano seguinte a
umha grande vaga se reduzam as incidências, for por medo ou por conscienciaçom”, expom José Manuel
Couselo, agente meio-ambiental e
também da CIG. Pola sua banda,
Puente expom que por parte da Junta
nom se dérom mudanças de relevância neste ano na gestom dos efetivos
para incêndios.

galiza contrainfo

"Costuma passar que
no ano seguinte a
umha grande vaga se
reduzam as
incidências, for por
medo ou por
conscienciaçom"
Em outubro um
incêndio florestal em
Mondariz obrigou a
despejar as vizinhas
dum lugar próximo
à zona afetada

Sim que se aprecia que a campanha de
luita contra o fogo começa a contar
com um novo protagonista: o mês de
outubro. Neste ano, outubro formou
parte da temporada de alto risco, polo
que o tempo de contrataçom para as
pessoas empregadas das diversas brigadas também demorou. Assim, Couselo expom que “os agentes meio-ambientais continuamos a fazer guardas
até finais de outubro, em turnos de 12
horas, e mantém-se o reforço de
verao”. Ainda que nom há umha previsom de que este mês passe definitivamente a fazer parte da temporada
de alto risco, a realidade vivida nestes
dous anos fai pensar que será necessária umha medida do estilo. “Setembro
e outubro”, acrescenta Couselo, “som
os meses mais complicados na extinçom de incêndios, pois arrasta-se a
seca de toda a campanha estival, os
combustíveis começam a estar secos”.
A isto, haveria que acrescentar a especial perigosidade que pode dar-se nas
zonas de costa quando sopra o vento
de nordês.
Seguindo a informaçom publicitada
pola Junta sobre os incêndios florestais ativos nesta campanha, precisamente alguns dos mais grandes deste
ano tivérom lugar na primeira quinzena de outubro. Por exemplo, os 173
hectares que ardérom na paróquia de
Santo Estevo de Ribas de Sil, no concelho de Nogueira de Ramuim -na Ribeira Sacra-, ou os 159 hectares queimados em Mondariz. Este último fogo
ressuscitou a memória da tragédia vivida no ano passado, pois a sua proximidade com as casas obrigou a despejar as vizinhas dum dos lugares
próximos à zona afetada.

O futuro da Seaga
A Junta tem mostrado a sua intençom
de que a Seaga, arredor de 500 pessoas, deixe de fazer trabalhos de extinçom de incêndios. É mais, a equipa
empregada da Seaga leva desde o dia
16 de setembro em greve indefinida
depois da Junta anunciar a abertura de
500 vagas para o SPDCIF, um processo em que nom se valoraria a experiência de vários anos de luita contra
os incêndios do pessoal da Seaga. “A
esta altura os que pontuam som os
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Setembro e outubro
som os meses mais
complicados na luita
contra os incêndios
florestais

concelhos e os trabalhadores da
própria Junta”, expom Josafat Puente.
Numha juntança com a Junta, esta
mostrou-se aberta a aceitar a que a experiência na Seaga pontua-se para o
novo processo seletivo, mas polo de
agora ficou apenas nas palavras. “A
Junta quedou em enviar um rascunho
de proposta ainda nom foi recebido,
nem o rascunho nem umha nova convocatória da mesa. A quinze dias de
rematar a campanha entendemos que
é momento de intensificar o protesto”,
afirma Puente.
A administraçom semelha querer
que Seaga se especialize nos trabalhos
de roça das faixas secundárias. Neste
verao Meio Rural, a Fegamp e a Seaga
venhem de assinar um convénio para
a gestom da biomassa nestas faixas.
Trata-se dum convénio que a administraçom autonómica publicita como
umha oportunidade de futuro para a
empresa pública, e que conta com um
investimento de 28 milhons até 2021.
Porém, Puente aponta que este convénio está ainda em desenvolvimento,
“vai depender de quantos concelhos
se adiram ao convénio, e nele disse
que a maioria dos trabalhos se distribuirám em lotes pequenos, para que
podam aceder as subcontratas locais”.
Ademais, expom que o tal convénio
pode incrementar a temporalidade
dos trabalhos que se lhe encomendem
à equipa da Seaga, a qual ainda nom
conta com um convénio próprio. Na
greve indefinida que está a decorrer,
Meio Rural impujo uns serviços mínimos do 100%, ao entender que fam
parte dos efetivos de emergências da
administraçom. “Mas para outras
questons nom se lembram disso”,
afirma Puente.

COnFlItO lAbORAl /

Sucesso na greve nos
agentes meio-ambientais

N

a segunda-feira 8
de outubro assinava-se um acordo
entre as conselharias de Meio Rural, Meio Ambiente e Fazenda com os sindicatos CIG, UGT e CCOO em
que se recolhiam várias das reivindicaçons do coletivo de agentes florestais e meio-ambientais.
Tal acordo propiciou a desconvocatória da greve indefinida
que esta escala iniciara no 25 de
julho, a iniciativa dos sindicatos
convocantes, CIG e UGT.
Entre os avanços conseguidos
encontra-se umha reduçom horária, das 2000 horas anuais que
planeava a Junta a umhas 1665
horas, com a possibilidade de
reduzir ainda a 1554. No
acordo recolhe-se também a reduçom a dez horas dos turnos
noturnos -que até o momento

eram de 12 horas-, a incorporaçom da segunda atividade ou o
compromisso por parte da administraçom autonómica a solicitar ao Estado que se estabeleçam os coeficientes redutores
para a jubilaçom antecipada.
“Ainda que nom se atingiram
todas as demandas consideramos que foi um logro, posto
que os trabalhadores apoiárom
todos os atos reivindicativos e
estivemos unidos até o final”, as-

Os serviços
mínimos durante
a greve
indefinida fôrom
marcados para o
100 por cento

sinala José Manuel Couselo.
Os serviços mínimos durante
a greve indefinida fôrom marcados para o 100%, polo que
ainda que nom puido ser efetiva
na paralisaçom do trabalho “sim
que foi efetiva no trabalho de
visibilizaçom”, expom Couselo,
quem descreve que “se colocárom cartazes nos carros oficiais
que diziam ‘greve indefinida’, e
os trabalhadores quando iniciavam o seu turno de trabalho comunicavam pola emissora que
estavam em greve indefinida
mas que respeitavam os serviços
mínimos do 100%”.
Ao longo de todo o conflito
decorreram três manifestaçons
em apoio às suas reivindicaçons,
houvo diversas concentraçons e
atos reivindicativos e as redes
sociais fôrom úteis para difundir
o conflito que se estava a viver.
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Face umha educaçom elitista: a subtil
privatizaçom da universidade galega

ena barbazán

O verao parece alongar-se cada ano na
Galiza, porém, o estudantado galego semelha chegar antes ás aulas com
cada novo curso. Nos inícios de setembro, milhares de
estudantes enchem as ruas compostelanas, mas
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

M

ais do que privatizaçom, penso que o conceito de mercantilizaçom expressa de
maneira mais precisa o processo experimentado nas últimas décadas”, di
Isaac Lourido, professor da Universidade da Corunha, que conta como o
problema por que está a passar esta
instituiçom nom é só compostelano,
mas que está espalhado por toda a Europa. “Trata-se dum processo demorado no tempo, mas que se agudizou

ainda que parece que a situaçom dentro da USC é
igual para todas, há umha realidade subjacente menos
alegre, a da privatizaçom, mercantilizaçom, perda de
autonomia e venda da universidade, que cada ano fai
que algumhas tenham que cancelar os seus estudos
por falta de dinheiro e de ajudas económicas.

com a aprovaçom da Lei de Ordenaçom Universitária e a implantaçom do
chamado Plano de Bolonha. O processo resume-se na degradaçom da
universidade como bem público, na
sua progressiva perda da autonomia
em favor de interesses políticos e económicos e, em geral, na desarticulaçom do que se imaginou a partir de
1968 que podia ser a universidade: um
espaço para o pensamento crítico e um
agente de transformaçom em favor das
maiorias sociais”. E precisamente isto

é o que está a passar na USC, que está
perdendo o seu labor de serviço público, sendo transformada numha sorte
de máquina expedidora de títulos,
cada vez mais caros e, pola contra, com
cada vez menos valor ou qualidade. Já
no ano 2005, o catedrático Xavier
Vence advertia no seminário ‘A política neoliberal para o Ensino Superior:
retos para a universidade pública’ que,
“como as titulaçons universitárias som
umha necessidade básica para a populaçom, isto converte a universidade

num nicho de muitos milhons de possíveis clientes para os buscadores de
negócio”. E nom há dúvida que isto é
o que parece que está a passar.

O caso dos mestrados
“O Plano Bolonha tem grande parte da
culpa”. Explica Chema Naia, um aluno
da faculdade de políticas e membro da
organizaçom estudantil Erguer. “De
2005 a 2015, o plano Bolonha suprimiu as licenciaturas e converteu-nas em
graus com a estratégia 3+2. Isto quer
dizer que agora há que fazer três anos
para graduar-se e a seguir um mestrado
sem o qual nom vás a sítio nengum. E
isto com o dinheiro que implica, porque se os graus custam umha média de
800 euros, os mestrados som de

no foco

outubro de 2018 novas 9

UnIveRSIdAde / A IMPLANTAÇOM DA LÓGICA NEOLIBERAL
1500. Isto traduz-se numha deriva
face a privatizaçom da universidade,
sendo as elites económicas sociais
quem podem aceder aos estudos, tirando às licenciaturas o cariz formativo
completo que tinham, e convertendo o
grau numha sorte de F.P. Superior, fazendo que seja o mestrado o que mais
valor tenha”.
É entom que começam a aparecer
mestrados sem homologaçom, que
apenas servem para nada, e que se utilizam para ganhar dinheiro. “É como
o que está passando com políticos
como Casado ou Cifuentes, parece
que com pagar o mestrado já che dam
o título, o que demonstra que já nom
importa quanto estudes ou quanto
choies, mas quanto estejas disposta a
pagar”, expom Chema.
Para algumhas, o problema radica
em que os reitores tenhem muito
poder e controlam a transparência da
universidade. “O caso de Casado nom
foi um caso isolado, mas o sintoma
dumha doença muito maior”, di o Catedrático de Historia Antiga na faculdade de Historia da USC, José Carlos
Bermejo. “Ninguém obriga os professores a fazer favores aos políticos, mas,
mesmo assim, fam-nos. Por outra
banda, vivemos umha idolatria a títulos sem valor. O nosso país sofre
dumha funda ‘titulite’, e, ainda por
cima, de mestrados sem valor real - e
muitas estudantes reparam nisto depois de fazer tal ou qual mestrado.
Quando ainda havia licenciaturas,
muitas universidades chegárom a reconhecer que tirárom mestrados como
um jeito de arrecadar fundos”.

