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'Crimes de ódio', 
umha base de dados
para a memória
A primeira base de dados dos assassinatos produzidos por mo-

tivos de ódio no Estado espanhol apresentou a sua última ver-

som no passado ano 2020. Os seus criadores, os jornalistas ca-

taláns David Bou e Miquel Ramos, contam-nos mais sobre este

projeto, que nasce com a vontade construir um espaço para a

memória e educar as geraçons vindouras no respeito da diver-

sidade e as minorias.

A TERRA TREME / 20Presente e futuro
do comboio 
A rede ferroviária é umha infraestrutura crucial
para o desenvolvimento económico e social do
nosso país. Perante um presente de fraquezas,
como podem ser as reduçons de serviços
ou o feche de estaçons, o comboio galego pode
ter um futuro baseado na sustentabilidade
ecológica, na vertebraçom territorial
e nas conexons com a faixa atlântica. 

8-13
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F
azer um mapa da rede ferroviária

é cartografar umha série de fra-

quezas e desleixos. As vias que

percorrem o país reproduzem e

promovem desigualdades territoriais, fi-

cando num desenho muito afastado do que

poderia ser um projeto vertebrador para a

Galiza. Cara ao oeste a faixa atlântica man-

tém a mobilidade entre o eixo A Corunha-

Vigo, e cara ao interior muitas estaçons

fôrom perdendo serviços ou ficárom com

infraestruturas obsoletas. Nom existe nen-

gum tipo de transporte de cercanias e os

trens de meia distância que poderiam pres-

tar um serviço similar som a cada vez

menos e com horários que nom correspon-

dem com as necessidades da populaçom. É umha de círculo

vicioso, os serviços som a cada vez mais escassos e as usuárias

deixam de utilizá-los, logo as operadoras de comboios ainda

tiram mais serviços com a escusa de nom terem viajantes. 

O desenho dos caminhos de ferro reflete um desenvolvi-

mento das comunicaçons ao ritmo dos interesses do capital

e do centralismo madrileno. Nom semelha haver umha

maior planificaçom do que promover umha alta velocidade

para a conexom com a capital do Estado e manter as cone-

xons no eixo atlântico enquanto se deixava morrer todo o

comboio do interior do país. Deste modo, um desenho fer-

roviário que realmente ligue as comarcas do país, que se

ajuste às necessidades das suas usuárias e permita um desen-

volvimento económico local e nacional nom vai encontrar-

se nunca nos planos da Renfe e da Adif, que se encontram

com o olhar posto na próxima liberalizaçom do trem. 

O comboio, por ser mais ecológico que o transporte por

estrada ou aviom, terá que contar com um especial protago-

nismo na mobilidade do futuro. Num contexto em que as

frequências de serviços fôrom reduzidas devido à Covid19,

defender que nom se perda nengum serviço e que seja na

Galiza onde se desenhe e planifique a nossa rede ferroviária

será fundamental para que o século XXI nom deixe um país

desestruturado e sem conexons.

Plataforma em defesa do comboio A Corunha e As Marinhas

alto
falante

altofalante@novas.gal

Desde as mobilizaçons feminis-
tas até as saídas de esnorquel
para conhecer a ria, passando

polos centos de assembleias, a ativi-
dade do Quilombo levou um ritmo
acelerado desde o início. Consegui-
mos dar-nos a conhecer, criar siner-
gias, consolidar um corpo associativo
ainda com margem para crescer e
inovar a cena social e cultural da ci-
dade, todo com muitas luzes e tam-
bém sombras, que sempre tentamos
solucionar e melhorar ainda sem con-
seguir muitas vezes, nas atividades
que nom saiam bem, nos cuidados,
etc.
A pandemia que estamos a viver está
a ser complicada para todas e tam-
bém para o movimento associativo.
(...) Aproveitamos para solicitar-vos
novamente que acheguedes as vos-

sas ideias, pois coletivamente pensa-
mos e coletivamente construimos.
Que botades em falta? Que melhoras
se necessitam? Que atividade há que
organizar?

Aincapacidade para manter a
atividade minimamente nor-
malizada no pequeno local da

rua princesa e consequente desgaste
económico, a sua provisoriedade e a
oportunidade de aproveitar estes
meses que certamente restam de
pandemia levou à assembleia do Cen-
tro Social a decidir fechar provisoria-
mente para abrir num novo local mais
versátil no centro de Ponte Vedra em
2021(...).
A humilde andaina constatou a ne-
cessidade do projeto, um centro so-
cial aberto e plural para a cultura po-

pular, onde o feminino bate com a
mesma força, que consolide a auto-
nomia do movimento associativo,
ajude a tecer redes e açons e radica-
lize as exigências na defesa da terra e
dos direitos e liberdades sociais e na-
cionais.

