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Residência de Celanova,
como foi o colapso

A encruzilhada
da internet
8-13

O conﬁnamento por causa da pandemia
aumentou as esferas digitalizadas da vida. Mas
a rede tem custos ecológicos e sociais, entre
o sonho da libertaçom através da tecnologia
e a tecnofobia há diferentes propostas; fai-se
imprescindível umha reﬂexom coletiva.
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‘Efecto Bandua’,
rádio livre em Ourense
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O povo português
contra as exclusons
Redes de apoio mútuo, campanhas solidárias com as pessoas racializadas ou a mobilizaçom sindical no 1 de maio som algumhas
das açons que o estado de emergência nom conseguiu paralisar.
Iniciativas promovidas além-Minho exponhem a necessidade da
criatividade e da luita para que a crise produto da pandemia nom
atinja com especial força as pessoas mais vulneráveis.
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tecnologizaçom pós-Covid19

O

confinamento social decretado
polo governo espanhol trouxo
consigo um incremento do uso
das tecnologias da informaçom
e da comunicaçom. Por um lado, as aplicaçons
digitais fôrom imprescindíveis para muitas
pessoas para se comunicar e por outro em
maos do estado som ferramentas de um amplo
controle social. Ademais, a fenda digital tornase evidente e potenciadora de desigualdades
para aquelas pessoas que nom tenham acesso
à rede ou nom conheçam o seu funcionamento.A rede é umha grande máquina de registo de dados, os quais som comercializados
ou postos à disposiçom dos estados. As grandes corporaçons digitais procuram as formas com que manter
as suas usuárias conetadas. E a cada vez som mais as informaçons sobre os nossos corpos e atividades que som recolhidas: registos de contatos, geolocalizaçom... Começam a aparecer sensores que indicam a temperatura corporal na entrada
de um estabelecimento e as grandes corporaçons preparam
aplicaçons para detetar pessoas que pudessem estar em contato com algumha contagiada da Covid19. A luita estatal contra a pandemia é a do controle e a do seguimento maciço.
Os custos ecológicos e sociais de o desenvolvimento de tal

tecnologia do controle fam necessária umha reflexom coletiva
sobre a forma que temos de utilizar estas tecnologias, das
quais em muitos ámbitos da vida tornamos dependentes. As
linhas de resistência a abrir som variadas, desde a escolha de
aplicativos com um compromisso pola privacidade até a oposiçom política a umha digitalizaçom que pode deixar atrás
muitas pessoas no acesso a serviços básicos. Também aprender a criar e usar ferramentas próprias que nos permitam sair
do domínio das grandes corporaçons. Reflexom, criatividade
e solidariedade som agora mais necessárias do que nunca.

Manifesto pola constituiçom
da Plataforma Antifascista Galega

U

m grupo de pessoas de distintos ámbitos da Galiza, perante
a eclosom do fascismo, pensamos que som horas de tecer amplas
unidades, horas de convergência antifascista, de generosidade e altura de
miras.
O fascismo é a ferramenta que historicamente utilizou a burguesia em momentos de profundas crises do capitalismo, para fazer frente às luitas
populares.
Contrariamente ao relato oficial, no
nosso país o fascismo nom finalizou
com a morte na cama do ditador, que
governou com mao de ferro desde o
triunfo do golpe de estado em 18 de
julho de 1936.

D

esta urgente necessidade histórica as pessoas assinantes
impulsionamos a criaçom da
Plataforma Antifascista Galega. Um
espaço plural, inclusivo e transversal
que, sem excluir ninguém, e com o
denominador comum de combater o
fascismo, tenta aglutinar um mosaico
de forças e organizaçons políticas e
sociais, e cujos objetivos som:
1. Denunciar e alertar sobre a ameaça
fascista e o seu projeto oligárquico e
antipopular.
2. Derrogar as diversas normativas
que propiciam o avanço do fascismo:
Lei de Amnistia, Lei mordaça, etc.
3. Movimentar o povo trabalhador
galego contra esta ofensiva reacioná-

No nosso país o
fascismo nom
finalizou com a
morte na cama
do ditador

ria, e na defesa dos direitos e conquistas laborais e sociais ameaçadas.
4. Desputar a hegemonia cultural e
ideológica entre os setores populares.

Nom passarám!

Galiza, 30 de maio de 2020
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Nem Risga, nem rendimento mínimo vital:
Renda Básica das Iguais

P

erante o medo, o controlo
social e a desesperança empenhamo-nos em buscar as
oportunidades que traz
consigo a enésima crise do capitalismo
patriarcal colonial. Nom nos referimos
ao mantra do “há que reinventar-se” e
demais promessas individualistas de
salvaçom frente ao colapso. Falamos
de afinar o olhar e de identificar onde
se estám a abrir brechas para seguir
impugnando este sistema biocida.
Esta crise estremeceu os cimentos
dalguns consensos neoliberais que até
agora contavam com nula ou insuficiente contestaçom social. O impacto
devastador de anos de desmantelamento da saúde pública. O escandaloso negócio da externalizaçom de
serviços públicos para as grandes empresas. Que as atividades essenciais tenham as piores condiçons laborais e
sejam feminizadas. As dificuldades
que grande parte da populaçom temos
para satisfazer as necessidades de alimentaçom, habitaçom e abastecimentos. E, claro, a falência das atuais políticas públicas para responder à
precariedade e ao empobrecimento.
O debate sobre as necessidades básicas e sobre quais som os elementos
imprescindíveis para umha vida vivível passou de estar nas assembleias feministas para filtrar-se nas agendas de
setores sociais mais amplos. Nas conversas da vizinhança. É bem provável
que muitas dessas reflexons arrefeçam
com as medidas de retorno à “nova
normalidade”. Tudo dependerá de em
que medida sejamos –quem trabalhamos na construçom de horizontes de
transformaçom social– capazes de pôr
o foco em questons que nom podem
esperar até a próxima crise sistémica.
Levamos tempo construindo umha
leitura crítica da realidade, tratando de
intuir as mudanças profundas nas formas de organizar vidas, trabalhos, empregos e cuidados que estamos a viver
agora. Nesta altura, já nom valem as

MARi FidAlgo, iRiA ZAs, lEo dA CRuZ E diEgo loREs

collin mcadoo

mesmas receitas de sempre, que nos
levam ao mesmo lugar. É tempo de
questionar de forma clara o núcleo das
políticas sociais atuais e a sua a lógica
de funcionamento.
Os rendimentos mínimos nom som
outra cousa que gestom e controlo das
pessoas empobrecidas. Gestom de
mao de obra precarizada e submissa
para o mercado mediante os itinerários de inserçom e da eterna capacita-

çom para o emprego. Controlo polo
exame a que som submetidas as chamadas “usuárias” dos serviços sociais.
Além disso, os rendimentos mínimos
som umha espora de angústia, estigma
e mal-estar para quem se enfrenta ao
labirinto da burocracia. Condenam a
umha nom vida, à pura sobrevivência
ao meio dumha selva de trâmites, entrevistas e relatórios. Tudo isso para
aceder a quantias irrisórias, que estám

Os rendimentos
mínimos som umha
espora de angústia,
condenam à pura
sobrevivência a meio
dumha selva de
trâmites, entrevistas
e informes
longe de garantir umha vida digna. Ou
alguém crê que se pode viver com
400 euros?
Esse é o esqueleto do rendimento
mínimo vital aprovado polo governo
central. Um rendimento condicionado, dirigido a coletivos específicos,
outorgado a famílias ou unidades de
convivência, com importes por debaixo do limiar da pobreza e ao qual
se acederia logo de esgotar outros subsídios e prestaçons. Conhecemos
muito bem como levam funcionando
essas políticas em diferentes territórios, também na Galiza com a Risga.
Por isso é tempo de reivindicar
umha vida digna como um direito irrenunciável. De avançar nun modelo
que garanta a autonomia e a dignidade
das pessoas. Que aposte pola defesa
do público e polo resgate do comunitário e do comum. Nom se trata de
marcas nem de sobrenomes. Trata-se
dos valores que permeiam e que
orientam o sentido das propostas. Defendemos a Renda Básica das Iguais
porque trabalhamos para criar riqueza
comunal. Para gerar práticas e experiências de auto-organizaçom locais
destinadas a satisfazer necessidades
básicas. E também para ajudar-nos a
decidir quê, como e para quê produzimos e reproduzimos a vida.

Mari Fidalgo, Iria Zas, Leo da Cruz e Diego Lores

participam em Baladre, Coordenaçom de luitas

contra a precariedade e o empobrecimento.
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Os agentes de
demoliçom
preparárom o cenário,
dispugérom os seus
assentos e já estám
prontos a desfrutar do
novo salto:
‘Surpreendede-nos,
sabemos que podedes
chegar mais alá’

Outro salto para o novo normal

C

hega-me umha petiçom
do NOVAS DA GALIZA para
falar da situaçom da pessoas que trabalham na
cultura. Digo que sim, obviamente,
senom nom estarias a ler isto. E justo
depois de aceitar, pergunto-me quem
serám essas pessoas sobre as que
digem que ia escrever. Quais som as
suas tipologias. Umha que trabalhe
numha editora, penso; outra numha
produtora audiovisual ou num estúdio
de desenho, digo, e subitamente a
minha mente fica parada. Tento visualizar mais, mas só me venhem à cabeça
imagens de pessoas autónomas. Nom,
ainda aparecem abaixo as mais precarizadas, as que nom conseguem fazer
frente à quota mensal de auto-exploraçom e recorrem, quando o precisam,
a serviços arrivistas de cooperativas de
faturaçom.
Sim, este é o panorama laboral que
agocha o resplandor das indústrias cul-

CHiQui PEREiRA

turais, nome atrás do qual o próprio
setor se ocultou, preso da sua dependência das aparências. A cultura, como
as pegas, adora as refulgências e, no
início deste século, escolheu afastar-se
do sombrio grémio artesám. O alerta
sanitário, pandemia ou do jeito que o
queiras chamar, retirou algo desse resplandor. As vergonhas caírom e deixárom entrever o paradoxo entre a sua
realidade e a sua ficçom, entre a esmola da subvençom e o desamparo da
liberdade criativa, entre o premeditadamente transcendente dalgumhas das
suas obras e a banalidade de muitos
dos seus prémios.
A parada epidémica, ou a maneira
que prefiras para a nomear, desvelou
o refugo que ficou após 2008. Naquele momento, as melhoras tecnológicas aliárom-se à procura da reduçom
de custos, a necessidade económica
uniu-se à falta de consciência de classe
e, desses fatores, a cultura tomou o im-

Em 2008 as melhoras
tecnológicas aliáromse à procura da
reduçom de custos,
a necessidade
económica uniu-se
à falta de consciência
de classe e a cultura
tomou o impulso
que precisava para
dar o salto mortal
com que cair de pé
na precariedade

pulso que precisava para dar o salto
mortal com que cair de pé na precariedade. Enquanto isso acontecia, as
instituiçons que supostamente se encarregam da sua promoçom, aplaudírom desde a sua poltrona: ‘Admiramos
a vossa capacidade de vos reinventar’.
Foi todo o que ela precisou para a sua
vaidade esquecer os escombros que a
rodeavam e umha luz voltasse surgir.
Durante esta crise, ou como normalmente te refiras a ela, o entulho nom
puido ser ocultado. Apesar de as associaçons profissionais pedirem atuaçons quase idênticas às das indústrias
(linhas de empréstimo, compensaçons
parciais do lucro cessante, entre outras) houvo pessoas que se atrevérom
a apontar cara ao rendimento mínimo
vital aprovado polo governo espanhol
como a medida mais efetiva para o
setor. Ao mesmo tempo, os agentes de
demoliçom preparárom o cenário (o
Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21), dispugérom os seus assentos
e já estám prontos a desfrutar do novo
salto: ‘Surpreendede-nos, sabemos que
podedes chegar mais alá’.
Agora, no novo normal ou o neologismo que uses, a esperança é que as
autónomas culturais tenham tomado
consciência da sua precariedade e que
reivindiquem o seu caráter artesanal;
que procurem outro associativismo,
transversal, fora da lógica das disciplinas, que escape do brilho do prémio;
que promova um código de boas práticas, dentro do setor e com as administraçons, para assegurar umhas condiçons de vida e de trabalho dignas.

Chiqui Pereira é encenador e membro da companhia de teatro Berrobambán.
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As convocantes dos
protestos exigírom
açons reais e umha
mudança social e
institucional
profunda: “Nom
temos direito a
escolher porque o
racismo institucional
já escolhe por nós”

Concentraçom anti-racista em Vigo.
galiza contrainfo

MoBiliZAÇoNs /

‘Aqui também’: contra o
racismo na Galiza

O

redaçom
conselho@novas.gal

assassinato do estadounidense George Floyd,
asfixiado a maos de um
polícia em Minneapolis,
foi a gota que faltava para que a raiva
desbordasse contra um sistema que
leva séculos bebendo do racismo, a xenofobia e a violência cara às pessoas
racializadas. Galiza, onde no ano passado houvo só 153 denuncias segundo
SOS Racismo —umha mínima parte
das que realmente acontecem cada
ano, e que nom deixam de aumentar— somou-se aos protestos que se estendérom, primeiro polos Estados
Unidos da América e depois polo
resto do mundo, para denunciar o racismo quotidiano que sofrem as pessoas migrantes, negras e racializadas
também no nosso país.