Um 6,5 para as bolsas
A esta “compra” de títulos, há que lhe
somar a falta de ajudas económicas
que muitas estám a sofrer desde há alguns anos. Desde 2012, as quantias
das bolsas diminuírom enquanto o requisitos para mantê-las aumentárom.
O 6,5 de média que há que ter para
continuar a obter ajudas por parte da
Junta complica muito as cousas para
aquelas pessoas que precisavam conciliar trabalho com estudos, já que o
Plano Bolonha exige, entre outras
muitas cousas, umha percentagem mui
elevada de assistência a aulas, algo que
nom acontecia com as licenciaturas.

ena barbazán

A universidade está
a perder o seu labor
de serviço público,
sendo transformada
numha sorte de
máquina expedidora
de títulos, cada vez
mais caros e, pola
contra, com cada vez
menos valor ou
qualidade
Para Chema, o problema radica em
que nom se tem em conta que a situaçom nom é a mesma para toda as estudantes. “Tenho amigos que quedárom sem bolsa por 0,05. Sempre há
matérias mais complexas, por exemplo, em Políticas quase todo o mundo
reprova Direito Romano, e se a reprovas já podes quedar sem bolsa. Isto é
injusto porque há que ter em conta
que nom todo o mundo chega com as
mesmas oportunidades à faculdade: há
gente que tem um núcleo familiar disperso ou nom tem o apoio económico
da família, portanto, tem que trabalhar
para além de estudar. E com Bolonha

isto é impossível: tes que ir a aulas,
fazer trabalhos, muitas vezes em
grupo, que ademais nom tenhen um
conteúdo formativo evidente (por
vezes, parecem feitos para encher
umha série de requerimentos e para
adaptar-te ao sistema de trabalho na
tua casa)... e a gente que trabalha nom
pode conciliar, obviamente, o que
provoca que reprovem por faltas de
assistência, perdam assim a bolsa e
entom tenham que trabalhar ainda
mais e é um círculo vicioso que fai
que muitas tenham de abandonar a
universidade, ao final”.
“É certo que podes pedir que em algumha matéria fagam umha exceçom
por trabalho, pero nom abrange todas
as figuras de trabalho que existem já
que há muito trabalho em B, precário,
sem contrato, entom é mui complicado
demonstrar aos professores que estás a
trabalhar. Sim que há matérias com professores que cho permitem, mas muitas
outras, a maioria, nom. O que falta é
umha blindagem contra disto, assegurar
os direitos do estudantado, luitar para
que isto mude”, assegura Chema.
Ainda que parece que a situaçom
pode melhorar -com o novo curso, as
quantias aumentárom em 100 eurosa nota média para manter as ajudas é
mantida, e a ela acrescenta-se umha

outra ajuda de 200 euros para os estudantes excelentes, de 8 pontos ou
mais, algo que está sendo criticado por
quem considera que é injusto que os
prémios à excelência se centrem nas
ajudas económicas, quando para alguns estas ajudas podem marcar a diferença entre aceder ou nom aos estudos superiores.

entram as empresas
Por suposto, a universidade em geral
é um ente complexo, e generalizar a
situaçom de todas as alunas é complicado e arriscado, mas contodo, muitas
afirmam que a universidade nom
deixa de complicar as cousas às estudantes com menos recursos. E isto
nom é o único em que se percebe
umha mudança na forma de ver a universidade. No caso da USC, os ataques
som discretos e lentos, para que nem
estudantes nem professores sejam de
todo conscientes de que as empresas
privadas tenhem cada vez mais poder
dentro das aulas, de que se está a produzir um processo de mercantilizaçom da universidade.
“Falar em mercantilizaçom implica
falar na aplicaçom da lógica capitalista
em todas as esferas da instituiçom.
Impom-se a ideia da utilidade dos programas formativos, mas restringida
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a umha inserçom rápida no mercado laboral; diminui-se o investimento público, de maneira que pioram
notavelmente as condiçons de trabalho
do professorado, os equipamentos e os
critérios de acesso, continuidade e
apoios para o estudantado. A necessidade de procurar investimentos complementares obrigou às universidades
a estreitarem relaçons com a empresa
privada e cederem perante as suas exigências”, comenta Lourido. Este processo tem lugar através de múltiplas
vias: cadeiras nos Conselhos Sociais,
convénios de colaboraçom estáveis –
por exemplo, com as entidades bancárias–, a criaçom de cátedras patrocinadas, investimentos diretos em projetos
de investigaçom... ou também com pequenos detalhes, como que agora haja
que pagar para poder fazer o exame
de idiomas que che permite ir de Erasmus, a obrigatoriedade de obter um
B1 num idioma estrangeiro para poder
graduar-se, ou, que também custa dinheiro, o facto de o cartom universitário estar expedido polo banco Santander, algo que é um problema em si
próprio, polo poder que se dá a este
banco dentro da instituiçom pública,
pero ademais implica que se, por
exemplo, alguém perde o cartom durante as férias, nom o pode renovar até
o novo curso, perdendo o acesso à universidade durante esse tempo, pois os
bancos nom realizam cartons novos
neste período.
“Também está o caso do antigo hospital universitário de Galeras”, acrescenta Chema. Um edifício público da
universidade privatizado por dous processos: a gentrificaçom da cidade, que
se centra nos benefícios dos hoteleiros
e do empresariado, buscando o lucro
ao invés do benefício social; e a intençom de saldar umha dívida da universidade. Este processo de venda foi fortemente criticado por grupos como
‘Compostela nom se vende’, entre outros motivos, porque nom se lhe explicou ao alunado a circunstância e legitimidade da dita dívida. “Organizamos
um processo que se chamou ‘Compostela nom se vende’, que quedou um
pouco paralisado, onde pretendíamos
analisar este processo, e vimos que a
quantia da dívida que se tinha que
pagar era diferente do preço que se
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“Há umha deriva
face a privatizaçom
da universidade,
sendo as elites
económicas sociais
quem podem aceder
aos estudos, tirando
às licenciaturas o
cariz formativo
completo que
tinham, e
convertendo o
grau numha sorte
de F.P. Superior,
fazendo que seja o
mestrado o que mais
valor tenha”

pagou, e que havia umha empresa especulativa por trás, Ibernof SL, que dependia dumhas subvençons. É dizer,
nom era um processo de saída a concurso, de venda normalizado, nem
muito menos, mas há muitas cousas
que se nos escondérom”. E este nom
foi o único caso de venda de património público da universidade a entidades privadas ou de falta de transparência por parte desta entidade pública.
Chema denuncia que os alunos tampouco tenhem a organizaçom capaz
para fiscalizar isso, e acrescenta ademais que nom há umha organizaçom
do claustro e que há competências
entre departamentos porque tenhem
financiamento escasso. “Entom, o que
se dá é um processo onde o ganha
todo a empresa privada, porque chegamos ao ponto em que a financiaçom
da universidade pública é tam escassa
que nom há diálogo entre as diferentes
universidades galegas, mas umha terrível competência que nom devera existir”, aponta este estudante.

Universidades privadas
Para Antonio Pérez, do pessoal de administraçom e serviços (PAS) na USC,
vem-se observando na Galiza, desde
há uns anos, um incremento no interesse de introduzir universidades privadas dentro da paisagem educativa

galega. “A Junta, com Feijó na cabeça,
pom-lhe cada vez mais obstáculos à
universidade pública nos orçamentos
ou para a criaçom de novos títulos. A
Junta obriga a eliminar vagas em outras titulaçons (que nom estám vazias)
para criar umha nova, incluso havendo
um interesse claro por parte do alunado em essas novas titulaçons. Por
exemplo, intentou-se criar um título
em criminologia, porque se percebia
certo interesse, mas para isso, obrigava-se a reduzir as vagas na faculdade
de Direito, com a demanda que há de
essa titulaçom. Isto nom é umha loucura mas, indiretamente, provoca que,
como nom se cria essa titulaçom, os
estudantes vam para a universidade
privada na procura do título que lhes
interessa e que nom encontram na pública”, denúncia Antonio.
“Somado a isto, está a existência
dumha Lei do Estúdio Universitário
Galego, a ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia)
que fomenta agora a criaçom de novas
universidades privadas, e fomenta-se
por parte da Junta”, aponta Chema. E
está a apariçom de universidades como
a de Abanca, o IESIDE Business Institute (Instituto de Educación Superior
Intercontinental da Empresa), que
nasce com a intençom de apresentar
opçons privadas universitárias.
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A mercantilizaçom da Universidade
SeRvIçOS PÚblICOS /

N

ADRIÁN DIOS

inguém pode negar que
a última década supujo
um forte retrocesso na
qualidade dos serviços
públicos. A soluçom dada à crise polos
poderes económico e político provocou a blindagem dos benefícios empresariais a custa dumha maior desigualdade, precarizaçom laboral e
reduçom das políticas públicas dirigidas à redistribuiçom social.
Nesse marco é onde se encontra a
Universidade pública, que nos últimos
tempos vive umha situaçom limite
orientada em várias direçons: importantes reduçons orçamentárias, crescente mercantilizaçom de determinadas atividades e umha forte
precarizaçom laboral. Sobre estes piares, fundamenta-se a política universitária da Junta da Galiza, aluno avantajado das políticas neoliberais.
No relativo ao financiamento universitário, a época Feijó supujo um
momento catastrófico para o Sistema
Universitário Galego. Na última década, o orçamento universitário da
Junta da Galiza caiu um 20%, situando-nos em níveis de 2004. É
dizer, estamos quinze anos por trás
em matéria de financiamento.
O objetivo desta situaçom é o desmantelamento da Universidade: menores recursos, menor quantidade de
professorado, menor qualidade e menores possibilidades de expansom. A
consequência desta política passa pola
abertura de novos espaços de negócio
da universidade privada. Nom é casual que nos últimos cinco anos começássemos a conhecer diversos projetos
privados para ofertar titulaçons universitárias, umha situaçom desconhecida na Galiza, previamente.
A aplicaçom do Plano Bolonha foi
umha ajuda para este processo: titulaçons de quatro anos com umha forte
degradaçom quanto à aprendizagem,
que obrigam a complementar estes es-

Na última década, o
orçamento
universitário da
Junta da Galiza caiu
num 20%, situandonos em níveis de
2004. É dizer,
estamos com quinze
anos de demora em
matéria de
financiamento
Nom é casual que
nos últimos cinco
anos começássemos
a conhecer diversos
projetos privados
para ofertar
titulaçons
universitárias

tudos com um mestrado. Evidentemente, os mestrados tenhem um custo
superior ao preço dos graus, abrindo
um importante nicho de mercado
para estas entidades privadas.
Neste contexto, as Universidades
públicas, e particularmente a USC, tivérom que levar a cabo importantes
planos de ajuste para poder continuar
o seu funcionamento, vendo-se obrigadas a um duplo processo de mercantilizaçom de atividades e precarizaçom
laboral. Quanto ao primeiro, um
exemplo: os cartons universitários som
geridos polo Banco Santander, através
dum convénio polo qual o banco dá
umha subvençom à USC, enquanto a
USC é obrigada a empregar o Banco
Santander nas suas transaçons.
Quanto à precarizaçom laboral, a situaçom é devastadora. As medidas de
política económica desenvolvidas na
última década supugérom um drama
para a mocidade investigadora. A efeitos práticos, a estabilizaçom do pessoal investigador nas universidades é
impossível, tendo que assumir contratos temporais e a tempo parcial, sem
esperanças de continuidade a longo

As medidas de
políticas económicas
desenvolvidas na
última década
supugérom um
drama para a
mocidade
investigadora
prazo. Neste cenário, o efeito é óbvio:
a expulsom de pessoal investigador ao
exterior, fomentando a emigraçom
para as Universidades europeias ou latino-americanas, na procura de melhores oportunidades laborais.
Infelizmente, na atualidade, está em
risco a própria ideia de Universidade
pública como conceito: o centro de
pensamento e o saber, atuando como
um dos maiores mecanismos de redistribuiçom social.