Esta carta é um fundo agradeci-
mento por todas as achegas de
todas as pessoas que figérom

possível estes dous anos, também é
reconhecer erros e um convite a for-
talecer o Quilombo para que o avan-
çado nom tenha marcha atrás, dando
um novo impulso (...) para abrir em
2021 um melhor Centro Social para o
movimento popular de Ponte Vedra.

Associaçom Cultural O Quilombo /
Ponte Vedra

O Quilombo 2021. Carta aberta.
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A
crise da covid-19 pujo em

relevo as enormes contra-

diçons das políticas neoli-

berais e a falácia da legiti-

maçom ideológica do mercado como

organizador supremo e bondoso das

relaçons económicas e sociais, igno-

rando os limites biofísicos do planeta

e as consequências dum modelo ba-

seado em grande medida na explora-

çom da natureza e mesmo das pessoas.

Com o confinamento nom pudemos

sair à rua nem ir aos centros de saúde,

exceto por causas mui justificadas,

nem atender os nossos hortos de auto-

consumo, nem ir ao mercado da nossa

vila comprar alimentos, mas sim que

pudemos ir aos supermercados em

todo momento ou mover-nos em

massa para que seguissem a funcionar

empresas nom essenciais. Vimos, por

exemplo, como fôrom estabelecidas

exceçons para as pessoas ‘sem papeis’

poderem trabalhar e assegurar o fun-

cionamento da agroindústria –em con-

diçons quase de escravitude e em fin-

cas que eram grandes focos de propa-

gaçom do coronavírus– mas sem que

isso supugesse poder legalizarem a sua

situaçom. As pessoas trabalhadoras

fomos mais do que nunca ‘recursos

humanos’ para usar e logo deitar fora.

Pôr a vida no centro, os direitos la-

borais, os cuidados das pessoas, da

terra e da natureza são, com frequên-

cia, o contrário da lógica da economia

capitalista. A consciência da interco-

nexom entre as  emergências sanitária,

social, ecológica e climática polo me-

tabolismo económico é fundamental

para criar um modelo baseado na so-

lidariedade para as pessoas, e nom

para o capital. Neste momento é im-

prescindível o ressugirmento da di-

mensom comunitária, e a organizaçom

social é a nossa ferramenta básica para

lograr umha soberania real sobre o es-

sencial (corpo, terra, auga, energia, ali-

mentaçom, saúde…). Nom se trata,

porém, dumha tarefa fácil após déca-

das em que se impujo a hegemonia

neoliberal como pensamento único, o

individualismo, a desconfiança nas lui-

tas da sociedade e nas suas organiza-

çons, e o ‘salve-se quem puder’.

O governo do estado pretende hoje

dar a maior parte dos 70.000 milhons

de euros dos fundos europeus de recu-

peraçom a grandes empresas, à vez que

apoia medidas de ajuste estrutural,

como reduçons nas pensons, incremen-

tos de impostos ou a manutençom dos

aspetos mais lesivos da reforma laboral.

Na mesma linha, Feijó, sem transparên-

cia nengumha, anunciou a candidatura

de 108 projetos com que aguarda “mo-

bilizar” 9.400 milhons de euros, 3.200

milhons de euros em sete projetos, e

umha lei para agilizar as tramitaçons.

Apresentou como “iniciativas tratórias”

um projeto de fabricaçom de fibras têx-

teis, de interesse para a Inditex, por

950 milhons de euros, a fábrica mais

grande da Europa de hidrogénio verde,

a instalaçom de 1.000 megavátios de

energia renovável, sobretodo

eólica –eólicos em todos os montes,

energia cara e sem praticamente bene-

fícios sociais–, ou umha mega-instala-

çom de tratamento de purins. 

Estamos a piques de assinar umha

grossa hipoteca sobre o nosso futuro e

nom é na sua maior parte para resga-

tar as pessoas, nem a saúde, nem a

educaçom, nem para atender as pes-

soas idosas, as autónomas ou a pe-

quena e mediana empresa –que som

quem mais emprego geram–, senom

para assegurar maiores ganáncias às

grandes empresas e para a espoliaçom

do país subvencionada por todos nós.

