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O Movimento Ecologista da Límia (MEL) vem
denunciando há anos a forte carga pecuária da
comarca da Límia. Segundo as suas estimativas, o antigo território da lagoa de Antela tem
de gerir anualmente um milhom de toneladas
de resíduos produzidos nas diversas exploraçons pecuárias da comarca, a grande maioria
procedentes de granjas integradas na Coren.
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“O internacionalismo
gera comunidade para
enfrentar o fascismo”

Rok Brossa é um dos ativistas que colaborou na criaçom da Comuna Internacionalista de Rojava. Neste território curdo, situado
no norte da Síria, está a experimentar-se umha sociedade baseada
no confederalismo democrático enquanto se luita militarmente
contra o Daesh e baixo a ameaça dum ataque turco. Brossa fala da
relevância das práticas internacionalistas e solidárias neste século
XXI e de como o ideário do confederalismo democrático está a
manifestar-se nos diversos territórios do Curdistám.
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edItORIAL /

O rural, presa do negócio

O

declive demográfico do rural
converte-o em alvo de especulaçons económicas. Ali
onde o povo nom está presente para cuidar e defender o território
medra a eucaliptizaçom, proliferam os
lumes, projeta-se a conversom de canteiras
em vertedouros, formulam-se projetos de
mega-mineraçom ou se realiza umha gestom irresponsável de resíduos por parte de
grandes empresas. Também, a nossa história recente está cheia de exemplos de grandes infraestruturas que provocárom a expulsom de núcleos de populaçom rurais,
como a construçom de barragens e projetos
de mineraçom. A vida no rural tem-se mostrado incompatível os negócios das multinacionais; onde houvo ou há um rural vivo e ativo, paralisamse projetos destrutivos e frutifica um espaço social sustentável.
Por outra banda, tampouco é casual que os lugares nos
quais se cometeu umha agressom ao território apareçam de
forma contínua novas agressons. Umha vez o espaço é convertido num lugar nom habitado, ou num lugar em que a
produçom é mais importante do que a vida das pessoas, este
converte-se em lugar de passo de mercadorias, de linhas de
alta tensom, ou intensifica-se a sua industrializaçom. Por
exemplo, muito perto das Encrovas fôrom aparecendo plantas de gestom de resíduos.
Outro exemplo paradigmático é o da comarca da Límia,
onde foi dessecada na passada década de 50 a lagoa de An-

agostiño iglesias

tela. Assim, nos últimos anos onde havia um valioso humidal
proliferárom granjas avícolas e porcinas que estám a contaminar a zona devido à sua incapacidade e irresponsabilidade
à hora de gerir os seus resíduos. Empresas como Coren, com
a condescendência da administraçom, levam anos a botar
xurros por diversas parcelas da comarca descontroladamente,
tal como vem denunciando o ecologismo ativo na Límia.
Assim, enquanto a populaçom se concentra nas cidades
vam ficando invisibilizadas as agressons ao território e as dificuldades para viver no rural. A fantasia da fixaçom de populaçom no rural ficará sempre sem base enquanto se permita a exploraçom dos recursos naturais segundo as lógicas
do capitalismo.

Perante a agressom fascista em Ferrol

alto

falante
altofalante@novas.gal

C

ausa Galiza perante à grave
agressom fascista cometida
sobre um dos nossos militantes, (...)quer compartilhar:

1. Sem qualquer tipo de dramatizaçom, a agressom perpetrada em Ferrol implica, devido à sua intensidade,
violência e possíveis consequências
finais, um gravíssimo salto qualitativo a respeito de atuaçons similares
que se cometem periódicamente na
Galiza com autoria de sectores fascistas e xenófobos. Se hoje nom temos
que lamentar factos irremediáveis
nom é devido à intencionalidade dos
autores das pancadas, que pugérom
tudo da sua parte para provocar o
pior desenlace imaginável, mas à casualidade: todas as condiçons estavam dadas para que se produzisse o
pior dos cenários possíveis.
2. Num contexto como o atual, a finalidade política da agressom parece

óbvia à vista do seu método, intensidade e consequências: além de linchar
um "rojo de mierda", provocar o pánico
nas pessoas e sectores populares que
defendem presupostos de ruptura democrática nacional e que som situados
automáticamente no alvo da violência
fascista. Por outra parte, é sintomática
a coincidência espaço-temporal deste
tipo de incidentes com o ascenso eleitoral e o aumento da presença institucional da extrema direita no Reino de
Espanha e com a crise estrutural do
regime espanhol de 1978. Que a violência fascista é funcional à saída autoritária da presente crise que prepara
um sector da oligarquia espanhola é,
da nossa ótica, algo incontornável: a
normalizaçom do fascismo nas ruas e
na esfera institucional, a permissividade social com certos níveis de impunidade e a instauraçom dumha sorte
de terror seletivo som partes consubstanciais deste processo de involuiçom
antidemocrática e fascistizaçom.

3. O silêncio dos principais meios de
difusom sobre um facto da gravidade
do resenhado exibe sem ambiguidades a sua indiferença —quando nom
cumplicidade, por ativa ou por passiva— com os agressores e os seus
factos. Que a realizaçom de pintagens
numha igreja católica seja objeto dum
tratamento informativo infinitamente
mais intenso do que a tentativa de assassinato dumha pessoa desvela com
absoluta claridade quais som os interesses e a escala de prioridades destas
empresas e a sua conivência com os
autores da tunda. Mais umha vez, a
possibilidade dumha informaçom
veraz pivotou, exclusivamente, sobre
o entramado mediático de orientaçom soberanista. (…)
Para lêr na íntegra, em causagaliza.org

Causa Galiza /
13 de março de 2019
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Venezuela delenda est

arthago delenda est. Com essa
frase costumava Catom o
Velho terminar os seus
discursos nos últimos anos
das Guerras Púnicas: Cartago deve ser
destruída. Afinal, Cartago simbolizava
a antítese de Roma, o inimigo mais
evidente, o mais íntimo — e nom era
só Catom a pensar assim.
Com a Venezuela passa qualquer
cousa de parecido. Como se fosse
umha Cartago pós-moderna, diversos
poderes globais, com Washington à cabeça, desejam vê-la destruída. Para
eles, como para a antiga Roma que
entom começava a pensar como um
império, a simples existência de qualquer espaço nom conquistado ou integrado constitui umha ameaça a sério.
Sobretodo se promove processos de
soberania semelhantes, um mundo
multipolar ou nacionalizaçons de setores chave e recursos naturais.
Contodo, o império do século XXI
tem forças limitadas e a apariçom recente de potências contra-hegemónicas nom permite já agir com a força
bruta como único argumento. As
novas guerras imperialistas, a partir da
experiência iraquiana, necessitam extensos prolegómenos de justificaçom

OSCAR VALADARES

Para diversos
poderes globais, a
simples existência de
qualquer espaço nom
conquistado ou
integrado constitui
umha ameaça a
sério.

As novas guerras
imperialistas, a partir
da experiência
iraquiana,
necessitam extensos
prolegómenos de
justificaçom e
fabricaçom do
inimigo

e fabricaçom do inimigo, mesmo se é
basicamente com mentiras, dados descontextualizados ou situaçons dramáticas criadas com antecedência, para
poder executar embargos, bloqueios,
sançons, etc. E também necessitam assegurar um cenário pós-agressom que
permita atingir os objetivos da operaçom: o saque dos recursos, o capitalismo de reconstruçom, o domínio
geopolítico.
Na Venezuela, esse período começou há já anos. Na realidade, desde a
primeira vitória de Hugo Chávez. E
tem-se radicalizado enormemente
desde 2015, quando a Venezuela foi
declarada oficialmente “ameaça” para
os Estados Unidos. Desde há pouco
mais de um mês, o Atlântico Norte
joga a esgrimir a responsabilidade de
proteger como princípio de intervenção, a desconhecer o governo de Caracas e a colocar um presidente de
palha para facilitar as deserções e,
assim, o controlo territorial sem necessidade de investir todos os recursos de
umha ocupaçom normal. Porém, com
o crédito político de Juan Guaidó
completamente desaparecido e com a
Venezuela a funcionar com dificuldades, mas com relativa normalidade, a

hipótese de umha invasom boots on
ground como única saída ganha cada
vez mais força.
As dificuldades de algo assim seriam
enormes, por enquanto. Primeiro porque, com exceçom dos mais radicalizados opositores, ninguém na Venezuela quer uma invasom militar, nem
sequer entre quem apoiou o golpe. Segundo porque a Venezuela é um país
grande — o duplo do Iraque —, montanhoso, selvático, onde mover-se é
extremamente difícil e onde a superioridade de armamento serve de
pouco. E terceiro, porque ninguém
quer umha Líbia nos Caraíbas e porque o governo de Nicolás Maduro
tem mais aliados dos que maçadoramente se nos quer fazer acreditar,
mália que Washington tenha também
alguns aliados à mao na América Latina. Destruir a Revoluçom Bolivariana, portanto, nom seria rápido nem
barato. E com umha relaçom custo-benefício tam pouco clara, nom admira
que alguns dos mais entusiastas imperialistas estejam a pensar duas vezes.

Oscar Valadares é porta-voz nacional de Mar de
Lumes e analista de política internacional.
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Se nom há cuidados há violência

modelo cultural patriarcal tem as suas raízes
nas relaçons de poder,
portanto no maltrato. E
o maltrato é mais que as agressons físicas ou sexuais, é mais que os feminicídios. Estas expressons som a parte
visível de um iceberg de violências
que estám normalizadas por grande
parte da populaçom. Mas o maltrato
nom som só as agressons visíveis e as
subtis, é a ausência de bom trato.
Nom há trato neutro, há bom trato
ou mal trato, portanto violência. Igualmente nom há cuidados neutros, há
cuidados e descuidados, e portanto,
também nesse caso, violência.
A sobrecarga de cuidados que recai
sobre nós mulheres, seja na casa, na família, na profissom, na comunidade
ou na militância, violenta as possibilidades de desenvolvermos vidas com
autonomia e liberdade. Violenta-nos à
medida que nos mantenhem como trabalhadoras nom pagas ou mui mal
pagas, sustentando a sociedade e o sistema económico em que vivemos à
custa da nossa saúde, projetos e expetativas vitais.
Violenta-nos ao nom receber em
troca os mesmos cuidados que proporcionamos, fazendo aumentar umha dívida histórica que é impagável. Muito
mais para as mulheres em situaçom de
maior vulnerabilidade como som as
racializadas, migradas, as empobrecidas, as que nom tenhem estudos, as labregas.
Violenta-nos ao dificultar o exercício
do auto-cuidado. Tarefa necessária para
manter-nos em boas condiçons físicas e
mentais. Para descansar, para desfrutar,

GRUPO DE CUIDADOS - ASSEMBLEIA 8M COMPOSTELA

A sobrecarga de
cuidados que recai
sobre nós mulheres,
seja na casa, na
família, na profissom,
na comunidade ou na
militância, violenta as
possibilidades de
desenvolvermos vidas
com autonomia e
liberdade

Já nom avonda com
visibilizar e
reconhecer a
importância dos
cuidados, é hora de
avançar na
repartiçom, na
responsabilidade
social e na reparaçom
da dívida de cuidados
anna kövecses

O maltrato nom
som só as agressons
visíveis e as subtis,
é a ausência
de bom trato

para cultivar os nossos interesses e passatempos, para participar socialmente,
para relacionarmo-nos em equidade.
O descuidado, ou melhor o ataque
deliberado e atroz às condiçons de vida
que deriva das privatizaçons e dos recortes sociais, do desmantelamento dos
serviços públicos, de políticas sociais
nefastas ou inexistentes, do retrocesso
de direitos e liberdades, da repressom
dentro e fora das fronteiras, da depredaçom do meio, tudo isso nom pode

receber outro nome. É violência.
Se a vida nom se sustenta sem cuidados, estar privadas deles é violência.
Já nom avonda com visibilizar e reconhecer a importância dos cuidados. É
hora de avançar na repartiçom, na responsabilidade social e na reparaçom
da dívida de cuidados já. As mulheres,
lésbicas e trans, os corpos e identidades feminizadas, exigimos a nossa
parte nom só de cuidados, senom de
prazeres, no banquete da vida.

acontece

março de 2019 novas 5

DIREITOS HUMANOS /

dous presos independentistas fôrom
trasladados a prisons na Galiza

Roberto Rodríguez 'Teto' e Hadriám Mosquera 'Senlheiro' venhem de ser deslocados neste mês de março
aos cárceres de Teixeiro e A Lama respetivamente

N

redaçom
conselho@novas.gal

este mês de março a organizaçom Que Voltem
para a Casa, plataforma de
familiares e amizades de
presos independentistas, anunciava o
traslado ao centro penitenciário de Teixeiro de Roberto Rodríguez Fialhega
‘Teto’, procedente da prisom de Duenhas, em Palência. Chegava assim o primeiro dos frutos da intensa atividade
política e de denúncia em que a organizaçom estivo imersa nos passados
meses para conseguir o fim da dispersom penitenciária e na qual conseguírom implicar diversos agentes políticos.
Cristina Rodríguez, porta-voz da