Adrián Dios é investigador da USC.
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PESSOAL DOCENTE E PAS /

Contratos-lixo para professorado e
diminuiçom de postos de serviços

O

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

s estudantes nom som os
únicos que estám a sofrer a privatizaçom e a
precarizaçom paulatina
da universidade, senom que os professores som também outros grandes afetados por esta situaçom. “A mesma lógica da austeridade económica e da
gestom com critérios empresariais tem
afetado seriamente as condiçons laborais dos corpos docentes e investigadores. De ser um espaço relativamente
blindado quanto a direitos laborais e
condiçons de trabalho, a universidade
evoluiu para mais um espaço de precarizaçom em todos os níveis”, comenta Isaac Lourido. Isaac explica que

ena barbazán

estamos a viver um momento de ausência de programas reais de estabilizaçom da carreira académica, e um aumento significativo de contratos
temporais e de contratos a tempo parcial. “Esta última modalidade provoca
a existência de um número significativo do professorado com salários
entre os 300 e os 800 euros, que
podem ser dispensados pela universidade a qualquer momento. Este quadro está a provocar nom só o desgaste,
a desmotivaçom ou o abandono do
professorado precarizado – obrigado a
aceitar estas condiçons enquanto participa na carreira meritocrática e
aguarda umha oportunidade para progredir na escala académica –, senom
que pode causar umha perda sensível
na qualidade da docência e no desen-

“A universidade nom
quer ver que tem
professores numha
situaçom mui
precária, que quase
nem podem comer, e
isso que a USC nom
é das piores”
volvimento adequado de projetos de
investigaçom”, explica.
Som muitas as docentes afetadas por
esta nova modalidade de docência na
universidade. “Apesar de que o anterior
decano dixo que na USC nom existia a
precariedade nem professores mal

pagos, isto é umha grande mentira”, di
umha professora que nom quer dar o
seu nome. “Eu estivem muito tempo
trabalhando na USC sob essa figura
que se conhece como professor associado, umha figura que antes tinha
muito sentido mas que agora está totalmente corrompida”. Estes contratos de
professor associado estavam pensados
para aqueles profissionais que, trabalhando fora da universidade, davam
aulas magistrais sobre a sua especialidade às alunas, com a intençom de que
elas vissem como funciona o mundo laboral “real”. “Isso é genial, beneficia
um monte à universidade”, di esta professora. “Mas, o que acontece? Que
esta figura perverteu-se. Com a escusa
da crise começárom a empregar esta figura para todo”. E a ideia é que nom
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és professor a tempo completo, com
o qual tes que ter um contrato fora.
Porém, a realidade é que muita gente
realmente nom tem outro trabalho
aparte do de professor, porque está
dando aulas de manhá e de tarde na
universidade. E assim nasce a figura do
falso associado, que para além de ter
um salário irrisório, tem que pagar autónomos. “Dim que som falsos-autónomos mas como pretendem que tenhamos outro trabalho se temos que estar
dando aulas todo o tempo e ademais é
a universidade a que está a fazer todo
assim de mal? Eu conheço professoras
que obtenhem ajudas por parte dos
Serviços Sociais porque nom chegam a
final de mês. Em esse nível estamos. É
impossível compatibilizar. A universidade nom quer ver que tem professores numha situaçom mui precária, que
quase nem podem comer, e isso que a
USC nom é das piores”, denúncia esta
professora.
A USC nom é umha exceçom,
senom que demonstra a norma que se
está estendendo por muitos países. Há
pouco falava sobre este tema um exprofessor dumha universidade espanhola num programa televisivo. Ele
deixara o seu emprego de professor da
faculdade de Belas Artes porque tinha
um salário de só 250 euros ao mês, e
compensava-lhe bastante mais participar no concurso a jornada completa. E
como ele, outras muitas. José Carlos
Bermejo, escreveu sobre o tema várias
vezes. No seu último livro, Reitores e privilexiados, dá-lhe um nome a esta figura:
O lumpem-professorado. Professores
mal pagos, esporádicos e subestimados
que apenas podem sobreviver com o
que ganham. “Os salários do pessoal
universitário estám a baixar em todo o
mundo a menos da metade, e esta é,
sem dúvida, umha precarizaçom buscada”, afirma Bermejo.

A situaçom do PAS
Para Antonio Pérez, a todo este conglomerado há que lhe somar o que
está a acontecer com o Pessoal de Administraçons e Serviços (PAS) da Universidade: a perda de pessoal. Nos últimos anos desaparecérom umha
centena de postos, simplesmente porque nom interessa contratar gente
nova. “Pola perda de fundos, o pessoal

ena barbazán

que se reforma ou marcha nom se
repom, isto significa umha reduçom
na qualidade do serviço. Reparte-se a
carga de trabalho entre os que ficamos, quando é possível, mas, muitas
vezes, diretamente cancela-se o serviço, o que obviamente vai em detrimento da universidade, pois a qualidade de atençom baixa muito se nom
há pessoal suficiente”, explica.

necessidade do estudantado
se mobilizar
Ainda que para algumhas pessoas a
eleiçom do novo decano em março,
Antonio López, abre a esperança a
que as cousas mudem um pouco, professores e alunos coincidem numha
cousa para melhorar a situaçom: a
transformaçom sobre como se concebe o alunado. Cada vez mais visto
como um empecilho ou como alguém
que vem incomodar, tem-se em conta
que as suas reivindicaçons som as reivindicaçons de todas. “Muitas vezes,
graças a que o alunado se mobiliza, venhem à tona os problemas da universidade”, di umha professora da faculdade de Química que também nom
quer dar o seu nome. “O professorado

O debate da
privatizaçom quase
nem se produz,
distrai-se o alunado
com temas
secundários ou com
umha carga de
trabalho que nem
lhes deixa tempo
para mais nada

deveria ter em conta que, se o aluno
di que as aulas estám a perder qualidade, é por algo. E é mui bom que o
alunado berre e se queixe, antes era
de esperar que se reivindica-se,
porém, na atualidade, com o novo modelo de universidade, um piquete
pode marcar a diferença entre passar
ou reprovar, e isto nom pode ser. A
universidade sempre foi um lugar

onde apareciam sementes de evoluçom social. Sem ir mais longe, antes
nom podia entrar a polícia na universidade, e agora a polícia pede o BI nas
mesas informativas, que está a acontecer? Temos que luitar contra todo
isto”, reivindica.
“O pior de todo isto é que leva sendo
um processo de anos, que sempre se
véu vir e que, em realidade, nom devera ser umha surpresa para ninguém”,
di o catedrático Xavier Vence. “A privatizaçom está-se abordando dum jeito sigiloso e paulatino, tratando de conseguir o beneplácito da sociedade e
eludindo o confronto”. O debate da privatizaçom quase nem se produz, porque se entretém o alunado com temas
secundários ou com umha carga de trabalho que quase nem lhes deixa tempo
para mais nada. Há que dar a conhecer
esta situaçom a toda a sociedade, para
que haja um debate real. É importante
nom esquecer que o que está em perigo
é a universidade como serviço público
para todas, transformando-se, polo neoliberalismo, numha sorte de mecanismo
para cuspir trabalhadores, perdendo-se
a essência do que sempre significou esta
instituiçom.
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VARIEDADES AUTÓCTONES /

Um país de sementes

Defender a biodiversidade e as variedades autóctones, com ecótipos melhor adaptados às condiçons
climatológicas do seu habitat e, portanto, mais resistentes a pragas, enfermidades ou mudanças climatoaarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

É

importante conservar a biodiversidade e os ecótipos
das zonas, porque é umha
riqueza e umha garantia
cara ao futuro”. Assim se exprime Begoña de Bernardo, umha das impulsoras dos encontros de troca de sementes de Betanços, os quais levam já uns
cinco anos de projeto. “Os monocultivos som mais sensíveis a qualquer tipo
de mudança ou de praga, e os nossos
ecótipos estám adaptados às nossas características e som também os que se

lógicas. Neste labor de recuperaçom e posta em valor
encontram-se iniciativas de base como os encontros
de troca de sementes, já com vários anos de atividade.
No campo institucional, existem bancos de germoplasma com os que se fai necessário dialogar para que
as variedades autóctones cheguem de novo às hortas.

conservárom ao longo do tempo, polo
que som os mais resistentes”, acrescenta Begoña.
Xacobe Oxea é produtor na Horta
do Cadaval em Redondela e tem participado nos inícios da Rede de Sementes, há já quase dez anos. Ele partilha os motivos expostos para a
conservaçom das variedades autóctones e acrescenta mais um: “o feito de
conservar a nossa própria semente dános independência das grandes empresas multinacionais deste setor”.

"O feito de
conservar a nossa
própria semente dános independência
das grandes
empresas
multinacionais"

cecília bastos

É com estes argumentos e ideias
que, a partir de pequenos núcleos,
fôrom agromando encontros de sementes de jeito estável por diversos
pontos do país, como na ria de Vigo,
em Gondomar ou em Betanços. Também em Leboso -no concelho de Forcarei-, a fundaçom Galicia Verde organiza anualmente umha feira de
sementes.

Como nascem os encontros?
Xacobe fai memória e narra como nascérom os primeiros encontros da Rede
de Sementes. “Foi a raiz de um curso
do Sindicato Labrego Galego”, expom
Xacobe. “A ideia inicial era fazer
umha rede de guardiáns de sementes,
mas ficou no ar e derivou na criaçom
de umha rede de encontros em que a
gente levava sementes e as trocava”.
Assim, as sementes que sobravam num
ano seriam repartidas em anos se-
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guintes entre pessoas que assistiam,
mas nom levavam semente própria.
“Era como um banco vivo para que as
sementes se disseminassem”, salienta
Xacobe.
Pola sua banda, os encontros de Betanços venhem de celebrar a sua quinta
ediçom no mês de fevereiro. Este tipo
de jornadas, ao igual que o resto de encontros que celebra a rede noutros
pontos da geografia galega, nom funcionam apenas para que as produtoras
troquem as suas sementes, senom que
é umha jornada que conta com diversas
atividades formativas arredor de técnicas de cultivo ou de temáticas ambientais, assim como com atuaçons musicais
ou um jantar popular.

Colaboraçom com centros
de investigaçom
Begoña explica como nos encontros
de Betanços começárom a considerar
necessário fazer um trabalho para a
propagaçom de sementes autóctones:
“Nos primeiros anos víamos que na
mesa entravam sementes mui variadas,
por vezes de cousas que nom sabíamos o que eram e, em troca, nom tínhamos sementes de aqui, como repolhos ou cebolas de Betanços. É
ilógico!”. Nasceu entom a ideia de
fazer umha mesa só para estas sementes, com o objetivo de recuperá-las e
espalhá-las pola zona. Para isto pugérom-se em contacto com o Centro de
Investigaçons Agrárias de Mabegondo
e o Centro de Formaçom e Experimentaçom Agroflorestal de Guísamo.
Ambas fornecêrom-nos de sementes,
“mas tínhamos 30 ou 40 sementes de
cada variedade, polo que no primeiro
ano estávamos na mesa como se repartíssemos ouro”, exprime Begoña;
“queríamos assegurar-nos de que
quem as levasse ia fazer-se responsável
delas e que as ia devolver acrescentadas ao ser possível. Muitas delas le-

O encontro de troco
de sementes em
Betanços vem de
celebrar o seu quinto
aniversário

vamo-las as próprias organizadoras
dos encontros”.
Já vam três anos deste projeto de
mesa de sementes autóctones e as organizadoras encontram-se num mo-

mento de avaliaçom do mesmo. Se
bem houvo diversos níveis de sucesso,
pois algumhas das sementes som de
espécies bianuais, polo que ainda nom
fôrom devolvidas, ou mesmo houvo
cultivos que nom saírom adiante, Begoña salienta que todas as sementes se
encontram salvaguardadas.
Parte das sementes que se reproduziram fôrom devolvidas para Mabegondo. “Os centros de investigaçom
precisam também da colaboraçom das
produtoras”, expóm Begoña, “pois tenhem um banco de germoplasma
imenso, mas nom tenhem capacidade
para pô-las no campo e renovar esse
germoplasma. É útil que essas sementes vaiam de quando em vez ao campo
e se renovem, para que nom perdam
potencial de germinaçom”.
Pola sua banda, Xacobe, da Horta
do Cadaval, exprime reticências cara
aos centros de investigaçom com ban-

cos de germoplasma. Assim, ele acha
que, segundo as políticas que desenvolva a administraçom, estes centros
podem favorecer o aproveitamento
empresarial das variedades em detrimento das produtoras. Como um
exemplo disto conta o que aconteceu
com a variedade fina de Carvalho. Arredor de 2010 o centro de investigaçom Neiker, de Araba, entregava para
a Junta da Galiza umha quantidade de
sementes desta variedade para a sua
distribuiçom, através das oficinas agrárias, e a sua recuperaçom por parte das
produtoras galegas. “Um dos nossos
companheiros deu-se conta e pediuna, pois se é algo público teríamos
que ter direito a ter essa pataca. No
primeiro ano dérom-lha”, expom Xacobe, “mas no ano seguinte voltou a
pedir e pugérom mais impedimentos.
Entom foi falar com um técnico que
levava o controlo da pataca que lhe
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dixo que para que queria a pataca
fina de Carvalho, se afinal lha iam dar
a Calfensa para fazer um programa de
melhora genética, e logo já poderia
mercar a pataca diretamente a Calfensa”. Assim, em 2010 a conselharia
de Meio Rural e a empresa Calfensa
chegavam a um acordo para que esta
produzisse umha pataca melhorada
geneticamente para sua comercializaçom, com o compromisso de que
parte da sua produçom fosse para o
sector agrícola e que ajudasse para a
recuperaçom da fina de Carvalho.
Outro banco de germoplasma que está
presente na província de Ponte Vedra
é o da Missom Biológica.