Concentraçons

“Lembramos que, no 25 de maio de
2020 nos EUA, um polícia assassinou
George Floyd, um homem negro, ajoelhando-se no seu pescoço durante 8
minutos e 46 segundos, enquanto outros dous polícias ajudavam a imobilizá-lo e um quarto olhava para eles.
Isto nom foi um incidente pontual,
senom que fai parte de um patrom de
brutalidade policial apoiado por um
sistema racista que fomenta de forma
desproporcionada a violência contra as
pessoas negras e dá impunidade aos
seus agressores e assassinos”, contam
num comunicado as organizadoras de
BlackLivesMatter Compostela (Scq
Blm). “Reuniremo-nos para protestarmos perante a brutalidade racista da
polícia e mostrar publicamente o nosso
entendimento da verdade, simples,
que é que as vidas negras importam”.
Por isso, no passado 5 de junho em

No passado 5
de junho em
Compostela, Vigo
e na Corunha
centos de pessoas
unírom-se numha
protesta pacífica
e silenciosa

Compostela, em Vigo e na Corunha
centos de pessoas unírom-se numha
protesta pacífica e silenciosa —e que
respeitou em todo momento as medidas de segurança exigidas polo estado
de alarme sanitário— para demandar
umha mudança que já chega tarde.
Durante nove minutos, as participantes ajoelhárom-se em “memória de

George Floyd e de todas as pessoas
negras que fôrom assassinadas pola
polícia” no mundo, e a continuaçom
leu-se um manifesto escrito polo coletivo Resistencia en Terra Allea. “Este
nom é um caso pontual, senom um
patrom de brutalidade policial perpetuado por um sistema racista estrutural, o mesmo que normaliza e fomenta
de maneira desproporcionada a violência contra as pessoas negras, e que
dá impunidade aos seus agressores e
assassinos”, pudemos escuitar durante
a concentraçom. “Isto nom aconteceu
apenas nos EUA. Aqui também nos
matam”.
Durante a concentraçom exigíromse também açons reais e umha mudança institucional e social profunda.
“Nom nos vale com o teu quadrado
em negro, nom nos vale com o teu
hashtag, queremos que fechem os CIEs
definitivamente, que regularizem
todas as nossas irmás migrantes, que
atues quando nos insultam no autocarro, no ambulatório, nas ruas, nas
aulas e nas assembleias, que deixes de
apropriar-te da nossa cultura e do espaço que nos corresponde, que já nom
exijas mais pedagogia antirracista gratuita, que reconheças todo o que sofremos e o que achegamos para ti
poder estar aqui”, denunciárom no
manifesto. “Sem nós, sem o sul global,
sem as terras colonizadas seria impossível o Estado de bem-estar existir. (...)
As nossas vidas nom contam no espectro de opçons de umha pessoa eurobranca. Nom temos direito a escolher
porque o racismo estrutural já decide
por nós”. E já chega.

acontece

6 novas junho de 2020

iNdÚsTRiA /

Alcoa sam Cibrao,
crónica de umha morte anunciada

A multinacional estado-unidense anunciou no 28 de maio o
feche da sua planta de alumínio primário e o despe-

D

laura r. cuba

esde o momento do seu
nascimento, no ano
1979, a fábrica de alumínio da Marinha estivo dividida em duas plantas: Alumina e Alumínio. Enquanto a
primeira processa a bauxita para a
transformar em óxido de alumínio, as
instalaçons da segunda utilizam o
processo de eletrólise para conseguir
alumínio. De aí os nomes. Após quatro décadas de funcionamento, o comité de empresa recebeu nos últimos
dias de maio a notícia do feche de
Alumínio, o que implica a perda de
mais de 500 postos de trabalho e de
perto de 400 empregos indiretos
através de empresas auxiliares.
Esta notícia, que aterrou como uma
bomba nas casas dos marinháns, revela-se como o desenlace de umha his-

pepa losada

dimento dos seus 534 trabalhadores. um mês depois,
quebra o diálogo com a mesa multi-setorial e inicia
unilateralmente um ERE que ameaça com rebentar
os alicerces económicos de toda umha comarca.

tória que sindicatos, pessoal e famílias
levavam já tempo a ajejar. O apagado
de cubas de eletrólise, a ausência de
investimento por parte da empresa e
a negligência política para instaurar
um marco energético para as eletrointensivas som alguns dos sinais que
acompanhárom o feche das plantas de
Avilês e A Corunha como um escuro
presságio. Com esta confirmaçom,
Alcoa empreendia um procedimento
informal de consultas com os trabalhadores que rompeu abruptamente no
passado 17 de junho ao informar ao
comité e ao resto do pessoal de que o
processo formal de despedimento coletivo iniciaria no dia 25 de junho.
“Nós temos o dia 23 de junho umha
mesa multi-setorial com a Junta, o ministério de Indústria, o ministério de
Transiçom Ecológica e Alcoa, e agora

José Antonio Zan
(CCOO), presidente
do comité de
empresa:
“A mim dá-me igual
Alcoa, se quer ir
embora que vaia,
virá outra; nós
trabalhamos e vamos
seguir trabalhando
mas se nom temos
um preço
competitivo, nom
temos nada”

a empresa salta com isto, fijo ‘um feo’
ao governo, leva anos a rir de nós”,
critica José Antonio Zan, presidente
do comité. Sem confiança já na multinacional norte-americana, indiferente
à procura de umha soluçom, o grosso
dos trabalhadores da fábrica acreditam
em que a via mais segura para a salvaçom dos postos de emprego é a regularizaçom do preço da energia. “A
mim dá-me igual Alcoa, se quer ir embora que vaia, virá outra; nós trabalhamos e vamos seguir trabalhando mas
se nom temos um preço competitivo,
nom temos nada”, resume Zan.
Esta demanda dos obreiros de
Alcoa choca com a lei do ‘Cambio
Climático’ do governo espanhol, que
prevê a neutralidade de emissons
para 2050, e –principalmente– com
o mercado do preço da eletricidade
que afunde as suas raízes no franquismo e na chamada transiçom. “Em
Canadá, Noruega ou outros países
com umha forte indústria o preço da
eletricidade é muito menor; tu aqui
vês como as indústrias eletro-intensivas estám no norte do Estado e
fôrom pensadas para enriquecer as
empresas energéticas herdeiras do
franquismo”, aponta Zan.

Umha comarca em luita
Contra a decisom de Alcoa, a Marinha
revolta-se. Depois do sucesso de passadas convocatórias –que chegárom a
superar as 20.000 pessoas–, o pessoal
da fábrica marinhá programa novas
mobilizaçons nos próximos dias e ao
longo de todo o mês que, no mínimo,
prevém que demorará o ERE. Até o
de agora, a populaçom encheu as ruas
de Viveiro, Foz e Burela, e muitos trabalhadores e solidários realizaram
açons de agitaçom com cortes na autovia do Cantábrico no seu passo por
umha comarca que, ameaçada, enfrenta firme a intimidaçom da multinacional.
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A

s trabalhadoras das lojas de
Inditex asseguram que a companhia está a tirar proveito da
crise para cortar os poucos di- reitos adquiridos durante anos de
luita. A CIG lançou a campanha ‘A nossa luita é a melhor vacina’ para
maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

consciencializar da importância de denunciarem os cortes laborais
na empresa desde o começo da crise sócio-sanitária. Asseguram que
as empregadas das lojas –muitas nais e com reduçom de jornada–
som as mais prejudicadas polas mudanças de horários iniciadas em
abril, às quais se somam ameaças e violaçons da legalidade laboral.

isso. E quando fico soa venhem dous
guardas de segurança e quatro polícias
nacionais para pedir-me que marche,
vulnerando o estado de alarma. Eu
nom abandono até que a empresa me
fai chegar o novo horário por escrito.
Que venha a polícia para botar-me
tem duas leituras. Por umha banda é
umha medida exemplarizante para as
trabalhadoras e por outra é umha mostra de poder de quem manda. Evidentemente, isto está denunciado na comissaria.

Carmiña
naveiro

trabalhadora de Zara
e Presidenta do
Comité de empresa
na Corunha (CIG)

“inditex aproveitou a crise da
CoVid19 para lavar a cara e
tirar direitos às trabalhadoras”

Inditex e Amancio Ortega fôrom
os primeiros nomes em ser
aplaudidos socialmente no estado de alarme, mas do comité
de empresa chegárom as primeiras denúncias.
Enquanto o senhor Amancio sae na
imprensa regalando batas e máscaras,
às suas trabalhadoras dise-nos desde recursos humanos que nom podemos
estar dous meses de férias na casa,
como se nós aproveitássemos a crise
para colher férias, e que tínhamos que
arrimar o ombreiro. Os seus trabalhadores de armazém estivérom semanas
sem EPI enquanto o ‘grande salvador’
regalava máscaras importadas da China.

De recursos humanos dixérom-nos
que levam três anos suportando reduçons de jornadas e que temos que
aguentar, ainda que a nossa carga de
trabalho aumentou porque temos que
desinfetar e preparar o triplo de pedidos online. Dim-nos que a vaporeta é
a melhor vacina e fam-nos passá-la
pola roupa, quando isto nom está demonstrado.

Qual foi o detonante de todo?
Entre o dia 8 e 9 de maio comunicamnos, sempre de maneira verbal, que o
dia 11 temo-nos que incorporar ao
trabalho modificando o horário que
tínhamos. Nós dizemos em todo mo-

cig

mento que sem estar por escrito nom
vamos fazer o novo horário porque estavam a violar dous artigos do estatuto
dos trabalhadores: o 64 que di que as
mudanças de horários tenhem que ser
consultados com o grupo de empregados e o 41 porque se produz umha
modificaçom substancial das nossas
condiçons de trabalho.
Nom acatache o novo horário e
aparece a polícia.
Eu digo que se nom se me comunica
por escrito nom marcho do meu posto
até a minha hora habitual, as 22.30,
mas às 20:00 aparece a encarregada da
loja para dizer que nom lhe podo fazer

Carmiña Naveiro está no ponto
de mira de Inditex?
Já estava, som muitos anos fazendo
cara à empresa. Aos dous dias do incidente, as de recursos humanos penduram um escrito para dizer que pugem
em risco a segurança das trabalhadoras
para pôr em contra as minhas companheiras. Mas som muitos anos defendendo-as e saiu-lhes o tiro pola culatra.
Qual é o elo de trabalhadores
mais débil no grupo com esta
nova situaçom?
As trabalhadoras das lojas somos a
parte mais vulnerável e castigada. A
maioria som nais e necessitam reduzir
a jornada para conciliar, e com o estado de alarma muito mais. Muitas das
reduçons conseguírom-se por juízos e
agora o grupo Inditex vê a oportunidade perfeita para tirar os direitos às
mulheres. Já o tentou com as caixas de
cobro automáticas. Inditex quer recuperar o dinheiro que perdeu estes
meses a costa nossa e o primeiro que
figérom, depois de anos lutando por
um sábado livre ao mês, foi tirar-nos
este sábado dizendo que em julho e
agosto já hai dous sábados festivos!
Da CIG temos claro que o coronavírus nom vai matar os nossos direitos
e se nom lutamos a empresa vai seguir
cortando. De feito, já mudárom o horário desde maio em três ocasions,
sempre de palavra.
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A penúltima encruzilhada da Internet

christopher dombres

Despertamos do sonho da liberaçom pola tecnologia e caímos em braços da ‘tecnofobia’. As perguntas som
outras: que agacha o aprazível do quotidiano? Que monstros medram na frustraçom?

I

erik dobaño
coletivo amanhecer

nternet, a congregaçom digital democrática de oitenta, aparece três
décadas depois como o inimigo
que conhece o sistema, ferramenta
chave do controlo social e espaço para
os negócios da atençom que expulsa a
democracia. Assim pensam os novos
apocalípticos. Enfrentados com umha
corte de integrados –os melhores cérebros das últimas geraçons trabalham
para essas corporaçons que capitalizam
a Rede–, mas também para umha guerrilha de excluídos e excluídas que quer
pelejar com as armas do poder.
Internet é hoje “desordem e desinformaçom”, como di o antropólogo
brasileiro Rafael Evangelista; umha
(falsa?) esfera pública que era umha

trampa para a colonizaçom, onde a
base do negócio é a mala informaçom.
“Internet é umha ferramenta muito
poderosa e produziu umha mudança
radical na civilizaçom que já nom tem
volta atrás. Vejo o copo meio vazio
porque o que se nos prometia quedou
deturpado polo caminho. Nom digo
que nom haja espaço para essa outra
Internet de cultura livre, mas somos
minoria… todo o espaço foi ocupado
polas grandes corporaçons”, constata
Bárbara Román, advogada de NoLegalTech, umha firma com despachos
em Vigo e Compostela. Ela conta
umha anedota significativa. “Há pouco
figem um inquérito entre o meu alunado de mestrado de advocacia na
Universidade de Santiago de Compostela. Quando lhes perguntei: ‘O que é
Internet para vós?’ Todas as respostas