Roberto Fialhega ‘Teto’ num vis a vis

plataforma, analisa de forma positiva
o deslocamento para a Galiza deste
preso, se bem indica que teria que ter
acontecido há muito tempo, pois “estamos a falar de que se cumpram os
direitos humanos e a legalidade”.
Porém, a chegada de ‘Teto’ a Teixeiro foi também um exemplo de
como estas instituiçons procuram o
submetimento e o desgaste da populaçom presa. Ao negar-se ‘Teto’ a partilhar cela, reivindicando o seu direito
a contar com umha individual, foi encerrado em isolamento e sancionado
a mais cinco dias neste regime numha
cela sem aquecimento e apenas com
umha manta, segundo denunciárom
de Que Voltem. O traslado de ‘Teto’
contou também com a sua progressom

Fica ainda pendente
de resoluçom a
solicitude de
traslado de Eduardo
Vigo, que continua
dispersado na
prisom de Ocanha,
em Toledo, a mais
de 650 quilómetros
da sua casa

de primeiro a segundo grau, o que implica abandonar um regime de vida
quotidiana particularmente punitivo
dentro da prisom. Preso desde dezembro de 2011, este independentista passou por vários cárceres espanhóis. Durante a sua estadia no cárcere de
Villanubla -em Valhadolid- passou por
um período de seis meses em isolamento total que rematou após umha
forte campanha solidária.
Neste mês de março também vem
de se realizar o traslado de Hadrián
Mosquera Paços ‘Senlheiro’ à prisom
da Lama, onde se encontra em segundo grau, procedente do cárcere de
Duenhas, logo de percorrer vários cárceres espanhóis desde o seu ingresso
em prisom em janeiro de 2013. Fica
ainda pendente de resoluçom a solicitude de traslado a cárceres galegos do
independentista Eduardo Vigo Domínguez, preso desde dezembro de
2011 e atualmente confinado no centro penitenciário de Ocanha, em Toledo e a mais de 650 quilómetros da
sua casa, em primeiro grau. Aliás,
tanto ‘Teto’ como Eduardo Vigo nom
rematariam a sua condena até agosto
de 2025.
Por outra banda, o independentista
Raúl Agulheiro Cartoi encontra-se em
segundo grau no cárcece de Villabona.
Agulheiro foi detido em outubro de
2014. Em Villabona também está
preso Carlos Calvo Varela. Recentemente, Calvo Varela conseguiu umha
sentença favorável da seçom primeira
da Audiência Nacional reconhecendo
o seu direito a permissons de saída,
contra a decisom da Junta de Tratamento da prisom. Calvo Varela foi
apresado em setembro de 2012 e
antes do seu deslocamento a Villabona
passou vários anos na prisom de Topas
-em Salamanca-.
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Jornada de greve de mulheres
marca novo fito histórico

G

redaçom
conselho@novas.gal

reve de consumo, greve
de cuidados, greve estudantil e laboral. Para
parar todo. A jornada do
dia da mulher trabalhadora marca um
novo pico de paro e participaçom no
segundo ano consecutivo com convocatória de greve de 24 horas.
O ámbito dos cuidados nom assalariados é dificil de computar e cumpre
lembrar que o 95% das renúncias ao trabalho fora da casa para cuidar outras
pessoas é protagonizado por mulheres.
No estudantil, o paro foi praticamente total no ensino secundário e universitário. Em Compostela, as estudantes da USC protagonizárom um feche
nom misto na noite da quinta para a
sexta-feira na faculdade de Psicologia.

No laboral, destacou a participaçom
na greve dos setores públicos, nomeadamente ensino, saúde e administraçom, onde em muitos casos só se cobrírom serviços mínimos. Se bem os
sindicatos denunciárom o estabelecimento duns serviços mínimo abusivos.
Em meios de comunicaçom também
secundárom a greve amplamente, em
particular nos meios públicos; o paro
na CRTVG impediu a emissom da
programaçom ordinária, mesmo o
Luar, que se vem emitindo de forma
interrompidamente todas as sextas-feiras desde 1991, foi cancelado.
Na indústria também se refletiu,
ainda que com menor intensidade, a
jornada de luita. Ademais, os paros
parciais -de duas horas por turno- convocados por CCOO e UGT contribuírom a desmobilizar a participaçom na
greve, em particular na conserva.

Piquetes e cortes

Os piquetes começárom nos turnos de
noite a partir das doze e fôrom particulamente efetivos no comércio ao
longo da manhá da sexta-feira, fechando lojas no centro das cidades e
centros comerciais. Assim como informando da necessidade da greve também no consumo.
Ainda, nas saídas de Compostela
houvo cortes com pneumáticos ardendo em várias estradas do periférico
da cidade ao amanhecer.

dúzias de milhares
As cifras oferecidas polas estimaçons
da polícia local cifrou no Concelho de
Vigo a participaçom em 45.000 assistentes. Para o Concelho da Corunha a
estimaçom era de 33.000, Compostela
ultrapassou as 14.000, Ourense
15.000, mais de 20.000 em Ferrol,

mais de 3.000 em Burela, mais de
1.000 em Moanha... E dúzias de milhares mais nas arredor de cinquenta
vilas que tivérom convocatórias locais.

descentralizaçom e trabalho
organizativo
Detrás da demonstraçom de força do
passado dia 8 de Março, há um trabalho constante de dúzias de coletivos
feministas, organizaçons de mulheres,
trabalho sindical de género e a coordenaçom da Assembleia ‘Galegas 8M’,
que durante meses trabalhou com
mais de meio cento de juntanças descentralizadas por vilas e cidades.
Sendo exemplo de acumulaçom de
força a mobilizaçom nacional de mais
de 10.000 pessoas o dia 3 em Lugo.
FOTOS:
GALIZA CONTRAINFO
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A LÍMIA / CONTAMINAÇOM DAS ÁGUAS

A Límia: xurros que acabam nas águas

agostiño iglesias

Onde no século
passado se encontrava a singular
lagoa de Antela, na Límia, agora estende-se umha
chaira de uns 300.000 hectares. A comarca da Límia
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

O

Movimento Ecologista
da Límia (MEL) vem
denunciando há anos a
forte carga pecuária da
comarca da Límia. Segundo as suas estimativas, atualmente na Límia existem umhas 400 granjas dedicadas
principalmente à produçom suína e
avícola. Ademais, este território tem
que gerir anualmente um milhom de
toneladas de resíduos produzidos nas
diversas exploraçons pecuárias da comarca, a grande maioria procedentes

passou de ser ponto de passo de bandadas de aves
migratórias que poderiam mesmo tapar o sol a converter-se numha zona de gadaria intensiva cujos problemas de gestom de resíduos estám a chegar às
suas águas.

de granjas integradas na Coren.
Após as denúncias apresentadas por
vizinhança e ecologistas pola má gestom que as granjas vinculadas à Coren
fam dos seus resíduos gandeiros, convocou-se no passado mês de fevereiro
a Mesa da Límia. Nesta, a Junta pretende abordar a problemática dos resíduos reunindo coletivos gandeiros e representantes do movimento ecologista.
Esta convocatória chega após umha
intensa mobilizaçom de vizinhas afetadas pola proliferaçom dos resíduos

da zona. Em janeiro nascia a plataforma Augas Limpas Já para denunciar a contaminaçom nas águas da
Límia polos xurros das exploraçons
gandeiras. Meses antes, o MEL e a Sociedade Galega de História Natural
denunciavam esta problemática perante o Parlamento Europeu.
Sem dúvida, estes movimentos provocaram que a Junta reacionasse. Existem várias denúncias de descargas descontroladas realizadas pola vizinhança.
Umha das últimas foi em janeiro,

quando era apresentada umha denúncia perante a Procuradoria do Meio
Ambiente e a Confederaçom Hidrográfica Minho-Sil onde se descreviam
pontos de descarga de xurros nos
montes do Furriolo, um deles um
poço em que se tinham observado camions a deitar xurro.

terra para receber xurros
Manuel Garcia é membro do MEL e
tem umha exploraçom em ecológico
na Límia. García apresenta a realidade
das parcelas em que descansava a
lagoa de Antela, que agora se vem
atravessadas polas canles de desecaçom: “som terras para receber xurros”.
García pom em questom a utilidade
destes xurros, maioritariamente
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A LÍMIA / CONTAMINAÇOM DAS ÁGUAS
O Movimento
Ecologista da Límia
vem denunciando há
anos a forte carga
pecuária da comarca
da Límia

procedentes das granjas porcinas e
avícolas, como fertilizante. “Fertilizante para patacas só pode ser o de
frango e em doses adequadas”,
expóm. Acrescenta que na Límia existem também ‘parcelas de sacrifício’,
que estám destinadas só a receber os
xurros. Estas parcelas assulagam-se
com facilidade quando chove, pois,
cria umha camada que impede a porosidade do solo, inutilizando estas terras para qualquer tipo de cultivo. García assinala também que várias das
parcelas que se encontram amarelas e
secas estám nesta situaçom devido ao
emprego do glifosato nelas.
Este ecologista, preocupado há anos
com os problemas de contaminaçom
da sua comarca, assinala outros pontos
em que se descarregam xurros: os prados das exploraçons gandeiras de vacuno que estám a ocupar as terras
todas dos montes vizinhais da comarca. Assim, García indica que no
Vale do Salas a Coren conta com exploraçons em extensivo em cujo terreno se tenhem recolhido imagens de
camions a descarregarem xurro. Também assinala que em Forte Arcada, no
concelho de Os Brancos foram cultivadas parcelas destinadas a cereais
para onde som também dirigidos os
xurros que acabam por se filtrar às
águas subterrâneas. Perto destas parcelas, onde antes havia matos de tojo
e urzes, também se encontra umha
granja de porcino vinculada à Coren.
Todos os dias as estradas da chaira
limiá som percorridas por camions de
umha capacidade de 28.000 litros da
empresa Aser, que é a que conta com a
concessom para o transporte de xurros
destas granjas. “Realiza este serviço,
mas nom se lhe conhece qualquer es-

agostiño iglesias

taçom para a gestom dos referidos resíduos”, denuncia García. Numha visita
do Conselheiro de Meio Rural, Román
Rodríguez, a Ginço de Límia o MEL
achegou-se a ele para comunicar-lhe,
entre outros assuntos, a responsabilidade desta empresa nos derrames descontrolados nas fincas da comarca.

Macrogranjas
Ainda nos terrenos da lagoa e na parte
do concelho de Sarreaus, cercada por
árvores e a carom de umha das canles
principais de desecaçom da lagoa, encontra-se umha das grandes macrogranjas do país. Trata-se da Cooperativa
Alta Pedra, da Coren. Esta granja tem
capacidade para 5.000 porcos e
300.000 aves, e a sua produçom anual
atinge os 15.000 porcos e as 1.650.000
aves. Trata-se de umha gadaria intensiva, sem terra, com grandes estábulos
em que os animais estám fechados e
onde se lhes vai administrando o seu
alimento, maioritariamente composto
por soja ou milho transgénico.
Ao seu carom, encontra-se o Centro
Tecnológico Ambiental da Coren. Este
encontrava-se fechado desde 2014,
mas envolvida na polémica dos últimos meses a Coren anunciou a reabertura. Para já, conta com um painel

Há várias denúncias
de descargas
descontroladas
realizadas pola
vizinhança. Em
janeiro, eram
descritos pontos de
descarga de xurros
nos montes do
Furriolo
A carom de umha
das canles principais
de desecaçom da
lagoa, encontra-se
umha das grandes
macrogranjas do
país: a Cooperativa
Alta Pedra, da Coren

novo a anunciar a sua localizaçom.
Este centro para a gestom de resíduos
gandeiros fora inaugurado em 2007, e
foram precisos 22 milhons para a sua
construçom. Esteve em funcionamento no tempo que pudérom desfrutar das primas às energias renováveis.
A sua finalidade era criar compost com
a parte seca dos resíduos e eletricidade
a partir do vapor da parte líquida.
Do ecologismo tem-se denunciado
que muitos dos xurros que vinham nos
camions nom se processava e acabava
por discorrer polos canais de desecaçom da lagoa. Acrescentam que esta estaçom tem capacidade para umhas
110.000 toneladas de resíduos, umha
quantidade que ainda deixaria sem possibilidade de gestom a maioria dos xurros produzidos polas granjas da Límia.

Contaminaçom por nitratos
Em 2014 a Sociedade Galega de História Natural (SGHN) publicava um
estudo das análises sobre a carga de
nutrientes do rio Límia que tinha realizado o CSIC durante os anos 2012 e
2013 sobre a presença de matéria orgánica na sua bacia. Neste trabalho indicava-se que um dos principais pontos de contaminaçom por nitratos
encontravam-se um quilómetro
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águas abaixo de onde estám situadas a Cooperativa Alta Pedra e o Centro Tecnológico Ambiental da Coren.
Outros pontos de forte contaminaçom
eram parcelas em que foram envorcadas e amontoadas grandes quantidades
de galinácea. No seu estudo, o CSIC
assinalava que os índices encontrados
salientavam que se estava a fazer um
uso estendido dos xurros como fertilizante e que é nas práticas gandeiras
onde haveria que procurar a origem
da contaminaçom do rio Límia.
Por outra banda, a SGHN alertava
em 2018 de que a concentraçom média
de nitratos aumentou de jeito global na
comarca um 39% entre 2014 e 2017, assinalando quatro pontos com excesso
de nitratos -mais de 50 miligramas por
litro-.

