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“O antirracismo nom é
pôr um quadrado preto 
nas redes sociais”
Safia El Aaddam é umha ativista antirracista que impulsa campa-

nhas como #votaresunderecho, #tecedounacita e #compraantirracista no

estado espanhol. Estas iniciativas tenhem como objetivo facilitar

que pessoas migrantes podam exercer os seus direitos. “Ou luitas

dia a dia ou nom vam parar de morrer pessoas. E luitar é a nossa

obriga, nom um favor que fazemos às pessoas migrantes e raciali-

zadas”, expom El Aaddam. 

A TERRA TREME / 18Independentismo
baixo ameaça 
O futuro do independentismo galego encontra-
se nas maos da Audiência Nacional espanhola.
Causa Galiza e Ceivar nom som as primeiras
organizaçons políticas sobre as quais pende a
ameaça da ilegalizaçom, mas sim as primeiras
em que o processo chega a juízo. Na sala do
tribunal de exceçom espanhol a indefensom
e a manipulaçom estivérom presentes. 

8-13
álex rozados
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O Novas precisa de ti!

assim
nos vai

ONovas chega à maioria de
idade. Este periódico, que
nasceu no mesmo ano em

que afundia o Prestige diante das
costas galegas, fai agora 18 anos de
trabalho informativo. Com o esforço
e colaboraçom de centos de pessoas
que tenhem contribuído a que o jor-
nalismo crítico e autogerido conta-se
o que consideramos que este país e
as suas classes populares precisamos
saber: Visibilizar a transformaçom
social, os agentes que intervenhem,
dar reconhecimento às protagonistas
quotidianas,  onde os meios das
grandes corporaçons ou dependen-
tes do financiamento governamental
nunca ponhem o foco. Também
apontar com claridade quais som as
estruturas de poder, ligaçons e res-
ponsabilidades que explicam o nosso
contexto. Abrir as janelas ao conhe-
cimento, para entender e poder
mudar a situaçom. 
As melhores propostas sempre som
coletivas, e compensamos a nossa
falta de solvência económica com
engenho, com trabalho militante,
com todas as maos possíveis. Con-

todo, depois de todos estes anos, a
“consolidaçom” do nosso periódico é
mui relativa: custa-nos chegar ao
feche de cada ediçom, nengumha
pessoa cobra dinheiro pola sua ativi-
dade –nem administraçom, nem jor-
nalistas, nem corretoras...–. O di-
nheiro que entra das subscriçons
gastamo-lo na imprensa, no aluguer
do local onde temos o escritório, nos
envios por correios, na assessoria
que gere as questons burocráticas...
E mal chega. Assim é que decidimos
também conta-lo, dizer que precisa-
mos de mais umha transfusom de
força coletiva. E como podes contri-
buir? Velaquí um decálogo para re-
forçar a imprensa crítica, e de passo,
a saúde de todos os movimentos so-
ciais que tenhem no Novas um órgao
de expressom e de análise, um meio
em defesa da língua deste país, es-
crita à internacional, sem dependên-
cias. O periódico para umha Galiza
mais diversa, mais justa e mais livre.
1. Subscreve! Som 35€ ao ano que
fazem a diferença.
2. Se já és subscritora, subscreve
umha amiga!

3. Se és jornalista ou comunicadora,
podes contatar connosco para publi-
car algum trabalho.
4. Se fazes fotografia ou ilustraçom,
podes falar-nos para incorporar-te à
equipa de imagem.
5. Se tés conhecimentos de língua e és
reintegracionista, podes incorporar-te
à equipa de correçom linguística.
6. Se tés conhecimentos de adminis-
traçom, economia ou gestom, tam-
bém podes dar umha mao!
7. Se tés conhecimentos de marke-
ting, publicidade e comunicaçom au-
diovisual, podes ajudar para dar um
pulo às nossas redes sociais e expan-
dir o projeto.
8. Se tés um pequeno negócio,
podes pôr a tua publicidade no
Novas da Galiza.
9. Se és usuária de redes sociais, par-
tilha os nossos conteúdos ‘online’.
10. Se nom encaixas em nengumha
das possibilidades anteriores: fala do
Novas. Difunde o projeto! 

conselho de redaçom /

“N
este juízo o que está baixo

acusaçom é o direito dos

galegos a participar em po-

lítica, e também a solidari-

zar-se com os perseguidos políticos”. Assim

começava a falar Ugio Caamanho no seu

alegato final, no passado 3 de novembro, na

quinta e derradeira sessom do juízo na Au-

diência Nacional espanhola, em Madri.

Nom puido acabar, “é difícil explicar a um

inquisidor em que consiste...” e aí o juiz in-

terrompeu “Retire-se”. Foi um feche expres-

sivo que uniu a inquisiçom, o franquismo e

o atual regime espanhol. Ugio é umha das

12 pessoas julgadas na operaçom Jaro, com

Afonso, Íria, ‘Cake’, Joám, ‘Muros’, Quique,

Salva, Óscar, Antom, Borxa e Sabela. Doze ativistas e duas or-

ganizaçons, Causa Galiza e Ceivar, cujo futuro está pendente

do que decidir o tribunal presidido por Alfonso de Guevara.

Mas para além das encausadas, umha sentença condenató-

ria pode marcar um novo cerco ainda mais estreito às liber-

dades civis dentro dum Estado que nos últimos anos tem an-

dado a deixar os marcos da democracia nos seus mínimos

históricos. A escusa de “terrorismo” ou apologia do terro-

rismo é a ferramenta jurídica perfeita para aplacar qualquer

dissidência e aplicar o direito penal do inimigo. O resumo

do juízo só deixa umha alternativa: absolviçom ou mais umha

volta de porca no já asfixiante regime do 78, que segue a

deixar à vista os nós com que Franco deixou todo atado. Ab-

solviçom ou ditadura. Esperemos, absolviçom.

galiza contrainfo
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D
esde as primeiras sema-

nas do confinamento os

sindicatos estám a viver

um alude de consultas e

denúncias: despedimentos, ERTE, fé-

rias forçadas, (im)possibilidades de

conciliaçom, centros de trabalho a pôr

em perigo a saúde das trabalhadoras...

Questons que mostram o panorama

que vem por diante e que se dam, ade-

mais, num cenário totalmente alheio

ao funcionamento natural do sindica-

lismo de base, o do distanciamento so-

cial, e que se acompanham de deci-

sons e de mudanças legislativas

continuadas.

Nas novas leis e decretos reconhece-

se que a atividade sindical fica fora das

limitaçons marcadas, mas fai-se de

forma o suficientemente ambígua

como para deixar dúvidas e, ademais,

num cenário geral de restriçons de

mobilidade e reuniom que complica,

por exemplo, a realizaçom de assem-

bleias nos centros de trabalho ou a

convocatória de mobilizaçons em que

nom se poda ou nom se queira con-

trolar a totalidade da assistência. Leva-

mos meses, por palavras de Pastora Fi-

ligrana, sendo testemunhas do

estreitamento do espaço público.

Em paralelo a isto, no meio da con-

fusom e da desinformaçom, foi-se as-

sentando o discurso da responsabili-

dade coletiva, de que todas estamos

juntas nisto e de que a solidariedade

nom é outra cousa que respeitar a lei.

No seu discurso de guerra quigérom

meter-nos na trincheira com a patro-

nal e pedírom-nos, em favor da recu-

peraçom económica, que apoiássemos

negócios sustentados durante anos na

exploraçom laboral.

E ainda que nós sabemos que nada

disso é real, agora mesmo opor-se ao

discurso dominante nom é tam sim-

ples como deveria, porque fôrom con-

seguindo que nos resignássemos à soi-

dade e, para além das restriçons

impostas pola legislaçom, temos que

fazer frente às limitaçons que nos im-

pomos nós próprias. E é que levamos

meses a viver com medo: à enfermi-

dade, a ficar desempregadas, a que nos

multem, à crise que vai vir… E foi ca-

lando em nós tamém a dúvida de se é

realmente responsável reunir-nos, des-

locar-nos, mobilizar-nos.

Talvez é hora de reinventar a açom

sindical, mas quiçá tamém é tempo de

lembrar o evidente: que as mudanças

só se conseguem com protesto e com

mobilizaçom social e que por vezes o

verdadeiramente responsável é a de-

sobediência. Porque quem está a pôr

em perigo a nossa saúde nom som as

pessoas que se reúnem e se mobilizam

para garantir direitos coletivos, mas

quem nos amoreia em fábricas ou em

escritórios para seguir a tirar lucro à

nossa conta.

Vivemos tempos de cortes de direi-

tos laborais e sociais, de reconfigura-

çom do mercado de trabalho, de pre-

carizaçom das nossas condiçons de

vida, de privatizaçom dos serviços pú-

blicos. Para poder frear todo isto, a ati-

vidade sindical é mais necessária do

que nunca. E o sindicalismo, se é útil,

só pode ser valente, porque implica

levar o conflito a espaços incómodos.

E é muito mais simples ser valentes se

estamos juntas.

No seu discurso
de guerra quigérom
meter-nos na
trincheira com
a patronal e
pedírom-nos,
em favor da
recuperaçom
económica,
que apoiássemos
negócios sustentados
durante anos na
exploraçom laboral

LAURA SOUSA

Laura Sousa é ativista sindical da ‘Central Unita-

ria de Traballadoras’.

Do sindicalismo e o medo

Levamos meses
a viver com medo:
à enfermidade, 
a ficar
desempregadas,
a que nos multem,
à crise que vai vir…
E foi calando em nós
tamém a dúvida de
se é realmente
responsável reunir-
nos, deslocar-nos,
mobilizar-nos

nicolás daniluk
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Q
uase ao mesmo tempo

que o gaseiro Maran Gas

Efessos, procedente de

Malabo (Guiné Equato-

rial), atracava o 8 de novembro no

peirao da Reganosa, no concelho de

Mugardos, Emilio Bruquetas, o seu di-

retor, comparecia no Parlamento da

Galiza ante a “Comisión non perma-

nente especial de estudo sobre a reac-

tivación económica, social e cultural

de  Galicia  pola  crise  da  covid-19”.

Umha planta regaseificadora que está

a funcionar sem licenças, depois de 5

sentenças do Tribunal Supremo na sua

contra, como tem denunciado pon-

tualmente o Comité Cidadán de

Emerxencia para a Ría de Ferrol.

Quase ao mesmo tempo que o seu

diretor realizava umha prédica am-

bientalista nessa comissom, a favor das

energias renováveis, das energias ver-

des, nas quais incluem intencional-

mente o metano, o gaseiro iniciava

umhas manobras de entrada na ria de

Ferrol que punham em perigo a vida

de milhares de pessoas que vivemos

na sua contorna, ao dirigir a sua proa

cara a umha regaseificadora que ache-

gou o passado exercício uns benefícios

de 16 milhons de euros ao Grupo To-

jeiro, de acordo com informaçons re-

colhidas por diferentes meios no pas-

sado dia 20 de agosto.

Quase ao mesmo tempo que a Rega-

nosa, para o processo de regaseifica-

çom, esteriliza com hipoclorito sódico

mais de 32,8 milhons de toneladas de

água da ria e a expulsa refrigerada, di-

minuindo a sua temperatura sobre uns

4,6ºC, no Parlamento Europeu e nos

gabinetes da Comissom Europeia, os

grupos do setor do gás estám a livrar

umha dura batalha para conseguir nom

ficar fora dos fundos de desenvolvi-

mento regional (FEDER) ou dos do

Mecanismo de Recuperaçom e Resi-

liência (RRF, polas suas siglas em in-

glês), manobra denunciada no mês de

outubro pola Rede Europeia de Ob-

servatórios de Corporaçons (ENCO,

polas suas siglas em inglês). Porque o

metano, principal componente do gás

natural liquefeito (GNL), combustível

fóssil, é responsável polo 25% do aque-

cimento do planeta, e mais letal para

o clima que o próprio CO₂, segundo
cifras divulgadas por Samuel Martín-

Sosa, Javier Andaluz Prieto e Nuria

Blázquez, membros de Ecologistas en Ac-

ción, num artigo publicado o 29 de ou-

tubro em eldiario.es.

A confusom, a desinformaçom e a

falta de peso político de organizaçons

que tenhem como prioridade na

agenda a luita contra a mudança cli-

mática, fai que a oportunidade de re-

formulaçom do modelo energético,

que nos deu como um agasalho

LUPE CES

O governo do gás

No Parlamento
Europeu e nos
gabinetes da
Comissom Europeia,
os grupos do setor
do gás estám a livrar
umha dura batalha
para conseguir nom
ficar fora dos fundos
de desenvolvimento
regional ou dos
do Mecanismo
de Recuperaçom
e Resiliência



novembro de 2020  novas 5

opiniom

compensatório a crise da covid-19,

vaia ser aproveitada polos lobbies do gás

para beneficiar-se da torta de milhons

de euros que vam ser repartidos para

a recuperaçom económica na UE.

O comité de especialistas que vem

acompanhando a Núñez Feijóo desde

o início da pandemia, do que fai parte

o diretor da Reganosa, foi elaborando

projetos nessa linha, e está mui pen-

dente das decisons que som tomadas

na Europa. Trata-se de projetos da

velha guarda das multinacionais que

operam na Galiza, como Citroën, In-

ditex ou Reganosa, ou o que é o

mesmo, a automoçom, o modelo têxtil

deslocalizado e o gás. No caso da Re-

ganosa, onde a Junta da Galiza junto

ao Grupo Tojeiro controlam o 85% da

regaseificadora e através das empresas

de serviços e investimentos confor-

mam umha multinacional –que man-

tém negócios em Malta, Alemanha,

Itália, Kuwait, Brasil, Chile, Canadá,

Gana e Moçambique, e que tem na

atualidade só umhas 125 pessoas no

seu quadro de pessoal–, começam a

ser conhecidos alguns traços desses

projetos que voltam apontar para o in-

terior da ria de Ferrol, nomeadamente

a eventual construçom dumha nova

planta para a produçom de hidrogénio

verde que contaria com apoio autonó-

mico e estatal, segundo informações

divulgadas recentemente por diferen-

tes meios.

Investimentos milionários que nada

tenhem a ver com a potenciaçom dos

nossos recursos naturais, com a de-

fensa dos nossos setores produtivos

tradicionais e do nosso meio am-

biente, linhas básicas que devera se-

guir qualquer política de “reconstru-

çom” pós-covid na Galiza. Mesmo

contabilizando a potência em criaçom

de emprego, dos diferentes modelos

energéticos, a aposta polo gás é a

menos rendível. Segundo os dados

fornecidos por membros de Ecologistas

en Acción no artigo antes referido, o

setor do gás gera em fabricaçom e

construçom 3,5 mil empregos por

cada milhom de euros investidos, en-

quanto a energia solar fotovoltaica

gera 8,5 mil e o setor da eficiência

energética 12 mil.