Gemma Galdón,
consultora:
“Temos certa
tendência a botar
a culpa a Internet
de derivas sociais
que nos resultam
incómodas”
fôrom a mesma: ‘Google’”.
“Temos certa tendência a botar-lhe
a culpa a Internet de derivas sociais
que nos resultam incómodas. É mais
fácil dizer que Trump ou o Brexit manipulárom a populaçom que aceitar
que há umha parte da populaçom que
vota com ódio”, di Gemma Galdón,

consultora no âmbito digital e analista
de políticas públicas, afincada desde
há dous anos na Corunha.
“A esquerda comprou esse discurso
de que a gente votou Trump ou votou
Brexit como consequência da manipulaçom. Mas a principal razom de que
cresça o fascismo é que há muita gente
que é fascista”, afirma Sergio Salgado,
membro de Xnet, desde Barcelona. O
coletivo leva onze anos na guerrilha.
Primeiro, contra os monopólios do copyright, depois no 15M, e agora com a
intençom de “pôr ao dia a democracia
do século XXI através da Rede”. Há
certa “tecnofobia” em parte da esquerda, assinala Salgado.
Román, Galdón e Salgado definem
os limites do debate. O copo meio
vazio, ou meio cheio. Quando falam
da arquitetura da Rede, admitem
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que a promessa da neutralidade
segue viva, ainda que a igualdade no
acesso está muito longe de cumprir-se.
Mas o uso das infraestruturas inclina
a balança cara ao negócio e a vigilância em favor das empresas e os Estados, com os seus intermediários políticos e meios de comunicaçom.
O livro da jornalista Marta Peirano,
El enemigo conoce el sistema, converteu-se
desde o ano passado na prova definitiva contra a Rede. Peirano começa e
remata o seu ensaio com umha afirmaçom categórica: “as ferramentas do
poder nunca servem para desmantelar
o poder”.
“Nom podo estar mais em desacordo com essa frase”, protesta Sergio
Salgado. “A guerrilha, de sempre, consistiu em colher armas do inimigo. A
tensom entre centralizaçom e descentralizaçom é um movimento pendular.
Em 1997, quando a borbulha das
punto com, Douglas Rascoe dixo aquilo
de perdemos para sempre… A borbulha estourou e deixou tudo convertido
num vertedouro baixo o monopólio
de Internet Explorer. Mas no 2001
apareceu Firefox, depois véu a blogosfera, que supujo umha sorte de Big
Bang avançando o que hoje se fai em
Instagram ou Twitter, e surdiu também a Wikipédia. Naquela altura,
muita gente da minha geraçom abandonamos outras militâncias e abraçamos esta nova cultura política. Agora
o momento é parecido, estám nascendo cousas que nos farám a vida
melhor, nom só para sermos mais soberanos e autónomos, senom para
gozar de melhores serviços que os que
oferece Google”.
Santiago Saavedra começou a desenvolver IUVIA em 2016 na procura de
“serviços alternativos de software livre
para fugir das grandes plataformas e
reuni-los num sistema operativo coerente e útil para poder sacá-lo ao mercado”. Detrás de IUVIA, di, está a
ideia de umha Internet “descentralizada” frente ao monopólio das corporaçons atuais que colocam o usuário
ou usuária como simples consumidora
que “descarrega conteúdos”. Mas também tenhem o compromisso de garantir a privacidade dos dados das pessoas
e nom comerciar com eles.
“Esta preocupaçom pola privaci-

iuvia

Sergio Salgado
(Xnet): “Estám
nascendo cousas
que nos farám a vida
melhor e gozar de
melhores serviços
que os que oferece
Google”

dade que empeçamos a ter todas fijo
que recuperemos a consciência de
princípios de séculos a respeito do
poder que tenhem as grandes empresas para limitar o que podemos conhecer de Internet”, explica Saavedra. O
monopólio tem fendas, mesmo porque as próprias companhias mostram
certa preocupaçom polos conteúdos
que estám ajudando a difundir: “Twitter fazendo fact checking para o Trump”,
aponta Saavedra.
Porém, avisa, o principal obstáculo
“para sair da borbulha em que nos tenhem retidos” está na comodidade.
“Viver aí dentro, onde as tuas opinions
som constantemente reforçadas é cómodo; se sais, toparás gente que nom

opina coma ti. Acaba sendo mais fácil
aceitar notícias falsas que aceitar que
che podam quitar a razom”.

Problemas para a democracia
“Nom creio que se lhe deva carregar
a Internet com toda a responsabilidade. A Internet é democratizadora
na medida em que o é o espaço público, todo o espaço público, em cada
momento”, intervém Galdón. “A Internet nom é umha ameaça para a democracia: a democracia baseia-se no
conflito, é um sistema para gerir o
conflito de forma pacífica. A ameaça
nom está na ferramenta, está na correlaçom de forças atuais”, sublinha
Galdón. “Que passará se o próximo
vírus é de carácter informático e ficamos sem Internet? Pois que haverá
que ativar esses outros espaços de democracia, nom?”.
Bárbara Román, que partilha a
visom de Peirano, considera também
que é preciso aproveitar essa crescente
consciência de assalto à privacidade
para fomentar mecanismos de autodefesa individuais e coletivos. “Quem se
quiser defender, vai topar ferramentas
em que apoiar-se; mas é certo que precisamos organizaçons coletivas como
o Partido Pirata alemám, por exem-

plo, que atua diante das instituiçons”.
“A qualidade da democracia depende da nossa capacidade como sociedade para estar informadas”, assinala Santiago Saavedra, com o pano
de fundo das reflexons do relator de
Naçons Unidas sobre a liberdade de
opiniom e expressom, David Kaye:
“Em determinadas circunstâncias, a informaçom salva vidas. Em troca, as
mentiras e a propaganda privam aos
indivíduos de autonomia. A capacidade de pensar criticamente, a confiança em si próprios e nas fontes de
informaçom e o direito a participar de
todo tipo de debates melhora as condiçons sociais”.
De súbito, as guerras fam-se com
memes. “As teorias da conspiraçom passárom a ser o marco propagandístico
e os memes som a unidade de difusom básico. Desde há cinco ou seis
anos a direita ‘memeou’ melhor; e a
esquerda reagiu de forma exagerada…
Nom lhe dês de comer o troll!. Mas
cevárom-no até convertê-lo em presidente dos EUA e do Brasil. Temos
que mudar de estratégia, se nom, daremos-lhes o controlo da agenda, toda
a atençom. E essa pode ser a forma
que vai adotar o fascismo”, conclui
Salgado.
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Trabalhando em emancipar a rede

D

andré gomes santos
coletivo amanhecer

esde que o nosso país se
viu confrontado com a
necessidade de organizar
o ativismo e a denúncia
social também na rede, na viragem
entre dous séculos, coletivos e pessoas
diversas pugérom maos à obra para
dotar a militância de espaços, ferramentas técnicas e noçons teóricas com
que se adentrar no ciberespaço que,
aos poucos, ganhava importância nas
nossas vidas. Mas se bem é certo que
a socializaçom no uso de webs, correios
eletrónicos e, posteriormente, redes
sociais, foi vertiginosa, nom aconteceu
o mesmo com a capacidade de emancipar a comunicaçom das grandes corporaçons. Nesse caminhar custoso topárom-se distintas iniciativas.
Um destes ativistas digitais temperaos foi David Bruzos, um ourensano
que fijo parte do projeto Saramaganta.

Com este nome funcionava um servidor que, de 2006 a 2019, forneceu
serviços digitais a inúmeros coletivos.
Dispunha ferramentas aos movimentos populares, desde listagens de correio até um servidor de serviços; todo
isso desenhou-se de maneira autogerida e, dalgum modo, herdava a tradiçom dum hacklab já clássico, que pugera em andamento a Casa Encantada
de Compostela. David conta-nos que
Saramaganta “chegou a ter 100 grupos
de correio, e algum deles acadou as
1000 pessoas aderidas; cada vez que
se enviava um correio a umha lista
dessas, resultava tecnicamente difícil
manter esse serviço sem que fosse
marcado como spam polas grandes corporaçons. Estas nunca estivérom interessadas em que houvesse servidores
independentes”. Na atualidade, o servidor mantém-se, mas devido à falta
de apoios o funcionamento autogerido retrocedeu parcialmente: houvo
que recorrer a umha empresa de baixo

Saramaganta
forneceu de serviços
digitais a vários
coletivos entre 2006
e 2019. Dispunha de
listagens de correios
até servidores, todo
isto desenhado de
maneira autogerida.
“Chegou a ter cem
grupos de correios e
algum deles acadou
as mil pessoas
aderidas”, di David
Bruzos

custo que mantém “serviços mínimos,
e já nom se publicita como serviço seguro de comunicaçons cifradas”.
No sul do país, no Val Minhor, continua umha iniciativa semelhante.
Contactamos com a Casa Colorida de
Nigrám e Sílvia, umha das coordenadoras, afirma que “som muitas as frentes de trabalho ativas, porque abordam
o conceito de Cultura Livre, nascido
parelho ao de Software Livre”. A ideia
que as move é “levar a todos os âmbitos do desenvolvimento humano” essa
filosofia: criança, produçom e gestom
cultural, alimentaçom ou produçom
agrária (guiada pola permacultura).
Nestas coordenadas gerais, o mundo
das comunicaçons online tem o seu
lugar de privilégio. Na Casa desenvolveu-se um hacklab durante três anos,
gerido por umha pessoa especializada
neste campo, mas “acompanhado por
todas as pessoas que faziam parte do
projeto coletivo”. Todo o conhecimento gerado no espaço de Ni-
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A Casa Colorida,
de Nigrám, tem
desenvolvido umha
rede social livre.
Após anos de
trabalho intensado
focado numhas
poucas pessoas,
a dia de hoje gere
um ‘hacklab’
mais pequeno
grám era registado em aplicativos
digitais de software livre; alguns já existentes, outros desenvolvidos na Casa.
Criou-se assim umha plataforma de
universidade livre na rede, alimentada
por colaboraçons coletivas que nutria
o festival Galiza Imaginária. No sul do
país, muita gente ainda lembra este
encontro como um dos foros mais importantes dos movimentos sociais a
ambas beiras do Minho.
A Casa Colorida desenvolveu também umha rede social livre, cujo núcleo originário inspirou-se em Lorea,
um grupo de desenvolvedores informáticos ligados à Cooperativa Integral
Catalana. A semente de Lorea tomouse emprestada, e adaptou-se ao contexto galego e às necessidades dos coletivos do país. Eram vários os projetos
inovadores de importância, mas “a
falta de capacidade para alojar todo
isto num servidor seguro levou para
umha aliança com Saramaganta”.
Ambas as estruturas apostárom por
“partilhar desenvolvimento tecnológico juntas”. Como tantas vezes acontece no trabalho do mundo associativo,
a multiplicaçom de ideias e iniciativas
nom se deu acomodado aos recursos
humanos existentes. Depois de quatro
anos, devido à falta de forças, e com
trabalho desmedido concentrado nas
mesmas pessoas, a Casa Colorida decidiu adequar o projeto: na atualidade, o
espaço gere um hacklab mais pequeno,
“abandonando tecnologias grandes
com um grande custo”. O objetivo,
porém, nom muda: potenciar software
livre, soberania digital, e transmissom
de conhecimento livre.

Autogestom tecnológica,
além fronteiras
dIálOGO InteRnACIOnAl

E

xperiências como as galegas
nascem do diálogo internacional. Além das fronteiras
estritas do país, e atuando
no âmbito da Península Ibérica, associaçons como Críptica tenhem umha
dilatada trajetória; “a privacidade é
umha questom quer técnica, quer política”, afirmam, e a sua ideia força a
fazer confluir ambos os domínios, tantas vezes arredados sem justificaçom
nenhuma. Os seus objetivos som promover hábitos e ferramentas que protejam a confidencialidade e o anonimato, através de ferramentas como
ateliês, manuais e artigos.
Advogam pelo uso da open source, a
criptografia, o cifrado e os sistemas
descentralizados, e citam várias ferramentas para levar isto a cabo. Para garantir o anonimato na rede, socializam
recursos já conhecidos no ativismo digital, tais como Tor, VeraCrypt, KeePassXPlugins ou PrivatyBadget; alguns
dos aplicativos que defendem vam dirigidos à telefonia móvel, caso de TextSecure, RedPhone ou ChatSecure.
A Catalunha, dumha maneira especial, leva lustros a funcionar como um
laboratório especialmente produtivo
para a soberania digital. É especialmente conhecida a iniciativa guifi.net,
que no seu site, disponível em versom
galega, se define como “umha rede de
telecomunicaçons e umha rede aberta,
livre e neutral, que promove a interconexom entre iguais.” Guifi pertence
a todos os seus e suas participantes,
pois organiza-se “horizontalmente em
lógica cooperativa”. A sua condiçom
tam abrangente reúne pessoas, coletivos, empresas, administraçons e
mesmo universidades. Em 2008 constituiu-se como “fundaçom privada a
prol da rede aberta, livre e neutral”,
sem alterar o seu formato funcional.
A poucos quilómetros no mundo físico, mas separado pola fronteira dos
estados, fervem projetos irmaos: no estado francês atua Montpel’libre: um

A Catalunha leva
lustros a funcionar
como um laboratório
para a soberania
digital
Grupo de Usuários GNU / Linux e
Software Livre que promove a cultura
livre e os bens comuns. Na sua definiçom incluem-se termos como “economia social e solidária, pesquisa e treino,
educaçom popular”. E ainda que sediado na França, o projeto NOTHING2HIDE trabalha com a lógica de
ultrapassar as fronteiras, operando em
oito Estados (França, Suécia, Indonésia,
Burkina Faso, Tanzânia, Turquia, Gana)
para missons de “suporte à mídia, capacitaçom e treino em segurança digital”.
Desde que o pleno exercício dos direitos de cidadania, no mundo digital
que habitamos, nom é possível sem
umha mínima alfabetizaçom digital,

coletivos como os antes citados resultam básicos para empoderar a militância popular. As mais avançadas tecnicamente destas organizaçons nom
duvidam em trabalhar para virar transparentes as opacas decisons de governos e corporaçons: eis os objetivos que
marca como próprios o Chaos Computer Club (CCC) é uma associaçom
de hackers da Alemanha. Segundo recolhe a sua página web os seus objetivos mais importantes som “liberdade
de acesso à informaçom, liberdade de
expressom e a exigência de maior
transparência nos governos. A sociedade está aberta a todos que se identificam com estes objetivos”.
Os limites entre acesso à informaçom sem entraves, defesa da privacidade e acesso a fontes blindadas polo
poder, esvaem-se cada vez mais. É mui
possível que num futuro próximo toda
militante ou ativista de rua vire, pola
força das circunstâncias, também em
ciberativista.
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nhol– o emprego do smartphone aumentou em 38,3% se comparado com a última semana de fevereiro. Estes dados
manifestam também um aumento no
uso das redes sociais, das mensagens
instantáneas, das chamadas, das aplicaçons para videochamadas e de diversas
plataformas para o consumo de filmes
e produtos audiovisuais.