Durante o
confinamento as
pessoas
trabalhadoras fomos
mais do que nunca
‘recursos humanos’
para usar e logo
deitar fora

ISABEL VILALBA

Isabel Vilalba é secretária geral do Sindicato La-

brego Galego (SLG).

Dificuldades e novos reptos
no contexto da pandemia

agostiño iglesias

O governo do estado
pretende dar a maior
parte dos fundos
europeus de
recuperaçom a
grandes empresas
à vez que apoia
medidas de ajuste
estrutural, como
reduçons nas
pensons,
incrementos de
impostos ou a
manutençom da
reforma laboral
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E
stou cansado. Muito can-

sado. Estou tam cansado

que às vezes pergunto-me

se vou estar cansado para

sempre. Venho dum período de

grande esforço em que concursei para

professor e comecei a trabalhar no en-

sino secundário ao tempo que acabava

a tese de doutoramento. “Foi um sa-

crifício para um bem maior”, digo-me.

“Conseguiste”, insisto. Mas é razoável,

mesmo num caso assim, andar can-

sado dous anos, três anos, talvez mais?

Com certeza nom. E com certeza a

maioria de nós conhecemos alguém

que encaixa na figura do opositor fa-

tigado ou do pesquisador desiludido.

Aliás, é realmente algo pontual?

Nom consigo reviver com claridade

como estava quando estudava o grau,

mas nom lembro que fosse um tempo

folgado. Agora vivo na minha pele a

enorme mentira do funcioneti lacazám.

No fim de semana as que somos novas

na profissom despedimo-nos dizendo

“nom trabalhes demais”, “pensa que o

descanso é umha parte do rendi-

mento”, “quando menos, nom fagas

nada na manhá do sábado”. Sabermos

que estamos com melhores condiçons

laborais que muitas amigas precárias

dissuade-nos de falar de como nos

sentimos. O companheirismo num

centro escolar sanda.

Quando o momento é pior queixo-

me do concreto. Das rátios, das buro-

cracias e da frustraçom de nom poder

ajudar a quem necessita como merece.

Aí orgulho-me de pagar a quota da

CIG, sonho com barricadas e penso

muitas vezes em Paul Lafargue e em

O direito à preguiça de 1880, onde re-

clama umha jornada laboral de três

horas e di que as pessoas serám felizes

quando puderem dispor das suas vidas

para a diversom, a formaçom e os

seres queridos. Assim tam simples,

assim tam longe.

Lafargue afirma também que os ga-

legos somos umha raça para a qual o

trabalho é umha necessidade orgánica,

como os auvérnios ou os escoceses. O

minifúndio rural e o pequeno comér-

cio teriam infundido no povo umha

obsessom enfermiça, “nunca se endi-

reitando para contemplar, sem pressa,

a natureza”. Posto que fala em termos

de alguém que viveu antes da II

Guerra Mundial, nom nos imos enfa-

dar hoje com ele e imos deixar à mar-

gem a questom étnica. Veremos que

sinala um problema importante: a ex-

ploraçom a que se submete quem atua

como o seu próprio chefe.

De férias, quando após duras sema-

nas por fim tenho uns dias livres, às

vezes sinto ansiedade. Vejo nas redes

pessoas a dizerem “este ano só li tan-

tos livros”, “este ano nom publiquei

poemário nenhum”, “em seis meses

nom conseguim compor umha música

boa”. Eu também quero fazer cousas

de que gosto, tenho múltiplas paixons,

quase tudo me estimula, mas surpresa!

Estou cansado. Mesmo assim tento-o

até converter os hobbies noutra espécie

de trabalho bis. Podo ver que somos

muitas as pessoas que estamos a anali-

sar as nossas vidas com critérios pro-

dutivistas, mas nem sabendo-o con-

sigo mudar.

Som feliz sem fazer nada, estando

com as amigas e com a família, lendo

sem pensar para quê. Acredito que só

do aborrecimento nasce a criatividade.

Mas se lhe dedico muito tempo ao

lazer, aparece a culpa. Diz Byun Chul

Han que na atualidade nos explora-

mos a nós mesmas e cremos que nos

estamos realizando. Tremenda vitória

do capitalismo. Levámo-lo dentro.

Sabermos que
estamos com
melhores condiçons
laborais que muitas
amigas precárias
dissuade-nos
de falar de como
nos sentimos

Cansado e culpável
CARLOS LIXÓ

Carlos Lixó é escritor e professor no ensino se-

cundário.