A  Uniom  Europeia  estabelece

seis  objetivos  ambientais e esclarece

que umha atividade pode ser conside-

rada ambientalmente sustentável se

contribui a qualquer um desses obje-

tivos sem danar significativamente

nengum dos outros:

1.  Atenuar a mudança climática

(evitar ou reduzir  as  emissons  de

gases de efeito estufa  ou  aumentar a

eliminaçom de gases de efeito estufa).

2.  Adaptaçom à mudança climática

(reduzir ou previr o impacto adverso

no clima atual ou futuro aguardado,

ou os riscos de dito impacto adverso).

3.  Uso sustentável e proteçom da

água e dos recursos marinhos.

4.  Transiçom para umha economia

circular (centrada na reutilizaçom e na

reciclagem de recursos)

5.  Prevençom e controlo da polui-

çom.

6.  Proteçom e restauraçom da bio-

diversidade e dos ecossistemas.

O  principio de “nom  prejudicar”

assegura que umha atividade econó-

mica que causa mais dano ao meio

ambiente do que benefícios nom pode

ser classificada como sustentável. As

atividades  ambientalmente sustentá-

veis também devem respeitar os direi-

tos humanos e laborais. A Comissom

Europeia está  a desenvolver critérios

técnicos para cada objetivo, que deve-

ram  estar prontos em  finais  de

2020, para a mitigaçom e a adaptaçom

à mudança climática, e finais de 2021

para o resto de objetivos. 

Qualquer projeto que inclua o me-

tano ou a tecnologia biocida que Rega-

nosa utiliza para a regaseificaçom, tam

destrutiva da biodiversidade e dos pos-

tos de trabalho na nossa ria, ou o seu

mesmo funcionamento, que pom em

perigo a vida das pessoas, nom cum-

prem com os requisitos de sustentabi-

lidade marcados pola UE, e portanto

nom seriam merecedores dos fundos

destinados à recuperaçom pós-covid.

Mas quem está acostumado a viver

acima da lei, gozando de impunidade,

pode pensar que desta também se li-

vrará, seja com projetos de carga de

combustível para navios (HUB), caso

de Reganosa, seja para a produçom de

hidrogénio utilizando eletricidade a

partir do gás  ou para a fabricaçom de

“metano sintético”, como defendem na

atualidade as principais agrupaçons do

setor, a Asociación Empresarial Eólica

e Sedigas – Asociación Española del

Gas, de que fazem parte empresas bem

conhecidas como Iberdrola, Endesa ou

Naturgy.

Lupe Ces participa no ‘Comité Cidadán para a

Defensa da Ría de Ferrol’.

Qualquer projeto
que inclua o metano
ou a tecnologia
biocida que Reganosa
utiliza para a
regaseificaçom,
ou o mesmo
funcionamento da
planta, nom cumprem
com os requisitos
de sustentabilidade
marcados pola UE
e nom seriam
merecedores dos
fundos destinados
à recuperaçom
pós-covid
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alcoa: um conflito que chega a juízo
INDÚSTRIA /

O
conflito de Alcoa tem

umha citaçom no Tribu-

nal Superior de Justiça

da Galiza (TSJG) o pró-

ximo 3 de dezembro. Neste dia terá

lugar o juízo sobre a demanda apre-

sentadas contra o despedimento cole-

tivo que a multinacional Alcoa pre-

tende aplicar na fábrica de alumínio

de Sam Cibrao e que afetaria mais de

quinhentos trabalhadores. 

Este novo encontro nos julgados

chega pouco depois da vista sobre as

medidas cautelares a tomar neste pro-

cesso que pode desembocar na nuli-

dade do ERE apresentado por Alcoa.

Na resoluçom desta vista, publicada

em 4 de novembro, o TSJG impedia a

paralisaçom das cubas de eletrólise

que pretendia a multinacional. Para o

comité de empresa, parar as cubas de

eletrólise suporia a morte da fábrica.

“O comprador –a británica Liberty

House, filial da GFG Alliance– quer

mercar a fábrica com as cubas funcio-

nando”, lembra José Antonio Zan, sin-

dicalista de CCOO e presidente do co-

mité de empresa.

Mas o revês que recebeu Alcoa

sobre as medidas cautelares nom sig-

nificou nengum tipo de mudança na

estratégia da multinacional. Alcoa de-

cidia recorrer a resoluçom judicial

sobre a paralisaçom das cubas e man-

ter a sua negativa a vender a fábrica

de Sam Cibrao ou a qualquer tipo de

saída negociada do conflito na última

reuniom da mesa multilateral. 

A multinacional fazia ouvidos sur-

dos também à proposta de negocia-

çom de comité de empresa, que ofe-

recia paralisar a greve indefinida em

curso caso de Alcoa negociar. Os tra-

balhadores exigiam que as suas exi-

gências fossem escuitadas polo presi-

dente da multinacional, Roy Harvey,

quem no seu momento foi diretor da

planta de Sam Cibrao. “Aguarda-

Para José Antonio
Zan, presidente do
comité de empresa,
"os juízes nom som
quem tenhem que
resolver este
problema. É um
problema industrial”

redaçom
conselho@novas.gal

pepa losada
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mos que tenha consideraçom com

quem no seu dia fôrom os seus com-

panheiros de trabalho e com toda a

comarca que tam bem lhe acolheu”,

exprimia Zan. O comité de empresa

assegura que a atual greve indefinida

está a causar perdas de uns 50 milhons

de euros cada mês à Alcoa. 

Procurar umha soluçom política
Para o presidente do comité de em-

presa, o ideal seria a soluçom do con-

flito nom passar polos julgados. “Os

juízes nom som quem tenhem que re-

solver este problema. É um problema

industrial, é um problema em que

umha multinacional quer pisar dous

governos -autonómico e estatal-, e

som os governos os que tenhem que

marcar umha política industrial. Se

este sector é estratégico terám que de-

fendê-lo”, afirma Zan. “Há que ter

umha decisom política, e se Alcoa

nom quer sentar para negociar, in-

tervi-la”, acrescenta. 

Segundo denuncia o comité, Alcoa

está a agir de má-fé com o encerra-

mento da fábrica de alumínio e o pro-

cesso de despedimento coletivo. “O

ERE está baseado em mentiras”,

expom Zan. Assim, salienta que o preço

do alumínio está à alça e que “subiu uns

400 dólares desde que eles começárom

o processo até hoje”. Critica que a em-

presa argumente que exista umha so-

brecapacidade do mercado, “é lógico

que o digam quando som eles que a

criam introduzindo no estado espanhol

alumínio que mercam na China e em

outros lugares”. Por último, o presi-

dente do comité também desacredita

que a multinacional nom poda conse-

guir um melhor preço energético. 

Os planos de Alcoa passam por fe-

char a fábrica de alumínio de Sam Ci-

brao mas deixar ativa a de alúmina, no

mesmo complexo. Porém, desde o co-

mité também desconfiam sobre se

esses som os planos verdadeiros da

multinacional. “Um dos problemas

mais graves que havia para a venda era

que o comprador queria que lhe asse-

gurassem o serviço de alúmina durante

mais de cinco anos. Pediam mesmo

durante vinte anos, e Alcoa nom que-

ria. Alcoa nom assinava nada que pas-

sasse dos cinco anos, polo que já se vê

a intençom que tenhem”, expom Zan. 

Para este sindicalista, o sector do

alumínio é um sector com futuro, o

que viria demonstrado pola suba dos

preços deste metal nas últimas sema-

nas nos mercados. “É o metal do fu-

turo. É 99% reciclável e é o que vem

substituir o plástico”, salienta. No re-

ferido à transiçom energética, acha

que será necessário produzir com ele-

tricidade gerada por fontes renováveis

e salienta que nesse processo teria um

papel importante o hidrogénio. 

Capital risco na Corunha
A última mesa multilateral de negocia-

çons sobre o futuro de Sam Cibrao -em

que participam Alcoa, os governos au-

tonómico e estatal e as centrais sindi-

cais- tivo lugar no dia 16 de novembro

e nom supujo nengum tipo de avanço

para solucionar o conflito. Num comu-

nicado de imprensa após a junta, o se-

cretário geral da CIG, Paulo Carril assi-

nalava que “a saída está na

nacionalizaçom da planta, mediante

umha expropiaçom ou outra fórmula, e

tem que fazer-se efetiva antes de 31 de

março, que é o prazo limite marcado

pola própria empresa para executar os

despedimentos e a parada das cubas”.

Carril advertia também que nom iam

consentir que se repita o que está a

acontecer nas fábricas da Corunha e

Avilês, que foram propriedade de

Alcoa. Em 2019 estas duas fábricas pas-

sárom a maos do grupo suíço Parter,

que se comprometia a manter o em-

prego durante dous anos e garantir a

viabilidade da produçom de alumínio.

Porém, Parter vendeu 75% das suas

açons ao fundo de capital de risco

Riesgo, o que motivou que recente-

mente os trabalhadores apresentassem

denúncia por delitos como estafa, apro-

priaçom indevida, insolvência punível,

delitos contra a segurança dos trabalha-

dores e pertença a grupo criminal. 

Sergio Mosquera é secretário na

seçom sindical da CIG da planta da

Corunha, que leva atualmente o nome

de Alu Ibérica. Mosquera resume a si-

tuaçom atual na fábrica: “O 80% da

plantilha nom tem trabalho efetivo e

os investimentos que anunciam nom

se produzem na fábrica. Nom investí-

rom nem um só euro”. “De feito, co-

meçárom a vender matérias primas

que seriam necessárias para um futuro

processo de arranque das séries”,

acrescenta Mosquera. 

Ademais, segundo denuncia Mos-

quera, estariam produzindo-se incum-

primentos do convénio coletivo, como

demoras no cobro do salário que nunca

aconteceram, e mesmo assédio e difi-

culdades para o desenvolvimento da

atividade sindical dentro da empresa. 

Este sindicalista responsabiliza

Alcoa da atual situaçom, por ter-se

comprometido a procurar um sócio

solvente que continuasse com o pro-

jeto industrial. Mas também à Junta da

Galiza e o governo estatal: “Avalárom

a venda de Alcoa a Parter e desde que

se produziu a venda entre Parter e

Riesgo as administraçons praticamente

desaparecérom. Levamos mais de qua-

tro meses a aguardar por umha reu-

niom com o Ministério de Indústria”,

denuncia Mosquera.

Os planos de Alcoa
passam por fechar a
fábrica de alumínio
de Sam Cibrao mas
deixar ativa a de
alúmina. Porém,
desde o comité
desconfiam:
“Um dos problemas
mais graves que
havia para a venda
era que o comprador
queria que lhe
assegurassem o
serviço de alúmina
durante mais de
cinco anos. Pediam
mesmo durante vinte
anos, e Alcoa nom
queria”

xaime ramallal
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E
ntre polícias e togas aparece

umha mulher com um lote

de fólios, solícita. 

–Desculpem. Tenhem que

despejar a sala até o juiz entrar e de-

clarar pública a sessom.

Os acusados e as acusadas permane-

cem sentadas e guardam distância de

duas cadeiras entre elas, distância social

num juízo em tempos da covid. Quatro

polícias, um em cada esquina, rodeiam-

nos. O fiscal e os advogados defensores

estám diante, aos lados, em cubículos

separados por biombos de cristal.

Diante, a presidência, que demora. 

O espaço mais amplo da sala é um

retángulo vazio que separa o tribunal

do banco dos acusados, com os letra-

dos das partes aos lados. Esse vazio é

o muro que media entre a Justiça e os

súbditos, permanentemente suspeito-

sos de conspiraçom contra as bases do

Estado. A Justiça é esse guardiám à

entrada do castelo.

Entram duas mulheres togadas que

escoltam um homem togado miúdo e

corcovado que quase desaparece de-

trás do estrado ao sentar e o que per-

manece é umha testa longa e maos

longas entre as pontilhas das mangas.

O temido juiz Guevara.

Volta a funcionária, solícita. 

–O público pode ir entrando.

Som as dez e vinte da manhá dumha

segunda-feira seca e fria, menos fria do

que costuma ser o outono castelhano,

num polígono de Sam Fernando de

Henares (Madri) num prédio chato

agochado numha parcela entre naves

abandonadas e fincas a monte. Quase

sem tráfego. Onde as acusadas e os

acusados chegam a pé num passeio rá-

pido desde Torrejón de Ardoz, confi-

nado estes dias como toda a área da ca-

pital do Estado. Em Torrejón a

Justiça agressiva num Estado débil

A vista de outubro
é o segundo
ato dumha
representaçom
que começou em
2015, quando a
Guarda Civil detivo
nove pessoas na
Galiza no que
batizárom como
‘Operaçom Jaro’

erik dobaño
coletivo amanhecer

CRÓNICA /

Indefensom e manipulaçom marcam o juízo a doce independentistas que enfrentam 12 anos de cárcere
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gente move-se às presas para colher

o trem cara a algum ponto da cidade,

os hotéis som baratos e ninguém sabe

que no polígono do lado num edifico

grisalho meio escondido tem lugar

umha representaçom política da luita

entre o poder e a dissidência.

O público som quatro ativistas que

percorrérom de carro a noite anterior

mais de seiscentos quilómetros desde

a Galiza.

O cenário é a Audiência Nacional.

O final está escrito
O final do juízo está escrito, dim os

acusados [mas nom podemos informar

dele porque quando se escrevem estas

linhas a sentença ainda nom é pu-

blica]. Em realidade, a vista que co-

meça essa segunda-feira de meados de

outubro é o segundo ato dumha repre-

sentaçom que começou em 2015,

quando a Guarda Civil detivo nove

pessoas na Galiza no que baptizárom

como ‘operaçom Jaro’ e os meios mas-

sivos explicárom que se tratava dumha

redada contra a estrutura política dum

grupo terrorista denominado Resis-

tência Galega, que nascera administra-

tivamente dous anos antes quando o

juiz Guevara ditou sentença num pro-

cesso contra independentistas galegos. 

Na Jaro aparecem como investigados

sete membros de Causa Galiza e duas

ativistas vinculadas ao independen-

tismo galego. Detenhem-nos, trasla-

dam-nos a Madri, som interrogados na

Audiência Nacional e ficam pendentes

de juízo. Dous anos depois, em 2017,

a Guarda Civil detém outras três pes-

soas, ativistas de Ceivar. Detenhem-

nos, trasladam-nos a Compostela, mas

nom os interrogam. Uns meses antes

do juízo, os doce conhecem as penas

que enfrentam: petiçons de cadeia de

até 12 anos, multas e inabilitaçom civil

por enaltecimento do terrorismo e or-

ganizaçom criminal para cometer o de-

lito de enaltecimento. 