Mais impactos
Por parte da Confederaçom Hidrográfica reconhecem-se os problemas de eu-

trofizaçom -alta presença de matéria orgânica- na barragem das Conchas, cujas
águas continuam até Portugal. Porém,
os problemas de contaminaçom nom
acabam por aí, o ecologismo da Límia
também denuncia episódios de eutrofizaçom na barragem de Gundin, no rio
Faramontaos, e outros casos de derrames e contaminaçom por resíduos devido às granjas de Coren. Por exemplo,
no lugar de A Chaira, em Celanova, um
vizinho advertia ao MEL da presença
de bacias onde se decantavam xurros de
umha exploraçom de porcas de cria que
logo se esparegiam polo monte.
Do MEL indicam também que
numha granja de porcos de Sam Vitoiro, no concelho de Ginço da Límia,
tenhem mesmo que fazer poços de
100 metros de profundidade para
poder conseguir água potável para os
seus animais. Ademais, denunciam que
as parcelas adjacentes estám a disposiçom da granja para botar os xurros.

A Sociedade Galega
de História Natural
alertava em 2018 de
que a concentraçom
média de nitratos
aumentou de jeito
global na comarca
um 39% entre 2014
e 2017
A Confederaçom
Hidrográfica
reconhece os
problemas de
eutrofizaçom na
barragem das
Conchas

debate na Límia
Há umhas semanas, a imprensa ourensana recolhia umhas declaraçons de
María Teresa Joga, presidenta da Associaçom de Empresários, Gandeiros
e Agricultores da Límia (Adegal), em
que afirmava que “os agricultores da
Límia nom tenhem nada de que envergonhar-se”.
Tais declaraçons indignaram ao ecologismo, que vem reclamando que se
aprove um decreto de de gestom de
resíduos agrogandeiros, pois o atual
código de boas práticas agrárias nom
é de obrigado cumprimento.
A recém-nascida plataforma Águas
Limpas Já tem entre as suas propostas
para combater a contaminaçom, salienta-se umha como urgente: a moratória para a instalaçom de novas exploraçons gandeiras ou ampliaçom das
já existentes, enquanto nom haja um
estudo completo do impacto que tenhem os resíduos agrogandeiros.
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CRESCEM AS GRANJAS DE PORCINO /

Cara a um modelo de produçom de carne
‘low cost’ para a exportaçom

D

aarón l. rivas

aniel Rodício, membro
da recém-criada plataforma Águas Limpas Já,
bota a olhada para trás
na história da Límia e salienta que a
desecaçom da lagoa de Antela trouxo
consigo um dos modelos mais intensivos de produçom agrícola de toda Europa. “Estes problemas de contaminaçom começárom a aparecer, de jeito
bastante agravado, na década de 80.
Há denúncias feitas nesses anos e a
partir de aí algumas pessoas começam
a se organizar e ao longo do tempo
todas as alteraçons que vam sofrendo
as águas da Límia começarám a ser denunciadas”, expóm Rodício.
Este ativista coloca a crise económica de 2008 como um ponto de inflexom na intensificaçom gandeira da
Límia. Esta suba na carga gandeira da
comarca provocará problemas de contaminaçom como a eutrofizaçom da
barragem das Conchas, umha situaçom que já fora recolhida polo jornal
espanhol El País em 2013.
Rodício assinala que um dos motivos da intensificaçom das granjas de
porcino na crise é que “o Ministério
de Agricultura toma a decisom de que
o porcino espanhol tem que ser um
dos motores da exportaçom e isso
provoca que a nível estatal haja umha
produçom de porcino brutal”. Se bem
na Galiza nom se manifesta o problema na mesma magnitude em que
pode estar presente noutros territórios
do estado espanhol como Aragom ou
Catalunha, “há duas comarcas em que
sim que há umha quantidade mui
grande de granjas intensivas como
som a Límia e o Deça, entre as duas
comarcas reúnem cerca de 40% de
porco que se produz no país”, estima
Rodicio.
Da plataforma Águas Limpas Já es-
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timam que a carga gandeira da comarca produz umha quantidade de resíduos similar à que produziria umha
cidade de 1.800.000 habitantes. “Isso
é o que é agora a Límia, umha grande
cidade sem gestom de resíduos, e
assim acaba tudo no rio Límia”, acrescenta Rodício.

evoluçom do modelo
“O que se vê nas granjas de porcino é
umha transiçom do que eram os modelos europeus de pequenas exploraçons familiares que agora vai a copiar
o modelo de produçom americano,
onde o que há som grandes macrogranjas de produçom”, expóm este
membro da plataforma. “Aqui passa-se
de um país de minifúndio a querer
fazer um país de grandes projetos
agrogandeiros”, acrescenta Rodicio;
“mesmo se debate se se pode definir
estes como granjas, pois o que som é

"Há umha transiçom
de um modelo de
pequenas produçons
familiatres cara a um
outro de
macrogranjas"
“Há anos na Galiza
era inaudito dizer
que para viver do
porcino é necessário
ter dous mil porcos"

autênticos políginos cárnicos com
grandes concentraçons de animais e
de problemas”. Entre estes problemas,
assinala o alto consumo de antibióticos por parte dos animais criados nestas macrogranjas.
“Acho que tem que haver um debate
social sobre se é rentável para a sociedade exportar carne, se é rentável assumir os custos ambientais que supom
este tipo de indústria para a exportaçom, que nom deixa de ser carne low
cost, o qual também deixa umhas margens de lucro pequenas”, acrescenta.
“Há anos na Galiza era inaudito dizer
que para viver do porcino é necessário
ter dous mil porcos, e a dia de hoje
umha pessoa que está nessa estrutura
é consciente que se quer viver do porcino precisa de ter essa quantidade de
porcos”, indica Rodício. Esta é a pegada do capitalismo selvagem do século XXI no rural do nosso país.
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uebrar tópicos é um dos
objetivos fundamentais
nas organizaçons que
trabalham para combater o ra- cismo. No trabalho jornalístico
também este devera ser um dos objetivos, mas muitas vezes dos
meios de comunicaçom contribui-se a reforçar estes tópicos e a
estigmatizar minorias. Àngel Garcia é foto-jornalista e leva desde
novembro a trabalhar de perto com a associaçom dos Ex-Mena

maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

(menores estrangeiros nom acompanhados). Quando marcamos
a entrevista deixa claro que ele nom é o protagonista e vem acompanhado da Lamiae Abassi, umha moça catalá de 20 anos de origem marroquino que leva tempo ajudando os menores que chegam sozinhos a Catalunha. Na entrevista partilham protagonismo
para fazer umha diagnose do que nom funciona nos meios à hora
de abordar temas relacionados com este recente fenómeno migratório.

Lamiae Abassi

da associaçom Ex-Menas

Àngel Garcia
foto-jornalista

“O termo MENA foi-se degradando para
associá-lo com umha pessoa delinquente”

maria álvares

Lamiae, vós sentides-vos refletidas com a imagem que transmitem os meios de comunicaçom quando falam de vós?
Lamiae Abassi: Nom, e explico-che
o porquê: achamos que as pessoas que
tenhem de falar do que lhes acontece

som precisamente as protagonistas dos
feitos. Todo o mundo fala de nós mas
poucas vezes nos dam a oportunidade
de expressar-nos.
Isto o que fijo foi criar muita desconfiança cara aos meios, porque desde o
começo falou-se de nós em base a

mentiras. Sempre saem as drogas associadas a nós. Também dim que nom
queremos trabalhar nem fazer nada
mais do que estar na rua ou roubar.
Outra cousa que criou muito malestar
foi a atitude que tivérom alguns meios
no nosso bairro, já que só procuravam

fotografar-nos ainda que nom quigéssemos. Nas sextas-feiras, que é o dia
santo da nossa cultura, um grupo de
maes-coragem autoorganizaram-se
para fazer jantar de graça e festejar.
Era umha maneira de achegar-se aos
rapazes e raparigas que acabam de
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chegar. Que figérom os meios?
Soubérom disto, vinham e fotografavam. O que se conseguiu foi que estas
raparigas desconfiassem das maes que
estavam a fazer um trabalho incrível e
mui necessário.
Que responsabilidade temos os
meios de comunicaçom à hora
de criar esta imagem?
L.A.: Eu acho que é mui importante
ser objetivo, e o objetivo do jornalismo deveria ser explicar a verdade.
A ninguém lhe convém a pequena
mentira: nem a ti coma profissional,
porque te desvalia, nem à pessoas a
quem queres retratar, à que lhes podes
fazer muito dano.
Ao final a resposta a todo isto é falar
diretamente connosco.
Entom, nom dando-vos a palavra diretamente a vós, os meios
podem reforçar o racismo?
L.A.: Sim, estes dias sofremos dous ataques racistas planejados e brutais. Um
grupo de jovens entrou com paus a um
centro de menores. Foi gravíssimo!
Os meios nom falárom com nós em
nengum momento. Falárom com educadores, concelheiros, polícia e
mesmo com os agressores. As agredidas nom tivérom a palavra. Imagina
como é essa informaçom! Falta a parte
mais importante para construir umha
notícia ou umha reportagem.
E indubitavelmente, nom deixar-nos
falar contribui a que haja mais racismo.
Quando acontece isto, eu gostava de
sair nos meios e que me escuitassem,
que tenho muito a dizer sobre isto.
Os meios falam de vós como um
problema recente e crescente.
Estades de acordo com este
diagnóstico da vossa apariçom?
L.A.: Nós nom somos nengum problema, o problema tede-lo vós. Que

raúl gallego

Lamiae Abassi:
“Todo o mundo fala
de nós mas poucas
vezes nos dam
a oportunidade
de expressar-nos”
“Criou muito malestar
a atitude que tivérom
alguns meios no
nosso bairro, que
só queriam
fotografar-nos
ainda que nom
quigéssemos”

nos digam quais som os problemas que
criamos nós. Se estamos na rua é por
algumha cousa e este é o problema.
Somos nós as que sofremos os ataques racistas e as que recebemos todo
esse ódio pola nossa presença. As instituçons nom funcionam como devem, e
isso também é um problema da sociedade mas em nengum caso somos nós.
Sentides-vos confortáveis com
a definiçom de Mena?
L.A.: ‘Mena’ quer dizer ‘menor nom
acompanhado’ mas há também maiores nom acompanhados. Isto finalmente é tema de formalidade, necessitavam nomear-nos de algumha
maneira. Mas eu o que quero é que
me chamem polo meu nome, que é o
que queremos todas.
Nós mesmas nas redes sociais tam-

bém nos chamamos Ex-Menas, o ex
ajuda porque quer dizer que já o deixamos atrás.
É a nossa umha sociedade racista?
L.A.: É, claro, isso o podes comprovar
cada dia: os comentários na rua, a tele,
os filmes... O racismo está por todas as
partes. Da mesma maneira que vivemos numha sociedade machista, também é racista. E ademais todo o
mundo o sabe, nem fai falta dizê-lo.
O que é importante dizer é que
quando tu recebes todos estes inputs
sobre ti é normal que nos mostremos
hostis, desconfiadas e mesmo agressivas
sem sê-lo. É umha maneira de protegerse. Pensa que as menores chegam cheias
de medo, depois de umha viagem
muito dura com mil riscos e apare-
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Lamiae Abassi:
“Estes dias sofremos
dous ataques racistas
planejados e brutais.
Um grupo de jovens
entrou com paus
a um centro de
menores. E os meios
nom falárom com
nós em nengum
momento”
ces numha selva. Nada é semelhante
à tua cultura nem ao teu país e nom conheces ninguém. A maneira de sobreviver é fazer-te a dura.
Qual devera ser a nossa maneira
de receber estas raparigas?
L.A.: Eu o que trato é de achegar-me
e perguntar. Tratar de que a pessoa se
sinta bem comigo. Isto é básico porque se nom já estás a criar muitíssimas
dúvidas e receios.
Sei que somos jovens e às vezes tratar connosco nom é simples porque
nom gostamos de que um adulto se
nos achegue, já que partimos de milhares de desconfianças.
Mas para que servem as entidades
dos bairros? Para fazer atividades para
facilitar a integraçom. Eu utilizei
muito a praça do meu bairro para
fazer atividades para atrair a todo o
mundo: moços, crianças, pessoas idosas… E que se consegue com isto? Ao
dia seguinte vai haver um olá! entre
umha pessoa que leva aqui vinte anos
e outra que acaba de chegar e ontem
estava mui nervosa.
Àngel, que consideraçons achas
que temos que ter em conta as
jornalistas para abordar o fenómeno migratório?
Àngel Garcia: O jornalismo é mui
simples. A Lamiae, sem ser jornalista,
dixo-cho. Trata-se de procurar a verdade. Para isto há que ir às fontes, que
é o principal peso que tés à hora de
vestir umha reportagem tanto visual
como escrita. Portanto, há que falar
com elas, que elas expliquem por que
se constituem em associaçom, por que

se chamam assim, que foi o que lhes
levou a criar esta associaçom ou por
que tenhem de visibilizar esta protesta
contra o racismo e a islamofobia.
Eu quando começo a retratá-las,
muitas jornalistas contatam comigo. O
primeiro que vos digo a todas é que se
queres fazer um tema sobre elas é importante que fales com elas.
Eu podo dar-te a minha a visom mas
as protagonistas som elas, e a minha
visom nom vai ser objetiva porque falo
desde a minha posiçom de branco,
homem e ocidental. Eu nom vivim
tampouco um processo migratório.
Quando as conheces e lhes dás
a palavra, já se desmontam os

primeiros tópicos. Para começar
as vozes som todas mulheres…
A.G.: É mui interessante o papel delas.
Quem leva a voz cantante dentro da associaçom som as mulheres. Isto ademais rompe uns estereótipos brutais.
Primeiro por ser mulheres, e segundo
por como está estigmatizada a mulher
magrebina. A imagem que tem todo o
mundo da mulher magrebina é a do
pano, umha mulher arrodeada de
crianças e sem voz. Isto é o destacável
porque desta maneira também se dá
voz a umha luita feminista silenciada.
Quando se fala deles a imagem
que normalmente nos vem cabeça é dum moço duns quinze

dezassete anos criado na rua...
A.G.: Um exemplo, quando contatei
um concelho para fazer umha concentraçom e umhas palestras o concelheiro dixo-me: “Bom, quando venham eles...”, e eu digem que nom
som eles, som elas. Ele alucinou. E
por aqui temos que começar. Som elas
as protagonistas. Os homens estám em
segundo plano e ademais sentem-se a
gosto com a sua luita e confiam plenamente nelas. Esta é a importância.
O discurso delas também tem
muita força. Achas que estám a
mover consciências?
A.G.: Sim, mas o mais destacável
delas é a experiência da rua. Elas
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Àngel Garcia:
“Eu podo dar-te
a minha a visom
mas as protagonistas
som elas, e a minha
visom nom vai ser
objetiva porque falo
desde a minha
posiçom de branco,
homem e ocidental”