variedades locais
Da zona de Betanços há variedades
hortícolas popularmente conhecidas
em que este topónimo está presente,
concretamente nas cebolas e nos repo-

lhos. “O repolho de Betanços tem
umha forma cónica e um tamanho
bastante grande. Pode semear-se duas
vezes ao ano, tanto no verao para ter
repolho de inverno como depois na
primavera para tê-lo no verao. É um
repolho tenro”, descreve Begoña.
Também indica que a cebola de Betanços “é umha cebola chata, de bom
tamanho, ainda que o tamanho depende fundamentalmente do marco
de plantaçom que se empregue. A cebola galega costuma ser tenra, ao frigir
fica escalfada e nom dura. É aromática, com mais acidez do que as cebolas de fora”. O centro de investigaçom
de Mabegondo tem catalogadas uns
dezassete ecótipos diferentes de cebola provenientes de diferentes partes
do país.
Também na ria de Vigo se encontram diversas variedades de cebola.
“Há três variedades diferentes, que

O centro de
investigaçom agrária
de Mabegondo tem
catalogados uns
dezassete ecótipos
diferentes de cebola
provenientes de
diferentes partes do
país
Existem duas
variedades de trigo
galego no registo
estatal de semente, o
Calhobre e o
Caaveiro

partilham seguramente caraterísticas
comuns: a de Teis, a de Vilaboa e a de
Arcade”, expom Xacobe. “Som cebolas menos ácidas, para a cozinha som
mais saborosas e doces, polo que a
gente se preocupou de guarda-las”,
continua. Umha destes tipos conta
com umha pequena festa de exaltaçom anual: a Festa da Cebola de Teis,
onde se repartem e plantam cebolinhos. Teis também lhe dá o seu nome
a umha variedade de repolho.
Se há umha família pola que também
se nota um especial interesse na reproduçom das suas sementes para o cultivo
hortícola é o das solanáceas, especialmente para exemplares de pimento e
tomate. “No caso dos tomates e dos pimentos planta-los em primavera, no
verao recolhe-la e já tes semente, é fácil
de extrair e de guardar”. É por esta
razom, segundo explica Xacobe, polo
que as produtoras que começam a
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extrair a sua própria semente optam
por fazê-lo com estas espécies, passando mais adiante a outras mais complexas como a cebola ou o repolho.
No caso dos pimentos Meio Rural
tem catalogados um total de quatorze
variedades autóctones, desde os conhecidos pimentos de Padrom ou
Herbom, passando polos de Arnoia,
Oimbra ou Pungim, até chegar ao de
Guláns recentemente recuperado. No
caso dos tomates som dezassete as variedades autóctones catalogadas.

COmPOStelA /

dos cereais
Nos cereais atualmente existem duas
variedades de trigo galego que se encontram no registo estatal de semente,
o Calhobre e o Caaveiro. Begoña, natural do lugar em que se recolheu a
primeira destas variedades de trigo,
descreve que a sua recuperaçom vem
da mao dos padeiros e o seu interesse
em ter farinha do país. “Há uns 25
anos falou-se com Mabegondo por
parte da federaçom galega de padeiros
e da associaçom provincial da Corunha, para propor-lhes algumha maneira de recuperar esse trigo autóctone. E dixerom-lhes que sim, que
lhes interessava o projeto”, expom Begoña. Depois de recolher a primeira
semente em Calhobre, descobrir que
efetivamente contava com um ecótipo
diferenciado e provar o seu valor agronómico e organoléptico iniciou-se o
processo para registá-lo como variedade comercial. O processo contou
também com umha melhora genética,
que consistiu em acurtar o seu talho
“porque os trigos galegos som mais
altos do que os trigos da meseta ou comerciais, e entom tenhem tendência
ao encamado”, salienta Begoña. “A
melhora genética que se fijo com o
trigo Calhobre foi respeitando as caraterísticas organolépticas do grau, fazer
cruzes com outros trigos e selecionar
a caraterística de entrenós mais curta”.
Porém, se há um cereal que conta
com múltiplas variedades no nosso
país esse é o milho, um cultivo que
fijo desaparecer outros como o milho
miúdo ou o painço. Assim, o centro
de Mabegondo tem catalogadas umhas
600 variedades galegas de milho -das
quais nom seriam todas aptas para o
consumo humano-.

Um tomate entre os livros

O

vínculo de Compostela com o
rural costuma esquecer-se, mesmo
quando há polo menos duas variedades hortícolas que levam o
seu nome: o tomate preto e os
grelos de Santiago. “Há cozinheiros que dim que estes grelos som dos melhores para cozinhar, pois som mais brandos e
doces”, indica Paco Macías, editor e um dos impulsores da iniciativa CultRural.
Porém, a variedade que Macías está a dedicar-lhe entusiasmo é o tomate preto. Assim,
com o objetivo de que esta variedade seja cultivada e reconhecida polas próprias habitantes da
comarca compostelana, a editorial Positivas esteve a espalhar as
suas sementes com o compromisso de que quem as recolha as
cultive e continue com o trabalho de espargimento.
O tomate preto de Santiago é
um tomate achatado e que adquire umha cor escura na sua
parte superior. Na sua recuperaçom trabalhou o centro de investigaçom de Mabegondo, que
conseguiu reproduzir a sua semente a partir de umha varie-

dade encontrada em Minho, o
qual facilitou a sua entrada aos
supermercados. Mas agora a iniciativa de Macías procura que
sejam as próprias hortas de
Compostela as que o cultivem.
A primeira semente conseguida
por este editor e agricultor vem
também do norte e foi a partir
de um tomate seco de umha familiar próxima que morava na
Marinha lucense. Em 2017 Positivas começou a distribuir na
romaria dos livros da praça de
Maçarelos, em maio do ano passado, umhas 10.000 sementes e
umhas 1.000 prantas de tomate
preto.

CultRural
Paco Macías é também um dos
impulsores do CultRural, umha

Compostela é a
única cidade galega
que assinou o
Pacto de Política
Alimentar Urbana
de Milám

iniciativa que visa construir um
mundo labrego em Compostela,
a única cidade galega que se encontra entre as assinantes do
Pacto de Política Alimentar Urbana de Milám. Para isso, o CultRural nom pensa apenas na recuperaçom do tomate preto. Em
dezembro de 2017 realizou
umhas jornadas na Faculdade de
Ciências da Comunicaçom em
que participaram diversas iniciativas, como o mercado labrego
de Téu, estabelecimentos de slow
food ou umha cooperativa caprina
-esta última com as suas instalaçons em Chantada-. Assim, a relaçom entre Compostela e a
carne de cabra é outra das ideias
que o CultRural quere pôr acima
da mesa como proposta para revitalizar o rural da comarca.
Para este ano, entre as iniciativas em que trabalham encontrase a exposiçom do poema visual
de Emilio Araúxo Viron o retrato
da fame nos ollos dos lobos polos centros socioculturais das zonas rurais de Compostela -que contará
com um faladoiro com as pessoas
assistentes-, outra exposiçom em
que se visibilizem as zonas cultiváveis do concelho e atividades
com os grupos de consumo.
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S

ociologia e urbanismo som
duas ciências que ainda
que deveriam ser complementarias, em poucas ocasions vam da mao. María Novas, arqui-

maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

“No desenho das
cidades priorizou-se
o modelo masculino”
Estám as nossas cidades e as
vilas pensadas e desenhadas
para mulheres?
A teoria urbana em que se baseia a
construçom de muitas das nossas cidades hoje foi criada baixo estándares
normativos que se assumem como
neutrais mas nom o som.
Como muitas outras ciências em que
se baseia o nosso sistema de conhecimento, desenvolve-se na idade moderna em ocidente num momento em
que o homem é o centro, o sujeito central da cultura. Falamos da doutrina do
antropocentrismo, que é marcadamente androcéntrica: o masculino tem
carácter universal, nom o humano.
Isto pervive durante séculos e o
masculino continua durante a modernidade sendo o usuário normativo das
nossas cidades, quando tem lugar a estandarizaçom do urbanismo moderno.
Mas o usuário estándar nom é apenas
masculino. É branco, burguês, heterossexual, ocidental, de mediana idade
e com saúde. Isto, em realidade, implica um perfil mui minoritário da diversidade humana com importantes
consequências que sofremos hoje.
Isto conforma um processo de seleçom mas também de exclusom, o que
quer dizer que se nom cumprimos
algum destes preceitos do ideal e normal podemos estar excluídas. Assim,
concluímos que, no desenho e projeçom das cidades, as necessidades dos
grupos sociais excluídos historicamente nom fôrom priorizadas. As
mulheres, pessoas nom ocidentais, as
crianças, as pessoas maiores ou pessoas com diferentes graus de mobilidade nom fôrom tidas em conta.

teta e fundadora de ‘Dexeneroconstrución’ reivindica este binómio
e a inclusom dos estudos de género para reverter as desigualdades
que historicamente se producem nas nossas cidades e sobre todo
do coletivo que mais as padece e que tem rosto de mulher.

O que cumpre mudar logo no
urbanismo atual?
É necessário transformar a nossa perceçom de usuárias estándar e pôr especial atençom à inclusom das necessidades dessa maioria social.
Falando das mulheres é importante
conhecer e entender quais som as causas, as suas necessidades e a sua experiência distintiva do espaço, já que historicamente estivo à margem da
norma.

As mulheres temos uns usos diferentes dos espaços?
Sim, esta experiência distintiva das
mulheres na sua relaçom com a cidade
vem determinada polo seu rol social
atribuído em funçom do género. Falo
da assunçom do trabalho nom remunerado e de cuidados que recai sobre
elas maioritariamente: cuidado das
crianças, idosas e pessoas dependentes, assim como o mantimento da vida
quotidiana.
Fai pouco a câmara municipal do
concelho de Compostela tirou um estudo sobre o uso dos tempos na cidade. As estatísticas falam e comprova-se que há um uso muito
diferente dos tempos em funçom do
género. Há muitíssima desigualdade à
hora de empregar os equipamentos da
cidade e deferências nos patrons de
mobilidade.
Este tipo de estudos som muito importantes e por desgraça pouco habituais. Com eles podem-se desenhar e
implementar políticas para reverter
esta situaçom ou, no mínimo, evitar a
criaçom de mais barreiras e desigualdades para as mulheres.

maría novas
arquiteta

“Compre transformar
a nossa perceçom
de usuária estándar
e pôr atençom à
inclusom das
necessidades da
maioria social”