Comportamentos e mudanças

Confinamento intensificou
a vida e o consumo ‘online’

senivpetro

o confinamento
trouxo
consigo
maior consumo
de produtos audiovisuais e conteúdos noticiosos,
assim como um aumento de utilizadores nas diversas
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

A

falta de estatísticas sobre
uso de novas tecnologias na
Galiza durante o surto da
Covid19 obriga a procurar
umha extrapolaçom de dados globais
ou estatais para enquadrar as atuais mudanças. Os dados da agência We Are
Social –que publica relatórios trimestrais sobre a situaçom global do mundo
digital e que neste último fijo umha
consulta específica em 17 países sobre
mudanças a partir da pandemia– indicam um dispositivo que ocupa a liderança: o smartphone, com 76% das usuárias consultadas que afirmam que o
empregam mais tempo. As principais
atividades online a que as utilizadoras

redes sociais e um maior tempo gasto em aplicativos
de mensagens instantáneas. Muitos destes produtos
já se encontravam em auge, mas o isolamento fijo que
a única possibilidade de comunicar-se ou de consumir
produtos culturais fosse através do ecrám.

dedicam mais tempo seriam o consumo
de filmes e diversos espetáculos em
streaming, o uso de social media e serviços
de mensagens instantáneas. Entre os
novos hábitos desenvolvidos durante o
mês de março, os dados da We Are Social exponhem umha maior leitura de
meios de comunicaçom.
A nível espanhol, a SmartMe Analytics publicou dados da evoluçom do uso
do smartphone no início da pandemia,
conseguidos através da monitorizaçom
de “mais de 8000 indivíduos representativos” da populaçom do Estado.
Assim, salientam que na segunda semana de março –quando foi decretado
o estado de alarme polo governo espa-

As principais
atividades ‘online’
a que as utilizadoras
dedicam mais tempo
seriam o consumo
de filmes e diversos
espetáculos
em ‘streaming’,
o uso de ‘social
media’ e serviços
de mensagens
instantáneas

Segundo diversas especialistas em
Ciências da Comunicaçom do nosso
país, os usos reportados som semelhantes aos expostos nestes estudos.
Xabier Rolán, doutor em Comunicaçom da Universidade de Vigo refere
que o aplicativo revelaçom foi um baseado na criaçom e partilha de pequenos vídeos e entre o seu alunado universitário constatou que foi um outro
aplicativo que combina videochamadas com concursos o que tivo sucesso.
A jornalista e diretora do portal
Vinte, María Yáñez, chama a atençom
para o aumento do consumo de informaçom, considerando no entanto que
“a crise nom fijo mais que intensificar
os comportamentos prévios: sobre-informaçom, ruído, urgência por partilhar conteúdo e ‘agir’ de algumha maneira ‘online’ nos primeiros dias da
crise”. E acrescenta que com o tempo
se passou de um consumo mais compulsivo de novas informaçons para um
conteúdo mais interpretativo.

Relaçons sociais
Para Rolán, no ámbito do ensino ficou
patente a existência de umha fratura
digital, tanto de alfabetizaçom digital
como de acesso à tecnologia. “Vivimno com alunos que tinham dificuldades para seguir o streaming das aulas. A
internet no rural ou áreas peri-urbanas
é mui deficiente”. No que respeita às
relaçons sociais, este professor considera que os aplicativos e as plataformas sociais chegárom para ficar. “A revoluçom já começara antes da
Covid19 –já se ligava com apps em
todos os segmentos etários e orientaçom sexual– mas agora vám assentar
mais”, assinala Rolán.
No mundo do trabalho, Rolán pom
o foco na falta de desconexom.“No
momento em que os Estados formulam umha lei de desconexom digi-
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tal é porque temos um problema
grave, de nom saber já separar jornadas laborais e tempos livres”, afirma
Rolán, quem acrescenta como problema umha cultura laboral em que
muitos chefes nom entendem que os
serviços de mensagens instantâneas
som umha rede assíncrona, privada e
pessoal, e salienta que “teletrabalhar
nom é estar disponível a qualquer
hora do dia”.
A historiadora da Arte e investigadora Sabela Fraga expom que “vimos
dum tempo em que passamos de
umha experiência direta sobre as cousas a umha experiência mediada polos
ecráns, e durante o confinamento isto
aumentou”. “Mas”, acrescenta Fraga,
“temos que admitir que em muitas
ocasions a tecnologia permitiu não
afundarmos no oceano de desespero
e soidade. Passado isto, o encontro
real tem que vir com mais força e
compromisso, e deveríamos rechaçar
que este tipo de relaçons mediadas
por interfaces sejam o futuro”.

Produçom de conteúdos
María Yáñez salienta que, na produçom de conteúdos online, o formato de
vídeo em direto aumentou, mas aponta
que se agudizou a sobre-oferta de conteúdo apesar do aumento de procura
durante o confinamento. “Ninguém
tem tempo para ver tanto conteúdo,
nem sequer o que a priori mais lhe interessa”, salienta, e coloca o desafio na
batalha pola atençom da gente, batalha
a travar “com mais qualidade, pertinência ou relevância no conteúdo”. Para
Yáñez, umha vez obtida a atençom, o
seguinte passo seria monetarizar esse
conteúdo online e indica que “imos ver
muitos experimentos com isto, uns
triunfarám e outros nom”.
Por outra banda, Yáñez prevê
umha “normalizaçom da imagem de
ecrám doméstico na linguagem audiovisual”, tanto na televisom como no
audiovisual feito para a rede. E assinala como isto poderia influir nos
modos de produçom através de umha
diminuiçom dos custos de produçom.
O jornalista e diretor do portal culturagalega.com Manuel Gago salienta que
no confinamento “o incremento de
consumo de conteúdos em galego foi
notável, dentro dos seus modestos va-

As tiranias da imagem

O

s aplicativos de redes sociais construem
umha forma de nos comunicar em que
as imagens e a forma de mostrar-nos tenhem um papel principal. A historiadora da arte Sabela Fraga salienta que “é abraiante a
homogeneidade que carateriza as imagens que se
movem nestas redes. A dinámica é copiar e adaptar-se
aos modelos que triunfam e tenhem sucesso, ou seja,
visualizaçons e reaçons”. Assim, é esta inércia a que
alimenta a reproduçom dos modelos hegemónicos.
As redes sociais mais usadas desenvolvem umha
relaçom de dependência com o telemóvel e muitas
vezes, para além da imagem que ocupa a centralidade, o texto fica numha sucessom de hashtags, ou
nalguns casos, o número de carateres está limitado.
“Som redes que procuram o empobrecimento da
nossa capacidade para falar das cousas, de poder elaborar um discurso lógico através da palavra escrita”,
expom Fraga, acrescentando que isto é devido a que
estas redes se baseiam na brevidade, na instantaneidade e nos conteúdos efémeros.
Esta historiadora fala no tempo criado nas redes
sociais como um ‘presente contínuo’, ligado a umha

lores”. Para além de um maior tempo
disponível, Gago coloca a base disto
numha redistribuiçom da economia da
atençom: “A minha perceçom é que foi
nesse incremento de horas que se decidiu prestar atençom a conteúdos nom
mainstream, revelando por umha banda
a relaçom subsidiária dos conteúdos em
galego em relaçom a outros, mas por

Sabela Fraga, historiadora da
arte: “As imagens estám
ligadas a consumir visualmente
o presente contínuo”

atualidade “que caduca demasiado depressa e dificulta o pensamento”. “Mas quiçá o que mais perverta”, reflete Fraga, “seja a nossa relaçom com a história, com o passado, porque as imagens já nom
estám ligadas à memória mas a umha forma de consumir visualmente, a umha velocidade de infarto, o
presente contínuo”.
Porém, Fraga vê no emprego da imagem umha
oportunidade para a criaçom de novos imaginários.
“Longe das imagens estereotipadas, precisamos dar
mais peso à nossa experiência para criar narrativas
próprias, pessoais, que possibilitem umha nova consciência e umha transformaçom na vida das pessoas”,
assinala. “As imagens som umha ferramenta mui potente para criar referentes e abrir fendas no sistema
cultural hegemónico”.

outra banda, a possibilidade de crescimento que ainda tenhem”.
Ante a questom de se esta intensificaçom no emprego de aplicativos pode
trazer mudanças na produçom cultural,
Gago toma perspetiva e assinala que “a
primeira grande mudança que ocorreu
para o ativismo cultural e social na rede
na Galiza deu-se com a crise do Prestige,

muito antes da existência das redes sociais”. No que toca à produçom de conteúdos web, Gago considera que “o
principal impacto vai ser no aumento
da presença em redes sociais de entidades e instituiçons, acompanhada de
umha maior intençom de pôr à disposiçom do público conteúdos que som
produzidos para outra cadeia”.
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Assim caiu Celanova, a primeira
residência que colapsou na Galiza

Fachada da residência san Carlos, em Celanova.
erik dobaño

Esta é a reconstruçom, em base aos testemunhos de famílias e trabalhadoras, dos primeiros dez dias da
crise na primeira residência de maiores galega que sofreu um surto massivo, a Sam Carlos de Celanova

E

erik dobaño
coletivo amanhecer

ntre 18 e 27 de março o
vírus mudou para sempre a
Residência Sam Carlos de
Celanova, um prédio com
três andares e amplas janelas à entrada
da vila que leva ali quatro décadas,
quase tantas como a mais veterana das
residentes. Há anos que ninguém reparava no edifício, que se integrou na paisagem quotidiana até desaparecer,
como os velhos que fomos deixando
em centros como este porque nom há
tempo de atendê-los na casa. Hoje, a

pandemia devolveu-nos à vista com
umha pancada desonrosa.
O balanço foi de 11 residentes falecidas (oficialmente, 9 delas a causa da
covid19) e 65 pessoas infetadas polo
vírus (81% dos usuários e mais da metade das trabalhadoras). Mas as consequências para a saúde dos afetados que
sobrevivérom ainda estám por determinar. Os maiores contagiados chegárom
a estar distribuídos em quatro centros
diferentes, nunca houvo um médico ao
cargo de quem ficou, porque desde o
principio, ainda com os protocolos,
convivérom positivos e negativos, a
Junta decidiu nom intervir a residên-

cia, e durante um mês, do dia 20 de
março em diante, o centro nom contou
nem sequer com umha enfermeira.
“Penso que pagamos um pouco ser
o primeiro foco grave”, explica a diretora, de volta no centro depois de mês
e meio na casa pola infeçom. “Fomos
caindo enfermas, deixárom-nos soas
desde o princípio, havia muita gente
sem experiência e nem tínhamos material de proteçom. O medo apoderou-se de todas nós”, reflexiona umha
das trabalhadoras. “O abandono foi injustificado”, dim as famílias que se movérom demandando desde o primeiro
momento a intervençom. “A Junta

abandonou os residentes, a nós mesmas e às trabalhadoras, e os patrons
agochárom-se desde o começo deixando toda a responsabilidade na diretora e nas empregadas”.

O surto
Levavam uns dias com o que parecia
um surto de gastroenterite. Várias das
residentes vomitaram. Cousa comum,
dim, com algumhas dietas. Mas nom
apareceram outros sintomas, como
febre ou a tosse seca, que sim figuravam nos protocolos que advertiam
sobre o novo vírus. A gastroenterite
nom se considerava um indicio.
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O balanço foi de 11
residentes falecidas
–oficialmente, 9
delas a causa da
covid19– e 65
pessoas infetadas
polo vírus –81%
dos usuários e mais
da metade das
trabalhadoras–
Isso começou durante a semana anterior. No dia 11 de março, a residência fechou as suas portas a todas as visitas como recomendava a Conselharia
de Política Social. Algumhas famílias
nom o tomárom bem. Nengumha
pensava que botariam três meses sem
voltar ver os seus. Tampouco imaginárom que onze delas só recibiriam
umhas cinzas.
Fechárom-se, mas dentro a vida correu normal. Nengumha das 58 residentes, alguns deles habituados a fazer
vida na vila, com umha saúde de ferro
de setenta e poucos anos (homens viúvos ou solteiros, porque a essas idades
elas apanham-se bem soas na casa, mas
eles nom); tampouco nengumha da
vintena de trabalhadoras, com as suas
vidas fora, famílias, filhas e filhos, parelhas ou nais e pais ao cargo, vírom
vir a catástrofe.
No 18 à tarde umha das enfermas
piorou. Na residência lembram que
sofria de problemas respiratórios, por
isso nom desconfiárom. Mas a enfermeira suplente, que foi contratada a
semana anterior porque a titular estava de baixa, preocupou-se. Os médicos do PAC, situado justo ao cruzar a
rua, também estavam preocupados. A
maioria nom voltou pisar a residência.
Dous deles sim, e também algumha
enfermeira. Por humanidade, porque
desde o princípio foi umha batalha
entre a compaixom e o medo.
A residência nom tinha médico. A lei
nom o exige. E como a lei nom o exige,
as trabalhadoras (nom todas) pensavam
que estava bem assim. E, também, que
com umha enfermeira chegava. Uns
dias depois, as poucas auxiliares que resistírom o primeiro golpe da Covid19,
sairiam à rua para lançar um SOS.

Residência san Carlos, em Celanova.
erik dobaño

A mulher enferma foi trasladada. Intervírom um médico do PAC, o 061 e
pessoal de Urgências do Hospital.
Desde esse momento, a Conselharia
de Saúde tinha constância do foco em
Celanova. Emilia foi a primeira vítima
oficial da covid19 na província, e
segue a ser, nesta altura, a primeira vítima reconhecida da pandemia nas residências do país. As estatísticas som
enganosas, mas nas seis semanas seguintes faleceriam a causa da infeçom
quase trezentas pessoas nos centros de
maiores da Galiza (274 segundo a estimativa de REDE, a federaçom de familiares de usuárias).

O dia de sam José
Essa manhá confirmou-se o positivo
da mulher falecida. As trabalhadoras
estirárom o turno para desinfetar
quartos e preparar materiais. Aplicariam o protocolo que a Junta emitira
seis dias antes, o 13 de março, que indicava como tratar casos individuais.
Mas aquilo era um surto.
Ainda nem pensaram em usar as
máscaras. Quando fôrom buscar o material, nom havia gorros nem calças

A 19 de março
a maioria das
trabalhadoras
estavam
contagiadas, mas
nom o soubérom
até dous dias depois.
O vírus circulou
sem controle
nem trajes. A maioria delas já estavam
contagiadas, mas nom o sabiam. Nom
o soubérom até dous dias depois. O
vírus circulou sem controle entre
usuárias e trabalhadoras. Tinham outras quatro pessoas doentes, suspeitas
de covid19. Mas nom havia material
de proteçom.
O turno da noite reforçou-se. A enfermeira e quatro auxiliares ficárom ao
cargo. Cada duas horas tinham que
medir a temperatura e a saturaçom das
57 residentes. Duas mulheres piorárom,
umha delas, com insuficiência respiratória. Pedírom o traslado ao CHUO. Já

de madrugada, trasladariam outra.
Em poucas horas a enfermeira deu
aviso ao PAC por sete residentes. No
turno da noite instalou-se o medo. Começárom a elaborar proteçons com
bolsas de lixo “mais do que nada para
calmar-nos”. Por primeira vez as trabalhadoras sentírom-se abandonadas. A
enfermeira atendeu umha chamada
desde o Hospital. Ninguém dá o
nome da pessoa que chamou para
dizer que nom enviara mais pacientes... A enfermeira quebrou.
Essa mesma quinta-feira, o Ministério de Saúde emitiu umha ordem que
concedia às Comunidades Autónomas
a capacidade para intervirem as residências privadas.