“Quem leva a voz
cantante dentro da
associaçom som as
mulheres, e isto
rompe estereótipos”

estám a fazer trabalho de educadoras com as recém chegadas. Encontramo-nos com que os educadores de
aqui nom estám preparados para achegar-se a elas nem sabem árabe. Entom
como te podes comunicar com elas? E
se acrescentas que som menores, que
nom venham acompanhadas, que a
sua cultura é muito diferente da nossa,
que venhem com todos os medos do
mundo…
Acho que também é importante que
as pessoas educadoras podam ser magrebinas e mais numha sociedade com
diversidade cultural coma é Catalunha.
Se as menores que chegam podem
olhar traços comuns nas pessoas que os
recebem rompem-se muitas barreiras.

Penso que em trabalhos a pé de rúa
a universidade nom é o mais importante. Serve para dar-che umha base
teórica mas acho que é muito mais importante ter referentes e gerar confianças desde o começo.
Se sempre tenhem referentes brancos, na escola, nos centros de menores, nos hospitais… recebes a mensagem de que se vés de fora nunca vás
chegar a poder ser mestra, educadora,
médica…
Figeche umha campanha conjuntamente com os ‘Mena’ dirigida a sensibilizar a sociedade
em geral, mas também os
meios sobre as mentiras que

giram arredor do termo ‘Mena’.
Fala-me dessa campanha.
A.G.: A campanha sai delas. Decatárom-se de que por culpa dos meios a
sociedade estava entrando nuns estereótipos que se repetem, e através da
sua repetição convertem-se em verdade. A campanha parte dumha experiência prévia similar já feita polo sindicato de manteiros que tem dado os
seus frutos.
A campanha está baseada em quebrar cinco mentiras associadas aos menores nom acompanhados, que som:
que roubam, que se drogam, que nom
querem trabalhar, que se som pobres
nom podem ter telemóveis e que gostam de estar na rua todo o dia sem
fazer nada.
L.A.: Ninguém gosta de dormir na
rua. Eu convidava todo o mundo a
passar umha noite a dormir na rua, a
ver se depois pensas igual!
A.G.: Basicamente, é umha campanha
para reeducar a sociedade e conseguir
que pouco a pouco se rompam estes
estereótipos.

Os meios constroem umha realidade para cada parte, umha
para as brancas e outra para as
muçulmanas e as negras?
A.G.: Os meios clássicos constroem a
mensagem antes do que a reportagem.
Isto é muito evidente nas notícias de
migrantes ou nas de atentados.
Quando falam de migrantes som notícias de sucessos, nom falam de açons
em positivo. Olha o que aconteceu
com Nova Zelândia, deu-se mais voz
ao assassino do que às vítimas.
L.A.: Quando é aqui, nas Ramblas ou
em Paris, fala-se das famílias, de como
eram e quem eram as vítimas. Se som
muçulmanas som de segunda categoria.
A.G.: E o que aconteceu com o ataque xenófobo ao centro de menores
de Castelldefels nom tem nome. Nom
há ninguém na cadeia, tentou-se diluir
como se fosse umha peleja entre
moços. Se um muçulmano entrasse
com paus e armas numha escola de
brancos seria gravíssimo!
Afinal baseia-se todo no dinheiro.
Falar em positivo das migrantes nom
vende. Eu ofereci fotos das concentraçons dos ‘Mena’ para combater o racismo a vários meios e nom as quigérom. Só a dous dias após o ataque, por
se “se liava”.
Achas que a palavra ‘Mena’
umha conotaçom negativa?
A.G.: Ao princípio nom, só quer
dizer ‘menor estrangeiro nom acompanhado’. Quando eu comecei a publicar cousas delas, as pessoas nom sabiam o que quer dizer e todo o
mundo perguntava o significado. Em
questom de semanas já todo o mundo
sabe o que é. Qual é o problema?
Como se focou em determinada maneira, distorceu-se e agora há umha relaçom direta entre ‘Mena’ e menor delinquente, que busca problemas, que
agride sexualmente e que rouba. Destrói-se totalmente o conceito. Agora
ninguém quer que a chamem assim.
Começa com umha definiçom académica, depois dilui-se e agora todo o
mundo pensa que um ‘Mena’ tem de
acabar na cadeia. O mais grave de
todo é que no meu inconsciente nem
deteto que falo dum menor. A degradaçom do termo é tal que conseguiu
fazer-nos insensíveis.
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R

ok Brossa é um dos ativistas
internacionalistas que colaborou na criaçom da Comuna Internacionalista de Rojava, o território curdo situado no norte
da Síria onde se está a construir o confederalismo democrático en-

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

quanto se luita militarmente contra o Daesh. Brossa estivo mais de um
ano em Rojava e neste mês de março visitou vários centros sociais galegos para dar a conhecer a situaçom atual do povo curdo -cujos territórios encontram-se sob os estados turco, sírio, iraquiano e iraniano- e
para falar da relevância das práticas internacionalistas no nosso tempo.

tremo a individualidade.
Cada vez mais internacionais interessam-se polo que ocorre e queremos
ser capazes de transmitir as experiências e os conhecimentos que adquirimos em Rojava, para que outra gente
com a mesma vontade poda encontrar
o caminho um pouco mais fácil. Queremos gerar um imaginário de estudo
e de conhecimento da história do internacionalismo para nom perder essa
tradiçom tam importante para os movimentos revolucionários do mundo.
É a nossa primeira pedra para gerar
um internacionalismo capaz de ajudar
a um processo de revoluçom global,
que no fundo é o processo que estamos intentando construir.

Rok brossa
da Comuna
Internacionalista
de Rojava

“O internacionalismo é umha
tradiçom importante para os
movimentos revolucionários”
Qual é a importância de ser internacionalista no século XXI?
Entendemos o internacionalismo como
a criaçom de umha identidade que
transcende o estado-naçom e que gera
umha ética do comum à hora de fazer
frente ao fascismo. Ser capazes de ir aos
territórios onde é mais necessária a
ajuda para enfrentar as agressons do capitalismo e do fascismo. Hoje, o internacionalismo está a vertebrar-se em distintas linhas. Umha é o ecologismo e
entender a importância da defesa do território. Outra é a realidade desde os
movimentos de mulheres. A análise que
nasce no Curdistám é ver como a lógica
da opressom e do monopólio da violência do estado-naçom é umha herdança
das dinâmicas patriarcais. Há que ver a

luita da libertaçom da mulher como um
valor intrínseco nessa construçom do
internacionalismo. Sem dúvida, o modelo de umha sociedade fora da lógica
do estado-naçom também é um valor
nessa vontade internacionalista.
Há que vincular essa identidade do
internacionalismo com toda a sua história desde a Primeira e a Segunda Internacional, com factos históricos importantes como as brigadas de 1936
no estado espanhol ou a coordenaçom
entre diferentes movimentos de libertaçom nacional e anticolonial. Isto
leva-nos a umha conexom com os
povos indígenas, que lográrom manter
a sua forma de vida e identidade à
margem da lógica do capitalismo e do
estado-naçom.

arîn helîn

“Há que ver a luita da
libertaçom da mulher
como um valor
intrínseco nessa
construçom do
internacionalismo”

Que significa ser umha comuna? E, em concreto, umha
comuna internacionalista?
Ser umha comuna significa recuperar
identidade coletiva, essa necessidade
de ser sociedade que em ocidente estamos perdendo. O capitalismo, com
esse forte motor ideológico que é o liberalismo, busca potenciar em ex-

Há diferenças na prática de
confederalismo
democrático
em Rojava e noutras zonas do
Curdistám?
O marco ideológico de confederalismo democrático é comum mas à
hora de aplicá-lo difere em funçom da
sociedade. Está baseado numha série
de linhas ideológicas e prioridades sociais em que fundamentar um processo de transformaçom social, mas é
consciente de que se tem que adequar
à sociedade que se está a transformar.
O marco de confederalismo democrático em Rojava ou Bakur -território
curdo no estado turco- será distinto do
confederalismo que podemos fazer
em ocidente. À hora de desenvolvê-lo
em Europa, o primeiro que temos que
fazer é estudar e conhecer a nossa sociedade, ver quais som os problemas
mais importantes que enfrentar.
Em Rojava, esse imaginário de confederalismo democrático pudo levarse até o máximo exponente, gerindo
todos os pontos da sociedade. Isto foi
sobre todo pola falta de estado, o qual
permite criar um marco onde autogerir todas as necessidades da sociedade,
como a educaçom ou a sanidade, mas
também a justiça.

a terra treme
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Em Bakur é distinto. O estado
turco é mui forte e agressivo a nível
militar. Aí as cooperativas que começam a desenvolver-se, a raiz do marco
do DTK -Congresso pola Sociedade
Democrática-, focam-se mais no económico. É um modelo sobre o qual o
estado turco começa umha brutal
ofensiva militar a partir de 2015.
Em Bashur, a realidade na zona com
o Iraque é distinta. O proto-estado desenvolvido polo governo regional do
Curdistám conta com um modelo puramente liberal e capitalista. Aí as necessidades baseam-se em gerar formaçom
ideológica para entender o confederalismo democrático e pô-lo em prática
para frenar esse golpe neoliberal.
Como é a situaçom atual de
ameaça sobre Rojava?
Desde o 15 de dezembro, quando é
anunciada a retirada dos EUA da Síria,
encontramo-nos em emergência pola
ameaça da Turquia. Este estado leva
anos a dizer que tem intençom de invadir Rojava e pôr fim ao processo de
autonomia do movimento de libertaçom do Curdistám no norte da Síria.
Turquia acumula tanques e soldados
na fronteira.
Na Síria o conflito é complexo a muitos níveis, os curdos procuram construir
umha terceira via, mas com a ameaça
das grandes potencias pairando sobre o
seu projeto de autonomia. Umha Rojava livre ou um Curdistám livre nom
tem futuro se está cercado por estados
liberais capitalistas que querem acabar
com o confederalismo democrático. A
única forma de assegurar este processo
é que esta revoluçom se estenda. E nom
só com processos novos, mas também
com a conexom com outros em andamento como pode ser na América Latina. No movimento zapatista, houvo
declaraçons de colaboraçom e de crescimento conjunto. As ameaças que venhem do outro lado som mui grandes,
mas as soluçons que se estám a buscar
som mui amplas.
Quais som as principais mostras
de cumplicidade entre o estado
espanhol e Turquia?
Há uns meses, Binali Yildirim, primeiro ministro da Turquia, visitava Espanha e declarava que este é o estado

PLAtAFORMA bARAn GALIZA /

Nasce organizaçom de
apoio ao povo curdo

E

m outubro nasceu a
Plataforma Baran Galiza, organizaçom com
os objetivos de apoiar
a luita do povo curdo e difundir
o ideário da revoluçom de Rojava, baseada no confederalismo
democrático. “Queremos partilhar com as pessoas da Galiza os
diferentes conteúdos dessa revoluçom”, indicam da plataforma.
Esta organizaçom colhe o seu
nome do sehid Baran Galicia,

europeu que melhor entende a Turquia. Vemos as similitudes, nom é?
Essa composiçom multiétnica de um
estado que trata de homogeneizar diferentes povos que mantenhem a sua
identidade e cultura. No estado espanhol, vimos um dos últimos grupos armados que levou a confrontaçom contra o estado a um terreno armado.
Essa realidade conectou-se noutros sistemas como Hizmet, a organizaçom
islámica de Fethullah Gülen, cuja estrutura inspirou-se na do Opus Dei à
hora de criar umha organizaçom que
procura penetrar e controlar o estado.
Vemos muita relaçom a nível diplomático, sobre todo armamentístico. Espanha está-se a consolidar como po-

nascido em Ourense e morto
em fevereiro de 2018 defendendo Afrim. No passado dia
16 de março, a Plataforma organizava umha homenagem em
Compostela para lembrar este
combatente internacionalista.
Antes desta atividade, a plataforma Baran Galiza já organizara em conjunto com a Marcha
Mundial das Mulheres e Mar de
Lumes umha palestra em Vigo
com Necibe Qeredaxi, do Co-

tência exportadora de armas e Turquia, sem dúvida, é um desses grandes
compradores. Quando países da
Uniom Europeia começam a retirar as
suas tropas da base de Incirlik, Espanha é o único estado membro da
OTAN que mantém o seu contingente
ali para operar nesse escudo de mísseis
que Turquia tem apontando para Síria.
Um exemplo paradigmático é o do
azeite das olivas de Afrim. Após a ocupaçom turca deste território, todas
essas oliveiras, que eram o sustento de
famílias curdas, estám a ser saqueadas
polas milícias islamistas, que com o
apoio turco ocupárom Afrim. Filtrouse um documento que afirmava a cooperaçom entre Espanha e Turquia

mité Europeu de Jineolojî –a
ciência sobre a liberaçom da
mulher no movimento curdo–.
“Estamos a analisar a possibilidade de trazer à Galiza para o
próximo ano um acampamento
de Jineolojî”, assinalam da plataforma. Acrescentam que “nos
encontramos numha situaçom
de alerta para fazer convocatórias imediatas para acionar a solidariedade internacionalista”
ante um possível ataque turco.