Os grandes nomes do urbanismo
ou da arquitetura som masculinos. Pensas que também é importante recuperar a memória
das mulheres neste campo tal e
como se fai noutros?
O reconhecimento foi, e continua a
ser, historicamente androcêntrico,
sendo assim irreal e oblíquo. Mas continua a ser essa a norma.
Os processos de comemoraçom, de
escolha de referentes, sempre tendérom a erigir o mesmo arquétipo humano com um determinado estatus
normativo. Em arquitetura, por exemplo, isto vê-se às claras na figura dos
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“grandes mestres”. Feito que se agudiza e legitima com a nom participaçom dos grupos sociais historicamente
marginados nos lugares de poder,
toma de decisom e construçom de
conhecimento, nos quais se tende a reconhecer a iguais.
E insisto, o sistema de validaçom
nom é neutro. Se se fai visível tam só
umha parte, invisibiliza-se todo o demais. Isto implica exclusom e favorecer umha minoria. Recuperar a memória das mulheres que participárom
e transformar isto para reconhecê-las
é central para reparar e nom continuar
a legitimar os mesmos procedimentos.
Nalgumhas cidades do estado
coletivos feministas participam
em planos urbanísticos para assinalar os chamados “pontos
escuros", para visibilizá-los e
transformá-los. Que importância tem isto e para quando exportá-lo à Galiza?
Conheço experiências participativas
que levam anos a desenvolver-se em
lugares como o País Basco, Iruña
(Hiria Kolektiboa, Gea21...), concretamente os “mapas da cidade proibida” que trabalham a segurança humana nas cidades, detetando os
pontos em que a perceçom de insegurança se incrementa e recolhendo propostas de mellhora.
Aqui, de novo, a perceçom de segurança humana ou o direito à mobilidade livre e segura tem muito a ver
com o género, e em concreto com o
terror sexual, limitando a sua liberdade e restringindo-a em termos de
tempo e espaço. Falo de medo a circular de maneira livre ou evitar de
forma consciente algumhas zonas. Isto
tem enormes consequências, sobre
todo os obstáculos para fazer parte da
vida social: atividades físicas, lazer, estudos, trabalho ou ativismo social e
político, ou a limitaçom da sua autonomia, isolando-as.
Nós trabalhamos este tema de maneira transversal em dous talheres de
mapeio participativo com perspetiva
de género, um em Ourense e outro
em Oviedo.
Achas que trabalhar através de
processos participativos para

jane’s walk sevilla

construir ou transformar a cidade
que queremos é necessário?
Na gestom democrática do território
é unha condiçom necessária incorporar as vozes tradicionalmente ausentes
como agentes de planeamento urbano,
de construçom da cidade e projeçom
do espaço público.
Acho que a participaçom pública é
imprescindível na planificaçom das
nossas cidades e sobretodo os grupos
sociais historicamente excluídos
devem estar presentes no diálogo, já
que a diversidade das comunidades do
próprio território resulta fundamental
para poder entrar a considerar as suas
problemáticas e necessidades particulares. A consulta a mulheres que normalmente som expertas dos seus bairros e que estám melhor situadas para
articular as suas próprias necessidades
e identificar as barreiras é essencial.
Quanta importância tem a sinalizaçom dos pontos inseguros
na toma de consciência coletiva
de que as mulheres também na
rua estamos expostas a múltiplas violências?
A partir do desenho das cidades podemos contribuir para criaçom de es-

“Na gestom
democrática do
território é umha
condiçom necessária
incorporar as vozes
tradicionalmente
ausentes”
“É essencial a
consulta a mulheres
que som expertas
dos seus bairros”

paços em que a perceçom de segurança seja maior, mas a erradicaçom
do medo é algo muito complexo e deveria incluir muitas mais medidas. Assinalaria três ideias básicas para reverter estes pontos de insegurança: a
mistura de usos ou o fomento da presença de equipamentos em riqueza de

atividade em horários de dia e noite,
gerando concorrência (pessoas saindo,
entrando, transeuntes, vizinhança presente.), o que favorece os “olhos da cidade” que dizia Jane Jacobs; vigia natural ou controlo informal, já que os
lugares mono-funcionais como as ruas
exclusivas de lazer noturno ou polígonos industriais geram umha perceçom
de insegurança a depender das horas.
O seguinte ponto é favorecer rotas
claras, mas sobretodo fomentar a visibilidade com um alumiado público suficiente e uniforme, com especial
atençom às paradas de transporte público, bem situadas e com luz.
Para rematar com um elemento
esperançador. Quais cidades
estám a fazer bem as cousas e
som exemplo da inclusom do
fator género?
Falando da Galiza, Ponte Vedra é um
referente a nível estatal. Implementárom-se políticas de pacificaçom e sustentabilidade, que agora estám mui na
moda, mas Ponte Vedra recolhe os
fruitos dumha política de há uns dez
ou vinte anos.
A nível europeu o melhor exemplo
é Viena.
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aria Osório, natural de
Bezerreá, começou a
sua militáncia independentista no instituto, em Boiro, para onde foi viver, sendo adolescente, acompanhando o destino laboral da mae, mestra. Em 2005,
tendo completado os dezoito anos, já conheceu os calabouços madrilenos com a Operaçom Castinheiras contra a Assembleia da Mo-

charo lopes
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cidade Independentista (AMI), em que foi detida juntamente com
outras onze pessoas, e transferida para Madrid sendo posta em liberdade após o depoimento perante o juiz. Em 2008, o processo foi
arquivado. Estudou, entretanto, filologia clássica e um ciclo de educaçom infantil, trabalhou dando aulas particulares e na hotelaria.
Nom deixou a sua militáncia até a ida à prisom. No mês passado saiu
em liberdade.

maria Osório

militante
independentista

“A repressom nom funciona quando
há umha força coletiva potente”

No passado 7 de setembro Maria Osório saía à rua após cinco anos e sete
meses em prisom. Rebobinamos: 5 de
dezembro de 2011. Havia umha ceia
no centro social Mádia Leva. Maria
marchou cedo, mas essa noite nom
chegou a casa. O juiz da Audiência
Nacional Eloy Velasco decretava prisom. Prisom preventiva.
Em fevereiro de 2013 sai em liber-

dade provisória, esperando julgamento
na rua. Quatro meses depois, em junho
de 2013, senta no banco da audiência
nacional, juntamente com Antom Santos, Teto Fialhega e Edu Vigo. Imputavam-lhe pertença a organizaçom terrorista e falsificaçom de documentos. A
condenaçom ascendeu a sete anos,
nove meses e um dia de prisom revista
e transitada finalmente polo Tribunal

Supremo em cinco anos e sete meses.
Em maio de 2014 a justiça espanhola
emitiu um mandado de busca e apreensom contra ela com vista ao cumprimento da pena da qual tinha completado um ano e três meses em
preventiva. Durante mais dum mês permaneceu na clandestinidade. “Nom
chamarei à porta de nengumha prisom”, declarou por video-conferência

charo lopes

num ato em junho de 2014. Umha semana depois era detida em Ponferrada.
Nos cinco anos e sete meses em prisom percorreu os cárceres de Soto del
Real, Brieva, Villabona e Mansilla de las
Mulas, todos fora da Galiza. Encetou
estudos de psicologia pola UNED, fijo
metros e metros de tricot, trocou cartas
com centenas de pessoas e mantivo intatos os seus princípios ideológicos.
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Qual é a sensaçom de recuperar a liberdade?
Mui gratificante, a primeira vez que
sais pola porta e recebes ar, parece
com que até as cores sejam diferentes.
Sair é como começar do zero.
Também os momentos prévios à
saída em liberdade som mui intensos,
pensar no que vais encontrar fora, e
despedir-te de dentro, onde deixei
amigas, gente com a que viveste experiências marcantes. Voltar à vida de
antes é impossível, e na vida civil depois, és ex-presa; isso marca-te, nom
necessariamente como carga negativa,
mas como condiçom inegável, ter vivido essa experiência.
.
Como resumirias a experiência?
Com muitos matizes, mas no global
bem. Entrei com 25 anos, tinha acabado de sair da universidade. E
aprendi mais cousas em prisom do
que na instituiçom universitária, a
muitos níveis e de muitas matérias.
Estás numha situaçom de sobrevivência e ali as aparências sobram; a pessoa
mostra-se nítida, nom tens nengum
tipo de disfarce. Podes passar de certas
banalidades que há na rua, certos atrezzos que ali nom servem para nada. Serviu-me para madurar e conhecer-me a
mim mesma, passar muitas horas soa
serve para a introspeçom e a reflexom, e se te dás bem com a soidade,
consegues aturá-lo.
Há experiências más, claro. É a instituiçom mais opaca que existe no estado
espanhol, com direitos básicos a serem
violados gravemente, situaçons de violência... é verdade isso que para melhor
entender a prisom é preciso vivê-la.
De que forma che afetou pessoalmente a prisom?
A sensaçom de reclusom, a perda de
liberdade... pode vir a comprometer a
tua saúde. Quando estava na preventiva, que é o momento em que mais
brincam contigo, tivem os meus altos
e baixos, produziu-me um certo desacougo, ansiedade, etc. E se nom o
consegues controlar, pode trazer problemas. Adaptar-se à instituiçom, ao
corpo custa-lhe. Sobretudo, nos veraos, encerrar-me na cela, com o calor,
ou certas épocas sinaladas, como o
Natal…, mas acabas por adotar umha
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“Entrei com 25 anos,
tinha acabado de sair
da universidade. E
aprendi mais cousas
em prisom do que na
instituiçom
universitária, a muitos
níveis e de muitas
matérias”
“Nom é apenas a
reclusom, mas o furtar
das ferramentas para
o desenvolvimento do
indivíduo, de cozinhar
a ir ao médico;
inabilita como civil.
E finalmente, umha
pessoa que nom pode
estar a manufaturar,
a fazer cousas,
atrofia-se também
psicologicamente”

rotina e por virares mais forte ao superares essas adversidades. Nom
quero minimizar os efeitos da prisom,
mas também nom dramatizá-la.
O que dirias do sistema penitenciário espanhol?
É umha instituiçom total, castradora,
repressiva, que absorve a pessoa por
completo; nom é apenas a reclusom,
mas o furtar das ferramentas para o
desenvolvimento do indivíduo, de cozinhar a ir ao médico; inabilita como
civil. E finalmente, umha pessoa que
nom pode estar a manufaturar, a fazer
cousas, atrofia-se também psicologicamente. Ademais é um lugar de constantes violaçons de direitos. No melhor dos casos serve para enlatar gente
ali, com a cumplicidade da sociedade.
Cumpre luitar contra a prisom, e ademais, visibilizar a condiçom de classe
na populaçom reclusa, as presas som
fruto da desigualdade social, na sua
ampla maioria acabam aí por uma
questom económica.
Que estratégias empregaste
para suportá-lo?
Estar ali, estando o menos possível.
Estava agarrada às minhas cousas, a
leitura, o desporto e o bom humor.

Ali é complicado ver faces de felicidade, campa muito a desesperança, há
muita gente sem família… cumpre ter
muita paciência, nom validar certas
ofensas por parte das colegas, entender as circunstâncias e fechar os olhos.
Para além de estarem confinadas, para as presas, a prisom
também tem um efeito intimidatório importante na hora de
criar medo e paralisar o ativismo, achas que a repressom
funciona?
No nosso caso nom foi umha repressom desmedida quanto ao número de
pessoas presas, talvez julgassem que o
“problema” podia ser resolvido assim.
Parece-me que o medo obedece a
que as pessoas tenhem um interesse
individual que querem preservar; algo
que proteger. Há é que ver o que é
isso que se protege, e tentar avaliar os
riscos reais, para saber se isso é racional ou nom. O ser humano é funcional, quando vê umha ameaça, foge;
protege o próprio corpo. O problema
é quando nom se calcula bem a defesa
em relaçom à ameaça. Cumpre entender o global da situaçom, compreender o que se passa e colocar o foco no
coletivo. Para mim o sucesso da re-
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pressom é o triunfo do individual
sobre o coletivo, quando a repressom
nom funciona é porque houvo umha
força coletiva potente.
Como vês a situaçom dos demais presos independentistas?
A sua situaçom é dependente do coletivo de fora para que as suas reivindicaçons, que agora passam pola repatriaçom
e
reagrupamento,
se
materializem. Estamos num momento
com todo mui mediatizado polo tema
catalám. Mas isso nom nos vai colher
se nom temos o nosso horizonte traçado e as nossas demandas específicas
acima da mesa. Ademais, considero
fundamental dar a conhecer a situaçom dos meus companheiros para
além do humanitarismo. A um preso
político é necessário que se lhe reconheça a motivaçom e a origem da sua
situaçom, que estas pessoas estám presas por defenderem umha ideia, a independência da Galiza.