Na Galiza desata-se umha vaga de

solidariedade sem precedentes mais

insuficiente para influir na opiniom

pública. Os advogados advertem que

o tribunal que julgará o caso é um tri-

bunal de exceçom herdeiro do TOP

que se consolidou como martelo con-

tra ETA e que opera com um método

invariável para construir o objeto in-

vestigado, pré-julgado e empacotado

para sentença condenatória. Umha ló-

gica implacável. Inquisiçom.

assim acaba o segundo ato
–“Retírese!”, brama a voz de Guevara

desde detrás das pontilhas.

Ugio Caamanho (acusado nº 10)

acaba de pronunciar um adjetivo proi-

bido no castelo da Justiça espanhola.

O fiscal pedira para ele, ex-preso, no

banco como membro de Ceivar, 12

anos de prisom por “integraçom em

organizaçom criminal” e “quatro deli-

tos de enaltecimento do terrorismo”.

As provas: ter participado em quatro

recebimentos a presos (2008, 2011 –o

seu próprio recebimento–, 2012 e

2017) e estar em possessom de docu-

mentos como borradores de comuni-

cados, cartas a jornais e missivas de

presos, “incautos” pola Guarda Civil.

Na quinta e última sessom da vista,

Caamanho tomou a palavra para se de-

fender. “Neste juízo o que está baixo

acusaçom é o direito dos galegos a par-

ticiparem em política, e também a so-

lidarizar-se com os perseguidos políti-

cos...”, começou. “É difícil explicar a

um inquisidor em que consiste a...”

–“Retírese!”, bramou a voz detrás

das pontilhas. Visto para sentença.

Isso sucedeu na terça-feira 3 de no-

vembro, quinze dias depois da pri-

meira sessom do juízo. Foi um feche

expressivo que uniu numha linha do

tempo a Inquisiçom com o fran-

quismo e a democracia vigiada. 

Quinze dias antes, aquela segunda-

feira seca e fría, umha hora antes de

que a Audiência Nacional abri-se as

portas do tribunal, os acusados, no

passeio e perante a polícia nada solí-

cita, o acusado nº 3 (petiçom de 12

anos por ter participado em recebi-

mentos a presos, num deles dixo – se-

gundo o escrito de acusaçon: “A luita

continua”, isso foi em 2009, e em

2010 também falou, e no recebimento

de Ugio em 2011 sublinhou –segundo

a acusaçom– o compromisso daquele,

e em 2012 também se expressou no

de H. N., e também lhe fôrom incau-

tados papeis e manifestos sobre os que

a Guarda Civil aplicou o método que

aparentemente consiste numha leitura

entre linhas para inferir desejos de ata-

car as bases do Estado), Óscar, fuma

inquieto e nom perde a esperança. “O

final está escrito, sim, mas...”.

Contra o inevitável
Contra o inevitável final rebelam-se os

acusados e as acusadas. Rebela-se

Joám Peres Lourenço, militante de

Causa Galiza, acusado nº 1 com penas

de 12 anos apontados quatro delitos

de enaltecimento por participar em

atos, etc., que nas semanas previas ao

juízo e nas semanas posteriores fala

nos meios que querem escuitar e sus-

tém a tese de que eles som vítimas

dum tribunal que se especializou em

reprimir um terrorismo que já se apa-

gou e agora persegue um fantasma.

Joám di num bar dum hotel de

Os advogados
advertem que
o tribunal que
julgará o caso
é um tribunal de
exceçom herdeiro
do TOP que se
consolidou como
martelo contra ETA 

Na última sessom,
Caamanho tomou
a palavra para se
defender. “Neste
juízo o que está
baixo acusaçom é
o direito dos galegos
a participarem em
política, e também
a solidarizar-se com
os perseguidos
políticos...”,
começou
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Torrejón a segunda ou terceira tarde

do juízo, um bar sem café polas restri-

çons, com o móbil apagado porque está

até arriba do whatsapp, em roupa de

desporto porque está canso, porque as

tardes som frias e todas iguais em me-

tade dum juízo longe da casa e depois

de carregar anos com umha ameaça

que espanta, di que desde que ETA

abandonou as armas os tribunais espa-

nhóis ditam mais sentenças de enalte-

cimento do terrorismo que nunca. E

pensa que a eles lhes estám a aplicar a

teoria do “entorno”, o método que

constrói objetos empacotados para a

condena e a reproduçom. 

Peres Lourenço tomará a palavra na

quinta-feira, ao remate da quarta ses-

som, para dizer que seja qual for a

sentença eles continuarám a trabalhar

pola independência da Galiza como

patriotas galegos. 

–“Basta de mitins políticos”, inter-

rompe o juiz Guevara com enfado,

após quatro sessons a escuitar paciente

as testemunhas do fiscal fazer juízos

políticos para tratar de incriminar os

independentistas galegos, num delito

de enaltecimento e noutro de organi-

zaçom criminal, e de passo ilegalizar

Causa Galiza e Ceivar. Apontando

como evidencia, de nom se sabe moi

bem o quê, “a multimilitância”, um

conceito inventando para explicar o

tribunal que os súbditos som mais pe-

rigosos canto mais ativos. Ou o con-

ceito de “independentismo radical”,

para carregar com um prejuízo umha

opçom política tam lexítima como

outra qualquer. Ou chegar ao delírio

–consentido pola voz togada detrás

das pontilhas– de manter que um

rapaz que fai pintadas no muro dum

banco, com um pouco de financia-

mento, o que faria seria pôr umha

bomba... E isso dixo o chefe da inves-

tigaçom da Guarda Civil diante da Au-

diência Nacional e nem ao juiz nem

ao fiscal lhes pareceu anormal porque

esse é exatamente o ponto de vista

desde o que se julga a dissidência no

Estado espanhol. Brais González, um

dos advogados da defensa, resumiu-no

numha fórmula o último dia: “pin-

tada+financiamento=bombas”. Ergo,

terrorismo. O terrorismo incipiente

num bote de pintura, num tweet, num

rascunho dumha proclama política.

Assim nom há defensa possível. O

final está escrito e Guevara só tem de

botar umha assinatura.

O único que lhes resta
O direito a rebelar-se é o único que

lhes resta às acusadas e aos acusados

antes de entrarem na sala, enquanto

botam um cigarro acompanhados por

um deputado do BNG e umha sena-

dora de Bildu, defendidos mais tarde

polos testemunhos de Vence e Lobeira,

líderes do nacionalismo galego, e de-

fendidos polos testemunhos de histo-

riadores que participárom nesses mes-

mos atos polos que os

independentistas sentam na segunda,

terça, quarta e quinta-feira, um outono

seco e menos frio do que outros outo-

nos a centos de quilómetros da casa,

rodeados de polícias e escuitando o

serviço de inteligência da Guarda Civil

cuspir argumentos dignos de ‘Morta-

delo e Filemón’, atos em que os histo-

riadores falárom de cousas parecidas,

do que acontece na Galiza hoje, o ano

passado, a década passada e os séculos

passados, que há gente, pouca, arredis-

tas desde Fuco Gómez, que o fôrom

Celso Emilio e Luís Soto, e som Joám,

Irinha, Antom, Borja, Óscar, Ugio,

Afonso, Henrique... homens e mulhe-

res que pensam hoje, honestamente,

que a liberdade está na independência

do país e que a independência é umha

causa justa e mesmo pensam que há

cousas que estám dispostos a sacrificar

por essa causa.

Pensar nom é delito, e contra a per-

seguiçom do pensamento há que rebe-

lar-se ou morrer... porque assumir o si-

lêncio é umha morte civil, e de

silêncios em longas noites de pedra sa-

bemos muito no país, como contam os

historiadores que nom fôrom detidos

nem acusados nem sentam no banco

nem precisam vagas de solidariedade

imensas e indignadas para parar esta

barbárie, o novo rosto da barbárie, que

se parece muito com os anteriores, in-

quisidores, fascistas e assassinos nor-

malizados nesta democracia vigiada.

a batalha sempre é tática
A batalha nestes campos sempre é tá-

tica. Ugio e o seu defensor, Brais Gon-

zález, colhêrom com o pé trocado o

fiscal no primeiro dia. Ugio decidiu

responder as perguntas do fiscal e o fis-

cal nom sabia quais perguntas lhe

fazer. Assim que o acusado conduziu

o interrogatório e deixou em evidência

o interrogador. “Ceivar nom admite

que exista umha organizaçom armada

na Galiza chamada Resistência Ga-

lega”, tivo ocasiom de responder Caa-

manho em duas ocasions. “Em Ceivar

nom fazemos avaliaçons sobre a acusa-

çom que pesa sobre as pessoas presas

com as que nos solidarizamos”, assina-

lou, e precisou, “o que defendemos

som os direitos que lhes som negados

às presas e aos presos, defendemos

presos políticos, sindicalistas... defen-

demo-nos a nós mesmos [em referên-

cia aos doze que sentavam no banco]

porque hoje mesmo estivemos a de-

nunciar que este é um juízo político”.

Guevara deu por rematada a pri-

meira sessom nesse ponto para dar ao

fiscal a oportunidade de preparar me-

lhor o ataque.

“Basta de mitins
políticos”,
interrompe o juiz
Guevara com enfado
na intervençom de
Peres Lourenço,
após quatro sessons
a escuitar paciente
as testemunhas do
fiscal fazer juízos
políticos para tratar
de incriminar os
independentistas
galegos
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O segundo dia começou a fun-

cionar o aparato mediático. Os acusa-

dos almorçárom nos hotéis de Torre-

jón com as crónicas da prensa galega.

“Al banquillo por apoyar a Resistencia Ga-

lega”, titulou o Faro de Vigo avançando

a sentença. E La Voz informava de que

“los acusados de enaltecer a Resistencia Ga-

lega alegan que organizaban sin jefes sus actos

propagandísticos” acrescentava a nova a

propósito dum “material intervenido en

un depósito logístico de Resistencia Galega”,

em Coimbra. Demasiado grosseiro em

tempos de Twitter e Facebook.

O discurso final do fiscal, o quarto

dia, foi igual de grosseiro. Começou

citando a causa contra La Insurgencia

como argumento de autoridade.

“Fôrom declarados culpáveis o autor

da música, o da letra, os intérpretes,

os encarregados da gravaçom, a pessoa

que realizou o logo e as que difundí-

rom a peça através de internet. Consi-

derou-se responsável a todo aquele

que participou na organizaçom do ato

em que se proferírom as expressons”.

Por que nom detiverom logo todos

aqueles que participárom nos atos

polos que doze pessoas sentam no

banco? Perguntárom com insistência

as defensas. Se eram atos públicos, co-

municados, consentidos, mesmo vigia-

dos pola polícia, e nunca se suspendé-

rom nem dérom lugar a sançons nem

a atuaçom das forças e corpos de se-

gurança, por que se julgam agora?

A única explicaçom possível é a que

nom se admitiu. O juiz nom admitiu as

defensas qualificarem a investigaçom

como prospetiva, ou “sair de pesca a

ver que cai”. E o que caiu fôrom docu-

mentos, publicaçons, tweets, fotografias

de felicitaçons de aniversários, faixas,

cartas entre amigos, discursos políti-

cos... que os investigadores tinham que

editar e ordenar para chegarem a cons-

truir o discurso do “entorno”, “multi-

militante” e “enaltecedor” e meter pre-

sas doze pessoas que nom se agocham

porque mantenhem posiçons políticas

lícitas numha democracia real. 

Umha explicaçom verosímil
O advogado dos nove militantes de

Causa Galiza, Manuel Chao, dixo na

sua defensa final: “Na nossa sociedade

nom tem sentido um modelo de demo-

cracia militante. O próprio Constitucio-

nal di que em política é legítimo dis-

crepar do ordenamento e da constitu-

çom, com o limite dos bens ou direitos

relevantes... Pois digam-me quais bens

ou direitos com relevância constitucio-

nal fôrom agredidos nesses atos de ce-

lebraçom do Dia da Galiza Comba-

tente ou nos recebimentos a presos?

Nengum. Os relatos históricos nom se

mudam eliminando a dissidência polí-

tica. Pense o que pensar, a Fiscalia

tinha de ter desligado a causa da polí-

tica. Causa Galiza defende a autodeter-

minaçom. Espanha tem subscrito um

pacto internacional em que se contem-

pla esse direito. Causa Galiza tem

umha ideologia pacífica, mas a Fiscalia

parece que busca umha sentença exem-

plarizante, lançar umha mensagem à

sociedade para suprimir certas ideolo-

gias. Por que nom deixamos que inter-

venha antes o direito administrativo?

Se os atos estavam legitimados e se ve-

nhem celebrando com continuidade,

por que durante vinte e cinco anos

nom houvo multas e fôrom legais?

Deixárom de sê-lo em 2014 e 2015?

Os Estados fortes e consolidados nom

perdem o tempo nestas cousas”.

O advogado dos
nove militantes de
Causa Galiza,
Manuel Chao, dixo
na sua defensa final:
“O próprio
Constitucional di
que em política é
legítimo discrepar do
ordenamento e da
constituçom, com o
limite dos bens ou
direitos relevantes,
Pois digam-me
quais bens ou
direitos
com relevância
constitucional
fôrom agredidos
nesses atos de
celebraçom?”
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O futuro do independentismo galego
nas maos do juiz Guevara

N
om é a primeira vez que

Audiência Nacional

julga independentistas

galegos, mas o juiz Gue-

vara tem nas suas maos o futuro de

duas organizaçons chaves no indepen-

dentismo, a política e a antirrepressiva.

Se a sentença do magistrado é conde-

natória, as organizaçons Ceivar e

Causa Galiza podem ser ilegalizadas e

o independentismo veria-se na obriga

de reestruturar-se. À margem de que

a realizaçom de atos públicos como re-

cebimentos às presas e presos galegos

ou atos como a celebraçom do ‘Dia da

Galiza Combatente’ seriam apagados

das ruas do país.

O tribunal espanhol acusa por pri-

meira vez na história do independen-

tismo militantes das duas organizaçons

de “enaltecimento”, o que sentaria um

precedente e que compromete seria-

mente o futuro político deste espaço.

O veterano magistrado, presidente

da Seçom terceira da Audiência Na-

cional, é conhecido no mundo dos

Tribunais pola sua maneira de ser, re-

lativamente controvertida. O seu ca-

rácter intolerante e as suas más formas

saírom a reluzir os dias do juízo ao in-

dependentismo galego, onde se jul-

gava as doze pessoas detidas nas ope-

raçons Jaro I e Jaro II.