para a distribuiçom desse azeite, no
qual Espanha receberia-o de maos da
Turquia em troca de 80 milhons de
euros. Expunha-se que 22 milhons seriam enviados diretamente aos grupos
jihadistas que ocupam Afrim. Nom se
conseguiu ampliar a informaçom, pois
a fonte que o filtrou corre o risco de
ser descoberta e perseguida. Realizárom-se perguntas no Parlamento Europeu e há vários jornalistas seguindo
este tema, porém, continuamos investigando para denunciar esse acordo ilícito. Grande parte desse azeite corre
o risco de ser vendido ao mundo com
marca de origem do estado espanhol,
quando é um azeite manchado de sangue das famílias curdas.
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Rota pola seda: o Uzbequistám

A

abrahan bande paz
abandepaz@gmail.com

República do Uzbequistám
localiza-se no coraçom da
antiga Rota da Seda. Nos
tempos de maior apogeu
chegou a ser o cerne da civilizaçom,
deixando um valedouro património
cultural. Evocando o império Aqueménida, as cruzadas de Gengis Khan, o
império de Tamerlám ou os Canatos de
Khiva e Bucara, a alcunhada “terra dos
livres”, é berço de povos e etnias, que
convivem desde tempos imemoriais.

Hoje, as ânsias de modernidade e a
apertura do país concorrem com umha
ríspida corrupçom política, que açouta
toda a regiom.
A geografia do país uzbeque alterna
as zonas férteis da bacia do Amu Daria
–que conforma as fronteiras com o
Afeganistám, Turquemenistám e o Tajiquistám– e o Vale de Fergana, com o
vasto deserto do Kyzyl Kum, que
ocupa a maior parte do território. Em
1991, o principal motor económico e
cultural da República recém-proclamada, Tasquente, torna-se a capital,
substituindo a milenária Samarcanda.

Cerca de 80% da
populaçom que
mora no país som
uzbeques étnicos. O
resto som tajiques,
cazaques, tártaros,
russos e
caracalpaques

Cerca de 80% da populaçom que
mora no país som uzbeques étnicos. O
resto som tajiques, cazaques, tártaros,
russos e caracalpaques. Este grupo étnico de origem túrquico, como os quirguizes, cazaques e turquemenos, consideram-se os menos russificados dos
povos da Ásia Central. O principal motivo foi a sua persistência em reclamarem o uzbeque como primeiro idioma,
durante a era soviética. A sua língua,
portanto, pertence ao ramo das túrquicas do sudeste, em concreto ao Turco
Chagatai, precursor do uzbeque moderno. No que tange à religiom som
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O Oblast Autónomo
do Caracalpaquistám
–KAO é como se
conhece, por ser o
acrónimo em inglês–
abrange o deserto do
Kyzyl Kum. Originase como entidade
subnacional, na
‘delimitaçom
nacional’ soviética
de 1924

muçulmanos sunitas e os mais devotos da Ásia Central.

Os vieiros da seda
A Rota da Seda permaneceu desde o
primeiro milénio a.C até ao século XV.
Antes da chegada dos turcos à regiom
no ano 500, atravessava desde o atual
Gansú chinês até ao Irám, e predominavam as populaçons de indo-europeus. Depois, duas vias bordejavam o
deserto do Taklamakan para alcançar
Kasgar, na Región Autónoma Uigur de
Xinjiang: umha encurralava o sul dos
montes Tian Shan, e a outra, a aba da
meseta tibetana. No oeste de Kasgar, a
rota levava à Sogdiana –umha satrapia
persa aqueménida, que os turcos começam a chamar a Transoxiana– ou à Báctria, logo a Merv –hoje Turquemenistám– e concluía no Mediterráneo e a
Antioquia.

Caracalpaquistám
O Oblast Autónomo do Caracalpaquistám –KAO é como se conhece, por ser
o acrónimo em inglês– abrange o deserto do Kyzyl Kum. Origina-se como
entidade subnacional, na “delimitaçom
nacional” soviética de 1924, quando a
recém-criada RSSA caracalpaque se incorpora à RSS do Cazaquistám. No ano
1930 a regiom autónoma foi transferida para a República Federativa da
Rússia. Será em 1936 que o KAO se
reorganize na República Socialista So-

Mesquita de Bibi Khanym
abrahan bande paz

viética do Caracalpaquistám, juntandose à RSS do Uzbequistám. Após a
queda da URSS, a divisom entre as elites políticas caracalpaques permitiu
Tasquente preservá-la como parte semiautónoma do Uzbequistám.
Nos anos 90 dominárom quatro elites políticas: o partido político “Halyk
Mapi” –vontade geral–, que exigia a integraçom da regiom na Federaçom
Russa; o líder cazaque, Kakimbek Salikov, que reivindicava a incorporaçom
dos territórios caracalpaques no Cazaquistám independente; Aminbay Tazhiev, preservava a permanência da autonomia no Uzbequistám. Por último,
entre os anos 1991 e 1992, Dauletbai
Shamshetov, sendo a única alternativa
abertamente independentista, alcançou
a presidência da república semiautónoma. Contudo, o presidente uzbeque
naquele momento, Islam Karimov, deturpou qualquer aspiraçom que nom se
ajustasse aos seus preceitos.
Na década atual, irrompeu o movimento separatista caracalpaque, “Alga
Karakalpakstan!” –Vamos Caracalpaquistám! –. Em 2013, dous ativistas –
Kungradskyi e Mamytov– clamárom

polo cumprimento do compromisso do
presidente Karimov em 1993, em relaçom à celebraçom de um referendo de
independência 20 anos depois. Como
previsto, nunca foi convocado. Para
mais, o governo uzbeque determinou
que, ainda nom havendo um plano
claro por parte dos independentistas
caracalpaques, era indispensável dirigir
Nukus –a capital– e assegurar a estabilidade política da zona.
Hoje, as suas gentes som vítimas diretas da catástrofe ecológica devido à
calamitosa gestom da irrigaçom dos
cultivos de algodom. O desvio de água
dos principais rios da regiom provocou
a diminuiçom da produçom agropecuária. Também, as margens do mar de
Aral retrocedêrom cinquenta quilómetros, acabando com a biodiversidade
deste lago endorréico. Aliás, os ensaios
com armas biológicas efeituados polo
exército vermelho na ilha Vozrozhdeniye –significa renascimento em russo–
explica os estendidos e gravíssimos
problemas de saúde que sofre a populaçom local.
Por último, há que destacar e condenar as brutais aberraçons cometidas a

mulheres caralpaques nos anos 90, ao
sofrerem mutilaçom genital para, assim,
controlar –conforme dizia o governo
uzbeque– a densidade de populaçom
na regiom.

O que acontece hoje?
Do mesmo jeito que ocorrera no resto
de repúblicas pós-soviéticas, 1992, foi
o ano da independência. Islam Karimov, já presidente da RSS uzbeque
desde 1986, continuaria no poder, até
ao seu passamento em 2016. Esses
trinta anos de mandato caraterizáromse por exercer umha forte repressom
contra a oposiçom política, com casos
reconhecidos de tortura, além de restringir o exercício das liberdades básicas, implantar um sistema rígido de
censura ou urdir umha estrutura de
redes de poder, que provocou umha insuportável corrupçom política. As campanhas anticorrupçom organizadas
polo governo, longe de conseguir o
proposto, incentivárom a consolidaçom
de oficiais nos principais postos de
poder.
O antropólogo David D. Lewis assinala no informe Tackling Corruption in
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Uzbekistan, que “baixo o mando do
líder autoritário, Islam Karimov, a corrupçom usa-se para o auto enriquecimento das elites, e mais como umha
maneira de manter o control político,
através de um sistema hierárquico
clientelar”.
Após o seu falecimento em 2016,
Shavkat Mirziyoyev chega ao poder
com vontade de reformar o sistema. A
saída do cárcere dos jornalistas Ruzimuradov e Bekjanov, após 19 anos presos, som os primeiros sintomas de
umha apertura política, mas ainda
muito demorada e insuficiente.
O Uzbequistám é rico em recursos
naturais. Ainda dispondo de grandes
reservas de gás e petróleo, a agricultura
e o gado som a base da sua economia.
Contudo, após o colapso da URSS, o
setor serviços foi o que mais cresceu,
chegando mesmo a representar 50% do
PIB. Hoje é um destino turístico em
alta e seguro, ainda que cumpra vigilar
a corrupçom policial, especialmente
com turistas. Também, com o novo
presidente desapareceu qualquer visto
de entrada ao país.

A nossa viagem
Descrever nestas linhas toda a beleza
do património uzbeque é umha tarefa
excessivamente ambiciosa. Sendo
assim, eis umha achega pola cidade de
maior valor histórico e cultural do Uzbequistám, com permissom de Bucara
e Jiva: Samarcanda.
Entrar em Samarqand –significa
“Forte de pedras” em sogdiano– é caminhar entre os impérios persas –
Aqueménida e Sasánida–, atravessando
as conquistas de Alexandre, o Grande
e do Reino grecobactriano. Logo viria
o Canato túrquico Carajanida e Gengis
Kan, que assediou com brutalidade a
cidade em 1220. No século XV voltava
a renascer com Tamerlám –conquistador da Pérsia, Ásia Central, Cáucaso e
Bagdad–, convertendo-se na capital do
império timúrida e construindo muitas
das espetaculares obras arquitetónicas
hoje existentes.
A caminho da icónica Praça do Registám –lugar de areia–, Alex Kovachev, companheiro de viagem e experto em cultura islâmica, contava que
“nessa praça era onde paravam as cara-

Após o colapso
da URSS, o setor
serviços foi o que
mais cresceu,
chegando mesmo
a representar 50%
do PIB

vanas dos camelos”. A primeira madraça, Ulugh Beg “foi levantada polo
neto de Tamerlám e chegou a ser a melhor universidade clerical da Ásia Central”. Sher Dor contém na sua fachada
“fragmentos que racham com o cânon
de arte islâmica: os mosaicos representam dous tigres e nas suas costas distinguem-se duas faces humanas”. Depois,
saindo da Praça, aparece a mesquita

Bibi Khanym, que “foi um encargo de
Tamerlám para a sua esposa favorita,
depois do seu regresso vitorioso da
Índia”. Em frente, surge o mausoléu
homónimo, “levantado para as demais
esposas do imperador timúrida”. Kovachev, destaca o Gur-e-Amir como “a
obra prima da arquitetura timúrida e
mausoléu de Tamerlám”. De influência
Mogol –como o Taj Mahal– “tem
umha cúpula única e está decorado
com tijolos talhados em vários mosaicos. A lenda diz que o conquistador
persa Nader Shah escapou com medo,
quando ao tentar levar o sarcófago de
Tamerlám, caiu e quebrou em duas
partes”, concluía. Por último, a necrópole de Shah-i-Zinda é outro lugar excelso. Cercada de mosaicos azuis e verdes, som dez mausoléus –mais a
Porta-Darvaza– de um impacto estético grandioso.
Outro lugar interessante é o mercado
de Siab, principal ponto de reuniom da
cidade. Ali, além de trocar dinheiro
clandestinamente é recomendável degustar os principais pratos da gastronomia do país. Entre as entradas, encontramos o manti que, ainda sendo umha
comida tradicionalmente turca, está
mui presente na cozinha uzbeque. É
umha massa fervida –aqui à diferença
da receita turca, cozinhada no forno–
enchida de carne. Também a samsa que
corresponde à nossa tradicional empanadinha, de carne ou vegetais. Logo,
de pratos principais encontramos o vegano dimlama, tradiçom do Canato de
Bucara. Conhecido como “estufado de
frutas” está feito com cebola refogada,
cenoura, batata, nabo, marmelo, torta
de maçá, salsa e coentro. Outra opçom
é o carnívoro chachlik, hoje comum em
toda a regiom, mas tradicional do Cáucaso e da Rússia. Consiste num espetinho de carne de cordeiro ou vaca e
verduras –pimentom e cebola–, temperadadas em vinagre, limom e mais especiarias. Em geral, a cozinha uzbeque
é umha parte indispensável do acervo
cultural do país.
Por fim chegamos ao final deste percurso polo coraçom da Seda. Refletirmos sobre a forte influência do legado
soviético, descobrir minorias pouco ou
nada visíveis e conhecer melhor as dinâmicas da regiom fôrom os principais
objetivos desta série de reportagens.
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‘Roller Derby’:
luita em patins