“A um preso político
é necessário que se
lhe reconheça a
motivaçom e a origem
da sua situaçom,
que estas pessoas
estám presas por
defenderem umha
ideia, a independência
da Galiza”

Levas umhas semanas fora da
prisom, mas como vês a rua?
Vimos dum caminho de ter feito muitas cousas boas, e temos acima da
mesa cousas boas: nomeadamente
umha experiência dilatada, e o respeito de parte do nosso povo, que nos
ganhamos em décadas de ativismo de
rua e na resistência nas prisons; mas
também penso que recuámos em certos âmbitos. Há certas cousas que se
deixárom polo caminho que som importantes, por exemplo, nom vejo o
tema nacional galego presente na rua;
no independentismo há que reforçar
certos aspetos, fundamentalmente o
papel das organizaçons, a luita política, a coordenaçom entre frentes setoriais e a cultura militante.
Há alguma coisa que che surpreendesse particularmente?
Acabei ainda de chegar, mas tenho a
perceçom de que a projeçom pessoal
disparou; com as redes sociais parece
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com que as condutas pessoais tenham
vindo a mudar, acho que seja umha espécie de ditadura tecnológica, suponho que para a gente nova deve
haver muita pressom. Nesse sentido a
evoluçom foi grande.
Vejo a gente mui centrada no individual, suponho que também ligado
ao desemprego; obviamente, e sem ter
isto coberto, como te vais dedicar a
outras cousas? Mas cumpriria dar saídas coletivas a estes assuntos.
Que planos tens no médio e
longo prazo?
Por enquanto vou devagar, especialmente com a proximidade da maternidade. Desde a adolescência, entre os
estudos e a militáncia, tivem umha
vida pouco doméstica.
Depois, tratarei da questom laboral
bem como da reincorporaçom, aos
poucos, à militáncia. Saio determinada, com vontade de fazer cousas,
mas pouco a pouco.
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Arqueologia
da guerrilha

O

s trabalhos arqueológicos realizados em lugares
como Casaio -em Carvalheda de Valdeorras-,
Cambedo -em Chaves- ou Repil -em Monfortetrazem à memória a atividade da Federaçom de
Guerrilhas Galiza-Leom e as partidas que ficárom em funcionamento nestas zonas após a sua dissoluçom. Na atualidade,
está a desenvolver-se um projeto de investigaçom nos montes
e vales de Casaio, onde se encontrava a ‘Cidade da Selva’, umha
série de assentamentos guerrilheiros situados nas vales das
Morteiras e da Brunha. O trabalho que ali se está a fazer ajudará a estabelecer os lugares em que se encontram estes assentamentos e conhecer mais sobre a vida diária da guerrilha e da
sua relaçom com a vizinhança da contorna. página 24
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Trás os passos da
guerrilha anti-franquista

Casaio, Cambedo e Repil som três topónimos que tenhem umha fonda relaçom
com o movimento guerrilheiro anti-franquista que de 1936 até a década de 50
estivo ativo no nosso país. Os vales próximos a Casaio acolhérom a mítica Cidade da Selva, umha agrupaçom de assentamentos guerrilheiros nos vales das Morteiras e da Brunha assaltada
em 1946; Cambedo é umha aldeia raiana -em território português- assediada e bombardeada em dezembro
do mesmo ano pola Guardia Civil espanhola e a Guarda Republicana portuguesa polo seu apoio à guerrilha, e
algo semelhante aconteceu em Repil, na paróquia morfontina de Chavaga em 20 de abril de 1949.

aarón l. rivas
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C

om estes três lugares pode ser desenhado um mapa em que desenvolver a
cronologia do auge e a queda da Federaçom de Guerrilhas Galiza-Leom,
assim como a trajetória da II Agrupaçom do Exército Guerrilheiro, organizado a partir da seçom comunista da Federaçom após o assalto da Cidade da
Selva acontecido no verao de 1946. E mais umha
cousa tenhem em comum estes três lugares: neles
desenvolvérom-se, ou estám a se desenvolver, projetos arqueológicos que aprofundam na memória
deste passado recente e que visibilizam os pontos
de contato entre as classes populares do rural e o
movimento guerrilheiro.

Casaio
Um grupo de investigadoras, dirigido polo arqueólogo Carlos Tejerizo e que se deu em chamar Sputnik Labrego, está a trabalhar na zona de Casaio, em
Carvalheda de Valdeorras, as transformaçons do seu
mundo labrego. Ademais de ser umha zona de especial atividade guerrilheira, a investigaçom analisará também os processos industrializadores que
aqui se deram, como é a mina de volfrâmio de Valborraz ou a chegada das exploraçons de lousa.
Celtia Rodríguez e Mario Fernández fam parte da
equipa técnica de Sputnik Labrego, que em julho estivo a realizar escavaçons arqueológicas na Cidade da
Selva. “Contabilizamos mais de vinte sítios ocupados

por pessoas fugidas ou integrantes da Federaçom”,
exponhem. “Pola situaçom dos chouços já sabes se
se trata de fugidos ou pastores. No chouço dum fugido nom colhe um rabanho, mas as cabanas dos pastores necessitam de umha explanada em que podem
estar os animais pola noite”. Mário e Celtia acrescentam que o topónimo ‘Cidade da Selva’, o qual aparecia recolhido no órgao oficial da Federaçom El Guerrillero era praticamente desconhecido na vizinhança
de Casaio até a chegada da equipa de investigadoras.

O ‘bailarim’
A presença de pessoas fugidas nos montes de Casaio
pode remontar-se ao verao de 1936, quando se
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bota ao monte Manuel Álvarez Arias ‘Bailarim’
e arredor do qual se nucleia um grupo. Neste caso
ainda nom se pode falar de guerrilha, pois ‘Bailarim’
teria fugido ao monte para escapar do cárcere após
ter cometido um assassinato. É a partir de finais de
1937 que chegarám a Casaio diversos ex-combatentes republicanos da frente de Astúrias, especialmente de tendência socialista e anarquista, que irám
implementando um perfil mais ideologizado. Entre
eles encontram-se Manuel Girón, Marcelino de la
Parra ou Abelardo Macías Fernández ‘O Liebre’.
Mais tarde chegarám também de Astúrias Marcelino
Fernández Villanueva ‘O Gafas’ ou os irmáns César
e Arcadio Ríos.
Em 1940 ‘Bailarim’ decide entregar-se e pactua a
sua liberdade em troca de informar de onde se encontram os guerrilheiros. Antes desta açom, a Guardia Civil praticou umha extrema violência contra a
sua família, com o fim de que revelassem o seu paradoiro. A sua mulher foi encarcerada em várias ocasions e a sua sogra foi assassinada, tirada de umha
ponte pola própria Guardia Civil após ser torturada
com extrema violência. Porém, no lugar indicado
por ‘Bailarim’ nom encontrariam guerrilheiros, que
se encontravam num intento de fugida cara a Portugal, o que provocaria o seu encarceramento e posterior fuzilamento em 1943.

todos os modos, serviu para visibilizar a presença
de mulheres na guerrilha.

mulheres guerrilheiras

As minas

“A labor das mulheres na guerrilha era fundamentalmente de enlace”, expom Celtia. Mas também
houvo mulheres que estivérom no monte, como é o
caso das irmás Consuelo ‘Chelo’ e Antonia Rodríguez López. Estas duas irmás, originárias de Soulecim, no Barco, marcharam com a guerrilha em 1945.
Até entom já passaram por vários cárceres e viram
como a Guardia Civil levava a sua mae e o seu pai
para assassiná-los. Alguns dos seus irmaos estavam
já no monte e todos eles deixariam a vida em diversos combates com as forças do regime franquista.
Em 1941 estas irmás, algumhas familiares de ‘Bailarim’ e outras enlaces, intentam introduzir armas
no cárcere de Ourense, numha operaçom com a
qual se programava assaltar o cárcere e liberar três
guerrilheiros que foram detidos no Porto quando
tentavam fugir. Porém, a operaçom foi descoberta e
os guerrilheiros levados à Corunha, onde seriam
executados.
Durante as escavaçons, as investigadoras de Sputnik Labrego achárom algo curioso: um creme para
a cara, da marca Nievina, cuja publicidade vinculava
o uso deste creme com as mulheres. “Nom temos
certeza de se esta creme foi empregue por mulheres
ou se tinha algum outro uso”, expom Celtia. De

A Federaçom de Guerrilhas Galiza-Leom constituirá-se oficialmente em 1942, num congresso celebrado nos montes de Ferradillo, perto de Ponferrada. Vários dos seguintes congressos posteriores
realizarám-se na Cidade da Selva de Casaio, até que
em julho de 1946 esta é atacada durante um destes
congressos. Entre a atividade atribuída aos guerrilheiros nestes anos encontram-se diversas sabotagens e açons armadas contra párocos e falangistas
que colaboraram na repressom de 1936.
A mina de Valborraz, em Casaio, é também objeto
de estudo do Sputnik Labrego e tivo relaçom com a
guerrilha. Nos anos 40 esta mina de volfrâmio estava em maos dos alemáns e foi convertida num
destacamento penal para presos republicanos. Celtia
e Mario indicam que estám documentados vários
ataques, e num deles escapam vários mineiros que
passam a integrar a guerrilha, muitos deles de origem andaluza e ideologia comunista.

Chouço encontrado no Teixadal de Casaio.
sputnik labrego

Sputnik Labrego:
"Contabilizamos mais
de vinte sítios
ocupados por pessoas
fugidas ou integrantes
da Federaçom"

escavaçons e mitos
Entre as pessoas que ajudaram a Sputnik Labrego a
encontrar os chouços da guerrilha nos vales das
Morteiras e da Brunha encontravam-se duas que
eram crianças quando a Federaçom estava ativa.
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paçom consegue a colaboraçom de outras partidas
que agiam de jeito autónomo. Outros guerrilheiros
procedentes da Federaçom como Manuel Girón ou
Abelardo Macías ‘o Liebre’ continuarám com as suas
próprias partidas.
Serám guerrilheiros da partida liderada por Demetrio García, que estavam a colaborar com a II
Agrupaçom, os protagonistas do assédio e bombardeio da aldeia raiana de Cambedo. Numha casa
deste lugar encontravam-se vários guerrilheiros no
21 de dezembro de 1946, após vários dias de umha
batida pola zona que realizou conjuntamente a
Guardia Civil e a Guarda Nacional Republicana portuguesa. Dous guerrilheiros resultariam mortos e outros dous capturados, e a casa de dona Albertina, na
qual se encontravam, destruída. Após a batalha chegou a repressom, que encarceraria dúzias de pessoas.

Arqueologia da batalha
Vista parcial dos objetos extraídos na campanha de julho nos chouços do Teixadal
sputnik labrego

Segundo os testemunhos recolhidos, existia naquela altura umha intensa colaboraçom entre os pastores e a guerrilha. “Conheceram-nos e davam-lhes
de comer, ajudavam-nos a construir os chouços”,
expom Celtia e Mário. “Também contam que a
guerrilha pagava pola comida que levavam, ou as vizinhas davam-lho por terem fame. Mas vinha a
Guardia Civil e diziam ‘quiero este cabrito’ e o levavam sem pagar nada. Recalcam muito que a Guardia Civil levava todo, mas que os “‘roxos’ pagavam
todo”, acrescenta Celtia.
A nível arqueológico escavárom-se três chouços
neste verao: dous no val das Morteiras e um no Teixadal de Casaio. Este último pensa-se que poderia
estar mais relacionado com pessoas fugidas do que
com integrantes da Federaçom. Porém, os do vale das
Morteiras poderiam formar parte da Cidade da Selva.
Alguns achados podem pôr em questom alguns
dos lugares comuns arredor da guerrilha, como o
feito de que passavam fame, pois nos chouços encontraram-se restos de animais, e mesmo contavam
com elementos de higiene pessoal.