Comentários impertinentes, broncas

aos advogados, saídas de tom e até

berros som habituais nas sessons pre-

sididas por ele, e o juízo serviu para

dar um olho todo o repertório duns

dos juízes mais polémicos da Audiên-

cia Nacional.

Alfonso Guevara, filho do magis-

trado Bienvenido Guevara, forma

parte também da Associaçom Profis-

sional da Magistratura (APM) e ainda

que de talante conservador, alguns di-

rigentes do PP coma Federico Trillo e

o ex-secretário de Estado de Justiça

também do PP, Ignacio Astarloa, pe-

dírom a sua cabeça no seu momento.

Há cinco anos numha entrevista dei-

xava às claras a sua atuaçom diante de

pressons: “Sabem que se recibo qual-

quer chamada ou pressom amanhá sai

publicado na imprensa”.

As pessoas que trabalham com ele

na Audiência Nacional também tivé-

rom que aturar  os seus berros e más

maneiras, mesmo companheiras suas

durante algum juízo vírom-se com a

cara tapada  polas maos durante mais

de três horas, avergonhadas polo seu

comportamento.

Os juízos que ele preside adquirem

muitas vezes mais relevância mediá-

tica polo seu papel protagonista. É o

caso do juízo dos atentados das Ram-

blas e Cambrils que se está a celebrar

estas semanas em Madri.

Neste juízo, mais mediático, tam-

pouco calou e espetou-lhe ao depu-

tado Joan Alonso Cuevillas –que re-

presenta um pai que perdeu o seu

filho de 3 anos nas Ramblas, mas é co-

nhecido publicamente por ser o avo-

gado de Puigdemont–: “Si ahora es moda

no respetar las instituciones, aquí se respetan”.

Ao mesmo tempo que advertiu que

estudará denunciá-lo ao Colégio de

O veterano
magistrado,
presidente da
Seçom terceira da
Audiência Nacional,
é conhecido no
mundo dos tribunais
pola sua carácter
controvertido

maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

Conhecido pelo suas más formas dentro e fora dos tribunais este magistrado determinará o rumo das
organizaçons Causa Galiza e Ceivar nos próximos anos
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Advogados por um comentário

com retranca em que agradecia a sua

amabilidade.

No mundo dos tribunais é conhe-

cido por ser um magistrado controver-

tido, nos juízos costuma ter incidentes

e ao longo da sua carreira  acumula

centos de queixas por parte de advo-

gados e acusaçons.

Nas suas quatro décadas de carreira,

o magistrado Guevara intervéu nal-

guns dos procedimentos mais impor-

tantes dos último anos no Estado es-

panhol. Também formou parte do

tribunal do macroprocesso contra os

atentados do 11M junto com o seu co-

lega Javier Gómez Bermúdez, com

quem mantém ao longo dos anos

umha relaçom de tensom e foi presi-

dente do tribunal que julgou a açom

de ETA na T4.

Estudou Direito na universidade

privada e católica CEU San Pablo, e

com 22 anos tirava as oposiçons logo

ao rematar a carreira. Em 1985 con-

verte-se em titular do julgado número

22 de Madri e ali ordena a detençom

de Pedro J. Ramírez, quando dirigia o

Diario 16 por injúrias a outro jorna-

lista, Jimmy Gimenez-Arnau. Depois

passa a presidir a seçom terceira da

Audiência de Madri e mais tarde salta

para a Audiência Nacional, segundo

palavras suas “estava farto de drogas,

roubos e alcoolemias”.

Aqui preside a Seçom Terceira e

tentou até em três ocasions tornar-se

presidente da sala do penal, sem su-

cesso. A última vez disputou-lhe o

posto o agora Ministro de Interior do

estado espanhol, Grande- Marlaska.

Segundo as suas próprias palavras, “o

carácter nom o ajuda”.

Nas suas quatro
décadas de carreira,
o magistrado
Guevara intervéu
nalguns dos
procedimentos mais
importantes dos
último anos no
Estado espanhol

Macrooperaçons mediáticas
e ilegalizaçons, as fórmulas
da Audiência Nacional

N
om é esta a primeira tentativa da Au-

diência Nacional de ilegalizar organiza-

çons políticas galegas. Em 2005  mili-

tantes da Assembleia da Mocidade

Independentista (AMI) e outros militantes da es-

querda independentista eram detidos durante três

dias pola Guada Civil numha macrooperaçom auto-

rizada polo juiz Santiago Pedraz e levados à Audiên-

cia Nacional onde se negárom a declarar. Metralha-

doras em mao e encapuçados despregavam-se pelas

ruas das principais cidades da Galiza emulando as

detençons que tinham lugar daquela no País Basco.

Estes militantes eram acusados de associaçom ilí-

cita e enaltecimento do terrorismo, ademais de danos

e alteraçom da ordem pública, os cargos em que se

sustentava a tal operaçom eram similares aos que lhe

imputam agora a Causa Galiza e Ceivar. Também

guardam muitas similitudes com os que no seu mo-

mento a esquerda abertzale enfrentava as suas diver-

sas ilegalizaçons e a perseguiçom das diferentes or-

ganizaçons juvenis (Jarrai, Haika ou Segui), de 2004

em diante. Esta é sempre a fórmula escolhida pola

Audiência Nacional para apagar das ruas e da repre-

sentaçom política as organizaçons independentistas

que leva ao conhecido: “Todo é ETA”, ou no caso da

Galiza as vinculaçons permanentes do independen-

tismo com Resistência Galega.

As militantes de AMI eram postas naquela altura

em liberdade tendo que assinar cada 15 dias nos jul-

gados. Três anos mais tarde a causa ficava arquivada,

mas a operçom supujo o desgaste da organizaçom ju-

venil e anos mais tarde, em 2014, a organizaçom via-

se obrigada a dissolver-se. 

Este foi o primeiro intento de ilegalizaçom do in-

dependentismo galego organizado e ainda que juri-

dicamente a causa nom tivo muito percurso, a orga-

nizaçom ficou mermada.  A repressom funciona e

tanto a Guarda Civil encarregada de encenar essa re-

pressom como a Audiência Nacional som conscien-

tes do efeito destas acusaçons e das suas operaçons.

Mas a de agora é a primeira vez que organizaçons

políticas galegas som levadas a juízo, e a sentença que

derive do mesmo determinará o devir do indepen-

dentismo galego.

O magistrado Alfonso Guevara saindo da Audiencia Nacional.
juan manuel prats
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O que notastes nos encontros
que conseguírom realizar-se?
Estamos notando um importante acol-

himento, tanto no qualitativo, como

no quantitativo. Há achegamento de

pessoas do BNG e da CIG, que som

as nossas referências no sindical e na

estrutura política, mas também alheias

a elas e que se venhem achegando a

este processo. Acho que umha das

cousas mais positivas deste é a gera-

çom de espaços de debate que a dia

de hoje quase nom existem no con-

junto do nacionalismo. Já nos aperce-

bêramos no desenvolvimento de

umha série de jornadas abertas em di-

ferentes regions do país no último tri-

mestre de 2019, e que culminárom no

passado mês de janeiro com umhas

jornadas nacionais. Essa geraçom de

pontos de encontro e de debate entre

pessoas que participam de diversos

ámbitos de atuaçom, tanto no social

como no político, é umha das cousas

que podemos colocar como um dos

pontos mais significativos. 

Nessas jornadas abertas que
mais necessidades detetastes
no campo soberanista? 
Se nos isolamos de organizaçons das

que podamos participar, como é no

nosso caso o BNG, há um processo

que semelha que é de permanente re-

construçom, com diferentes propostas

e alternativas. De algumha maneira

transladou-se neste processo a necessi-

dade de espaços em que podamos de-

bater e construir esse processo. De-

pois, fundamentalmente, a necessidade

de recuperar a militância e criar estru-

tura social.

O que vos levou ao MGS dar um
passo atrás e rematar umha
etapa?
Mais do que um passo atrás, conside-

ramo-lo como um passo adiante. Che-

gar a conclusom de que é necessário

construir umha nova ferramenta polí-

tica nom é negativo e fazemo-lo para

alargar o espaço político que vimos

ocupando. Somos umha organizaçom

que foi determinante no devir do

BNG após a Assembleia Nacional de

Ámio, mas é certo que os momentos

fôrom mudando.

A dinámica de participaçom organi-

zativa é umha das mudanças que cons-

tatamos, e entendemos que nom nos

acontece só a nós. Achamos que so-

cialmente a participaçom e a organi-

zaçom militante como a conheciamos

está a perder-se e ao lado disso há

umha forte dependência das redes so-

ciais. Passamos de organizar-nos de un

jeito físico a organizar-nos de jeito vir-

tual, com os seus prós e contras.

Acho que a utilizaçom das redes so-

ciais deve partir de premissas em base

às quais essas redes sejam úteis para

nós e nom à inversa. Um exemplo que

acho que é claro para identificar isto

é o surgimento e o devir da organiza-

çom política que pretendeu ser o nú-

cleo organizativo da esquerda e que

estivo jogando no nosso país com o

soberanismo desde 2012 até a atuali-

dade. Foi um tipo de organizaçom

que se centrou nas redes e nom em es-

tabelecer estruturas sociais, ficando

dependentes portanto do que o poder

determinasse em cada momento.

N
a sua assembleia nacional
de setembro, o Movimento
Galego ao Socialismo

(MGS) anunciava o início de um processo para a criaçom de umha
nova organizaçom política cujo objetivo será reforçar o espaço in-
dependentista, socialista e feminista no soberanismo. Esta deci-

som vinha precedida de umha série de debates polo país arredor
dos desafios futuros do soberanismo. O novo processo foi bati-
zado como ‘Somarmos forças pola ruptura’ e está a organizar en-
contros abertos polas comarcas do país. Porém, o desenvolvi-
mento desta fase está a ver-se afetada polas restriçons
relacionadas com a pandemia da Covid19.

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

“Há que recuperar militância
e criar estrutura social”

anxo
Noceda
do Movimento
Galego ao
Socialismo

pablo santiago

“Umha das cousas
positivas deste
processo é
a geraçom de
espaços de debate,
que eram quase
inexistentes no
conjunto do
nacionalismo”
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Também no nacionalismo dos pri-

meiros 2000, com o que se deu em

chamar ‘quintanismo’, houvo umha

perda de perspetiva. Nom se quijo es-

truturar a sociedade e passou-se a de-

pender, por exemplo, dos meios de

comunicaçom.

Sobre a crise de valores militan-
tes que apontas, que comporta-
mentos novos percebedes na
militância e como achades que
tem que ser um modelo organi-
zativo flexível?
Além de constatar essa flexibilizaçom

da militância, há outro problema,

tanto para nós como para qualquer or-

ganizaçom. Às vezes tende-se a orga-

nizar o trabalho contando com que

pode haver uns mil militantes, mas de-

pois na prática nom existem esses mil

militantes senom que talvez tenhas

cem militantes, alguns centos de quo-

tizantes e outros centos de simpatizan-

tes. E se desenhas trabalho para mil e

o tenhem que fazer cem, podes cair

no simples voluntarismo, que a longo

prazo pode provocar o “queime” das

pessoas. Pode acabar por gerar frustra-

çons e nom é esse o caminho que se

pretende seguir, mas todo o contrário. 

A conclusom a que chegamos é a de

colocar em riba mesa um modelo or-

ganizativo mais acaído, por um lado,

para adaptar o nosso desenho do tra-

balho organizativo às pessoas compro-

metidas como militantes e, ao mesmo

tempo, contar com aquelas que num

momento determinado nom estám em

disposiçom de militar mas sim de con-

tribuir e de colaborar. Estabelecemos

níveis de compromisso, mas tampouco

som níveis estanques. Naturalmente, a

nossa aposta é construir e criar mili-

tantes, nom é relaxar a militância

ainda que podamos compreender

essas situaçons numha sociedade

como esta.

Apostades numha unidade de
açom em base a objetivos co-
muns, com referencialidade
para o BNG, a CIG e os movi-
mentos sociais. Como ideades
que tem que ser?
Para nós, o BNG continua sendo a es-

trutura de participaçom política e de

articulaçom do soberanismo. Por

outro lado, consideramos a CIG como

referência sindical. E conjuntamente

com isto, está a participaçom de dife-

rentes movimentos sociais. Neste sen-

tido falamos de feminismo, de moci-

dade, do ativismo nos centros sociais...

Desde essa participaçom, queremos

colocar acima da mesa a interlocuçom

que já vimos exercendo e estabele-

cendo, além da nossa participaçom no

BNG, com organizaçons que nom

estám no BNG ou na CIG, ou que

participam em movimentos sociais

onde coincidem também com a nossa

militância. 

Achades que independentistas
que nom tenhem o BNG como re-

ferência podem sentir-se distan-
tes a participar deste processo?
Nom devera significar isso, mas en-

tendo que podam existir ressenti-

mento. Porém, o MGS  formou sem-

pre parte do BNG e com a nossa

praxe política temos demonstrado que

dentro dele se pode exercer de inde-

pendentista e se pode exercer de so-

cialista. É complexo e complicado,

sim, pois a maioria do BNG por defi-

niçom nom se move no independen-

tismo. Ainda assim, acho que é perfei-

tamente palpável o que foi a

evoluçom do BNG desde Ámio até a

atualidade. O que pretendemos em

todo o caso é afortalar justamente as

posiçons independentista e socialista.

Porque achades importante
afortalar essas posiçons?
Com a crise económica de 2008 e

também com a crise atual que mistura

o social, o sanitário e o económico,

está a evidenciar-se o papel do capita-

lismo e a necessidade de romper. Por

isso, o lema de ruptura. É romper com

o regime do 78 mas também com um

sistema capitalista que continua resol-

vendo cada crise com umha maior

acumulaçom de riqueza em menos

maos. E a Covid19 o expom mais cla-

ramente do que nunca. Nom se dota

dos recursos necessários para comba-

ter a pandemia senom que se apro-

veita esta situaçom para fins de acu-

mulaçom de riqueza. 

Já por outra banda, na sequência das

últimas eleiçons galegas, estamos a

avaliar a necessidade de organizar o

número de votos que tivo o naciona-

lismo. Para nós seria um absoluto erro

que nom aproveitássemos o tempo

para consolidar o voto que apoiou o

BNG no mês de julho e que pense-

mos que simplesmente com depositar

umha papeleta na urna está todo feito.