A

s Brigantias da Corunha, Sereias Bravas de Vigo, Irmandinhas da Corunha, Negra Sombra de Ponte
Vedra ou Castinheiras de Lugo fôrom aparecendo
no panorama desportivo nacional nos últimos anos.
“O roller derby é, principalmente, um desporto que tenta luitar
contra os estereótipos”, salientam das Brigantias. A sororidade
entre as desportistas e a autogestom das equipas também fam
parte deste desporto sobre patins. “Nom haveria roller derby
sem todos os matizes de género, cultura, diversidade e uniom”,
asseguram as Brigantias. página 24

alex rozados
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novas da galiza
março de 2019
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As limícolas são
um grupo com alta
heterogeneidade
nos seus diferentes
aspetos biológicos,
estando a maioria
das espécies ligadas
a ambientes
aquáticos

Abibe real
nerea v. lameiro

Arceias e demais família
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joão aveledo

“Maçarico, maçarico,
quem che deu tão longo bico”
(Cantiga popular)
omeça abril, recende a primavera e
quem sabe se, no lusco-fusco, em qualquer fraga recôndita poderemos encontrar-nos com a silhueta pesada de uma
ave a realizar um singular voo de exibição, enquanto
lança ao ar um canto monótono, a modo de rouco
chilreio. Trata-se do cortejo nupcial do macho da arceia. Raríssimos são os exemplares desta espécie monogâmica que ficam no nosso país para acasalar...
Nos últimos cinquenta anos, só se tem comprovado
a sua nidificação ocasional na Terra Chã e nos Montes de Cervantes.
A galinhola ou arceia (Scolopax rusticola) ocorre nas
regiões setentrionais temperadas da Europa e da

Ásia, mas está ausente da maior parte da região mediterrânica. Tem uma plumagem castanha com listras claras, que lhe serve para se camuflar perfeitamente entre as folhas secas em que mexe com o seu
bico à procura de sustento. Precavida e discreta, é
pouco conhecida, exceto para os caçadores, que
veem nela uma alternativa à perdiz, de tamanho similar. Diferentemente das outras limícolas, gosta
mais de bosques densos e sombrios que de zonas
húmidas propriamente ditas.
As limícolas, formadas por nove famílias de aves
recentemente enquadradas dentro da ordem das Ciconiiformes, são um grupo com alta heterogeneidade nos seus diferentes aspetos biológicos, estando
a maioria das espécies ligadas a ambientes aquáticos,
como lagoas, estuários, praias e marismas, onde se
alimentam de pequenos seres vivos enterrados nas
areias ou nos limos (daí o nome). Minhocas, vermes,

insetos, moluscos, crustáceos, pequenos peixes e,
por vezes, até matéria vegetal ou plâncton constituem parte essencial da sua dieta e para isso, em
muitos casos, têm adaptações especiais como pernas
altas e bicos longos. Mas entre as limícolas não há
regras gerais e é muita a diversidade morfológica ou
de comportamento. Amiúde migratórias de grandes
distâncias; algumas chegam a viajar cerca de 25.000
km entre as zonas de reprodução e as de invernada,
por exemplo, o pequeno pilrito-das-praias (Calidris
alba), habitual nos nossos areais de setembro a
março, pode nidificar na tundra europeia e invernar
na África do Sul.
A Galiza constitui um refúgio para as limícolas,
principalmente, na invernada e nas passagens migratórias. No entanto, algumas espécies nidificam aqui
como: a galinhola, já antes comentada, a narcejacomum (Gallinago gallinago), o abibe (Vanellus vanellus),
o maçarico-real (Numenius arquata), o maçarico-dasrochas (Actitis hypoleucos), o maçarico-de-bico-direito
(Limosa limosa), o perna-vermelha-comum (Tringa totanus), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), o ostraceiro
(Haematopus ostralegus), o borrelho-pequeno-de-coleira
(Charadrius dubius) ou o borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus). Todas elas em
baixo número e/ou de forma irregular,
A Límia (designadamente, as terras que em tempos faziam parte da antiga Lagoa de Antela) e o
Complexo Húmido da Terra Chã (as lagoas de Cospeito, de Caque, do Pedroso e do Rio Caldo, a Veiga
do Pumar, os prados de Espinheira...), áreas de elevado interesse ecológico, agora seriamente ameaçadas por processos de dessecação e polas transfor-
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mações agropecuárias que está sofrer o campo
galego, são fundamentais para manter os escassos
efetivos reprodutores das nossas limícolas.
Muito parecida com a galinhola, ainda que mais esbelta, e perseguida igualmente polos caçadores (apesar de ter as dimensões dum melro!), encontramos a
narceja-comum em lameiros e outras zonas semi-pantanosas. A nidificaçãono noroeste peninsular circunscreve-se à região da Límia e ao transmontano planalto
da Mourela. É muito característico o berro que emite
quando, ziguezagueante, levanta o voo, o que lhe
valeu ser batizada a nível popular como ‘cabra’,
‘berra’ e outras denominações similares.
Cos bandos da ave-fria, chega tamém a invernia reza o
dito popular, fazendo referência à chegada massiva
de abibes (Vanellus vanellus) durante as vagas de frio
polar. Facilmente reconhecível por ter um conspícuo penacho e um distintivo padrão de cores, em
que um dorso escuro e irisado contrasta com a tonalidade clara de peito e abdome. Galo-monteiro,
galo-da-branha, ave-fria, pega-do-frio... são alguns
dos seus muitos nomes tradicionais. Os poucos casais reprodutores limitam-se às bacias altas dos rios
Minho e Lima.
Uma outra limícola com larga presença na cultura
tradicional é o maçarico-real (Numenius arquata), ave
que dá nas vistas polo seu considerável tamanho e um
bico recurvado e comprido. Esporadicamente tem nidificado em terras chairegas e na ilha de Arouça.
De costumes terrestres, o alcaravão (Burhinus oedicnemus) é cada vez menos frequente na Nossa Terra,
ficando nas últimas décadas somente três núcleos reprodutores (Terra Chã, Límia e Corruvedo). Limícola de plumagem críptica e hábitos furtivos e crepusculares, mostra-se difícil de observar, o que
complica os recenseamentos.
Habitante da beira-mar, onde procura os moluscos
que lhe servem de comida, o ostraceiro (Haematopus
ostralegus) não oferece dúvidas na identificação, plumagem branca e preta com patas e bico de um tom
laranja chamativo. Alguns casais nidificam em ilhas
próximas à orla litoral galega, fundamentalmente,
na Marinha.
O borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius
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Maçarico
nerea v. lameiro

A Límia e o Complexo
Húmido da Terra Chã
som áreas de interesse
para manter os
escassos efetivos
reprodutores das
nossas limícolas

alexandrinus) adora as praias e nelas e nos sistemas
dunares adjacentes constrói o ninho ao longo de
toda a costa galega. A sua ameaça mais importante
na atualidade é a presença de cães ceivos nos areais,
cada vez mais visitados fora da época estival e com
práticas lúdicas nem sempre ecologicamente sustentáveis.
A ‘disneyficação dos animais’ leva-nos a esquecer
que os nossos cãezinhos (tão queridos!) ainda continuam a ser lobos, mais ou menos domesticados,
mas lobos ao fim ao cabo e, portanto, predadores
perigosos para outros seres vivos.

ROLLeR deRbY /

Elas, que luitam sobre patins

A primeira vitória foi em
2015. E também o primeiro
jogo. As Brigantias estreavam-se na pista plana nada menos que em Lisboa, ao berro
de “vamos aló, Brigantia!” e, mália os nervos do primeiro
jogo, nom houvo quem as parasse. “Pelejamos como guerreiras nos partidos, mas nom todo é guerra”, coincide a
equipa. A sororidade entre irmás sobre rodas é mui importante e isso é precisamente o que fai nobre este desporto
que, na Galiza, já conta com arredor de umha dezena de
equipas. Assim, nomes como As Brigantias de A Corunha,
as Sereias Bravas de Vigo, as Irmandinhas de A Corunha, as
Negra Sombra de Ponte Vedra ou as Castinheiras de Lugo
fôrom aparecendo pouco a pouco no panorama desportivo
nacional nos últimos anos.
alba moledo
conselho@novas.gal

A

ssim como as vitórias nom som o importante no roller derby, ainda que poda parecer contradiçom, tampouco o é o desporto. Para As Brigantias, é muito mais:
“Nom haveria roller derby sem todos os matizes de
género, cultura, diversidade e uniom”. E, embora
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somar pontos seja o motivo de
muita da ledícia da equipa, as jogadoras perseguem umha meta muito
mais motivadora: “O roller derby é,
principalmente, um desporto que
tenta luitar contra os estereótipos, é
por isso que, ainda que esta realidade está mui presente na sociedade, o nosso objetivo é criar um
espaço livre deles”, salienta a
equipa.
E, passo a passo, vam abrindo caminho. Os começos fôrom duros,
mas sabem que sem esforço nom há
resultado. Hoje em dia, a autogestom fai parte dos
muitos desafios que enfrenta a equipa. “É complicado
ser umha equipa autogestionada. Na sua parte positiva, é todo um orgulho saber que estás onde estás
polo teu próprio esforço mas, especialmente nos primeiros dias, resultava complicado pagar o aluguer de

iria rodríguez

As Brigantias:
“O nosso objetivo
é criar um espaço
livre de estereótipos”

umha pista. Ademais, a falta de gente ou o desconhecimento da disciplina fôrom alguns dos maiores obstáculos que a nossa equipa tivo que enfrentar”, contam
As Brigantias.
Começárom em 2017 sendo sete e cada vez vam
sendo mais. A perseverança das veteranas por manter a uniom da equipa fijo que cada vez mais
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“Nas equipas
de ‘roller derby’
nom existe
o que poderíamos
chamar diretiva.
A equipa está
formada polas
jogadoras”

moças, coma Emma Oitavén, apostassem por um
coletivo que, segundo elas, “é também umha plataforma de integraçom social, um lugar onde surge a
amizade e umha oportunidade de implicaçom num
projeto de futuro”. E as novas incorporaçons começárom a bater forte. “Eu comecei em setembro de
2018. Nom tinha mui claro que era o roller derby mas,
depois de assistir a um acampamento de verao que
organizavam As Brigantias e de passar umha jornada
patinando e aprendendo as noçons básicas deste
desporto, já tinha claro que apaixonara polo roller
derby e unim-me à equipa”, conta Emma, umha das
jogadoras novéis. Segundo fôrom medrando as suas
habilidades, o sentimento de pertença ao coletivo
também foi medrando, de jeito que, ante ela, abriuse um pequeno, e a um tempo grande, novo mundo.
“O melhor é ter conhecido umha família de mulheres luitadoras e com ideais, e formar parte disso.
Sinto-me orgulhosa daquilo que representa este desporto”, di.
“Nas equipas de roller derby nom existe o que poderíamos chamar diretiva. A equipa está formada
polas jogadoras, é dizer, por e para as jogadoras.
Umha vez que entras na equipa, existem comités de
funcionamento e todas trabalhamos achegando
ideias para que a equipa funcione. Todas temos voto
e todo decide-se por consenso”, explica.
Paradoxalmente, as jogadoras de roller derby patinam em círculos na pista, mas isto nom é umha metáfora na realidade das equipas. A sua progressom é
ascendente. As Brigantias demonstram-no dia a dia.
“Para poder praticar roller derby tes que passar umha
prova de habilidades mínimas, é dizer, tes que saber
patinar para nom ser um perigo na pista. Esse foi
também o meu maior obstáculo, já que eu costumava patinar em linha, e o roller derby desenvolve-se

com patim tradicional. Tivem que luitar para conseguir um bom nível patinando, e ainda queda muito
que melhorar, mas para isso estám os treinos e o comité de treino, que fai que aprendamos muito dia a
dia”, explica Emma. Hoje nom há quem a pare.
“Dás-te conta do forte que és e de que podes conseguir todo o que queiras. Dá igual que tenhas um
dia mau, sais à pista e todo passa”, assegura. A
equipa tem-no claro: “Na Galiza somos o fogar de
todas aquelas moças que, sobre patins ou como pessoal de arbitragem, desejem unir-se a umha equipa
que lhes permita medrar na inclusom social, nos valores de amizade e na disciplina do treino”. E é precisamente esse treino que fijo que nunca mirassem
atrás, e o que proximamente as converterá nas representantes do roller derby galego na Bretanha, onde

jogarám num campeonato junto com equipas de
todos os países celtas.
Mas a progressom nom só é na pista. As convicçons
e a luita das jogadoras fam-se mais fortes a cada passo.
Tanto é assim, que entre os objetivos da equipa como
coletivo está a “promoçom dum clima acolhedor e integrador para as pessoas tansgénero, intersexuais e de
género expansivo que decidam praticar roller derby”,
“trabalhar ativamente pola igualdade e a erradicaçom
da violência de género dentro do desporto” ou “difundir entre a sociedade galega a cultura do desporto
feminino em equipa sobre patins, como umha alternativa aos desportos convencionais”.
É hora de colocar o capacete, de subir aos patins
e de apertar bem as proteçons. A luita acaba de começar!
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Florencia
brizuela
autora de
‘Descentrar
la mirada’

“Entende-se o racismo como preconceitos
individuais mas nom como estrutural”

mayu krasny

Florencia Brizuela González é doutora em Direito e
Ciências Políticas pola Universidade de Barcelona e no mês de fevereiro participou da
Semana de Luita contra as Fronteiras que organiza o Foro
Galego de Imigraçom. Junto com Uriel López Martínez, vem
de publicar o livro ‘Descentrar la mirada para ampliar la visión’, onde analisa como o racismo na nossa sociedade também penetra nos movimentos sociais. Para isto exponhemse exemplos concretos, da relaçom com os vendedores
ambulantes até as campanhas contra a turistificaçom.
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

Que significou para ti participar da autoria
de um livro como 'Descentrar la mirada'?
Como é a receçom das vossas reflexons?
Foi um processo de reflexionar de maneira justificada
as sensaçons que tínhamos do que passava nos espaços
alternativos em que estamos. A linha do livro nom era
fazer umha denúncia moral senom de formular um

debate político sobre estas questons
e foi algo mui importante para nós.
A receçom em geral foi boa. A
gente racializada que habita nos espaços da esquerda branca comentounos que se sentiram mui contentes
com o livro. Dos movimentos de esquerda brancos por um lado foi boa,
pois nos convidam a falar do livro e
tem boa receçom, e por outra parte
há um silêncio, que às vezes custa entender se é um silêncio de reflexom ou de indiferença.
O que nos acontece muito quando apresentamos
é que se dam essas dinámicas racistas que denunciamos. De certa maneira, as apresentaçons do livro
encenam essa lógica que se vem criticando, com atitudes racistas ou comentários mui subtis mas que de
certa maneira nos colocam num lugar de nom saber.