Cara Cambedo
Em julho de 1946 a Guardia Civil e várias contrapartidas atacam em várias ondas a Cidade da Selva
de Casaio durante a celebraçom do chamado ‘congresso de reunificaçom’. Nestes combates cairám

Em julho de 1946 a
Guardia Civil e várias
contrapartidas
atacavam a Cidade da
Selva de Casaio
durante a celebraçom
do chamado
'congresso de
reunificaçom'

mortos os guerrilheiros Francisco Elvira e Arcadio
Ríos, e tal ataque suporá o início do declínio da Federaçom, a qual se dissolverá em 1947. Algumhas
das pessoas da Federaçom conseguirám exilar-se na
França, entre elas César Ríos, ‘O Gafas’ ou as irmás
Rodríguez López.
Por outra banda, vários guerrilheiros, fundamentalmente os mais próximos ao ideário comunista, integram-se na II Agrupaçom do Exército Guerrilheiro, o qual estava coordenado polas delegaçons
do Partido Comunista de Espanha. Esta nova agru-

O arqueólogo Xurxo Ayán participou neste mês de
agosto no projeto arqueológico em Cambedo, umha
iniciativa que coordena com Rui Gomes Coelho.
Nessas prospeçons aparecérom restos de metralha,
restos de rajadas de metralhadoras, mesmo restos
fossilizados de elementos domésticos na casa de
dona Albertina, a qual ficou abandonada desde
aquele 1946.
“Há umha dupla política de memória arredor de
Cambedo”, explica Ayán. Por um lado, estaria a Associaçom de Amigos da República de Ourense, que
em 1996 inauguraram um monólito ao pé da capela
de Cambedo com a legenda ‘Em lembrança do
vosso sofrimento’. Naquele 1996 ainda viviam pessoas que atuaram como enlaces na guerrilha. Por
outro lado, na memória popular o topónimo Cambedo ficou ligado com gente dura e rude.

Repil
O 20 de abril de 1949 era assestado um novo golpe
aos grupos guerrilheiros que operavam na II Agrupaçom, nesta ocasiom em Repil, na paróquia de
Chavaga -Monforte-. Xurxo Ayán, também em colaboraçom com Rui Gomes Coelho, trabalhou
numha intervençom arqueológica neste lugar em
2016. “Chavaga era umha espécie de santuário da
guerrilha, nesta zona contavam com muito apoio”,
expóm o arqueólogo. Ayán, natural desta zona, apresenta-nos a figura do comandante Miguel Arricivita,
o qual foi enviado pola chefatura da Guardia Civil
para rematar com os movimentos guerrilheiros na
Galiza. “O que fijo Arricivita foi fomentar as delaçons, os ataques às populaçons para que deixassem
de apoiar a guerrilhas -com torturas e demais-, e infiltrou pessoas”, explica Ayán, quem também in-
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Repil é umha
paisagem labrega que
se converteu em
campo de batalha. "É
a metáfora de um
estado totalitário que
ataca à populaçom
civil", reflete o
arqueólogo Xurxo
Ayán

Guerrilheiros da Federaçom Galiza-Leom. De esquerda a direita e de arriba
abaixo: Guillermo Morán García, Mario Morán García, Evaristo González Pérez
‘Rocesvinto’, Arcadio Ríos Rodríguez e Abelardo Macías Fernández ‘Liebre’.

dica que nestes anos estivo ativo o ‘Comandante
Félix’, um presunto dirigente comunista que realmente trabalhava para a Guardia Civil.
O assédio às casas de Repil e Montecelo começárom as três da tarde e contárom com um amplo despregue de efetivos da Guardia Civil. Este ataque
produziu-se pola delaçom dum familiar da dona da
casa de Repil, quem sabia que nesse dia de abril, que
eram festas na Chavaga, às três da tarde os guerrilheiros encontrariam-se nessas casas.
“Fijo-se um assédio da vivenda de Repil” expom
Ayám; “era um pequeno outeiro, dispugérom-se
morteiros e três linhas de fuzileiros da Guardia
Civil. Os combates começaram na casa de Montecelo -onde se encontrava o ex-guerrilheiro da Federaçom Evaristo González Perez ‘o Rocesvintes’- e
quando sentírom os tiros, um da de Repil saiu pola
janela e já percebeu a presença dos guardas”.
“Entom decidírom sair pola porta da horta”, conti-

nua o relato de Ayán, “para tentar cruzar a estrada
e ajudar os que estavam na outra casa. Tam pronto
saem pola porta, três som mortos a tiros. Um deles
botou-se para dentro da casa, sai pola porta principal disparando e consegue escapar”. Este é o guerrilheiro Fermín Segura, o qual recebe um disparo
na queixada que lhe desfigura a cara. “Consegue
chegar à Freixa, onde é auxiliado polo cura, don
Plácido, que depois terá muitíssimos problemas e
será enviado para o Brasil. O Fermin sobreviveu,
mas foi abatido dous anos depois”, conclui Ayán.
Os restos de cartuchos de balas encontrados mais
de sessenta anos depois conseguem recriar as linhas
de vanguarda, os lugares onde foram massacrados
os guerrilheiros e mesmo qual foi a linha de fuga
que seguiu Fermín Segura. “É umha paisagem labrega”, reflete Ayán, “que se converte em campo de
batalha. É a metáfora dum estado totalitário que
ataca a populaçom civil”. As famílias das casas onde

se agachavam os guerrilheiros deixaram também
duas pessoas mortas e várias encarceradas, na sua
maior parte mulheres.
A escalada repressiva do regime franquista irá provocando a queda e a morte dos ex-guerrilheiros da
Federaçom que continuavam ainda ativos. Em 1951
encontrará a morte Manuel Girón, um dos objetivos
mais perseguidos para o comandante Arricivita.
Durante os anos 50 reativam-se na Galiza os movimentos migratórios, e Xurxo Ayán quer chamar a
atençom sobre “que muitas destas migraçons som
por motivos políticos, de pessoas que anteriormente
foram enlaces da guerrilha”. E conta da experiência
de Antonio Díaz, um antigo enlace que migrou para
Cuba, onde foi chofer do bispo da Havana. Díaz
marchará cara a Sierra Maestra e, di-nos Ayán, será
também quem esteja ao volante do ‘jeep’ em que
Fidel Castro e Ernesto Guevara entrarám triunfantes na cidade da Havana.
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Pilar Casas
jogadora da
Liga Gallaecia

“A igualdade, o desporto popular e a
cultura galega som os piares da Liga”
A Liga Gallaecia, formou-se
em meados de 2013, após
um ano em que o futebol
gaélico irrompeu no país causando furor, e “várias das equipas que jogávamos de forma irregular ao desporto mais seguido em Eire decidimos organizar-nos coma liga”. Falamos
com Pilar Casas, jogadora da equipa viguesa Ambilokwoi, no
quinto aniversário desta competiçom que aposta na defesa
de valores, cria comunidade e fomenta outro tipo de lazer.
zelia garcia

Que celebra a Liga Gallaecia no seu quinto
aniversário e em que consistiu esta jornada?
Celebramo-lo polo lustro, por ser umha data redonda, por darmos pulo à Liga Gallaecia. Organizamo-lo em Vigo, e foi todo um dia de atividades no
Centro Social das Pedrinhas, em Tameiga. Houvo
umha palestra sobre gaélico que deu Chris Boyle, um

rapaz da Irlanda que estivo vivendo
em Vigo e jogou também connosco
durante um ano. Falou das suas origens, do seu significado na Irlanda
como desporto popular e de base.
Por exemplo, umha das cousas de
que gostamos é que na Irlanda os
jogadores profissionais nom podem
jogar noutra equipa de fora da sua
cidade, enquanto nom justificarem que tivérom que
se deslocar por motivos laborais ou outras razons importantes. É um desporto polo jogo, pola comunidade, nom pola ‘pasta’. Também houvo tempo para
a festa e os concertos de grupos galegos, que cantam
na nossa língua, porque para nós essa é outra parte
importante da Liga Gallaecia, que exista um forte

zelia garcia

vencelho com a cultura galega e que tenha a utilidade
de ser um instrumento mais para espalhá-la.
Como avaliades estes cinco anos de Liga
Gallaecia?
O percurso da nossa competiçom, o aumento de
participantes, e a socializaçom do futebol gaélico
fam que fagamos umha avaliaçom mui positiva destes cinco anos da nossa pequena história. Tentamos
autogerir-nos para poder cobrir os gastos, sem que
tenha que sair todo dos nossos petos. E de feito, celebrarmos o aniversário foi um modo de arrecadar
esses cartos de que tanto precisamos. Nom recebemos nengum tipo de ajuda nem subvençom polo
que cada equipa procura a sua maneira de se financiar. Fazemos rifas, sorteios.
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Quando e como começaste a praticar
este desporto?
Foi há três anos por amizade, porque muitas pessoas
próximas a mim jogavam e falavam muito bem da
experiência e do jogo. Gostei da ideia e do significado que lhe queriam dar, como um projeto para
difundir a cultura galega, o deporte em si. Foi complicado aprender a jogar, mesmo aprender as normas, e para mim é fundamental que seja umha liga
mista. Muita gente da que joga na Liga Gallaecia já
tem umha ideologia, mas também há muita gente
nova que através deste desporto começa a sua militância. É umha maneira de espalhar também o feminismo, e nom só como ideologia mas como um
jeito de o pôr em prática. Por exemplo, existe a opiniom de que as mulheres nom temos as mesmas capacidades que os homens para jogar, e muitos companheiros o que fam nos partidos é aplicar condutas
que tenhem normalizadas, e há quem só vê os seus
companheiros homens no campo. Isso falámo-lo,
vai-se corrigindo e é umha maneira de ir trabalhando essas atitudes e passarmos da teoria à prática.
Como fazedes para que a luita por ganhar
cada jogo nom gere tensom nem competitividade entre equipas de todo o país?
Na Liga Gallaecia algo fundamental é que nom fomentamos que haja umha competitividade agressiva.
Toda a gente dá o melhor de si, mas ganhar a toda
a custa nom é válido. Temos umha brincadeira que
é o Troféu Sam Pedro, para a pior equipa. Tentamos
que nom haja essa ladainha de quem som as piores
ou melhores, ainda que haja equipas que jogam melhor que outras. O Ambilikwoi no ano passado pinchou muitíssimo, mais ganhamos umha atitude
muito mais saudável entre companheiras e com
companheiras doutras equipas. A mim o resultado
nom me afeta e vou continuar a jogar com a mesma
intensidade. A própria gente da equipa no campo e
desde fora auto-regulamos as emoçons normais e de
tensom que se podem dar num jogo.
Que mudou desde o começo da tua andaina
na Liga Gallaecia até agora?
Desde que comecei eu a jogar que éramos seis equipas, até as nove que chegamos a ser, penso que medrou o apoio popular a esta iniciativa. Outros movimentos sociais interessam-se pola Liga Gallaecia, e
pouco a pouco se visibiliza mais este desporto e o
feito de que seja umha liga mista, que jogamos homes
e mulheres juntas. A Suévia vai dar aulas extra-escolares de futebol gaélico de crianças na Semente, e em
Vigo, no CPI Paraixal, o Ambilokwoi vai trabalhar em
aulas extra-escolares com a rapazada de Primária. Mui-
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tos festivais, como o das Brêtemas ou o da Poesia do
Condado, chamam-nos para fazer demonstraçons de
futebol gaélico ou jogos. Temos siareiras que nos
acompanham mesmo nos deslocamos, e todo isso gera
um ambiente espectacular em muitas das jornadas.
Que relaçom existe com a Liga Galega de futebol gaélico federada internacionalmente?
Em todas as cidades nas que convivem equipas mistas e segregadas há algum tipo de relaçom, e mesmo
há pessoas que compartem o projecto da Liga Gallaecia co da Liga galega. A Liga Galega ao estar federada dentro da GAA ten muita mais visibilidade,
e com o feito de ter ganhado as rapazas o campeonato europeu, fai que os meios de comunicaçom
falem do futebol gaélico, mais só desta Liga “oficial”