Há muitíssima consciência que contri-

buir para fazer avançar e essa é umha

das tarefas fundamentais.

pablo santiago

“Seria um absoluto
erro que nom
aproveitássemos o
tempo para organizar
e consolidar o voto
que apoiou o BNG no
mês de julho”

“Pretendemos
afortalar as posiçons
independentista
e socialista”
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charo lopes

‘Seis cafés’: cuidados e economia
social como resposta ao capitalismo

S
e bem que o tema dos cuida-

dos leva anos a ser um ponto

central do feminismo, nos

últimos meses –e particular-

mente por mor da pandemia provo-

cada pola Covid-19– converteu-se

numha das chaves do debate, mesmo

ainda que “o capitalismo e o patriar-

cado se empenhem na ocultaçom”.

Neste contexto, a cooperativa Rexene-

rando –nascida no ano 2014 em Ferrol

e formada por um grupo multidisci-

plinar de mulheres– pujo em marcha

‘Seis Cafés: etnografia dos cuidados

para tempos de pandemia’, um pro-

grama do concelho de Bergondo. Re-

xenerando conta o porquê é fundamen-

tal a assistência também na economia

social e explicam que este projeto está

conformado por três fases. “A pri-

meira conta com oito entrevistas a

mulheres anciás do município onde

narram a sua experiência sobre os cui-

dados; a segunda, o encontro virtual

de ‘Coidatopias’; e a terceira, umha

publicaçom apresentada baixo o

nome de ‘Seis Cafés’ onde as autoras

recolhem as conclusons extraídas do

projeto.

a importância dos cuidados:
economia social e confinamento
“Ter um projeto de empreendimento

como é umha cooperativa sendo femi-

nistas fai que lhe demos muito espaço

dentro da nossa organizaçom à aten-

çom pessoal, e fai que seja um tema

que nos preocupa muito”, conta Olga

Romasanta, membro de Rexenerando.

“Este tipo de programas de economia

social nascem com a vontade de que a

vida esteja no centro –nom o lucro

nem o capital–, polo que sempre pro-

curamos dar-lhe espaço aos cuidados:

como fazer para que esta estrutura

que geramos nom nos esmague

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

Cooperativa ‘Rexenerando’ criou o projeto ‘Seis Cafés’ como resposta ao confinamento, que fijo evidente
mais umha vez a importância de sermos conscientes de sobre quem recai a assistência

“Este tipo de
projetos de
economia social
nascem com a
vontade de que
a vida esteja
no centro, nom
o lucro nem
o capital”
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dentro do sistema em que vivemos.

Isto é, os horários, as condiçons, as re-

laçons entre nós, como organizar a

nossa equipa para fazer unha gestom

mais democrática... E, ao tempo, como

levar a importância da assistência aos

nossos projetos, ao externo”, explica

Romasanta. E é aí onde nasce o pro-

jeto ‘Seis Cafés’.

“Tínhamos feito planos sobre âmbi-

tos como as violências machistas, que

ao final é como a outra cara deste

tema”, continua Romasanta. “Porém,

este é o primeiro trabalho que realiza-

mos exclusivamente sobre o tema dos

cuidados”. 

É importante remarcar que ‘Seis

Cafés’ nasceu em maio de 2020, no

meio do confinamento provocado

pola crise sanitária da Covid-19. Um

confinamento que volveu ressaltar a

importância da atençom pessoal e

como isto recai sempre sobre as mu-

lheres. “Para nós, em Rexenerando, o

que estava a passar no mês de maio de

2020 era como umha mostra clara do

sistema contra o que levamos muito

tempo lutando desde os feminismos”,

continuam da cooperativa. “Por um

lado, víamos que o trabalho seguia a

recair mais outra vez sobre as mulhe-

res e a conciliaçom seguia a ser inexis-

tente. E como já o tema dos cuidados

fora o lema das reivindicaçons de

março deste ano, era um assunto que

estava mais presente que nunca. Por

outra parte, a isto somava-se-lhe o des-

garro de confirmar que as pessoas ido-

sas –e em concreto as mulheres–

estám muito sozinhas na nossa socie-

dade. As aldeias e o rural estám des-

povoadas e o sistema de residências

que há nom está pensado para as suas

necessidades. Neste senso, o confina-

mento só agravava mais o seu isola-

mento”, conta.

Com estes ingredientes, a coopera-

tiva Rexenerando cozinhou ‘Seis Cafés’.

“Creio que ao final se trata da vontade

de seguir explorando este tema: como

evoluciona ao longo do tempo, em

que ponto está hoje.... E também de

achegar-nos às pessoas idosas, de par-

tilharmos tempo com elas, de apren-

der... Há umha parte etnográfica neste

processo, que afinal é achegar-te à

gente velha, fazer trabalho de campo,

estar com elas e favorecer o diálogo

social. Por isso a primeira parte do

projeto se centrou em entrevistas a

mulheres da terceira idade. A nós

umha cousa que nos pesa muito é sen-

tir que há umha rutura geracional

forte, e que nom estamos criando es-

paços de intercâmbio com as nossas

maiores como se tivo sempre. Na

nossa sociedade estám aí, relegadas, e

nom há muita margem para falar do

que importa com elas, nom tanta polo

menos como havia antes”, acrescenta

Romasanta.

Trás realizarmos as entrevistas e

aprender das experiências de vida e

de assistência de mulheres idosas, de

Rexenerando organizárom um encontro

baixo o nome de ‘Coidatopías’. “Um

encontro virtual e aberto para traba-

lharmos o tema dos cuidados mas mi-

rando cara ao futuro. Devemos anali-

sar como esta ideia mas projetar-nos

ao 2035, ver o que desejamos que

passe e ativar-nos para caminhar cara

alá”, explica Romasanta. 

Os cuidados no futuro utópico
Blanca Gilino, técnica de igualdade e

umha das participantes no encontro

virtual de ‘Coidatopías’, conta que

gostou muito do jeito em que do en-

contro invitavam a falar dos cuidados

ativamente. “Muitos colóquios em que

participei no confinamento sobre o

mesmo tema só queriam que escuitas-

ses, mas em ‘Coidatopías’ participa-

mos ativamente”, conta Gilino. “Por

outra banda, se bem que é importante

falar das geraçons anciás, eu fiquei

também com ganas da gente, de como

nos custa vislumbrar-nos em 15 anos

pola precariedade do trabalho, a mo-

bilidade, a imigraçom, incertezas...

fam que sintamos o nosso centro um

pouco diluído. Nem sequer sabemos

onde estaremos dentro duns meses”.

‘Coidatopías’ era um espaço misto,

e ainda assim só participárom mulhe-

res. “Acho que isto é muito represen-

tativo já que indica que os cuidados

nos pertencem a nós”, continua Gi-

lino. “Somos as mulheres quem te-

nhem de teorizar sobre os cuidados.

Para mim é mui injusto. García Marín

dizia numha palestra que a assistência

está em voga, mas seguimos sendo as

mulheres as que assumimos a assistên-

cia sem data de caducidade. Que quer

dizer isto? Que os homens assumem

os cuidados do bebé bonito, enquanto

somos as mulheres as que temos que

assumir as atençons desagradáveis. E

seguimos levando muitas cousas mais,

como o peso mental da morada”,

acrescenta. “Por outra parte, nom se

pode duvidar que para que isto nom

recaia nas mulheres, acho que devería-

mos deixar de celebrar o sacrifício e o

agrado constantes. E também há que

seguir a mostrar tudo isto, como se fijo

com a greve de cuidados do passado 8

de março”. 

De Rexenerando, também pensam

que dar-lhe visibilidade e seguir a falar

do tema som duas das chaves funda-

mentais. “Constatamos que há muita

necessidade de falar este tema, que é

um assunto que nos emociona muito,

mui poderoso, e que ao final temos

muitos medos compartilhados que te-

nhem a ver sobretudo com o isola-

mento e com a comunidade –que é o

contrário mas está relacionado–. Efe-

tivamente estamos a ficar sozinhas,

polo que há muita falta de articular

respostas por parte dos feminismos.

Por isso aparecem cooperativas assis-

tenciais e outros modelos de residên-

cias”, explicam. E precisamente esta é

outra das conclusons que se apontam

na terceira fase do seu projeto, na pu-

blicaçom titulada ‘Seis Cafés’, editada

o 22 de novembro.  “Necessitamos se-

guir falando mais. Com gente idosa,

com gente moça... Porque já nom é

que sejam os cuidados no nível discur-

sivo, e que falamos da nossa vida”.

“O confinamento
volveu ressaltar a
importância dos
cuidados e como
estes recaem
sempre sobre as
mulheres”

“É muito
representativo que
só participassem
mulheres já que
indica que os
cuidados nos
pertencem a nós”
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Como descreves brevemente o
teu labor para quem nom te
conhece?
Como umha revoluçom digital quanto

a voluntariado em Espanha, que luita

contra o racismo institucional e tenta

recuperar os direitos que nos estám

roubando: direito a voto, a comer, a

marcar hora para trámites de maneira

gratuita. Já movemos mais de 10.000

pessoas.

Consegues separar ativismo e
vida privada? Contas com umha
rede de cuidados que te ajude a
gerir todo o que impulsas e os
seus efeitos? 
Consigo, ainda que sendo racializada é

um pouco complicado: vivendo numha

sociedade racista, cada dia fazemos ati-

vismo quando nos enfrentamos a situa-

çons racistas. Por sorte tenho pessoas

ao meu redor que me apoiam, junto

com umha equipa de voluntárias que

me ajuda a gerir as campanhas. 

Um dos traços das tuas campa-
nhas é a horizontalidade: as be-
neficiárias podem igualmente
ser voluntárias e trabalhar com
aquelas que cedem os seus pri-
vilégios.
Exato: nom somos “coitadas” que ne-

cessitamos que fagam as cousas por

nós. Somos pessoas às quais o Estado

está a arrebatar os seus direitos e que-

remos que luites mao a mao connosco.

Neste sentido, tés refletido
sobre o aspeto “pedagógico”
das tuas campanhas?
Ainda que nom seja o objetivo princi-

pal, sim acredito em que elas educam as

pessoas. Se nunca o precisaste nom

podes imaginar que para marcares

S
afia El Aaddam (@hijadeinmi-
grantes) é a ativista antirra-
cista que impulsa as campa-

nhas #votaresunderecho, #tecedounacita e #compraantirracista no
Estado espanhol. Os obstáculos para obter, ainda nascendo em
Tarragona, a nacionalidade espanhola –à qual vam ligadas a cida-
dania e os seus direitos no Estado Espanhol– levaram Safia a criar
a web www.votaresunderecho.es, da qual coordena os  três projetos
mencionados. #votaresunderecho pom em contacto pessoas dis-

postas a cederem o seu direito ao voto àquelas que nom o tenhem
pola sua situaçom administrativa; #tecedounacitamarca hora para
trámites de imigraçom às pessoas que os necessitam, evitando
que recorram a advogadas e máfias que se lucram de um serviço
gratuito, perante a passividade da administraçom estatal por me-
lhorar o procedimento; por último, desde a crise da COVID-19,
#compraantirracista coordena voluntárias e doadoras para levar
as compras a famílias em situaçom administrativa irregular, espe-
cialmente vulneráveis sob as medidas de confinamento.

lucía cernadas

“O antirracismo é um combate dia a dia”

safia
el aaddam

ativista
antirracista
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umha simples hora haja detrás um

grupo de mais de cem pessoas a se

coordenarem, gerindo dados de milha-

res de solicitantes. Muitas pessoas

abrem os olhos.

O direito a voto ligado à resi-
dência é umha das principais
reivindicaçons de ‘#votaresun-
derecho’. Demandares a partici-
paçom política mediante o sis-
tema eleitoral fai sentido toda
vez que o coletivo migrante
nom pode eleger as represen-
tantes que criam as leis que o
afetam. Porém, o direito à par-
ticipaçom política também está
no direito de manifestaçom.
Achas que ele é também um pri-
vilégio?
Acho, sim. Quando as migrantes

podem ser expulsas do país por algum

delito atribuído numha manifestaçom

já nom estamos em igualdade de con-

diçons. Nas manifestaçons em Catalu-

nya pola sentença do procès detiveram

pessoas com NIE que acabárom com

o documento retirado ou em CIE e

com ordens de deportaçom. Tendo a

nacionalidade nom sais com zero

medos, mas tampouco sais com o

temor de que atribuam um delito que

ameace a vida que conheces.

Nas tuas redes sociais falas ha-
bitualmente da fragilidade
branca, as más reaçons quando
som assinalados os nossos pri-
vilégios. Lembras algumha ane-
dota a este respeito?
A mais recente: um vídeo que publi-

quei sobre o racismo no acesso à habi-

taçom. Nele umha mulher primeiro sai

com o véu e encontra um monte de

problemas; depois, quita o véu e fai-se

passar por “espanhola”; o tratamento é

totalmente diferente. Em resposta a

esse vídeo recebim muitíssimas mensa-

gens dizendo que “aos brancos também

lhes costa encontrar apartamento”. Evi-

dentemente, era umha paródia: claro

que nom che ponhem um café na mesa

e podes encontrar umha pessoa desa-

gradável, mas daí a que che deneguem

o acesso repetidamente… Nom é neces-

sário exagerar, porque o sistema é vio-

lento avondo, mas a paródia reivindica

essa diferença.

Ultimamente, também se fala
na culpa branca: um sentimento
de responsabilidade histórica
que as brancas tentamos
“lavar”. Até que ponto obser-
vas que a adesom às tuas cam-
panhas responde a isto?
Desde o início notei muita adesom às

minhas campanhas. Acho que som mui

próximas e a mensagem é clara. As

pessoas brancas sabem que gozam de

privilégios sobre nós e imagino que

isso é o que fai que participem mais.

Seguem-me muito desde o assassinato

de George Floyd e ultimamente tam-

bém por umhas publicaçons no meu

Instagram sobre exclusom na educaçom.

Muitas querem agir por culpa, sim,

algo com o qual empatizas no mo-

mento, mas com o qual depois nom te

comprometes. Há um certo grau de

resposta por moda, mas acontece com

mais causas. Porém, o antirracismo é

um combate dia a dia, nom pôr um

quadrado preto no perfil do Instagram.

Ou luitas dia a dia ou nom vam parar

de morrer pessoas e é a nossa obriga,

nom um favor que fazemos às pessoas

migrantes e racializadas.

Achas que ‘#compraantirra-
cista’ expom, além do racismo
institucional, classismo?
A campanha #compraantirracista mostra

como o governo estatal em plena pan-

demia deixa mais de 600.000 pessoas

em situaçom irregular fora do seu

plano. Isso para mim é racista. Ter

pessoas sem comida na casa e sem

nengumha possibilidade de cobrar

nengumha ajuda por nom terem pa-

peis é mui grave. Quanto ao classismo,

acho que umha das cousas que pro-

move #compraantirracista é que nom há

alimentos para cidadás de primeira e

de segunda categoria. Vim toda a

minha vida como da Cruz Vermelha

ou os Serviços Sociais as pessoas rece-

bem os alimentos mais básicos e já.