Apontades que nos movimentos sociais
existe umha brecha entre a teoria e a prática antirracistas. Em que consiste?
A esquerda insiste que a classe é umha questom fundamental. Para nós, a ideia é expor como o trabalho
está racializado. A questom da raça é tam fundamantal como para o feminismo é o patriarcado e para os
movimentos de esquerda é a classe. Som questons que
vam juntas. Acho que as perspetivas e bases teóricas
que tenhem alguns movimentos de esquerda subestimaram o impacto da colonizaçom e da colonialidade.
Há gente que nom pode ser classe no estado espanhol, que nem sequer tem estatus de cidadám.
A nível teórico há certa reticência a incorporar
esse olhar. Agora no 8M víamos como se insiste
muito no patriarcado ou no capitalismo, mas nom
se fala da colonialidade ou do imperialismo. Essa
aproximaçom estrutura o fazer político dos movi-
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mentos. Até no pensamento há umha brecha e
nom se incorpora um olhar profundo antirracista.
Entende-se que o racismo é umha questom de preconceitos individuais mas nom se trabalha como estrutural, e aí há um problema.
À gente branca, ao ser educadas na supremacia racial, custa-lhe ver como se reproduzem as lógicas racistas, ou as lógicas centradas na branquidom do
nosso fazer político. Isso gera constantemente brechas e dificuldades para entender outras situaçons.
Indicades que o discurso de classe tem sido
utilizado para invisibilizar dinámicas racistas, como conciliar entom a luita contra a
opressom de classe com as luitas contra as
opressons de género e raça?
Luitamos contra um sistema que gera distintos tipos
de opressons, expulsons e violências. O sistema nom
é só capitalista, também é patriarcal e racista. Na
medida em que podamos entender que todo isso se
articula constantemente poderemos luitar de umha
maneira que tenha em conta como essas distintas
formas de opressom som constitutivas e se entrelaçam. Por exemplo, se a teoria feminista entende que
o patriarcado afeta os corpos das mulheres mas
existe umha visom racializada do trabalho podemos
dizer: às mulheres toca-lhes um determinado tipo
de trabalhos polo seu género mas a determinadas
mulheres lhes toca determinados tipos de trabalho
pola sua raça. Nom é casual que sejam as mulheres
migrantes as que realizam determinados trabalhos,
como os de cuidados, que som os menos valorados
a nível social e mesmo legal. Que aconteceria se
todas as mulheres do estado espanhol tivéssemos um
regime jurídico específico que nom nos dá nem direito ao paro, nem à segurança social…? Seria um escándalo! Mas como afeta determinado tipo de mulheres isto encontra-se invisibilizado.
Um olhar que consiga ver como se articula o patriarcado, a classe e o racismo permitiria-nos ver isto,
e como fazermos para que isso seja umha prioridade
na agenda política, pois à medida que imos atacando
este sistema, toda a gente beneficia disso nível social,
nom só essas mulheres. O feminismo tem formulado
que quando umha mulher avança avançamos todas.
Se temos no olhar só a classe, perdemos muitas cousas. A mirada nom seria só de raça, senom de como
estes sistemas se articulam constantemente.
Que comportamentos racistas percebes
que se reproduzem nos movimentos da esquerda branca?
Podemos falar do racismo social ou do racismo como
comportamentos que subestimam experiências e luitas. Numha parte do livro fala-se de que o sujeito

mayu krasny

“Além do racismo que
podam ter umhas
pessoas cara outras,
trata-se de pensar o que
consideramos que é
revolucionário e o que
nom o é”

que luita é o que segue as lógicas eurocentradas. É
dizer, luitar significa ir a umha manifestaçom, fazer
greve, ir a assembleias… Ficam numha experiência
eurocentrada. Mas nas cidades convivem um montom de formas de luita e resistência contra o sistema
que também som importantes e nom som reconhecidas como tal. Entom, o sujeito que luita é o sujeito
branco, ou a mulher branca que está salvando as outras mulheres. Porque nom pensamos em como as
demais podem participar e assim poderiamos participar todas? A ideia de que é o sujeito branco quem
vai emancipar está mui no centro. No caso da venda
ambulante de latas, isso nom se vê como umha luita,
e capaz que sim o seja pois estas pessoas estám a organizar-se, a resistir, a viver numha cidade que as
quere expulsar. Ou as mulheres que nom se organizam em assembleias mas estám a tecer umha rede de
apoio e cuidados que é importante e vital. Além do

racismo que podam ter umhas pessoas para com outras, trata-se de pensar o que consideramos que é revolucionário e o que nom o é.
Quais som os privilégios que detetades nas
pessoas dos movimentos brancos?
A branquitude dá muitos privilégios, pois há um
montom de questons que as pessoas racializadas e
migrantes, sobre todo se nom tenhem umha situaçom administrativa regular, tenhem que estar constantemete batalhando só para garantir a sua permanência numha cidade. A gente branca nom tem que
viver esse contínuo desgaste de energia de justificar
a simples permanência num lugar, o que provoca
que a energia nom vaia para outros lugares. Por
exemplo, no acesso ao trabalho. Claro que há umha
precarizaçom e dificuldades para aceder ao trabalho
para muita gente, mas há pessoas que nem mesmo
tenhem a possibilidade de aceder a ele. Toda essa
questom de ter a subsistência resolvida dá umha segurança mui importante.
Muitas autoras falam da capacidade de falar e de
ser escuitadas, e acho que a esquerda branca em
certa medida tem a possibilidade de colocar temas
na agenda política. Isso é um enorme poder, e seria
interessante ver como esse poder pode ser partilhado. Se o feminismo agora está a ter relevância no
ámbito social e político, como aproveitarmos essa
possibilidade para pôr determinados temas na
agenda política sem suplantar nem apropriar-se das
ideias nem das luitas de outras companheiras? De
certa maneira, aproveitar essa possibilidade para que
seja mais heterogêneo e nom só que as necessida-
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como importante, no sentido de que o povo catalám
tem a possibilidade de eleger sobre a sua autodeterminaçom. A minha visom é que ao processo soberanista tem umha visom que exclui as pessoas migrantes. A ilegalidade a que se recorre é seletiva. Se
se trata de um referendo que nom é permitido, porque nom participar a todas as pessoas que vivem na
Catalunha e nom só às pessoas que legalmente
podem votar? Para algumas cousas, pode-se ir pola
via da ilegalidade, mas para outras nom.
Por outra banda, no caso dos direitos para adquirir
a nacionalidade a nova lei que se formulava era mais
restritiva que a Ley de Extranjería do estado espanhol. Se se vai criar um novo estado que vai ser
igualmente racista, eu nom luitaria na criaçom desse
novo estado. De qualquer forma, é um debate que
permite pôr sobre a mesa outras cousas e de certa
maneira também enriquece.

mayu krasny

des de um grupo específico sejam as que monopolizem a agenda política. Som poderes e privilégios
que se tenhem desde a esquerda branca que se poderiam utilizar para introduzir o tema do racismo no
centro, e mais agora que é tam manifesto que os partidos se pelejam por ver quem som mais de direitas.
Dos coletivos de pessoas racializadas, como
se vive o processo soberanista catalán?
Nos coletivos de pessoas racializadas nom há um posicionamento único. Há gente que vê o processo

“Privilégios da esquerda
branca poderiam ser
utilizados para
introduzir o debate
do racismo”

Como pode ser o diálogo entre as pessoas
racializadas e as pertencem a culturas minorizadas dentro do Estado -como a basca,
a galega ou a catalá-?
É interessante esse diálogo. Há experiências que em
certa maneira som comuns no processo de homogeinizaçom que exige a criaçom de um estadonaçom e afeta diversos povos, como os que vivem
no território que agora se considera espanhol.
Porém, a violência que se exerce com as colónias é
umha violência desumanizadora, em que se questionou a humanidade de determinadas pessoas. E acho
que essa é umha diferença mui grande.
Por outro lado, este estado-naçom, que é o Reino
de Espanha, cria umha homogeneidade e exerce diferentes tipos de violência contra distintas formas
da sua populaçom. Nom é casual que o processo de
articulaçom do estado espanhol convivesse com a
colonizaçom de América, com a expulsom dos árabes ou a perseguiçom de povos como o cigano. No
estado espanhol a impunidade é brutal, nom se fijo
reparaçom de nada, nem da colonizaçom, nem do
franquismo... Há umha impunidade tam grande que
isso sim que é algo que temos em comum, tanto as
pessoas racializadas, migrantes, que venhem das colónias, gente de Galiza, País Basco ou Catalunha. E
essa impunidade é permitida agora porque há um
legado histórico que o permite constantemente.
Figem a minha tese na Argentina e ali acontece o
mesmo: o genocídio cara os povos indígenas em
certa maneira permitiu essa construçom estatal, e
nom é casual que existissem ditaduras durante tantos anos e fosse desaparecida tanta gente. É essa lógica estatal de nom permitir de modo algum o dissenso. Isto está bastante presente no estado
espanhol.
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“A violência que se
exerce com as colónias
é umha violência
desumanizadora,
em que se questionou
a humanidade de
determinadas pessoas”

Participaches da Semana de Luita contra
as Fronteiras que organiza o Foro Galego de
Inmigración, falando da ‘Ley de Extranjería’. Poderias dar-nos umhas linhas de
como funciona esta lei e como sustenta o
racismo institucional e estrutural?
A Ley de Extranjería para as pessoas migrantes e racializadas nom é a única forma de racismo institucional,
mas a muitas de nós é a que nos atravessa cada dia. A
partir da aplicaçom desta lei começaram a haver mortes quotidianamente no mar Mediterráneo. A sua
aplicaçom legal gera morte e a exclusom constante
das pessoas. Para muitas pessoas, que estám atravessadas por esta lei, a sua quotidianidade e energia está
destinada a cumprir os requisitos para continuar permanecendo aqui. Afeta na tua quotidianidade de muitas formas, estás totalmente fora do circuito.
A Ley de Extranjería marca, e é umha mostra bastante
clara de como funciona este racismo institucional em
que determinadas pessoas podem vir aqui e som
bem-vindas e outras nom, e ademais se investem cifras astronómicas de dinheiro para que nom cheguem. Por exemplo, Frontex, a agência que controla
as fronteiras europeias, tem um orçamento de
322.000 milhons de euros. Nom é só umha questom
de que casualmente morra gente no Mediterráneo,
senom que há políticas públicas para que essa gente
morra no Mediterráneo. A Ley de Extranjería marca, e
depois está a aplicaçom da lei e os entraves administrativos, que isso já é umha loucura. Som políticas de
expulsom que estám tentando constantemente que te
vaias, que deas com umha situaçom de irregularidade
sobrevenida. Por exemplo, a nível jurídico há um
monte de resoluçons que deveriam estar fundamentadas mas nom o estám. Sai-che que nom cumpres os

charo lopes

requisitos e nom sabes o porquê. Estas submetida a
umha total arbitrariedade da que depende a tua vida,
e a da tua família muitas vezes. Seria interessante
fazer umha análise de quantas pessoas locais conhecem essa situaçom, se algumha vez foram a Extranjería
e conhecem qual é o funcionamento. Muitas vezes as
convido a que se tenhem algunha companheira que
tenha que fazer papéis que vaiam e vejam o que acontece aí, pois é bastante impactante.
Que linhas de trabalho podem ajudar a
avançar na luita antirracista?
Acho que estas perspetivas permitem ampliar a
visom para poder gerar novas dinámicas e novos
processos que som transformadores, profundos e,
em certa maneira, permitem mudar a situaçom de
muitas pessoas. A partir de pôr no centro o racismo
gerárom-se situaçons que permitem criar novas

alianças e estrategias. Penso por exemplo, aqui em
Barcelona, o sindicato de trabalhadores ambulantes
logra colocar no debate o que lhes acontece e criar
alternativas e respostas das suas próprias necessidades. Daí geram-se alianças mui interessantes. Acho
que esta perspetiva nom exclui mas que procura ampliar e criar estrategias conjuntas pois afinal todas
estamos perjudicadas, em diferente medida, por esta
estrutura racista, patriarcal e capitalista. Podem
fazer-se muitas cousas interessantes e potentes se
ampliamos esta mirada. Quando umha sai do seu espaço de conforto algumhas vezes dá medo mas também gera muito aprendizagem e muita rebeldia.
Ainda que seja difícil, estas cousas vam multiplicando e gerando outras miradas interessantes.
Frente a forte violência que existe agora acho que a
nossa capacidade de organizaçom e rebeldia tem
que multiplicar-se, sobre todo a criatividade.
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Os filmes de Eugenio
Granell passárom de
ser desconhecidas a
formar parte do
cânone do cinema
galego