Começam os testes
Na sexta feira, dia 20, desde o PAC de
Celanova pedem que se lhe fagam testes a trabalhadoras e residentes. A enfermeira acudiu pola tarde passar a
prova, e nom voltou aparecer. Renunciou. Desde esse dia, o centro de
maiores (que tampouco tinha médico)
quedou sem enfermeira.
A diretora da Sam Carlos passou
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Famílias recolhendo material de proteçom numha empresa
de ourense no 23 de março. facebook residencia san carlos

a jornada ao telefone. Falou com as
responsáveis territoriais de Política Social e da Área Sanitária de Ourense.
Esse dia, em metade de um surto de
covid19, numha residência que continuava albergando meio cento de idosos, já definida como a populaçom de
mais alto risco, e durante os seguintes
30 dias na pior crise sanitária do século, os departamentos responsáveis do
controle das residências (Política Social) e da assistência sanitária (Saúde),
que tinham a ordem do Governo para
intervir nos centros que o precisarem,
deixárom Celanova sem enfermeira.
Tampouco figérom nada por reforçar
o quadro de pessoal. A diretora só recebeu umha lista de telefones de umha
bolsa de auxiliares e o contato de umha
ETT. Foi todo o auxilio que Política
Social prestou diante da emergência.
O presidente da Junta, Alberto
Núñez Feijóo, anunciou pola tarde
que o governo galego contemplava o
traslado de usuários infetados nas residências a outros centros como parte
de um protocolo. Em realidade eram
umhas recomendaçons da Sociedade

A diretora da
residência só
recebeu umha lista
de telefones de
umha bolsa de
auxiliares e o
contato de umha
ETT. Foi todo o
auxilio que Política
Social prestou diante
da emergência
Galega de Xerontoloxia e Xeriatria
(SGXX) publicadas em começos dessa
mesma semana.
O turno de noite da sexta-feira ficou
reduzido a quatro auxiliares (com dous
trocos, porque a duas delas comunicárom-lhes antes de começar que deram
positivo no teste). Teriam de ocupar-se
do trabalho de enfermaria (curas, medicaçom, mediçons, mesmo a valoraçom para avisar os médicos do PAC).

no sábado, isolamento;
no domingo, políticos
Essa noite nom houvo traslados. Nas
primeiras análises a residentes (14) 11
dérom positivo; entre as trabalhadoras
havia 13 positivos mais. Os 24 casos
somavam-se aos detetados na mulher
falecida e na seguinte ingressada no
CHUO. A diretora soubo esse dia que
ela estava entre as contagiadas.
À manhá apareceu a primeira voluntária para ajudar com os almorços. Enquanto umhas trabalhadoras marchavam; outras duplicavam turno para
mudar quartos e reorganizar o centro.
No primeiro andar, os positivos; no
segundo e no terceiro, os negativos.
Começou o isolamento de todos eles.
O medo transmitiu-se aos idosos. Em
todos os quartos começárom a ligar a
televisom. Os que tinham família, colhérom o móbil para perguntar.
No domingo a residência amanheceu com a diretora e 12 trabalhadoras
nas suas casas em corentena. O serviço
de limpeza e de cozinha cessou. O jantar e a ceia chegariam por catering da
empresa concessionária. As refeiçons

para as trabalhadoras serviu-nas umha
padaria local.
Esse domingo houvo Conferência
de Presidentes, e Feijóo propujo um
protocolo único no Estado para as residências. Nom se conhece renúncia
expressa a assumir a competência
sobre as residências por parte de Feijóo, mas a Junta seguia sem tomar medidas em Celanova.
O subdelegado do Governo em Ourense e o conselheiro de Presidência
combinárom em solicitar a intervençom da UME (Unidade Militar de
Emergência) que depende do Ministério de Dereitos Sociais. De tarde
houvo um traslado (o quarto) de um
residente ao CHUO. E pessoal do
HADO (serviço de Hospitalizaçom a
Domicílio) que acudiu à residência,
deixou umha caixa com medicaçom
de paliativos para que as trabalhadoras
puidessem atender algum caso grave.

na segunda-feira,
chamada de auxílio
O começo da semana resistem 8 trabalhadoras. A UME aparece pas-
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sado o meio-dia com o seu habitual
coro de câmaras e jornalistas. Ordenárom despejar os quartos e concentrar
os residentes. Salvo os encamados
(três deles, em positivos), que os quitárom ao corredor enquanto desinfetavam. A UME trabalhou até o jantar,
mas os residentes devérom esperar a
que os quartos ventilassem e as sete e
media da tarde a ceia ainda se serve
nos espaços comuns.
Algumha trabalhadora chorou diante
dos militares. Pessoal da UME sugeriu
às empregadas que abandonaram. Três
das auxiliares colhérom a baixa na
manhá seguinte. O corpo de empregadas ficou reduzido a cinco. Nesse momento, na residência seguem 54 residentes. Onze deles com covid19.
Outros estám contagiados, mas ainda
nom o sabem.
A conselharia de Política Social lamentou que “as instruçons que recebeu a UME por parte do Governo
central fossem unicamente a desinfeçom”, antecipando o argumento de
Feijóo ao dia seguinte.
As trabalhadoras sentírom-se enganadas e empurrárom à encarregada
eventual, que levava dias pedindo-lhes
paciência, a sair à porta da residência
e falar diante dos meios antes de que
a UME desaparecesse. Sonia Opazo
fijo um chamamento desesperado,
mas medido. “Pido-lhes que nom
pidam tanta burocracia... porque nom
temos tempo para isso. O que necessitamos som maos para ajudar e trabalhar”. A Junta seguiu sem responder.
Esse dia houvo um traslado (o
quinto) de um paciente que dera positivo. O Sergas completou os testes
ao resto de residentes. Pola tarde, a
onda de solidariedade estendeu-se
por toda a vila. Empresas de pintura
e de veterinária doárom EPIs; umha
empresa de informática construiu
ecráns de proteçom numha impresora
3D. As famílias organizárom um
grupo de voluntárias.
À noite, o turno reduziu-se a três
trabalhadoras, umha delas, contratada
nesse mesmo dia. Também pola noite,
o presidente da SGXX recebe a chamada de Política Social que lhe anuncia que a partir do dia seguinte se fará
cargo da direçom do chamado centro
intermédio de Banhos de Molgas que

No 28 de março
registou-se a
segunda morte pola
covid19 entre
as residentes.
Os patrons só
falárom duas
semanas depois
para um meio local
com umha
exculpaçom piadosa:
“Colheu-nos a todos
por surpresa”
Pessoas usuárias da residência no passado fevereiro.
facebook residencia san carlos

começará a receber pacientes infetados procedentes das residências.

Feche, em falso, da crise
Os onze casos confirmados durante a
fim de semana serám os primeiros residentes em ocupar um centro intermédio. Levarám-nos de tarde, enquanto o presidente Feijóo comparece
para dar explicaçons sobre a crise.
Feijóo explica essa terça-feira em
rolda de imprensa que o Governo
central gerou “confuson” sobre o
papel que vinha desenvolver a UME.
Pacientes de Celanova som derivados
a Banhos de Molgas, a um centro que
se habilitou a toda velocidade, com
pessoal contratado dos centros de dia
e um equipo médico que se negou a
Celanova. Três dias depois, o plano
fracassou assim começárom a aparecer
positivos em mais residências. Com
dous centros nom bastaria. Se o plam
era nom colapsar os hospitais, haveria
que intervir residências.
Na quarta-feira produze-se umha
nova derivaçom a Banhos de Molgas.
Por enquanto, os responsáveis do cen-

tro intermédio advertem ao Sergas
que nom poderám atender a grandes
dependentes.
Na quinta-feira, as trabalhadoras tenhem preparados os idosos mui cedo
para o traslado. “Demos-lhes bolsas de
plástico para que metessem nelas o
imprescindível. Algumha roupa, telefones, cousas de asseio... as medicinas
irám por outro lado. Despedimo-nos.
Eles também pensárom que nom nos
voltaríamos ver”. A empresa de ambulâncias informa às oito da manhá de
que a operaçom adia-se.
A diretora, na casa, segue a procurar
gerocultoras. Consegue contrataçons
para o turno da noite estar atendido
por 4 auxiliares, e a de dia por 6.
Ainda nom há descansos.
“Durante esses dias nom paramos.
Enquanto nos acostumávamos aos protocolos, havia que levantá-los, asseálos, dar-lhes o almorço, a ceia, controlar temperaturas, saturaçons... Nessa
semana mudamos duas vezes a disposiçom dos residentes positivos. Éramos
poucas e o trabalho, com os contágios,
aumentara. E todos tínhamos medo”.

traslados
Ao meio-dia do 27, sexta-feira, figérom-se públicos os resultados dos testes. Dos 31 novos positivos, 8 deles
nom serám trasladados a Banhos de
Molgas porque aquele centro carece
de meios para atender grandes dependentes. As residentes que seguirám em
Celanova serám distribuídas em dous
andares. Maiores saudáveis e pacientes
de covid19 convivirám assim durante
seis semanas.
“Seguimos sem enfermeira, fazendo
todo esse trabalho nós, e seguimos sem
material suficiente. Estávamos exaustas. Entom, esse dia, chegárom por fim
os traslados, as despedidas que tanto
temíamos...”. Vinte e dous residentes
que fôrom levados em ambulâncias e
autocarros a Banhos de Molgas.
No sábado, dia 28, registou-se a segunda morte pola covid19 entre as
residentes. Os patrons só falárom
duas semanas depois para um meio
local com umha exculpaçom piadosa:
“Colheu-nos a todos por surpresa”.
Ninguém assumiu ainda responsabilidade algumha.
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m outubro de 2016, um
grupo de vizinhas de Ourense iniciou um projeto
de rádio colaborativo autogerido para transmitir as suas próprias
informaçons. Surge assim a Rádio LiVerdade, um meio comunitário que nos fala da realidade galega com umha agenda própria que
sara guerrero alfaro

lhes permite estabelecer as suas prioridades temáticas. É neste
espaço que o programa ‘Efecto Bandua’ aparece, um novo projeto
colaborativo desde a sua forma até o seu conteúdo. Conversamos
com umha das criadoras, Beatriz Pirês Laranxeira, sobre a experiência de fazer rádio e formar umha equipa de trabalho que prioriza cuidados, processos e interesses pessoais.

‘efecto
bandua’

programa da
Rádio Liverdade

“Com a distância social, a participaçom
e a construçom coletiva vira essencial”

Como é que surge o ‘Efecto
Bandua’?
Nasce da necessidade que temos de relacionamento e pertença, de contacto
entre nós e o nosso meio ambiente, e
especialmente tendo em conta a situaçom de repressom política na Galiza.
Começa quando duas colegas nos encontrámos numha reuniom aberta em
Ourense sobre visibilidade e apoio às

acusadas e pensámos que podíamos
criar um espaço para conversar sobre a
questom da repressom política, em particular a repressom ao movimento independentista, e foi a partir daí que
nos propugemos fazer um programa de
rádio. Entom, figemos um primeiro
programa centrado na ‘Operaçom Jaro’
para informar sobre essa questom. Na
altura, participámos quatro pessoas.

“Figemos um primeiro
programa centrado
na ‘Operaçom Jaro’.
A partir de aí
começárom a surgir
ideias para fazer
outros programas”

agostiño iglesias

Três delas na elaboraçom de conteúdos
e umha, que já colaborava com a Rádio
Liverdade, a tratar da parte de ediçom.
A partir daí, começárom a surgir ideias
para fazer outros programas e dar assim
continuidade à questom da repressom
política, ao passo que expandíamos
conteúdos. Tínhamos vontade de continuar e foi a partir daí que também
surgiu o nome.
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O que significa o nome?
Bandua é umha divindade. Foi a
Gema, umha colega historiadora, que
o ideou. No início, pensámos em chamar o programa ‘Efecto Bolboreta’,
mas nom estávamos mui convencidas.
Entom a Gema falou-nos dumha divindade castreja, umha figura protetora da
comunidade. Tínhamos a convicçom
de que o programa devia tratar questons como a repressom política ao nível
comunitário e de como isso nos afetava
também às pessoas que nom estávamos
envolvidas diretamente no movimento
independentista e foi por isso que o
achámos ajeitado.
Como se organiza e gere o trabalho colaborativo?
Nom temos umha estrutura fixa nem
funçons estabelecidas. Todas fazemos
tudo. Relevamo-nos. Nom é um grupo
fechado, mas existe esse espaço sonoro,
o programa através do qual poder gerar
conteúdo e ver pessoas diferentes.
Nas reunions anteriores à COVID19, juntávamo-nos na casa de alguns de
nós, mas a partir do estado de emergência trabalhámos através de encontros
virtuais. Fôrom surgindo outras necessidades e motivaçons e convidamos outras colegas. Começámos também a tratar nós da ediçom. Isto é, fazemos tanto
os conteúdos quanto a ediçom. Tudo é
um processo de autoformaçom: fazemos e aprendemos a fazer.
Cobrides umha ampla gama de
tópicos nos quais falades sobre
questons atuais e também
sobre tópicos mais escolhidos,
como a morte, qual o fio condutor dos programas do ‘Efecto
Bandua’?
É mui diverso. Respeitam as cousas
que nos apetecem. Temos flexibilidade e liberdade suficientes para propor. A Radio LiVerdade estava lá e,
por ser um projeto aberto, queríamos
tirar proveito dessa plataforma de som
para tornar visível e falar sobre aquilo
que nos dizia respeito. A rádio é um
meio interessante através do qual fornecer outras informaçons que nos permitem entender o ambiente que nos
rodeia e nos incentiva a atuarmos.
Falo dum tipo de informaçom que
nom encontramos nos meios de desin-

agostiño iglesias

“Bandua é umha
divindade castreja,
umha figura protetora
da comunidade”
“O programa
é um espaço onde
todas as vozes som
ouvidas e onde há
cuidado suficiente
com o processo
de cada umha”

formaçom generalistas que instigam
medo e desconfiança, que incentivam
rumores e pensamentos nom críticos.
Da experiência de fazer ‘Efecto
Bandua’, que é aquilo que mais
valorizades?
Que é um espaço onde todas as vozes
som ouvidas e onde há cuidado suficiente com o processo de cada umha.
Partilhámos entre todas aquilo que mais
nos preocupa, se nos apetece ou nom

participar em cada programa. O processo de construçom dos programa
também é feito em comum. Se alguém
quer tratar da parte técnica ou quem
prefira deixar de tratar dos conteúdos,
ouvimos o que se tem para dizer e mudamos. O processo é agradável no sentido em que fazemos o que queremos.
Nom há responsabilidade ou obriga de
ter de fazer ou criar um programa.
Damo-nos tempo de acordo com o
ritmo de cada um.
Porque é importante para vós
que o espaço seja construído
em comunidade?
Em geral, todos gostamos de construir
a partir do comunitário. Entre as pessoas que fazemos parte do ‘Efecto
Bandua’ existe muita afinidade. Umha
das colegas costuma definir-nos como
uma floresta diversa de que todas participamos até porque nom podemos
fazer nada as umhas sem as outras,
somos interdependentes. Gostamos de
fazer o programa, podemos exprimirnos e falar daquilo que nos interessa
falar naquilo que lhe interessa e transladar a sua voz, e também porque fazemos de elo de ligaçom com outras
pessoas que querem transmitir o seu
ponto de e vista e nom estám a ter
forma de o transladar.