Como animarias alguém para que participasse nesta iniciativa?
Ao longo do ano reunimo-nos muito em datas assinaladas, como pode ser o Entruido em Ourense, o
Sam Martinho de Dume em Compostela ou o San
Brais em Vigo, e aproveitamos para fazermos jornadas conjuntos de convívio e desporto. Para mim,
som fundamentais os valores que tentamos pôe em
prática desde a Liga: a igualdade, apostarmos no
desporto popular e a cultura galega, porque isso som
os piares fundamentais que constam nos nossos estatutos, e em torno a isto gira a Liga Gallaecia. Seria
maravilhoso que isto continue a medrar, e chegarmos a muita mais gente, polo que animamos desde
estas linhas a participar do equipa da tua comarca
ou mesmo formar umha nova.
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ramilo123@gmail.com

grande maioria das mensagens que estamos a receber na nossa sociedade, relacionadas com a sexualidade ou estám
mercantilizadas (som criadoras de desejos
e padrons inalcançáveis e irreais, que geram constantes insatisfaçons por non poder alcançá-los) ou
estám cheias de perigos (violaçons, abusos, maus tratos...) ou estám idealizadas (como som estereótipos
sobre o amor que saem nas séries e filmes).
É preciso que toda a sociedade continue a visibilizar e denunciar todos os abusos, agressons e discriminaçons que se produzem constantemente nos
corpos e nas vidas das mulheres e das pessoas
LGTBIQA+ (lesbianas, gays, pessoas trans-, bissexuais, intersexuais, queer, assexuais... o “+” indica
outras identidades nom recolhidas nestas siglas,
como podem ser pessoas nom binárias). Ao mesmo
tempo que fazemos isto também é preciso e urgente
que trabalhemos na visiblizaçom e promoçom dos
valores e atitudes que sim desejamos e que queremos que se multipliquem; aqueles com os que sonhamos quando imaginamos um mundo mais amável para todxs, aqueles que geram mudanças
propositivas, aqueles que geram novos referentes e
incluem a diversidade.
Por isso alguns/algumhas profissionais da sexologia
propomos umha educaçom sexual desde a perspetiva
do prazer, o gozo, os desejos e o estar cómoda com
umha própria e com as pessoas com as que interatuamos. Ao mesmo tempo que apoio, difundo e proponho obradoiros de autodefesa física e emocional para
nenas e mulheres, porque a maior parte de nós temos
integrada a complacência, a docilidade e o medo
como máxima; é igual de importante saber identificar
o que desejamos; do que gostamos e como; e que relaçons queremos estabelecer com outras pessoas. O
objetivo é promover aquilo que desejamos que aconteça. Deste ponto de vista, a prevençom das infeçons
de transmissom genital, os abusos e a violência que
tanto nos preocupam trabalham-se fazendo educaçom dos sexos, pondo o foco na melhora da relaçom
com/com umha própria e na melhora da convivência.
Trabalhamos na promoçom do auto-cuidado, a autoestima, o respeito e a melhora da comunicaçom, a integraçom de todas as emoçons, a gestom dos conflitos, a educaçom na diversidade.
Por isso, desde o mesmo paradigma, também em te-
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rapia sexológica trabalhamos através do prisma das
“dificuldades comuns” tentando despatologizar as dificuldades que podemos topar no feito sexual humano
todxs e cada um/umha de nós nalgum momento das
nossas vidas sexuadas. Anomalias, patologias, transtornos, disfunçons sexuais chamam-se normalmente, mas
o que há detrás de todas estas nomenclaturas? Pois
umha norma que há que cumprir e umhas funçons estabelecidas. Estas normas som: presupom-se a heterossexualidade até que nom se demonstre o contrário,
o coito é a prática e o orgasmo a medida do prazer; a
obrigatoriedade tanto de ter parelha como de sentir
desejo sempre e em qualquer circunstância vital; é um
jeito e umhas características, (mesmo físicas) de ser
homens e mulheres.

A chave está em como som vividas estas dificuldades que vamos topando polo caminho de cada
particular sexualidade e os recursos que tenhamos
para afrontá-los, já que distintas pessoas na mesma
situaçom vivem-nas dum modo muito diferente.
Se investíssemos mais em educaçom sexual (pública) provavelmente teríamos menos trabalho em terapias (privadas), porque se nalgum lugar nos dixeram
que as sexualidades nom tenhem que cumprir com
nenhum padrom, nem falta que fai, rebaixaríamos a
ansiedade por nom consegui-lo e reduziríamos o número de vivências diversas e problematizadas.

Verónica Ramilo é sexóloga e trabalhadora social.
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COmPOStelA/
O PIChel

CentROSOCIAIS

CASA de SAR

Santa Clara

Curros Enríquez

vIGO/
A COvA dOS RAtOS
dIStRItO 09

Romil

FAISCA

Coia

A RevOltA dO beRbÊS

Calvario

CSOA A QUIntA
dA CARmInhA

Rua Real

Rua do Carme

OURenSe/
CSO A KASA neGRA
A GAlleIRA

Perdigom

Praça Sam Cosme

POnte AReIAS/
CSA O FReSCO
Bairro da Ponte

RIbeIRA/
CSA O FeRvedOIRO
Rua Mendes Nunes

lUGO/
CS mAdIA levA
CS vAGAlUme

Serra dos Ancares
Rua das Nóreas

A CORUnhA/
CS A COmUnA

CS GOmeS GAIOSO

Doutor Ferrant

A GUARdA/
O FUSCAlhO
Frente a Atalaia

POnte d'eUme/
lS dO COleCtIvO
teRRA
CSOA A CASA dA
eStACIOn

Boa Vista

Avda. Ferrol

AteneO lIbeRtÁRIO
XOSé tARRIO

bURelA/
CS XebRA

FeRROl/
CS ARtÁbRIA

POnte vedRA/
lICeO mUtAnte

Magdalena

CAnGAS/
A tIRAdOURA

Marconi

Gil Vicente

AteneO FeRROlAn

Trav. Batalhons

nAROm/
CS A RevOltA de
tRASAnCOS
Alcalde Quintanilla

AlhARIZ/
CSA CAmbAlhOtA
Caminho do Castelo

O QUe
FAZeR?

III jORnAdA lIGA GAllAeCIA. Umha nova jornada da
liga de futebol gaélico misto decorrerá no Baixo Minho.
Nesta ocasiom, jogarám Gróvias contra Torques de Lugoslavia, às 17 horas, e Condado contra Afiadoras de
Ourense, às 18 horas. O terceiro tempo coincidirá com
as atividades do centro social Fuscalho, da Guarda, que
contará pola noite com as atuaçons de Flow do Toxo,
Tecor Societário e Orangutanke.
CAMPO DA CANOSA, O ROSAL
SÁBADO 27 DE OUTUBRO ÀS 17H

Leandro Curcuny

Rosalia de Castro

Reboredo

CAStROveRde/
A ChAveS dAS nOCeS
Sam Juliam de Pereiramá

SÁRRIA/
bURIl

Travessia da Rua Nova

mAGUStO. A Sociedade Cultural e Desportiva do Condado organiza o seu magusto anual. Haverá atividades
ao logo do dia, as quais iniciarám às 13 horas com umha
sessom vermute a cargo de Gonzalo Caride Folk. Haverá
também jantar popular, festa infantil com Cé Orquestra
Pantasma e, de noite, concerto de Son da Rúa no bar
Vagalume.
PRAÇA DO PEIXE, SALVATERRA DO MINHO
SÁBADO 10 DE NOVEMBRO
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Andrea,
Catuxa e
julia

todos os
problemas

Integrantes de
Brassica Rapa

“Queríamos fugir dos
merengues e passo-dobres”

ena barbazán

Andrea Pérez é integrante das Brassica
Rapa, umha ‘brass
band’ feminina nascida em 2018 que se estreou nas festas da Rua de Abaixo de Compostela

raquel cecilia pérez
raquelceciliaperez@novas.gal

Como cruzades camimho as Brassica Rapa?
Eu procurava músicas com as quais levar a cabo o
projeto. Falei com algumhas moças que já conhecia
e que achava que iam encaixar bem, elas faláromme doutras que comheciam e aos poucos fomos
completando a formaçom.

Quando surge a ideia de juntar-vos para tocar?
Algumhas já tinham na cabeça a ideia de fazer algumha cousa do estilo. Num começo propugemlhes formar um grupo de rua de mulheres, umha
mistura entre charanga e big band, e elas gostárom
da ideia. Umhas quantas estávamos já cansas do machismo que encontrávamos muitas vezes nas charangas. Na maioria delas nom há quase mulheres.
Queríamos mudar isso. Começamos sendo seis, ensaiando aos poucos. Quando se unírom as duas que
faltavam ganhamos em emoçom e começamos a
trabalhar mais.
Na Galiza som habituais as charangas, há
similitudes com as ‘big band’ galegas?
Realmente umha brass band é umha versom americana das charangas que conhecemos. O formato é
muito similar, e o que muda quiçá é o estilo de repertório. As charangas estám mui associadas a merengues e passo-dobres. Nós quigemos fugir um
pouco disso e fazer outro tipo de repertório. Variado e conhecido, aliás.
Reivindicades o grelo como símbolo.
O nome do grelo está bastante ligado ao clítoris
para as pessoas lusófonas. Mesmo até há nom

muito tempo Google fazia essa traduçom do galego. Ademais disto, o
nome em latim Brassica Rapa leva o
brass de brass band. Todo isso, somado
a que o grelo é um produto do país,
pois já tínhamos o nome perfeito. Foi ocorrência
da nossa tubista e todas gostamos.

Como sentides o processo de tomar as festas no cenário? Foi complexo ocupar esse
espaço?
A verdade é que a oferta para o nosso primeiro
concerto foi pouco depois de começar a fazer-nos
ver nas redes, assim que neste caso nom o sentimos
assim. A ver a partir de agora...
Continuam a percussom e o vento metal a
ser instrumentos muito masculinizados ou
é que há pouca visibilizaçom de músicas
nos cenários?
Pode que ambas as duas cousas. Resultou mais complicado do esperado encontrarmos mulheres para
completar a formaçom. É certo que a cada vez há
menos barreira de género para escolher instrumento, mas segue a haver poucas mulheres que toquem a tuba, a trompeta ou mesmo a bateria. Ainda
seguem a dizer-nos que “tocamos instrumentos de
chicos”. No cenário acontece algo similar. A pesar de
que nos últimos anos aumentárom a quantidade de
agrupaçom femininas, algo maravilhoso, nom há
mais que ver os cartazes dos festivais galegos para
comprovar que há umha maioria nos quais a presença masculina duplica, ou mesmo triplica, a feminina. Acho que é necessária umha toma de consciência nas pessoas, de que nem os instrumentos
nem os tipos de agrupaçom tenhem género, e que
os festivais promovam que haja o mesmo número
de músicas e músicos no cenário.
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escrita deste texto colhe-me um
pouco a contrapé porque há já
alguns anos que sinto muito
pudor de dar opinions em público sobre cousas. Nomeadamente, penso
que a analogia que existe entre opinar e
queixar-se às vezes é desalentadora: as pessoas opinam, ante todo, daquilo de que nom
gostam; daquilo que se sentem legitimadas
para julgar ou acham que melhor seria que
nom existisse. Com sarcasmo, a bem ser. E
nom sei: tenho a impressom de que a queixa
está mais aparentada com o meme que com a
intervençom, de que é mais um desafogo
pós-moderno do que umha soluçom a qualquer cousa. Mas a possibilidade de opinar
em positivo existe: pratica-se pouco, mas a
mim resulta-me esperançosa. Venhem-me à
cabeça dous exemplos que lim recentemente
de opinions que nom som queixas: o primeiro, os artigos de crítica cultural de Cibrán
Tenreiro no blogue Bolsa de patacas, onde
nom há tese prévia, senom que esta se traça
à medida que avança o artigo; à parte, todo
está tratado com respeito e matizado até o
último detalhe. O segundo, um artigo de
María Yáñez publicado em redes sociais o
12 de setembro de 2018 –nom sei se acessível publicamente– onde se fai umha leitura
positiva das atitudes cara ao galego na Corunha e que resulta infinitamente mais eficaz
que mil piadas sobre Gloria Lago. Talvez,
para que opinar continue a ser pertinente, o
questionamento das crenças prévias deva
fazer-se explícito. Caso contrário, é mui provável que os lamentos acabem por devorar a
realidade das cousas: um dia ouvim alguém
queixar-se dos muitos projetos musicais que
usam o galego e que, ante a impossibilidade
de triunfar, acabam passando ao castelhano;
mas nom conheço um só exemplo disso nos
dez últimos anos. Quiçá pintar as cousas demasiado negras transmita a ideia de que nada
tem remédio ou de que todo era melhor
antes. Eu nom o acabo de ver. Há muitos
problemas no mundo, sim, mas nom todos
os problemas ao mesmo tempo.