Quando vem que tu compras outros

produtos parece que nom che corres-

ponde. Por isso na nossa campanha

perguntamos às pessoas o que que-

rem, de que gostariam que comessem

os seus filhos, porque todo o mundo

tem direito a comer de todo. A com-

pra sai um pouco mais cara, mas acaso

há pessoas que podam comer gambas

e outras nom?

Como catalá, ves diferenças re-
levantes entre as aproximaçons
do soberanismo e das forças es-
tatais ao antirracismo?
Acho que é mais umha questom de es-

querdas e direitas que de nacionalis-

mos: o racismo impregna toda a socie-

dade. Obviamente na direita o racismo

é mais explícito e por outra parte sim

que há partidos que tomárom posi-

çons mais antirracistas. Normalmente,

as pessoas que sofrem umha opressom

empatizam com outra, mas nom sem-

pre acontece assim: temos o exemplo

do feminismo branco. Nem sempre

toda a gente age com o exemplo.

“Vivendo numha
sociedade racista,
cada dia fazemos
ativismo quando nos
enfrentamos a
situaçons racistas”

“Normalmente,as
pessoas que sofrem
umha opressom
empatizam com
outra, mas nom
sempre acontece
assim”
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Estás há quanto tempo no Es-
tado espanhol? Foi difícil o pro-
cesso de regularizaçom?
Estou aqui há 14 anos. Cheguei em

2006 e demorei nove anos a conse-

guir os papéis. Nove anos. O processo

foi difícil porque eu era um mantero e

a polícia apanhava-me a trabalhar a

cada dous ou três dias.  Ia acumu-

lando incidentes criminais e depois

rejeitavam-me a documentaçom que

apresentava. Mas cada vez que ma re-

jeitavam, eu insistia. No final conse-

guim, mas foi difícil e demorei nove

anos.

Como começaste o teu trabalho
criativo? 
Tudo começou quando estava a estu-

dar arte dramática e, depois dum

tempo, o meu professor disse-me di-

retamente: “Thimbo, vai ser muito di-

fícil que sejas ator aqui porque neste

Estado nom tenhem cultura de ter

atores negros”. Mas sempre fum mui

teimoso e se quero algumha cousa,

vou em frente. Como deixei claro que

queria ser ator, o que fiz foi criar

umha conta no Facebook e no Youtube.

Foi quando realmente comecei. O

meu objetivo era dar-me a conhecer

através de de vídeos risonhos, mas

também para denunciar o racismo.

Porque também sou ator, mas antes de

mais nada, sou ativista. 

Para que público te dirigias nes-
ses primeiros vídeos?
No começo pesquisava os vídeos que

outras pessoas faziam. Mas o que via

era o típico americano ou o típico

negro que quer ser americano. Entom

eu disse, quero fazer qualquer cousa

de diferente, quero fazer algo que me

defina, que tenha a ver com a minha

cultura. Foi assim que comecei a fazer

humor ‘africano’, por assim dizer. O

meu público-alvo na altura também

era africano, principalmente porque

nom tínhamos representantes. Quando

vim para este país, nom tinha referên-

cia a quem pudesse dizer: identifico-

me com ele. Foi por isso que criei o

meu personagem, Thimbo, que é

muito machista, bobo e ao mesmo

tempo inteligente, que adora criar

caos. Acho que funcionou porque mui-

tas pessoas africanas identificam e re-

conhecem em Thimbo, atitudes dos

seus pais, avós...

E com o tempo, o teu público
acabou por mudar?
Felizmente, quando vejo de onde som

as pessoas que me seguem, muitas

delas som do Estado espanhol. Mas, a

maioria som pessoas negras. Em se-

guida, latino-americanas: México, Ar-

gentina... De múltiplas origens, mas,

como disse, a maioria continuam a ser

pessoas africanas.

Que papel achas que pode vir a
ter o humor na discussom sobre
o racismo?
Acho que é importante mudar a

forma como denunciamos o racismo.

Eu nunca tento lutar contra o racismo

através das redes porque sei que isso

nom me levará a lugar nenhum. Mas

sim o denuncio através delas. De que

maneira? Ridicularizando-o, fa-

T
himbo Samb define-se inex-
tricavelmente como ativista
e ator. Originário do Senegal,

conseguiu chegar ao território espanhol a pé após quatro tenta-
tivas. Mas, para ele, o pior nom foi a fatídica viagem de cinco dias

no meio do mar, mas a receçom no desembarque: o racismo ins-
titucional encerrou-no trás das reixas como um delinquente. No
entanto, a sua trajetória de vida ajudou-o a construir umha crítica
lúcida e corajosa ao racismo que ele gosta de divulgar através do
humor no seu canal no ‘youtube’.

sara guerrero alfaro

“Somos sempre
as migrantes quem
nos adaptamos, 
mas ninguém quer
aprender de nós”

thimbo
samb
ativista
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zendo troça dele. Nos últimos ví-

deos em que saio para a rua e per-

gunto às pessoas: “Quando digo

África, o que é que vês na tua cabeça?”

Eles respondem-me: “animais, terra,

pobreza...” Para eles é engraçado e

para as pessoas que olham também

pode ser engraçado. Mas, na verdade,

quando te sentas e olhas para ti

mesmo, talvez sintas até vergonha. 

Por outro lado, para mim é impor-

tante entrar de algumha forma na co-

média para que as pessoas podam as-

sistir aos vídeos. Porque estám cansas

de ouvirem o típico Chambo (que é o

meu verdadeiro nome) a falar mui

sério sobre o racismo. Passam de nós.

Mas, se o fazes com comédia, as pes-

soas ficam atentas.

Como passar dessa raiva que
gera racismo para a criaçom e o
humor?
Muitos dos meus vídeos som baseados

em situaçons que eu vivim ou me

acontecérom com os amigos. É claro

que me causa desconforto, som hu-

mano e agora, um personagem pú-

blico. Quando trato das minhas redes,

recebo muitas mensagens de ánimo,

mas também mensagens negativas em

que me mandam para o meu país

todos os dias. Ora, aceito que, quando

comecei nisto sabia que isto podia

mesmo passar. É difícil, mas penso

que se realmente estamos a incomo-

dar, é porque estamos a fazer as cou-

sas bem.

Durante o tempo que levas no
território espanhol, tens per-
cebido alguma mudança em re-
laçom às políticas migratórias
ou às condutas racistas na so-
ciedade?
Nom. Sim, há umha mudança. Para

pior. Quando cheguei aqui, tivem de

mudar para poder encaixar. Mas

somos sempre nós [xs migrantes] que

tentamos adaptar-nos às suas culturas

e eles nom estám dispostos a aprender

de nós. Muitas vezes dim: o estado es-

panhol está a melhorar no que di res-

peito ao racismo. Nom. Nós, imigran-

tes, é que estamos a melhorar.

Estamos a tentar adaptar-nos à sua cul-

tura, mas eles nom estám dispostos a

partilhar a nossa cultura com os seus

filhos. Nom. E os filhos deles conti-

nuarám ignorantes. Porque ninguém

nasce racista, as pessoas viram racistas

porque é aquilo que aprendérom nas

suas casas.

Sobre os teus vídeos em espa-
ços públicos. Como é gravar
com as pessoas? É difícil?
Nom é difícil porque hoje todo

mundo quer sair na rede. Lembro-me

de quando comecei, pensei, vai ser

complicado, muita gente vai-nos rejei-

tar. Mas, nom. Antes polo contrário.

A gente quere que a entrevistemos.

Tenho pena é dumha cousa, estou

completamente certo de que nom se

cortariam com as respostas às pergun-

tas que eu lhe fago se fosse branco

porque há cousas que tenhem vergo-

nha de me dizer por eu ser negro. E,

se eu fosse branco, fazendo esse tipo

de perguntas, iriam sentir-se muito

mais ridículos. Porque eu acho ridí-

culo perguntar: “achas que no Senegal

há universidades?” e me responda que

nom... É um insulto para mim. E é

triste. Mas decidimos aguentar tudo o

que ouvimos. Porque saímos para per-

guntar e se as pessoas nos respondem

mal ou dim cousas que nom gostamos,

temos de engolir isso porque temos de

mostrar ao público que é isso que eles

pensam de nós.

Tens-te envolvido na campanha
‘#RegularizaciónXa’?
Estou a apoiar de fora. É umha inicia-

tiva que me parece mui importante.

Gostaria de me envolver mais do que

o fago, mas tenho muito trabalho e

estou sempre sem tempo. Entom, o

que fago é divulgar informaçom sobre

a campanha.

Já gravaste curtas, filmes e até
umha série. Como é que fas
para relacionares os teus proje-
tos com o ativismo?
A última série que fiz foi Antidisturbios,

do Rodrigo Sorogoyen e acho que é

uma das melhores séries da atuali-

“Acho que é
importante mudar a
forma como
denunciamos o
racismo. Eu nunca
tento lutar contra o
racismo através das
redes porque sei que
isso nom me levará a
lugar nenhum. Mas
sim o denuncio
através delas”

"Muitas vezes dim:
o estado espanhol
está a melhorar no
que di respeito ao
racismo. Nom. Nós,
imigrantes, é que
estamos a melhorar"
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dade. O bom dessa série é que, de-

pois de fazer o casting, passárom-me o

guiom e quando o lim, identifiquei-me

muito com o meu personagem. 

Há outros projetos que eu honesta-

mente nom gostei muito porque é o

típico filme americano em que o preto

morre primeiro. Precisamos revisar de

que projetos gostamos e dos que nom,

rejeitá-los. Há pouco tempo, rejeitei

um personagem escravo porque achei

ridículo. Mas há cousas que tenho de

aceitar porque temos de viver e a rea-

lidade é que a gente do estado espa-

nhol não está habituada a ver negros

no grande ecrã. Aos poucos vamos

derrubando barreiras.  Para mim, a

melhor forma de denunciar o racismo

é por meio do formato audiovisual.

Eu som ator e ativista e vou levar estas

duas verdades comigo lá onde eu for.

E no futuro, estarias interes-
sado em explorar outras disci-
plinas?
De facto, estou a escrever o meu pró-

prio livro, mas nom tenho pressa por

publicá-lo. Cheguei de patera depois de

quatro tentativas e estive a dormir na

rua durante meses. Quero partilhar

tudo isso no livro. 

Neste momento o que eu mais

quero nom é apenas atuar, mas ser di-

retor de cinema para poder dirigir os

meus próprios filmes porque neste

país o que precisam mesmo é ver ne-

gros a dirigir para que as cousas come-

cem a mudar. Estou a fazer formaçom

para poder ser diretor.

CamPaNha /

#
Regularizaciónya é um

movimento formado

por mais de umha

centena de organiza-

çons sociais que se preocupam e

trabalham para conseguir um

processo de regularizaçom ge-

neralizada para todas as migran-

tes que vivem no estado espa-

nhol. A iniciativa concretizou-se

no contexto da crise da saúde,

que evidenciou a condiçom de

desigualdade em que vivem mi-

lhares de migrantes irregulares

no estado. A maioria delas de-

dica as suas forças a trabalhos

mal pagos e invisibilizados. 

A proposta de regularizaçom

formulada em Portugal e a ex-

clusom dos migrantes irregula-

res do Rendimento Mínimo

Vital foram os precedentes ime-

diatos do movimento. Daí que

se tivesse levado ao debate pú-

blico a possibilidade de apresen-

tar um projeto nom de lei

(PNL) que avançasse com umha

regularizaçom massiva, urgente

e sem condiçons para toda a po-

pulaçom migrante. 

Após um longo processo de

debate e organizaçom, o movi-

mento esboçou um rascunho do

que viria a ser o PNL e, assim,

deu início um novo debate no

quadro institucional.  Foi

apoiado por oito grupos parla-

mentares, mas seria rejeitado no

Congresso dos Deputados. A lei

propunha, entre muitas outras

cousas: “estabelecer um pro-

cesso de regularizaçom perma-

nente para todas as pessoas que

atualmente residem em Espa-

nha”, a concessom de residência

até a alteraçom completa da Lei

de Estrangeria, a renovaçom

destas novas autorizaçons após

cinco anos de residência legal,

tutela do direito de asilo e pro-

teçom, e o desaparecimento

imediato dos CIES e das devo-

luçons express.

A PNL foi rejeitada por ou-

tras forças políticas no ámbito

da legislaçom europeia que, nos

últimos anos, endureceu a sua

perspetiva migratória. Por isso,

representantes do governo pro-

pugérom um encontro com a

plataforma para desenvolver

novos acordos e soluçons para a

populaçom migrante que até

hoje se encontra em profundo

estado de vulnerabilidade.

Neste momento, a #Regulariza-

ciónya está a passar por um mo-

mento de reflexom e considera-

çom sobre aquelas que deverám

ser as suas próximas estratégias

de trabalho.

Pola 
regularizaçom

Neste momento, a
'#Regularizaciónya'
está a passar por
um momento de
reflexom sobre as
suas próximas
estratégias de
trabalho

“Precisamos revisar
de que projetos
gostamos e dos
que nom, rejeitá-los.
Há pouco tempo,
rejeitei um
personagem escravo
porque achei ridículo.
Mas há cousas
que tenho de aceitar
porque temos
de viver”



M
aria Osório, do portal galizalivre, fai um repasso

dos eixos fundamentais da discriminaçom pa-

decida polas mulheres que habitam o rural.

Som invisíveis, vivem sem serviços públicos e

sustenhem a vida com o seu trabalho (muitas vezes também

nom reconhecido) ao tempo que realizam a maioria ou mesmo

a totalidade dos cuidados. Ademais, seis de cada dez trabalha-

doras do agro na Galiza fam-no sem estar dadas de alta na se-

guridade social. página 26
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O
caso da biblioteca e associaçom cultural

Follas Vivas-Lois Antón de Casardeira,

em Ramirás (Ourense) é paradigmático

deste desleixo. Após três anos de vida

e umha enorme atividade social e cultural, a associa-

çom sobrevive unicamente polo esforço pessoal de

algumhes vizinhes, que vem denegadas as suas de-

mandas de apoio por parte das instituiçons, particu-

larmente o Concelho de Celanova.