Como adaptastes este trabalho
comunitário ao confinamento?
Com o estado de alarme, a distância social e o isolamento, torna-se mais necessário manter as redes funcionando. A
participaçom vira essencial, tal como os
espaços de apoio mútuo e a construçom
coletiva. Entom criámos a secçom ‘Community Talk!’ na qual qualquer um poderia participar. Precisávamos conhecer
outras vozes e que as pessoas permanecessem ligadas mesmo estando confinadas. Queríamos ouvir-nos, saber como
estávamos e dar espaço às pessoas para
transladar o que lhes estava a passar e o
que pensavam. Queríamos pôr em
comum as estratégias que cada um estava a assumir para se sentir mais à vontade com a situaçom.
Tendes algumha ideia sobre o
que iredes querer falar quando
isto passar?
Queremos continuar com a questom da
repressom política, da realidade dos cárceres e do suicídio. Agora estamos a trabalhar num novo programa sobre o significado da morte noutras culturas.
Entramos em contacto com umha colega palestiniana e umha mexicana interessadas em participar que já tinham
colaborado na secçom ‘Fala a comunidade!’ de um programa anterior.
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O povo português contra as exclusons

Vizinhança organizada no bairro da Amadora, na periferia de lisboa.

Redes de apoio mútuo,
campanhas solidárias
com as pessoas racializadas ou a mobilizaçom sindical no 1 de maio som algumhas das açons que o estado de emergência, ativo
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

A

s manifestaçons do 1 de
maio transformárom-se em
concentraçons com distanciamento entre as participantes. Ainda assim, esta jornada marcou umha volta às ruas. Tal é o parecer
de João Barreiros, responsável polas relaçons internacionais da central sindical
CGTP-IN, quem aponta que após o 1
de maio se intensificárom as mobilizaçons da classe trabalhadora. Deste jeito,
a CGTP tem convocada entre os dias
22 e 26 de junho umha semana de
luita, denunciando que as medidas do
governo significárom o corte de um
terço do salário de 1.300.000 trabalhadoras e levárom para o desemprego
mais de 100.000 pessoas.
No laboral, umha das medidas principais do estado português fôrom os
lay-offs. Através deste mecanismo injeta-

até 2 de maio, nom conseguiu paralisar. iniciativas
promovidas além-Minho exponhem a necessidade da
criatividade e da luita para que a crise produto da pandemia nom atinja com especial força as pessoas mais
vulneráveis.

se às empresas afetadas pola crise dinheiro público que deve ser destinado
para o pagamento das remuneraçons
das suas trabalhadoras e trabalhadores
nos períodos de reduçom ou suspensom de emprego. Nesses períodos a
pessoa trabalhadora recebe umha compensaçom correspondente aos dous
terços do seu salário –sem ser nunca inferior aos 635 euros–. 70% dessa compensaçom é paga polo estado e o resto
pola entidade empregadora. Esta medida foi criticada pola CGTP-IN, que
reivindica que nengumha pessoa trabalhadora veja reduzido o seu salário.
Barreiros acrescenta que os lay-offs nom
garantem a continuidade do emprego
para além de finais deste ano e que
mais de 50% do dinheiro foi destinado
para as grandes empresas.
Ademais do salário, a saúde estivo

Os ‘lay-offs’
implicárom o corte
de um terço de
salário de mais de
um milhom de
trabalhadoras

presente desde logo nas reivindicaçons
sindicais. “Com a primeira fase de
abertura da economia”, expom Barreiros, “o que se começou a notar foi a
falta de proteçom e segurança dos trabalhadores no quadro dos transportes
públicos, na sua movimentaçom entre
o trabalho e a sua casa”. Barreiros

acrescenta que “aqueles trabalhadores
que nom podem ficar na casa a fazer
teletrabalho som os mais expostos”.

A problemática da habitaçom
O estado de emergência tampouco paralisou as organizaçons sociais em defesa da habitaçom. Estes coletivos venhem denunciando a existência de
umha crise habitacional que tem como
principal exemplo a cidade de Lisboa,
onde se mistura com um intenso processo de turistificaçom. “21% da populaçom vive em risco de pobreza ou exclusom e um em cada cinco
portugueses recebe o salário mínimo
nacional –635 euros–”, expom Sara
Fernandes, de Habita!, coletivo que
leva anos, a par de entidades como a
Stop Despejos, a luitar com as pessoas
afetadas pola violência da especulaçom imobiliária. Esta crise habitacional também se vê atravessada por outros eixos de opressom. “Nos bairros
periféricos a igualdade de acesso à habitaçom, saúde e educaçom está longe
de ser umha verdade, e som as mu-
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lheres as que luitam mais polas
suas casas e polas suas vidas e dos seus
filhos, som elas as mais precarizadas,
as vítimas da violência machista, e que
som constantemente ameaçadas pelas
instituiçons”, denuncia Fernandes.
Com a chegada da Covid19 tornouse mais difícil ainda o pagamento das
rendas e aumentou o risco de despejos.
“A pandemia veio acentuar as desigualdades socioeconómicas nos bairros
auto-construídos e sociais, em que
muitos dos habitantes som pessoas racializadas com trabalhos mais precários
e que som despedidas primeiro; ou
que continuárom sempre a trabalhar e,
por isso, mais expostas à Covid-19. A
distância social é aqui sinónimo de racismo estrutural, assente numha economia neoliberal que usa a habitaçom
como mercadoria”, denunciam na Habita!, acrescentando que “nesta pandemia assistimos à evacuaçom de várias
pensons e hostels sobrelotados onde viviam pessoas migrantes e refugiadas
que foram afetadas pela Covid-19”.
A declaraçom do estado de emergência encontrou coletivos como Habita!
ou Stop Despejos trabalhando na defesa
das famílias despejadas da habitaçom
social no bairro Alfredo Bensaúde, de
Lisboa. Algumhas destas famílias ficárom acampadas nos parques de estacionamento do bairro e foi através da pressom exercida que pudérom ser
realojadas em apartamentos turísticos.
Ante a urgência social que estava a
levantar a quarentena vários coletivos
de Lisboa lançárom a campanha
‘Como se faz quarentena sem casa?’
com reivindicaçons como o fim imediato dos despejos; o realojamento de
todas as pessoas e famílias despejadas
ou a viver na rua, ou a requisiçom de
casas vazias. “De todas as exigências a
única que conseguimos foi a suspensom dos despejos –até 30 de setembro– e o realojamento de algumas famílias mas para muita gente o futuro
é incerto”, resumem da Habita!
Em abril foi aprovada umha legislaçom para a moratória das rendas –que
termina neste mês–, mas a Habita!
considerou-na insuficiente, pois deixa
fora pessoas que nom podem demonstrar umha queda dos seus rendimentos, para além de que deixa endividadas as beneficiárias do empréstimo
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Insegurança
nas cadeias
Captura dum vídeo com testemunho de presos
da prisom Custóias, no Porto, em Março.

Q

uando em março
o
surto
da
Covid19 atingia
dimensons imprevistas, para o estado a proteçom da populaçom presa passou
pola proibiçom das visitas. Já
desde 6 de março a Associação
Portuguesa de Apoio ao Recluso
(Apar) começou a enviar cartas a
integrantes do executivo solicitando a libertaçom provisória de
reclusos com penas de menos de
dous anos ou daqueles a quem
restassem menos de dous anos
para o fim da condenaçom. A
Apar denunciava que a falta de
equipas de segurança e a sobre-

estatal. “Entretanto temos tido pedidos de ajuda por parte de algumhas
pessoas que estám a ser obrigadas a
sair do quarto que alugam por falta de
pagamento, apesar da suspensom de
despejos. Com a solidariedade de muitos conseguimos parar algumhas destas tentativas de despejo mas preocupa-nos esta situaçom porque

lotaçom punham em risco a populaçom presa, que ademais tinham que enfrentar medidas
como a proibiçom das visitas, o
encerramento dalgumhas cantinas ou recusas à introduçom de
sacos de roupa e alimentos.

Em 8 de abril
a Assembleia da
República aprovou
umha legislaçom
especial de
flexibilizaçom
das penas

sabemos que acontece a muitas outras
pessoas”, salientam da Habita!.
Especialmente relevante na cidade
de Lisboa foi o despejo acontecido a
8 de junho da Seara, um prédio ocupado –ameaçado pola especulaçom
imobiliária– durante o estado de
emergência para servir de centro de
apoio a pessoas sem-abrigo ou em di-

Foi em 8 de abril que a Assembleia da República aprovou
umha legislaçom especial de
flexibilizaçom das penas, promulgando o perdom das penas
de pessoas com condenaçons
de até dous anos ou com tempo
remanescente de condenas de
até dous anos. Regulavam-se na
mesma lei os indultos e saídas
administrativas de 45 dias a
cumprir no domicílio.
Se bem que a Apar tenha considerado positivas estas medidas, numha avaliaçom publicada
nas redes sociais a 27 de abril
contabilizava 1.179 reclusos
com saídas antecipadas, 647 saídas de 45 dias e 14 indultos do
Presidente da República. “Os
números ficárom muito aquém
do pretendido e do que seria
necessário para umha efetiva
prevençom ao contágio pola
Covid19”, refletiam da Apar.

ficuldades económicas. O despejo foi
realizado por umha empresa de segurança privada e com proteçom da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Sara Fernandes salienta a situaçom
das pessoas sem abrigo. “Num apelo
sem precedentes foi convocada polos
próprios umha concentraçom pola dignidade dos sem abrigo no dia 15 de
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Rede Popular de Apoio Mútuo no CsA A gralha, no Porto.

Junho frente à assembleia da república, reclamando que a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia abram as suas casas fechadas
para que podam ser habitadas”, expom.

Crescem as iniciativas
de apoio mútuo
Da mao de movimentos e organizaçons sociais de base fôrom agromando
no estado de emergência iniciativas
solidárias e de apoio mútuo entre as
classes populares, com o objetivo de
que as pessoas mais vulneráveis nom
ficassem sem recursos. Muitas destas
iniciativas tinham como eixo central o
abastecimento de alimentos e a elaboraçom de refeiçons.
Um destes exemplos é a Rede de
Apoio Mútuo do Porto, onde convergírom o centro social A Gralha e os
coletivos Rosa Imunda, o Núcleo
Anti-Racista do Porto e o Grupo de
Apoio à Habitaçom. Esta Rede chegou a constituir três pontos semanais
de recolha e distribuiçom de alimentos. Também se conformárom dous
pontos semanais de take away livre em
que se repartírom sopa e fruta. Após
o fim do estado de emergência a rede
decidiu suspender a sua atividade.
Num comunicado salientam que
fôrom atendidas cerca de 300 pessoas
semanais e valorizam as alianças e
aprendizagens deste período.

A 6 de junho
a mobilizaçom
‘Resgatar o futuro,
nom o lucro’
converteu-se numha
mobilizaçom antiracista sem
precedentes na
história do Portugal

Na cidade de Lisboa aparecérom
também experiências como o da Cozinha Solidária Autogerida da Penha da
França, dinamizada por integrantes do
centro social Disgraça. Esta cozinha
começou em abril preparando refeiçons take away quatro dias por semana.
Outra iniciativa semelhante em Lisboa
foi a Cantina Solidária da Recreativa
dos Anjos, em Arroios, que preparou
refeiçons gratuitas todos os dias da semana. Na margem sul do Tejo, em
Barreiros, a Cooperativa Mula organizou umha cantina solidária que estivo
ativa até finais do mês de maio, continuando desde entom com a recolha e
entrega de cabazes solidários.
A web do jornal Mapa, através do
hashtag #pandemiasolidaria, recolheu estas
experiências, expondo o seu funciona-

mento horizontal, consistente na consecuçom donativos e de parcerias para
a adquisiçom de alimentos. Todos estes
projetos tenhem umha especial preocupaçom polo cumprimento das normas
de higiene para proteger as pessoas que
prestam apoio e as que o recebem.

emerge a luita anti-racista
A 6 de junho diversos coletivos sociais
convocárom em Lisboa a mobilizaçom
‘Resgatar o futuro, nom o lucro’ reivindicando umha abordagem social da
crise. A vaga mobilizatória global em
resposta à última vítima mortal afroamericana da violência policial nos
EUA converteu este evento numha
mobilizaçom anti-racista sem precedentes em Portugal. Além de Lisboa,
onde milhares de pessoas saírom à
rua, houvo mobilizaçons em Braga,
Faro, Beja, Porto e Coimbra.
A luita anti-racista estivo ativa na
pandemia. Antes da declaraçom do estado de emergência ainda eram recentes as agressons policiais a umha mulher na Amadora em janeiro ou as
vagas de despejos sofridas por pessoas
racializadas. Ademais, em março
fôrom detidos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Sef)
polo homicídio de um cidadao ucraniano no Centro de Instalaçom Temporária do Aeroporto de Lisboa a dia
10 de março.