Vigência de Granell

Fotograma dos diários filmados
por Eugenio Granell

L

alberte pagán

á polo ano 2003, quando os filmes de Eugenio Granell viam a luz pública pola primeira vez, escrevia eu: “Depois do descobrimento público destes breves filmes de
Granell temos a obriga de, se se nos permitir a afirmaçom, reescrever a história do cinema galego. As
películas deste diretor venhem a encher um oco no
raquítico cinema pátrio, constituindo-se nas primeiras e únicas cintas experimentais da sua história”.
Muito mudárom as cousas nestes sete anos: o cinema pátrio, já nom tam raquítico, começou a agromar e auguramos-lhe um crescimento robusto; e as
obras de Granell passárom de ser desconhecidas a
formar parte nom só do cânone do cinema galego
senom mesmo do espanhol (a inclusom de Lluvia no
ciclo Del éxtasis al arrebato. Un recorrido por el cine experimental español assim o confirma), o que nom deixa
de provocar umha grande satisfaçom em quem apostamos no seu momento polo seu valor artístico.
Na altura nom podíamos deixar de insistir no carácter póstumo, se calhar provisional e talvez inacabado destas seis peliculinhas. Hoje em dia já podemos falar delas e analisá-las como obras completas
e independentes (independentes das suas circunstâncias criativas e também da vontade do seu autor).
Se bem que é certo que na década de sessenta nom

pudérom deixar nenhumha pegada, nem no New
York em que fôrom realizadas nem na Galiza das
suas origens, devido ao seu óbvio carácter inédito,
também o é que, vistas hoje, som obras que, ainda
que derivam de táticas anteriores, antecipam estratégias que serám moeda da câmbio no cinema posterior. O feito de ser pioneiras pode nom ter importância na historiografia internacional, mas sim nos
serve para demonstrar a inteligência artística de Granell. Quanto à sua posiçom dentro do cinema galego, o feito de que as primeiras projeçons tiveram
lugar na Galiza (na exposiçom inaugural de 2003,
no Congresso Interdisciplinar de 2006), por muito
que foram criadas no exílio, garante-lhes um lugar
iniludível na história do nosso cinema.
O interesse de Granell pola cinematografia vém
de velho. O pintor inclui Fred Astaire num quadro
de 1946; tem escrito algumha crítica cinematográfica
que se centra na relaçom entre pintura e cinema;
conservam-se uns quantos guions surrealistas com
descriçons dos planos, diálogos e desenhos preparatórios; e com certeza, temos os seus filmes. Destes,
três som abstratos: dous deles estám pintados diretamente sobre a tira de celuloide (Invierno e Dibujo)
e o outro utiliza a técnica inversa ao criar as imagens
rascando a emulsiom fotográfica (Lluvia). Outros

três som filmes fotografados: Película hecha en casa con
pelota y muñeca é umha narraçom surrealista que tem
muito a ver com os seus guions e com a sua literatura; as outras duas talvez sejam as mais cinematográficas, as que utilizam técnicas próprias do cinematógrafo e nom prestadas doutras artes como
podem ser a pintura ou a literatura: Middlebury usa
consistentemente a superposiçom como recurso estilístico enquanto Trompos consta dumha série de planos zenitais de buxainas (regaladas por Marcel Duchamp) bailando no limite do enquadre, entre o
campo e o fora de campo.
Todas estas obras fôrom realizadas entre 1960 e
1962. A partir dessa data abandonou a criaçom cinematográfica, intuímos que polas dificuldades técnicas de levar a cabo os seus elaborados guions. Mas
foi um abandono parcial: as cinco horas de filmaçons familiares que se conservam estám datadas
entre 1960 e 1980. Entre as imagens familiares, as
viagens e os momentos poéticos topamos umha
breve bobina de meio minuto de duraçom, titulada
Casa e datada em 1963, que constitui o derradeiro
intento granelliano de criar umha peça cinematográfica. Similar a Trompos na sua singeleza e humildade,
consta de três tomas interiores, em branco e negro
e mudas. Na primeira vemos umhas pilhas de livros
sobre um escritório, o pé dumha lâmpada ao fundo
e a luz do sol iluminando-os desde a esquerda (nesse
bordo adivinhamos a máquina do seguinte plano).
A segunda, com um enquadre mais curto, mostra
umha máquina de escrever com um fólio escrito no
rolo e fume de tabaco ascendendo em primeiro
plano (à direita vê-se um fragmento da mesa do
plano anterior). E a terceira mostra-nos umha parede de onde penduram sete fotos e pinturas emolduradas. A câmara, ausente de trípode, treme levemente. O ascetismo da bobina, o espaço interior e a
ausência da figura humana antecipam o cinema de
Peter Gidal. Com estes três planos Granell reflete o
seu espaço doméstico e criativo: a leitura, a escritura
e a pintura. Três pinceladas mínimas que sugerem
toda umha vida.
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COMPOsteLA/
O PICheL

CentROsOCIAIs

CAsA de sAR

Santa Clara

CsOA O AtURUxO
dAs MARIAs

Curros Enríquez

CsOA esCÁRnIO

Cruzeiro do Gaio
Algalia de arriba

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

RIbeIRA/
CsA O FeRvedOIRO

A GUARdA/
O FUsCALhO

LUGO/
Cs MAdIA LevA

POnte d'eUMe/
Ls dO COLeCtIvO
teRRA

Rua Mendes Nunes

Cs vAGALUMe

Serra dos Ancares
Rua das Nóreas

A CORUnhA/
Cs A COMUnA

Gil Vicente

POnte vedRA/
LICeO MUtAnte

AteneO LIbeRtÁRIO
xOsé tARRIO

Marconi

FeRROL/
Cs ARtÁbRIA

AteneO FeRROLAn

Trav. Batalhons
Magdalena

POnte AReIAs/
CsA O FResCO

ALhARIZ/
CsA CAMbALhOtA

Bairro da Ponte

Alcalde Quintanilla

Caminho do Castelo

bOICOte AO FestIvAL de eUROvIsOM eM IsRAeL.
Dentro da campanha internacional de boicote à realizaçom do festival de Eurovisom em Israel, BDS-Galiza e
Pallasos en Rebeldía organizam umha gala com artistas
e bandas galegas.
TEATRO PRINCIPAL, COMPOSTELA
QUARTA-FEIRA 3 DE ABRIL ÀS 20.30H

Avda. Ferrol

bUReLA/
Cs xebRA

A GALLeIRA

Praça Sam Cosme

CsOA A CAsA dA
estACIOn

Boa Vista

Cs GOMes GAIOsO

Doutor Ferrant

nAROM/
Cs A RevOLtA de
tRAsAnCOs

Perdigom

Frente a Atalaia

O QUe
FAZeR?

Leandro Curcuny

O QUILOMbO

Rosalia de Castro
Princesa

CAnGAs/
A tIRAdOURA
Reboredo

CAstROveRde/
A ChAves dAs nOCes
Sam Juliam de Pereiramá

sÁRRIA/
bURIL

Travessia da Rua Nova

JORnAdAs sObRe O MOnte COMUnAL. O coletivo
Portalén organiza esta jornada, que contará de manhá
com as palestras da historiadora Alba Díaz Geada e de
Damián Copena, da Universidade de Vigo. De tarde participarán as comunidades de Montes de Couso, Teis e Padróns e projetará-se o documentário ‘En todas as mans’.
Para anotar-se ao jantar há que escrever antes do 1 de
abril a cportalen@riseup.net. Terá um preço de 3 euros.
CHAMADOIRA, CERDEDO.
SÁBADO, 6 DE ABRIL
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Punkiereteiras
músicas

O branco
de deus

O

Lorena Conde

“As nossas tocadoras eram
e som as mais ‘punkies’!”

fuco prado

Noelia Álvarez (Riós,
Ourense), Paula Domínguez (Meder, Salvaterra
do Minho), Laura Prado (Ponte-Areas), Silvia R. Gil (Fozara, Ponte-Areas), Marta Antonio (A Batalha, As Neves),
Goreti Abalde (Moreira, Ponte-Areas), Silvia G. Lago (Ribadetea, Ponte-Areas), Esther Marchena (Vigo) e Patricia
Ledo (Ginzo, Ponte-Aareas) som as Punkiereteiras: “Mulheres listas pra luitar, mulheres até rebentar”.
raquel cecilia pérez
raquelceciliaperez@novas.gal

Como nascem as Punkiereteiras? Qual é o
laço que une a música tradicional com o
‘punk’?
Nascemos pola necessidade que tínhamos como feministas, galegas e do rural, de achegar e partilhar
este discurso com pessoas e espaços diversos.
Desde o local, tentando espalhá-lo por todos os recunchos da Galiza e do estrangeiro. À vez que considerar o punk como um estilo musical, para nós representa umha atitude contestatária através da qual
rachar e transgredir padrons hegemónicos.

Reivindicades as nossas tocadoras, tendes
um tema junto com Flow do Toxo dedicado
a Concha de Luneda. Elas também eram
‘punkies’?
Elas eram e som as mais punkies! Para nós, as mulheres do rural som as referentes mais prezadas.
Além da sabedoria tradicional que há detrás de cada
mandil, a bravura com que afrontam e afrontárom
a vida sofrendo múltiplas discriminaçoms na sombra, significa para nós motivo suficiente para as homenagear em todo momento. Reflexo disto é o
conteúdo reivindicativo das suas coplas, carregadas
com mensagens de crítica, retranca, luita e açom.
Fazedes algo pouco habitual na música

tradicional: compor. Como é o
processo?
É certo que alguns temas som de
composiçom própria, mais a maioria
do repertório som versons de temas
que conhecemos polas nossa avós,
foliadas e seraos. O processo de
composiçom tem a ver mais com as
inquedanças ou temáticas que queiramos abordar, que com os conhecimentos musicais que poidamos ter. Desde o começo fomos autodidatas e tentamos aproveitar as redes e alianças
que forjamos entre nós para apoiar-nos e levar
adiante as propostas que consideramos oportunas.
A ‘Moinheira da Cona’ é umha das cançons
que tocades tal qual vos chegou. Surpreende que as nossas avós cantassem
essas coplas?
Pois pode ser que surpreenda, mas a luita das mulheres sempre estivo presente nas coplas tradicionais. Fai-nos tomar terra e consciência da história
que nos precede como mulheres galegas e alentanos a tentar que nom fique no esquecimento.
Existe umha conexom forte entre os movimentos sociais (centros sociais, mas também manifestaçons) em que a música tradicional está mui presente. Por que
achades que se dá esta uniom e como a vivedes vós?
Vivemo-lo mui positivamente, porque consideramos que nestes espaços politizados a música tradicional é entendida também como um instrumento
mais de luita. Ademais, representa o que somos e
o vinculadas que nos sentimos com a nossa terra.

ateísmo chegou-me cedo. Chegou, suponho, polas respostas
evasivas dos curas às perguntas
e porque essa imagem tam devota do céu, umha linha contínua e infinita
sempre da mesma grossura, já se parecia bastante com a minha existência de nena.
Nom mudei de ideia e, se é que estou
confundida, terám que confirmar-mo os
arautos da Apocalipse no dia em que se interromper a linha.
Sigo a pensar que a eterna contemplaçom
de Deus, esse fitar para sempre a magnificência da virtude primigénia com o seu branco
inquestionável que nom dá sequer para debater se é branco roto ou creme mui claro, é
umha merda como pagamento da boa conduta. E mais tendo em conta a quantidade e
dureza das provas a que somos submetidas.
Por exemplo, recebo umha chamada. Há
dias que me inscrevim numha oferta de trabalho e chamam-me. Boa! Anoto a hora e
o lugar em que me vam entrevistar. Que
leve o DNI e umha cópia atualizada do
currículo, dim. Em nengum momento me
perguntam se me quadra bem, as desempregadas nom temos vidas além de aguardar que nos chamem e nos citem a qualquer hora em qualquer lugar. Isso
sabemo-lo as precárias e quem nos chama.
E tanto tem se as crianças me saem de inglês justo nessa hora ou se nom tenho carro
e nom há autocarro que chegue ao polígono onde vou ser entrevistada (ainda que
depois o trabalho seja servir cafés numha
cafetaria do centro), há que ir e eu vou.
Ponho a roupa das entrevistas, perfumome para nom cheirar tanto a proleta, levanto
quartos da conta para o táxi que me levará
ao polígono e vou fazendo números. Mas é
que se me escolherem já está, se me escolherem (por abusivo que for o acordo que me
seja oferecido) é que viu Deus ver-me. E se
me portasse bem e além disso fosse crente,
pode que vivesse precariamente aqui, mas
aló no céu seria recompensada com essa
visom inabarcável do branco de Deus.
Pena de ateísmo.