“A situaçom do local é penosa” –explicam da as-

sociaçom. “Arrastamos goteiras que agora já fam es-

tragos; temos centenas de livros em caixas nas nossas

casas por falta de espaço por-

que a metade do local continua

sem habilitar. Nom temos

acesso ao local de baixo, o

dobro de espaço que o nosso,

e no qual o Concelho gastou

12000€ em arranjos (sem ter
reparado o telhado) e que agora está também afe-

tado polas goteiras. Nom há resposta do Concelho,

nom tenhem interesse nengum pola nossa supervi-

vência. O único que figérom desde o ano 2012 até

agora foi pagar o custo de um obradoiro de autode-

fesa (800€) e colocar estantes (700€)” –asseguram. 

a história da associaçom
Follas vivas-lois antón
Como em quase todas as vilas e aldeias galegas, em

Casardeita havia um local social, que fora a antiga

escola, e que depois de anos de desuso estava fe-

chado. “Após dous anos de peleja com a alcaidessa

de entom (PP) conseguimos a chave para abrir aos

domingos depois da missa para que pudesse juntar-

se a vizinhança nem que fosse para tomar um café,

já que nom havia juntanças nem festas que nom fos-

sem religiosas” –explicam es vizinhes e participantes

da associaçom. “Ao mesmo tempo, pugemos uns ti-

jolos e tábuas de madeira achegadas pola vizinhança

e começamos a fazer umha biblioteca popular, com

contribuiçons de livros da própria vizinhança, ami-

gas, gentes da cultura...”, comenta Maite Lorbada,

umha das integrantes da associaçom.

Mas depois de umha mudança na diretiva da As-

sociaçom de Vizinhas, abandonou-se o interesse

polas atividades socioculturais e pola biblioteca, vol-

tando às festas religiosas e rejeitando a participaçom

do resto da vizinhança. Foi nesse momento que al-

gumhes vizinhes decidírom tomar a iniciativa e

transladar a biblioteca para o segundo andar do

O caso ‘Follas Vivas-Lois Antón’ ou
como aniquilar a cultura de base no rural 

A crise da covid-19 pujo de mani-
festo as carências de muitos setores
básicos no nosso país, espoliados ao

longo de anos polo governo da Junta, como é o caso do setor cultu-
ral, e mais ainda a cultura associativa de base. E que aconteceu
com este setor em espaços já de por si pouco visíveis, como o rural
galego de interior?

arancha nogueira
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local. “Decidimos também fazer umha associa-

çom cultural baseada em realizar atividades socio-

culturais de interesse geral e ampliar a participaçom

da gente dos arredores”, explicam.

Todo este esforço levou a que em maio de 2017

fosse inaugurada oficialmente a Biblioteca Popular

e Associaçom Cultural Follas Vivas-Lois Antón de

Casardeita.

Foco de cultura e empoderamento
A associaçom converteu-se rapidamente num lugar

de referência na redondeza, pese aos seus escassos

anos de vida. Com umha equipa de só nove pessoas,

nestes três anos fôrom realizadas apresentaçons de

livros, palestras sobre história, cultura, meio am-

biente ou feminismo, obradoiros de ioga, trabalhos

manuais e muitas outras. “Além destas atividades

fomos quem de criar um obradoiro feminista, por-

que no rural também é preciso conectar-nos entre

nós e com outras da Galiza e do mundo

inteiro” –conta-nos Dores, umha das participantes

na associaçom. “Figemos cursos de autodefesa, par-

ticipámos nas marchas do 8M e do 25N, tivemos

concentraçons de denúncia em resposta a cada

crime machista da Galiza e pugemos a comarca de

Celanova no mapa do feminismo do país”.

Mas nom só a própria vizinhança sabe da impor-

táncia da associaçom. O escritor e pintor Baldo

Ramos assegura que Follas Vivas-Lois Antón “é um

catalisador de esforços individuais que fai possível

a consciência de coletivo e de país. Concebe a cul-

tura como algo vivo, afastada do ritual e da subven-

çom”. Baldo Ramos ressalta a releváncia destes pro-

jetos para o futuro do rural galego, por isso afirma

que “é mui importante que as administraçons públi-

cas amparem estas iniciativas”. 

L
ois Antón Pérez, nascido em Escudeiros,

na paróquia de Ramirás, em 1931 e fi-

nado em 28 de julho do passado 2018,

nom é umha figura qualquer, como nom

o é a escolha do seu nome para a associaçom e

biblioteca de Casardeita. Conhecido por todes na

comarca como “o poeta popular”, Lois Antón foi

umha figura imprescindível do nacionalismo ga-

lego de base e das classes populares ourensanas

na zona de Celanova e a Baixa Límia. “Na sua

obra ergue-se um manifesto coral de protesta,

contra a injustiça, contra a exploraçom, contra

quem nos nega outro futuro possível”, comenta

Domínguez Alberte. Gabava-se de ser um escritor

autodidata e, sempre longe dos focos e das elites

intelectuais, escreveu diversas obras teatrais e poé-

ticas em que dá conta das experiências da vida na

aldeia, da gente humilde e da emigraçom. “Que

memória prodigiosa tinha o Lois! Só comparável

ao entusiasmo que punha em todo o que fazia!”-

afirma o investigador e escritor Delfín Caseiro.

Unido sempre e até o seu passamento a Rami-

rás, todas as pessoas entrevistadas para esta repor-

tagem o recordam como umha pessoa sempre

amável, generosa e presente em cada reivindica-

çom. “Nunca faltava a um 25 de julho em Com-

postela!”, asseguram. Nos versos de Lois Antón

Pérez, que sobrevive na memória de muites, está

o compromisso e o orgulho polo próprio.

Ele mesmo afirmava: “A poesia popular (ou so-

cial) para mim é a voz dos sem voz, a essência de

todo o sentir humano, a arquitetura das palavras

que lhe dá forma e sensibilidade ao que se en-

tende por razom. Quiçá por isso haja tanto em-

penho em convertê-la na irmá mais pobre da li-

teratura”.

Umha homenagem a
Lois Antón, o poeta popular

Comparte a opiniom Xesús B. Tellado, filólogo e

escritor, que também comenta que o melhor jeito

de definir a equipa é como umha pequena família.

Para a poeta ourensana Rochi Nóvoa, “trabalham

com o dinamismo social, sendo cúmplices e mobili-

zando-se”. Nóvoa também salienta a importáncia de

umha biblioteca popular no rural, já que “é sem dú-

vida o coraçom da terra, o motor de impulso à me-

mória viva”.

Xoán Carlos Domínguez Alberte, professor e es-

critor, demanda que as ajudas públicas nom depen-

dam da cor política e estimulem o tecido associativo

tendo em conta as necessidades da populaçom rural

a que se dirigem. Domínguez Alberte, além de edi-

tor das obras de Lois Antón, tivo também a ideia de

dar à associaçom o nome do poeta.

Em maio de 2017
foi inaugurada
oficialmente a
Biblioteca Popular
e Associaçom Cultural
‘Follas Vivas-Lois
Antón’ de Casardeita,
em Ramirás
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A
pesar de que a lembrança da situaçom das

mulheres rurais nos deveria acompanhar

a diário, amiúde recorremos às efeméri-

des para fazer diagnose de um coletivo

grandemente esquecido por todas. Do galizalivre qui-

gemos fazer um pequeno repasso dos eixos funda-

mentais onde se apoia a discriminaçom mais patente

destas mulheres: som invisíveis, vivem sem serviços

públicos e sustenhem a vida com o seu trabalho

(muitas vezes também nom reconhecido) ao tempo

que realizam a maioria-totalidade dos cuidados.

a invisibilidade
Nem o Instituto Galego de Estatística nem a Con-

selharia de Meio Rural apresentam os dados sepa-

rados por sexos da atividade agrária, gadeira ou flo-

restal. Assim que aqui contamos com o primeiro

problema para dar resposta à pergunta: Quantas mu-

lheres se dedicam à atividade agrária na Galiza? Só

contamos com um dado e fala-nos de umha pro-

funda desigualdade. As mulheres que recebem aju-

das da PAC fam-no por umha quantia inferior: até o

30% menos do que os homens. As razons: menor

base territorial das exploraçons e um modelo de ex-

ploraçom mais pequeno que a política agrária que

vém de Europa nunca vai entender. Um inquérito

do ano 2014 de Fademur recolhe que até seis de

cada dez trabalhadoras do agro na Galiza fam-no

sem estar dadas de alta na seguridade social. Em

muitos casos, esta situaçom deriva da titularidade

das exploraçons. Para a organizaçom agrária da Ga-

liza, o SLG, este é um cavalo de Troia desde há anos.

Porém, a nula implementaçom de lei que data do

2011, fai com que na Galiza só se tramitaram 18 so-

licitudes de titularidade própria para mulheres.

Umha cifra ridícula, tendo em conta que inicial-

mente foi estimado que no nosso País podiam be-

neficiar-se até 30.000 mulheres.

E a invisibilidade também chega até quando se

fam visíveis. Com o galho da proibiçom do mer-

Mulher e rural: os cuidados,
os serviços, a invisibilidade
maria osório
www.galizalivre.com

ruth matilda anderson
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Até seis de cada dez
trabalhadoras do agro
na Galiza o fam sem
estar dadas de alta
na seguridade social

vida. Umha informaçom que se repete na imprensa

é a da renda dos concelhos da Galiza. Cervantes

ocupa as últimas posiçons, com umha renda por ha-

bitante média de 14.000 euros, mui longe dos 25.

861 de Cervo. Um quase nulo investimento em ser-

viços públicos fai com que a conciliaçom seja umha

palavra desconhecida polas latitudes rurais.

a conciliaçom e a violência de género
Tal e como recolhe umha reportagem publicada

em Kaos en la red assinada por Alba Tomé, as mu-

lheres rurais galegas tenhem menos recursos para

denunciar o agressor. Existe umha clara falta de in-

formaçom neste ámbito a ese respeito derivada da

falta de serviços públicos antes assinalada. Esta

mesma autora assinala que um estudo elaborado

pola Cruz Vermelha espanhola recolhe que a vio-

lência contra as mulheres maiores de 65 anos

amiúde é invisível.

cado da praça de Abastos de Compostela, La Voz

de Galicia intitulou a nova que dava conta do acon-

tecido com um insultante “Denuncian la expulsión de

las paisanas de la Praza de Abastos”. Só resta lembrar,

para fazer honra às mulheres labregas que trabalham

nas suas terras e vendem diretamente o seu produto

nos mercados, que a agricultura familiar de proxi-

midade representa a nível mundial o 43% da mao

de obra agrícola. Para além do mais, a FAO estima

que a mesma fornece alimentos ao 25% da popula-

çom. Nem que dizer tem da importáncia e peso

(apesar da sua invisibilidade) deste sector na Galiza.

Mas nem só polo que representa a nível numérico,

mas também pola sua potencialidade futura. O pe-

queno é grande, publicado em 2014, assinala as enor-

mes vantagens das exploraçons familiares galegas

para enfrentar um futuro instável. E estas explora-

çons som lideradas por mulheres.

Os cuidados e os serviços
Sobre elas quase em exclusiva recai esta responsabi-

lidade. Umha tese doutoral apresentada em 2017

pola economista Rebeca Raso, assim o confirma. Os

cuidados som, a nível geral, umha “questom de mu-

lheres”, mas esta situaçom acentua-se no caso do

rural. E se falamos do rural mais envelhecido e em-

pobrecido, entom estamos já a falar de limites. Ame-

lia Amigo, em declaraçons ao Nós Diario falava de

que em Cervantes há “mais de vinte aldeias onde

vive só umha mulher”. A soidade torna-se num pro-

blema importante. A soidade e a falta de serviços,

de actividade, de movimento e, em definitiva, de Artigo publicado originariamente no portal www.galizalivre.com

ruth matilda anderson
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Como achas que o acontecimento da pan-
demia está a afetar as nossas vidas? Que
implicaçons de género observas e sentes?
A situaçom parte dumha crise sanitária: à pressom

que podem sentir as populaçons perante as crises

económicas ordinárias,

soma-se umha sorte de im-

potência e abafo por umha

ameaça que, ao nom se lo-

calizar perfeitamente, in-

tensifica os seus efeitos.

Socavar a certeza é algo

que o capitalismo da catás-

trofe sabe que funciona.

Ao tempo, transfere umha sensaçom de irrealidade,

porque a realidade costumamos ligá-la com algo

mais estável, concreto, tangível. Precisamente, acen-

tua todo o processo de tecnologizaçom e virtualiza-

çom das relaçons sociais. A planificaçom do lazer

“É momento de fazer hegemónico o discurso
da necessidade de socializar a economia”

fica estriada na ordem ontológica do tempo, quanto

na ordem económica –e biopolítica– da produçom

de dados. Nom só durante o teletrabalho, a ativi-

dade laboral parece abranger grande parte do tempo

vital. Parece que se assenta a ontologia do homo eco-

nomicus, ou simplesmente emerge o que latejava.

Ficam fracos os mecanismos do sistema e veem-se

os ossos: o relevante é a açom económica, e o de-

mais, é prescindível. Porque sem açom económica,

nom há nutriçom do corpo.

Quanto ao género, as crises económicas sempre afe-

tam mais às mulheres, sobretodo na estrutura familiar

heterossexual, porque já partimos dum desnível na

participaçom da esfera produtiva, quanto também

Arredor da pandemia, desta volta
entrevistamos Rebeca Baceiredo.
Nascida em Ourense, é filósofa,

poeta e escritora, e mais umha das principais exponentes galegas
da linha de pensamento aberta por Gilles Deleuze. É sobre esse
autor que versa a sua tese de doutoramento, que desenvolve como
proposta ontológica que possibilitasse desfazer o sujeito em prol
doutras subjetividades. Atualmente é professora de Filosofia do IES
de Carril e vem de publicar ‘Éxodo’ em Ápeiron Ediciones.

ares branco

Rebeca 
baceiredo
filósofa

elena martín
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da doméstica e dos cuidados. No nível emocional,

as masculinidades tradicionalmente tendem a saber

expressar menos os seus sentimentos dum modo as-

sertivo. Quiçá a incidência psicológica nelas pode ser

algo maior. A realidade resiste-se a ser conhecida. En-

quista-se nas vidas restando-lhes todo o que excedia

o nível de supervivência e também afetando à pró-

pria supervivência (sanitária e material). 

Achas que a situaçom excecional de gestom
da pandemia pode estar a propiciar umha
biopolítica a cada vez mais autoritária, ou
antes bem, pode estar a supor umha opor-
tunidade para a sua democratizaçom?
Depende bastante do tipo de governo. A direita li-

dera mais o discurso das liberdades individuais, já

que pretende umha menor intervençom legislativa e

sanitária, traduzida em menores atrancos para o ‘nor-

mal’ funcionamento da economia, que acrescenta os

benefícios de umha situaçom de choque: o sistema

aproveita sempre as circunstâncias ao seu favor.