A 28 de março o estado português
aprovou umha regularizaçom de migrantes com pedidos de autorizaçom
de residência pendentes no Sef, passando assim a estar em situaçom regular. Segundo esta legislaçom o documento de pedido serve como
comprovativo e funciona como umha
autorizaçom de residência temporária.
A solidariedade e apoio mútuo exprimírom-se através da constituiçom
de campanhas solidárias urgentes,
como a desenvolvida em Coimbra
polo Núcleo Anti-Racista de Coimbra,
o Projeto Nzinga ou a Associação Social Recreativa Cultural Cigana. Segundo o balanço publicado nas redes
sociais a campanha, finalizada a 6 de
maio, angariou 1500 euros e apoiou
40 famílias.
“Sabemos que se avizinham tempos
difíceis mas temos esperança que a resistência e a luta se fará mais forte
com a uniom e interseçom dos diferentes movimentos sociais”, afirmam
do coletivo Habita!, que vê na grande
mobilizaçom de 6 de junho umha
fenda para a esperança. “Apesar das
diferentes expressons, coletivos e movimentos sociais, o grande inimigo é
o sistema capitalista-racista-hetero-patriarcal que oprime, discrimina e explora as minorias, defendendo o lucro
acima dos cuidados da vida e do planeta”, acrescentam.
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A memória
de Mörling

O

historiador Dionisio Pereira achega-nos à figura
do antropólogo sueco, recentemente falecido,
Staffan Mörling, estudioso e recuperador do património marítimo galego. Fortemente vinculado
à ilha de Ons, que visitou por vez primeira na década de 60,
Mörling é autor de trabalhos como As embarcacións tradicionais de
Galicia e foi um dos impulsores da atual Federaçom Galega Pola
Cultura Marítima e Fluvial. “Galiza nom é o fim do mundo, é
o centro do mar”, costumava afirmar. página 24
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Depois dumha
travessia de nove
horas fomos encontrar
Staffan a dançar umha
moinheira com a
mulher, Josefa.
Entendim que nom
estávamos diante de
mais um estudioso
mas de uma pessoa
comprometida com os
hábitos e sentimentos
de seu país de adoçom

MAR /

O

Staffan Mörling
in memoriam
dionisio pereira

vínculo do professor Staffan Mörling
com a Federaçom Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF,
hoje Culturmar) vem de longe.
Mesmo assim, ainda nom tinha sido constituída
quando Staffan, que muitas e muitos de nós conhecíamos tanto polo trabalho etnográfico quanto polo
seu rosto de navegante na sua dorna de Ons, frequentava o Obradoiro de Carpintaria de Ribeira ‘A

Aixola’, promovida em Estribela polo Departamento de Pesca e dirigido por Isidro Mariño. Na altura, corria o ano de 1991, Staffan tentou convencer
os seus colegas de escola da necessidade de recuperar umha embarcaçom jeiteira preservada na lamacenta foz do rio Jalhas, no Ézaro, para construir
uma réplica exata e contribuir, assim, para que a sua
robusta fasquia tornasse a ser familiar para as gentes
do Pindo e de Caldebarcos. Como resultado de um

empenhado trabalho, a teima de Staffan, de Isidro
e de tantos outros chegou a bom porto e a ‘Nova
Marina’ pudo estrear no Iº Encontro de Embarcacións Tradicionais, organizado no verao de 1993 em
Ribeira pola Real Confraria da Dorna. E desde
entom até hoje, visto que ainda continua a bolinar
na Escola de Vela Tradicional da Ilha de Arouça, a
‘Nova Marina’ foi considerada como umha das figuras de proa do movimento de recuperaçom da nossa
cultura e do nosso património marítimo.
Precisamente naquele encontro pioneiro, conhecim Mörling. E, claro, a sua imagem estava longe de
ser convencional: recém-desembarcados dumha
dorna de topo cambadesa, a ‘Airexa’, depois dumha
interminável travessia de nove horas por um mar em
calma apagada, fomos, no cais daquela vila salnesá,
encontrar Staffan a dançar umha moinheira com a
mulher, Josefa. Entendim, entom, que nom estávamos diante de mais um estudioso, mas de uma pessoa comprometida com os hábitos e sentimentos de
seu país de adoçom.
No dia seguinte, Staffan participou de uma mesa
redonda inesquecível, na qual dividiu o palco com
duas personalidades excecionais no campo da navegaçom galego-portuguesa tradicional: o engenheiro
Octavio Lixa Filgueiras e o ex-diretor do Museu e
Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim, Manuel
Lopes. Acredito que aquele ato perdura, porque nos
deu boas ideias e sugestons para os que já estávamos
interessados em articular uma federaçom que
apoiasse as associaçons envolvidas na recuperaçom
da cultura marinheira galega. Lá, os colegas concordaram que pouco ou nada servia estudar embar-
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Nos inícios da
Federación Galega
Pola Cultura Marítima
e Fluvial a presença de
Staffan virou
determinante, foi ele
que tratou da primeira
apresentaçom em
público realizada em
julho de 1994 na
Póvoa de Varzim

caçons tradicionais fora dos saberes e das tradiçons das gentes do mar que as construírom e utilizárom, para que a sua recuperaçom envolvesse as próprias coletividades em que fôrom concebidas.
Trazendo o exemplo da Noruega, um país em que
os cidadaos praticam a vela tradicional há anos devido
à construçom de inúmeras réplicas de barcos, Mörling destacou que nom devia haver contradiçom entre
a missom assumida pelos museus de preservaçom das
várias tipologias de embarcaçons, isolando-as no
tempo e no espaço por forma a evitar a sua deterioraçom, e que, em simultâneo, a populaçom pudesse
desfrutar delas, atribuindo-lhes novos usos de acordo
com as necessidades próprias da sociedade atual.
Pois bem, foi com estes vimes que se entrelaçou o
cesto da Federaçom, terminado em começos de 1994
após umha cheia de juntanças às que Staffan Mörling
assistiu. Afinal, a FGCM constitui-se graças ao envolvimento de quatro associaçons cuja intençom era a de
salvaguardar e popularizar os saberes e as realizaçons
das nossas gentes do mar. Nos seus inícios, a presença
de Staffan virou determinante, foi ele que tratou da
primeira apresentaçom em público realizada em julho
de 1994 na Póvoa de Varzim, juntamente com, mais
umha vez, Manuel Lopes e Octavio Lixa, e com a participaçom das autoridades daquela vila marinheira
portuguesa, que ficárom abraiadas polo seu elegante
porte de orador clássico. Posteriormente, Mörling
continuou a colaborar nas publicaçons da Federaçom
e participou de uma campanha em 1996 em favor da
carpintaria ribeirinha, que obtivo apoio significativo
tanto em vários municípios costeiros quanto em algumas confrarias de pescadores.

staﬀan Mörling e a sua companheira Josefa otero em 2015.
morrazonoticias

As cousas mudárom, é claro, desde o Encontro
de Ribeira, e o pequeno número de associações pioneiras multiplicou até as 45 que hoje componhem
umha Federaçom, que gradualmente deixa para trás
um teimudo ronsel de consciência social sobre a importância que tem a ativaçom daquilo que é o nosso
património marinheiro, focada nom apenas como
um elemento identitário, mas também como um recurso que devemos desenvolver. Agora, muitas pessoas, de Burela a Viana do Castelo, consideram os
barcos tradicionais e a cultura marítima local como
marcas insubstituíveis da sua personalidade, em
grande parte graças ao livro magistral de Staffan As
Embarcacións Tradicionais de Galicia, que já precisa de
uma reediçom urgente.
Com a perspetiva que o tempo dá, vemos como
Staffan Mörling foi para nós um amigo e um professor, cuja contribuiçom para revelar aos galegos a
riqueza e a originalidade do seu próprio património
marinheiro foi decisiva. Umha cultura marítima que,
como ele apontou em inúmeras ocasions, é o resultado de múltiplas influências do Atlântico e do Mediterrâneo, juntamente com muitas tradições e identidades marítimas locais, desenvolvidas ao sabor
dum ecossistema marinho caracterizado pola sua diversidade.
Staffan Mörling já pertence ao património coletivo da Galiza, porque conseguiu abrir novos hori-
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zontes à perceçom desvalorizada que temos de nós
mesmos: para ele, a Galiza nom era uma fronteira
longe da terra, mas o centro do mar, por onde enveredavam todas as singraduras. Portanto, no final
dum percurso vital que irmanou as nossas rias com
a paisagem boreal dos países nórdicos, desejo cunqueiriana luz molhada do Mar dos Galegos o esclareça por sempre.

Este artigo é um trecho atualizado do discurso proferido em

Bueu em 19/1/2006, na sequência da distinçom como filho
predileto da vila.
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Pílulas críticas para pensar a crise

P

redaçom
conselho@novas.gal

‘

ílulas críticas arredor da covid-19’ é um
projeto do coletivo rianjeiro Axóuxere
Editora que surge no médio da crise
biosanitária e política desencadeada
pela irrupção da covid-19. Pretende pôr em atenção
a situação disruptiva ocasionada pela emergência da
crise do coronavírus. Para pensar esta situação fizeram um chamamento a pessoas de âmbitos diferentes, perguntando sobre a sua perspetiva em relação
ao que está a acontecer e ao que se pode desencadear a partir de agora. A cada pessoa convocada pediram-lhe que, num vídeo de aproximadamente
quinze minutos, respondesse três questões: Que significa para ti a crise da covid-19? Achas que a vida
depois disto será a mesma? Quais são as possibilidades de ação política e social neste contexto?
Os vídeos, que vão sendo disponibilizados periodicamente, podem ser visto nos canais de Vimeo e de

Youtube criados pelo projeto. De perspetivas diversas, as diferentes pessoas participantes achegam visões sumamente interessantes sobre a situação, colocando em observação um momento como o atual
para pensar criticamente o contemporâneo, quase à
maneira das ontologias do presente de que falara o
filósofo francês Michel Foucault. Pôr em crise a própria situação crítica, pôr em suspensão analítica o
presente, observando a relação dialética entre poderes e subjetividades.
Toda crise supõe uma possibilidade de mudar
aquilo que irrompe com um mesmo, aponta o filósofo ourensano Abraham Rubín no primeiro dos vídeos divulgados. Segundo Rubín, vivemos um acontecimento em que o real aparece com toda a sua
força, acostumados como estamos a viver à margem
dele, em construções subjetivas individualistas. Interessado na dicotomia entre sistemas autoritários
de controlo como o chinês, aparentemente muito
eficientes na gestão desta crise, e os sistemas democráticos ocidentais, que estão a usar mimeticamente
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participantes
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esses modelos de controlo, para Rubín há um caminho a explorar na observação de novas subjetividades não baseadas no ego, que ponham em marcha a
construção de realidades comunitárias.
Por sua vez, o politólogo e advogado Borxa Colmenero considera que esta crise é a manifestação
mais extrema, por ele vivida, duma gestão política
da vida. Acha importante sermos prudentes nas
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análises do futuro mas pensa que o importante
desta crise é a interrogação que nos deixa sobre
como somos governados, quer dizer, a crise fala-nos
sobre como o poder captura a vida na lógica neoliberal. Além disso, Colmenero antecipa uma possível
mudança face a uma governança biopolítica multiforme.
Um foco diferente é o que expõe a historiadora
Lara Barros no seu vídeo. Acha que é uma oportunidade de parar para olhar outra vez no adentro e
compreender o incompreendido no nível do corpo,
questão que, segundo Barros, tem a ver com a revisão necessária do modelo de vida vigente: heteropatriarcal e violento. Barros expõe que as éticas do
cuidado e o ajeitado do comum podem dar a nascer
formas de vida que saibam estar alerta frente a formas de controlo repregantes.
A mesma preocupação pelo controlo social aparece
na análise do escritor David Rodríguez, que começa
por afirmar que esta crise não é algo novo. No entanto, considera que a sua singularidade é o caráter
global frente a um acontecimento inesperado que
unifica os processos ao nível planetário. Pensa que
as mudanças serão lentas, mas está preocupado em
especial pelo facto de que as situações deste tipo costumam ser usadas pelos poderes como laboratórios
para observar o comportamento das pessoas frente
a determinadas medidas, para tirar conclusões sobre
como edificar outros modelos de gestão política.
No quinto dos vídeos disponibilizados, a filóloga
María Alonso pergunta-se como é possível que na
situação atual se normalize o excesso. Aponta que a
diferença entre o global e o local irá desaparecer, e
também percebe que esta crise é relativa. Sente que
a crise mais importante será a climática, da qual esta

da covid-19 seria uma antecipação, devido à clara
raiz zoonótica na origem do coronavírus. Como projeto para o futuro, Alonso postula a necessidade de
reintensificar o vínculo social.
Por sua vez, num depoimento de pendor filosófico, Brais Arribas afirma que vivemos o acontecimento do nosso tempo e que irá produzir inegáveis
modificações sociais. Para Arribas, a crise mostra
que os seres humanos não estamos inscritos numa
esfera ontológica superior e pensa que a tecnociência não deve ser o centro do domínio e da governança. A partir destas bases, observa que a crise reforçará a coesão social e pode ajudar a definir
processos de resistência frente a formas de controlo
insuspeitadas.
Parcialmente convergente é o pensamento da advogada e crítica cultural Ania González, que vê nesta
crise a possibilidade do acordar de uma consciência
coletiva de acompanhamento que reavive uma certa
ideia da comunidade, até de comunidade secreta,
alheia aos modelos egocêntricos e que intensifique
o nosso desejo como potência. A González interessalhe a crise como possibilidade mutacional da vida e
da perceção, e considera que a prática legislativa deve
ser pensada a partir da reconfiguração dos limites do
exercício dos nossos direitos, para institucionalizar o
direito das formas de vida não economicistas.
Num dos mais recentes vídeos publicados, a filósofa ferrolana Raquel Ferrández observa, na linha
do pensamento de Blaise Pascal, que um dos grandes problemas é a nossa incapacidade para estarmos
sossegados num quarto e, como Pascal Quignard,
acha que todos somos uma comunidade de solitários. A procura desta comunidade interna de solitários leva emparelhada a questão da incerteza, inti-
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mando com a qual, mas sem confundir-nos com ela,
nos abrimos a uma política do interno que defende
a vida a partir duma clareza interior que ajuda a veicular a determinação exterior. Ferrández entende
que situações como esta são as que nos ajudam a nos
colocar nessa vertigem de transformação.
Finalmente, num contributo de contornos bem diferenciados, o militante independentista Antom Santos afirma que a crise da covid-19 nos mostra que algo
não estava a correr bem. Acha que as saídas podem
ser regressivas ou emancipatórias, mas que em geral
haverá uma nova consciência crítica, se bem que também irá aparecer em certos setores um devir autoritário de controlo. Interessado particularmente pelo
que acontecerá na Galiza, pensa que se demonstra
que comunitarismo, afetos comuns ou ajuda mútua
se contrapõem luzidamente às formas neoliberais de
socialização urbanas. Santos identifica nessa via um
caminho a retomar, que liga com a conceção militante
clássica em que se materializa o mal-estar, para repensar o espaço ativista e atuar com base numa estruturação política encarnada, material, presente.
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Na procura do zebro

U

jorge paços
www.galizalivre.com

mha das portas à nossa terra leva por
nome Pedrafita do Zebreiro; no sul do
país, em Oia, topamos o lugar de Água
dos Zebros; os nossos irmaos de além
Minho baptizárom lugares como Zebreira ou Ribeira
do Zebro; nos domínios do leste da Gallaecia, damos
com Vega Cebrón (actual Astúries) e com Cebrones
del Río, em terras leonesas; ainda, se fazemos umha
incursom na Espanha profunda, damos com os Cebreros de Ávila, e com o Acebrón de Cuenca. Ainda
que pareça que pintamos umha cena fantasiosa, a toponímia dá-nos indicativo dum passado nom tam remoto: o das zebras a cabalgarem pola nossa Pedrafita
do Zebreiro. Mas como a pesquisa demonstra hoje,

os équidos das nossas montanhas nom tinham muito
a ver com o cavalo a raias que associamos com as planícies de África. Que era realmente o zebro?
A inícios da década de 90, os biólogos Carlos
Nores e Carolina Niesau, da Universidade de Uvieu,
publicavam um completo estudo na revista Archeofauna. Nele tratava-se de dilucidar de que animal falavam as fontes históricas medievais e modernas,
tam insistentes em mentar um zebro que habitava
boa parte das terras selvagens peninsulares.
Este mistério atraiu, como tantos outros, ao que
quiçá seja o nosso mais grande erudito: Frei Martinho Sarmento. Em 1761, o frade bieito ficara desconcertado por umha cita achada num texto de
Sampiro, bispo de Astorga no século X. Nele, o religioso falava do cordal que limita com o Berzo, na
actual Pedrafita, como Montes Ecebrarii. No século

XIII, Ximénez de Rada refere-se a eles como Montes
Onagrorum. ‘Onagro’ é a palavra grega que se traduz
às línguas romances como ‘zebra’ ou ‘encebro’. Mergulhando nas fontes, Sarmento descobre um animal
enigmático que irrompe em boa parte da produçom
escrita medieval, quer galego-portuguesa, quer castelhana. A cavalo entre estes dous mundos, Afonso
X O Sábio, na sua General Estoria, diz: «Onager dezimos
nos que es en nuestra lengua por asno montés o encebro».
Nas suas Cantigas de Escarnho de Lopo Lias ridiculiza os infantes de Lemos como ‘zevroes’, no sentido de brutos ou incivilizados ; no afamado Livro
de la Montería, umha das alfaias da literatura cinegética medieval, Afonso XI de Castela fala do zebro
como umha peça cobiçada, e para o rei português
Afonso III, o seu valor como peça de caça superava
o do cervo.
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Ao que parece, a expansom massiva dos cultivos e a roturaçom de bosques e monte baixo reduzírom até o limite a área de reproduçom do animal,
castigado também pola caça. Nos finais da Idade
Média, semelha que só sobrevivia em Múrcia, e
ainda assim muitos eruditos, como em geral a cultura
popular, celebravam as suas muitas virtudes. Em
1422, Enrique de Villena diz que o seu sebo é muito
utilizado contra o mal de olho. Sarmento repara em
que, em pleno século XVIII, ainda pervive a sua memória além da toponímia: ‘zebros’ chamavam-se os
bois feros, e por extensom, segundo sabemos polo
Elucidário de Santa Rosa de Viterbo (1799), a palavra aplicava-se ainda a bois, vacas e vitelas.

A controvérsia
A partir do século XV, a chegada dos portugueses
ao Cabo de Boa Esperança, em África, introduziu a
primeira nota de confusom: os cavalos raiados que
topárom no continente fórom chamados ‘zebras’ ou
‘zebros’; para alguns autores, a denominaçom deveria-se a parecidos físicos evidentes; para outros, o
termo utilizou-se apenas para assinalar certos paralelismos entre ambas as espécies: a rapidez, a fereza,
ou o grande valor do seu coiro. De facto, os espanhóis, na sua chegada à Patagónia, afirmam que os
indígenas “vestem pele de zebro”, provavelmente
polo aspecto do coiro.

Pinturas na caverna de Puèg Mèrle, na occitánia.

Na década de 20 do século passado, a Academia
de Ciências de Lisboa inaugura umha pesquisa que
conclui num resultado de consenso: o zebro viria
ser um équido selvagem, de tamanho semelhante
aos cavalos bravos que ainda podemos ver na actualidade; teria cor cinzenta e umha raia de mulo que
atravessaria o seu dorsal (eis a razom dos portugueses falarem de ‘zebros’ africanos). Biólogos procuram esclarecer se o zebro era umha variedade do actual cavalo selvagem euroasiático, se era um subtipo
dos chamados ‘onagros’ orientais ou, mesmo, se se
tratava dum específico cavalo cimarrom. Seja como
for, sabe-se que habitou entre nós desde finais da
última glaciaçom, arredor de 8000 anos a.C., e que
sobreviviu à pressom humana até o século XVI.

Este artigo foi publicado originariamente no portal www.galizalivre.com
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As obreiras da Torre de Babel

inevitável que a nossa visão sobre a diversidade linguística esteja atravessada polo
relato da Torre de Babel. A ideia da multiplicidade de línguas como castigo divino
leva séculos entre nós, a conformar um imaginário
em que é preciso desprender-se dos dialetos que
provocam confusão para achegarmo-nos ao entendimento, à língua comum e universal.
Ainda que se repita em numerosas culturas, essa
não é, porém, a única explicação mitológica para a
glotodiversidade. Na história que contam alguns
povos aborígenes do norte da Austrália, Waramurunggundji criou os seres humanos, oferecendo-lhes
a cada um deles um cacho de terra e uma língua
para jogarem com ela.
É evidente por que esta história é aplaudida polos
nacionalismos linguísticos. A identificação duma fala
com um povo e com um território é uma simplificação que favorece com força a lealdade ao idioma.
Irinyili, aborígene wangkanguru, explicava como
não podia abandonar a sua língua porque lhe fora
dada ao seu povo, “e não é algo que se cambie”.
Mas não devemos cair no mito do estatismo para

iván cuevas

substituir o do castigo divino. Sabemos bem que
as línguas mudam, que há falantes de galego que
nunca saíram da Argentina e que só três mulheres
(se seguem vivas) sabem como colocar as nasais
pré-oclusivas da língua wangkanguru. A preservação inamovível dum idioma é impossível, e isso é
algo que não pode esquecer nenhuma política linguística útil.
Como qualquer produção cultural humana, os
idiomas estão sujeitos aos avatares da sociedade. A
língua em que se escreve este artigo foi formada por
séculos de migrações, comércio, colonialismo, intercâmbio cultural e guerra. O purismo mais estrito na
sua correção não poderia evitar a entrada de estrangeirismos, hiperenxebrismos ou decalques linguísticos. As línguas são produto da mestiçagem, igual que
o são os seres humanos.
A ecolinguística permite-nos ver os idiomas no
contexto das suas relações; isto é, das relações das
pessoas que os utilizam. Se formos mais alá, permite
estender essa perspetiva a qualquer ato de fala. Nem
todas as falantes utilizam de igual jeito uma língua,
mas tampouco o fai a mesma falante em momentos

ou contextos distintos. Todos esses usos podem ser
considerados “falas” diferentes, e todas elas são igual
de valiosas e defendíveis.
A defesa da glotodiversidade não deve, pois, ficar
em arcádias idiomáticas ou na luita contra a deturpação. Temos direito a uma reivindicação linguística
valente, que desde a(s) língua(s) menorizada(s) reconheça a variedade como riqueza, em pé de igualdade. Que não trace hierarquias entre o korunho e
o baralhete, entre o cantonês da imigração chinesa
e o castelhano da Galiza, entre o galego da senhora
Aurora de São Ciprião e o do seu neto Jonathan, que
sai de marcha por Sánci.
Isto não quer dizer que podamos obviar as distintas situações das línguas. O diferente não deve ser
tratado igual, e nunca devemos confundir uma minoria linguística com o idioma do poder. Mas cumpre saber que mesmo no idioma do poder há falantes assovalhadas, e que também existem as relações
hierárquicas nas línguas menorizadas. De todas as
que são menos, na língua que for, é do que vai querer falar esta secção que poderás ler periodicamente
no NOVAS DA GALIZA.
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“Somos um povo
virado para o mar”
gloria montenegro

Paulo Tobio,
cantante de

liska!

No meio da crise sanitária a banda viguesa
liska! apresentava ‘República 2.0’. um EP mais pegado ao mar do que a terra,
com cinco temas e um vídeo que serve de homenagem
ao trabalho marinheiro. Muita denúncia, muito ‘ska’ e
eis a inovaçom, muito ritmo latino. Podedes encontrar o
disco nas plataformas digitais.
pablo santiago

Tés dito que o ‘ska punk’ às vezes está trilhado, que pode ser repetitivo. Como fugides disso neste EP?
Pois com os novos sons que metemos no disco. Depois de fazer ska durante tantos anos de um modo
determinado, se nom vás inovando e introduzindo
novos sons e ritmos pode ficar um pouco curto, um
pouco trilhado o percurso da música. Quixemos
inovar um pouco sem perder a essência do ska, que
é o que nos caracteriza.

Quais os novos sons que podemos encontrar em ‘República 2.0’?
Depende de cada tema. Talvez onde mais destaque
seja em ‘Tam perto’, que se fijo baseando-nos em
ritmos como o som cubano e a guajira; e da mistura
desses ritmos com o ska fijo-se um tema bastante
original.
Figestes um vídeo para ‘Labregas do mar’,
e lançastes cinco temas novos. Quais temáticas ou ideias tratam?
A ideia era lançar o vídeo prévio ao lançamento
do disco completo, mas desbordou-nos a situaçom
do coronavírus e lançamos os temas e o videoclipe
em maio. Labregas do mar é umha homenagem ao
mundo do trabalho, à mulher, ao mundo do mar,

à Galiza atlântica à que pertencemos,
com 1500 quilómetros de costa...
Somos um povo virado para o mar,
e isso reflete-se na nossa essência e
na nossa cultura. No disco estám
todas essas cousas, e cada tema nom
se reduz a umha ideia concreta.
Podes encontrar, dependendo dos
olhos com que o vejas, umha multitude de referências, de vivências e em definitivo, de culturas.

Já em chave de atualidade. Como se apresenta o verao nas circunstâncias atuais?
Nom é nada novo para nós, todas as bandas estamos
nesta situaçom. O verao vai ser quase ausente para
o trabalho que vimos fazendo atualmente as bandas,
que som concertos, festivais e demais. Este ano nós
já o temos planificado de umha forma distinta, e
ainda menos mal que tínhamos trabalho avançado
e lançamos o EP. Agora passaremos estes meses a
ensaiar e trabalhar novos temas. Já estamos nisso,
com o olhar posto em poder lançar um novo tema
em finais de ano, para que assim nom fique tudo em
saco roto com esta movida.
Ficamos atentas logo. Algumha cousa a
acrescentar?
Muito obrigado por nos dar voz à gente que fazemos cultura e que estamos pelejando lado a lado
com projetos, também como o vosso. Satisfai-nos
muito que sigam existindo estes projetos. Do
mesmo modo que custa muito trabalho e sacrifício
manter os grupos populares de música em galego,
sabemos que estes meios informativos também
levam trabalho e esforço.
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e metáforas fossilizadas está a
escola cheia, a começar pelo
próprio termo pedagogia, guiar
uma criança. Paulo Freire desocultou a metáfora com o seu pensamento
“andarilho”, trazendo de volta a associação
entre conhecimento e movimento. Foi mais
longe ao transformar o paidos, que tanto designava a criança como o jovem escravo, semelhante à semântica do nosso galego “cativo”, em “oprimido”. Heidegger atualizou a
etimologia de matemática como “o que se
pode aprender ou ensinar”. O professor de
Oxford Colin Hannaford explica em Mathematics teaching is Democratic Education, artigo que
se pode encontrar na rede, como a matemática surgiu no contexto da ameaça que os sofistas trouxeram à democracia ateniense. Não
só pela novidade da sua argumentação lógica
e o seu padrão de verdade mas também pela
relação que permitiu entre professor e aluno,
a matemática potenciou atitudes democráticas. Produzir ideias políticas tão infalíveis
como a matemática já é uma ideia moderna
que trouxe consequências nefastas. Defende
Hannaford que o ensino da matemática
ainda conserva todo o seu valor para a construção da democracia, na escola e na comunidade.
Penso nisto agora que a escola, momentaneamente, desapareceu como espaço físico,
em que se nos impõe aos docentes um ensino evidente e quantificável, menorizando
a relação pedagógica, o tal “mover-se com a
criança”, reduzido aos conteúdos, o que
Paulo Freire chamava “educação bancária”.
Hannaford denuncia num recente artigo os
excessos deste modelo institucional, proclamando que não se pode medir a inteligência.
Neste tempo de notícias falsas, em que nos
dizem que 63% dos nossos alunos terão profissões hoje desconhecidas, cumpre desocultar as metáforas fósseis que usamos no ensino, como fez Paulo Freire, para
recuperarmos a comunidade.