No ensino, implementa-se a digitalizaçom, que

passa por um processo de presencialidade e virtuali-

dade ao tempo do que por umha tendência a ser re-

duzido a meros módulos de conteúdos e metodológi-

cos. A tecnologizaçom evidencia a fenda digital, umha

maior segregaçom social, umha limitaçom da pro-

messa de mobilidade que o liberalismo anunciava. Afi-

nal, evidencia-se a estrutura social: alunado perten-

cente a famílias de estratos sociais profissionalmente

qualificadas tem melhor autoestima, maiores expeta-

tivas, acesso a recursos, e melhores hábitos de estudo.

Existe o risco da assunçom acrítica e normaliza-

çom de umha maior responsabilidade e carga labo-

ral: as novas normas apresentam-se como necessárias

e diminui a possibilidade de réplica. A falta doutras

medidas, delega-se o controlo da pandemia às açons

quotidianas. Mas certamente, a biopolítica excede

as políticas estatais. A biopolítica das sociedades de

controlo fundamenta-se na tecnologia e a biotecno-

logia, e nom aparenta autoritarismo, se bem pode

ser absolutamente totalizadora. Nom se impom,

vende-se como fonte de segurança. Agora o poder

ademais de despregar a racionalidade científica,

apela à responsabilidade comum, assimila-se a umha

racionalidade ética.

O conhecimento científico costuma ser capturado

polos processos económicos. De facto, volve-se apre-

sentar o enunciado do progresso, constituindo umha

sorte de escatologia laica que fala dumha ‘vida me-

lhorada’. Assim normaliza o controlo a biopolítica:

salva-che a vida, e nom só permanece no nível de

supervivência do corpo, também oferece mais qua-

lidade. Assume-se, e parece demandar-se mais exer-

cício do poder. Formam parte desse projeto essa or-

ganizaçom científica da sociedade, mas também das

próprias necessidades do Capital à hora de gerar

novas borbulhas financeiras, muito ligadas à pesquisa

tecnológica e ao mercado derivado.

Em contextos de crise, umha manobra tí-
pica dos governos, em cumplicidade com os
seus aparelhos mediáticos, é tentar expiar
o fracasso próprio responsabilizando do
mesmo alguns sectores da populaçom. De-
tetas isto com a crise da Covid-19? Em que
sentido achas que essa manobra governa-
mental poderia provocar novas subjetiva-
çons sociais, ou afetar as já dadas?
Parece que evitar a expansom da pandemia depende

do perfeito cumprimento dos protocolos. No en-

sino, delegou-se aos próprios centros a sua redaçom:

o poder administrativo apenas emitia normas que

mudavam em funçom dos recursos que, precisa-

mente, nom queriam investir. Aliás, esses protocolos

nom se traduzem em medidas de segurança objeti-

vas nas grandes empresas. Neste sentido, parece re-

legar-se a gestom a um plano ético. Mas a ética de-

pende de que os sujeitos tenham desenvolvida umha

reflexom a respeito do comportamento e decidam

aplicá-la. O papel dos médios está a consistir numha

dinâmica de bombardeio de dados atualizados, ino-

culaçom do medo e distribuiçom da culpa; umha

sorte de relato moral. Quando se compreendem as

causas das normativas, interiorizam-se melhor. Isso

nom se consegue através da imposiçom do medo,

que pode gerar comportamentos de risco guiados

por pulsons mais baixas para sentir que se está por

riba dessa sensaçom de medo, ou dumha situaçom

cuja gestom se percebe como aleatória.

Desde o macropoder, a populaçom a salvar torna-

se potencialmente inimiga, e aplicam-se mecanismos

jurídicos disciplinares de controlo dos corpos, que

devem seguir sendo produtivos. Com certeza, esta

biopolítica bota mao da responsabilidade face aos

demais. As situaçons de risco de dissoluçom do seu

sócius fam que, o neoliberalismo, tenha de evocar o

papel da comunidade à hora de salvar problemas

que um Estado ‘mínimo’ nom cobre. Novas subjeti-

vaçons nom vam ser fomentadas polo sistema, as-

sentam-se as já dadas porque simplesmente orga-

niza-se biopoliticamente a situaçom sobre os

dispositivos psico-sociais ou onto-sociais existentes

No debate filosófico arredor da pandemia,
das posiçons mais pessimistas, semelha-

“Parece que se assenta
a ontologia do ‘homo
economicus’. Ficam
fracos os mecanismos
do sistema e veem-se
os ossos: o relevante
é a açom económica, e
o demais, é prescindível”

elena martín
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se emular o berro de Antígona contra a
enésima volta de porca da dominaçom nor-
malizada do ‘nomos’ sobre a ‘physis’. Há
quem depois disto, mesmo agoira o fim da
Humanidade tal como a conhecíamos. Entre
as posiçons mais otimistas, prevalece a
tese da emancipaçom de qualquer normali-
dade anterior. Mesmo há quem se atrevem
a profetizar o colapso da atual ordem capi-
talista, cuja remissom passaria, inexoravel-
mente, por umha forte socializaçom da eco-
nomia. Que consideraçom che merece esta
diatribe?
O capitalismo baseia-se na racionalidade estratégica:

a ausência de paixons, valoraçons e juízos –e prin-

cípios–, é o que lhe permite subsistir como sistema

axiomático, flexível, adaptável. Aprendeu a nutrir-

se dos estados de excecionalidade. De facto Feijóo,

considera que toda essa excecionalidade sanitária

deve expressar-se na normalizaçom de um marco

legal que exceda a excecionalidade assinalada polo

âmbito jurídico. Com cada crise económica pre-

tende-se ver a possibilidade de colapso sistémico.

Quiçá poderíamos prevê-lo com maior consistência

a medida que a crise ambiental se acentuar e multi-

plicar os seus efeitos; um deles já é este. E nom creio

que nem nesse caso seja demasiado fiável a elucu-

braçom, polas caraterísticas, polo funcionamento es-

tratégico do sistema.

Porém, é um bom momento para tentar fazer he-

gemónico o discurso da necessidade de socializar a

economia, desde o investimento em sanidade pública

à mudança do modelo produtivo em relaçom à crise

ambiental e as suas consequências. Mas nom se está

a fazer: o discurso que se viraliza é o psicológico e o

moral: medos e culpáveis. À falta de investimento

numha ciência nom enchoupada de interesses do Ca-

pital, controlam-se os corpos. E o investimento em

ciência é em investigaçom e em trabalhadores pro-

fissionais, porque, igual que o vírus, o conhecimento

também viaja nesses corpos (a maisvalia que gera a

tecnociência é clara, evidente e imediata).

Achas que a imagem do Êxodo poderia tam-
bém acompanhar praxes políticas coletivas,
capazes de contrarrestar o individualismo
neoliberal à hora de afrontar hipotéticos
cenários de colapso sistémico?
A imagem pode evocar umha fugida coletiva de um

território em que já nom se pode estar, face as mul-

tiplicidades pré-individuais que som para alguns au-

tores, um espaço onto-ético e político. A minha uto-

pia nom consiste apenas na soma de egos em

permanente intuito de deconstruçom, com a dificul-

dade que isso tem. Contudo, sim creio no desprega-

mento das potências dos indivíduos, que se conse-

guiria desfazendo as subjetivaçons normativas,

sistémicas. Esse exercício constante tem umha di-

mensom intelectual, a do pensamento, que permite

a reflexom, a análise, e umha dimensom prática, de

adestramento. O que sempre foi a ética. Nesse plano

penso que é mais doado gerar multiplicidades.

Quiçá tampouco é tam complicado, avonda, como

em tudo, com querer, com ter vontade.

ideias

i

elena martín
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Santa Clara

Casa de saR
Curros Enríquez

vIGO/
a COva dOs RatOs
Romil

dIstRItO 09
Coia

FaIsCa 
Calvario
a RevOlta dO beRbÊs
Rua Real

OUReNse/
CsO a Kasa NeGRa 
Perdigom

a GalleIRa 
Praça Sam Cosme

salzeda de Caselas/
O matadOIRO
Senda do rio Landres

RIbeIRa/
Csa O FeRvedOIRO 
Rua Mendes Nunes

lUGO/
Cs madIa leva
Serra dos Ancares

Cs vaGalUme
Rua das Nóreas

a CORUNha/
Cs a COmUNa 
Doutor Ferrant

Cs GOmes GaIOsO
Marconi

ateNeO lIbeRtÁRIO
XOsé taRRIO
Gil Vicente

FeRROl/
Cs aRtÁbRIa
Trav. Batalhons

ateNeO FeRROlaN 
Magdalena

NaROm/
Cs a RevOlta de 
tRasaNCOs 
Alcalde Quintanilla

alhaRIz/
Csa CambalhOta
Caminho do Castelo

a GUaRda/
O FUsCalhO
Frente a Atalaia

PONte d'eUme/
ls dO COleCtIvO 
teRRa
Boa Vista

CsOa a Casa da 
estaCION
Avda. Ferrol

bURela/
Cs XebRa
Leandro Curcuny

PONte vedRa/
lICeO mUtaNte
Rosalia de Castro

O QUIlOmbO
Princesa

CaNGas/
a tIRadOURa
Reboredo

CastROveRde/
a Chaves das NOCes
Sam Juliam de Pereiramá

sÁRRIa/
bURIl
Travessia da Rua Nova

CeNtROsOCIaIs



Dizias que o fim da pandemia ia ser “como
quando ligam as luzes ao rematar umha
orgia”.
(Ri) Foi como dizendo “quando remate isto aqui a

gente nom se vai poder nem olhar a cara”. A sensa-

çom de dizer “Minha mae! As responsabilidades que

se podem depurar com todo isto”. Humor absurdo.

Tés dito que vivemos num sistema em que
nom é fácil consumir arte de jeito que
poda ser libertadora. Aprendemos algo
este ano?
Temos uns hábitos de consumo de cultura bulími-

cos que nom comparto. Eu às vezes colho e escoito

a discografia completa dumha autora para vê-la

evoluçom. Procuro que me sirva para a vida e para

entender o que escoito, nom me interessa esse ati-

tude enciclopédica de controlar de cultura. Isto ser-

viu-nos para parar um chisco e decatarmo-nos do

ritmo tolo que levávamos. Era umha doença por-

que nom era uma vida saudável.

Íamos e imos mui rápido, nom é?
Sim, e o vírus saiu do seu reservatório e estendeu-

se a toda a pressa precisamente por isso, pola rapi-

dez com que vivemos.

Vês uns hábitos de consumo diferentes na
gente nova?
Acho que temos umha trampa concetual de pensar

que “gente nova” é umha realidade aparte. Ao final,

som só uns anos e também som gente. O outro dia

levei à sala de aulas a guitarra e flipei

com a sua reaçom; acho que é umha

geraçom que vai botar o freio, que

vai gostar de propostas mais de ‘tran-

quis’, de sentir. É uma alternância

que houvo sempre, como quando o

revival do folk sucedeu ao rock, e o es-

tilo progressivo ao folk. É um pên-

dulo que funciona à margem de raivosas atualidades.

Em esse sentido, que tal o ‘Band Camp’?
Eu som defensor absoluto. É um sistema de parti-

lhar e editar música mui horizontal. Conheces mui-

tas bandas que estám no underground. Desde ‘A neu-

rona da patineta’ ou ‘Ostia’ até agora a gente

compra muita mais música. Saquei ‘sé[mente de

vencer]’ em dezembro de 2019 e, com o que pagou

a gente no Band Camp, paguei a ediçom do disco

em dous meses.

Também há cousas positivas entom, que se-
melha que consumimos mal, que na cultura
todo vai mal, que nom passa nada bom..
Eu saco liçons boas. Nom som negacionista, mas

vejo umha posiçom intermédia. Houvo um shock e

tivo consequências, por exemplo, dobrárom-nos o

volume de trabalho, nom se podem ter 200 alunas

ou 30 por sala, é impossível. É como os médicos,

que precisam dez minutos por doente. Se botas

contas, nom temos nem dous minutos por aluna.

Pois haverá que dar-lhe umha volta grande a isto,

nom?

Estas reflexons nom as tenhem os de ar-
riba?
Tenhem, mas no sentido de como nom fazê-lo, de

tirar cara ao lado neoliberal. Aí é onde temos que

pelejar, aproveitar essas oportunidades. Aguardo

que nos neguemos a voltar a umhas aulas lotadas na

ESO, depois do que se tem logrado.

Leo é músico e profe,
“choios complexos,
como muitos outros” di.

Mas em estes tempos, com o duplo de trabalho nas aulas
e um verao em branco na música, embora nom houvesse
contágios: “somos as últimas monas”. Contodo, crê que
a pandemia foi um aviso da natureza do qual tirar apren-
dizagens positivas.

A
condiçom do proletariado que

nom possuía mais do que a pró-

pria força de trabalho era mo-

tivo de comiseraçom. Hoje a

mocidade, com um 45% de desemprego,

perdeu mesmo essa vaza. Volta o trabalho

a jornal: umha sexta serves copos, a se-

mana que vem repartes comida de bicicleta

ou onças de chocolate no Alcampo. Com

sorte queimas-te um mês num call center ou

assinas um contrato que noutro tempo era

real mas agora dá para as cervejas e para o

tabaco de enrolar.

Moços e moças som super-explorados,

mas ao tempo massa excedente, tutelados,

intercambiáveis, submetidos, infantilizados,

viajam à boleia e suponhem umha carga

para as famílias, sem nengumha perspetiva

de vida autónoma ou realizaçom pessoal.

Som virtualmente infra-humanos, anacos

de carne e osso animados por um sistema

nervoso que atua como mangueira de suc-

çom emocional para chuchar o remanente

líquido dos seus progenitores em forma de

consumo tecnológico. Com sorte, perceto-

res do mínimo vital para acederem ao ali-

mento e irem trampeando as faturas do alu-

gueiro, a luz e o telefone.

É esta juventude a que segue a flauta do

fascismo com a sua oferta de sabotagem e

combate contra um sistema que os arromba

e escraviza. A extrema direita convoca à

aventura de fazer descarrilar o sistema que

personifica nos partidos de esquerda que

abandonárom o povo. A esquerdinha por

contra apela à regulaçom e ao estado de di-

reito desde as instituiçons, isto é, desde o

sistema que nos conduziu aqui. Oferece es-

mola e beneficência mas esquece que a

gente precisa dignidade. Se lhe fecham o

acesso à real, aferrara-se à imaginária.

As injustiças deste calibre saldárom-se

sempre com revoltas populares comemora-

das pola posteridade mas, claro, entre os

bancos de alimentos e o ADSL, a urgência

agora nom é tanta.

194

O’leo
de matamá
cantor ‘punk’

dignidade
Xurxo Borrazás

“Nom gosto da atitude enciclopédica
de ‘controlar’ de cultura”
pablo santiago

pablo santiago