Penso muitas vezes
em Paul Lafargue,
que em ‘O direito
à preguiça’ reclama
umha jornada
laboral de três
horas e di que
as pessoas serám
felizes quando
puderem dispor
das suas vidas
para a diversom,
a formaçom e os
seres queridos

jan buchczik
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N
o passado mês de setem-

bro, um grupo de pes-

soas, algumhas a título

individual, outras em re-

presentaçom de diversos coletivos do

âmbito antirrepressivo e em defesa

dos direitos das pessoas presas do país,

reunia-se com o objetivo de denunciar

o recrudescimento da vida nos cárce-

res desde o início da pandemia, que

supom “um acréscimo às condenas

que resulta inadmissível, numha situa-

çom já em por si dramática como é a

estância em prisom”. 

Depois de 6 meses de pandemia, os

compromissos adotados polas direçons

dos cárceres de devolverem os vis a vis

perdidos durante o confinamento, fi-

caram em água de castanhas, e previa-

se que, com a chegada do inverno, a

situaçom nom iria mudar para melhor.

Aliás, a arbitrariedade nas medidas

adotadas, as carências na atençom mé-

dica nos centros penitenciários (agra-

vada nestes últimos messes, quando já

se partia de umha situaçom muito pre-

cária) e a insuficiência de medidas

compensatórias frente à incomunica-

çom com o exterior, som outras das

denuncias deste grupo, que propom a

reduçom da populaçom reclusa (espe-

cialmente, as pessoas com problemas

de saúde e em idade de risco, maes e

grávidas), denunciando que o Estado

nom está a cumprir a sua própria lega-

lidade, ao ficar o suposto fim da rein-

serçom anulado nesta situaçom. 

O dia 19 de setembro organizava-se

umha marcha ao cárcere da Lama, que

se repetia no mês de dezembro, esta

vez à prisom de Teixeiro, baixo o lema

‘Cárcere mais Covid: duplo encerro’.

Outras iniciativas fôrom destinadas a

denunciar a arbitrariedade das medidas

adotadas pola direçom do cárcere da

Lama, onde os vis a vis nom se reanudá-

rom, como aconteceu na maioria dos

centros penitenciários durante o Natal,

e onde as pessoas presas levam sem

contato direto com as suas famílias mais

de quatro meses. Dias depois, mais de

vinte pessoas acudiam à convocatória

para “cantar aos reis” diante deste cár-

cere “para achegar calor”, com a denun-

cia de levar “mais de três messes sem

vises, sem apertas, sem agarimos e sem

nenhumha medida compensatória”.

O coronavirus tem servido para en-

durecer a vida carcerária, tirando di-

reitos da populaçom reclusa e ge-

rando um estado de excecionalidade

permanente. A direçom de cada cár-

cere decide as medidas a adotar, sem

critérios unificados e públicos. O des-

prezo absoluto pola situaçom das pes-

soas presas reflite-se na escasseza das

medidas compensatórias: desde o iní-

cio da pandemia, todos os vises e co-

municaçons que nom se pudérom rea-

lizar, fôrom “compensados” com um

par de vídeo-chamadas no telemóvel

de 10 minutos. As medidas de isola-

mento depois de deslocamentos e

vises, som abusivas e vulneram a lega-

lidade. PCRs ou tests de antígenos po-

diam ser utilizados nas prisons para

evitar estas medidas e viabilizar as co-

municaçons com as famílias, que não

podem entrar, enquanto os carcerei-

ros entram diariamente. O coletivo,

que se vem de auto-denominar

‘Abaixo os muros! Coordinadora an-

tirrepresiva da Galiza’ para continuar

com a sua atividade, demanda que se

abone o tempo que dure a situaçom

excepcional de alarma na liquidaçom

das condenas, produzindo umha re-

baixa extraordinária equivalente à du-

raçom desta situaçom.

Cárceres e Covid: duplo encerro
Depois de 6 meses
de pandemia, os
compromissos
adotados polas
direçons dos
cárceres de
devolverem os ‘vis a
vis’ perdidos durante
o confinamento,
ficaram em água de
castanhas

redaçom
conselho@novas.gal

ceivar
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O Courel em luita polos transportes

F
olgoso do Courel é umha

pequena vila situada na

montanhosa serra do Cou-

rel, um lugar bem formoso

mas, em muitas zonas, com acessos

muito complicados. Mas, desde há uns

meses, as poucas famílias que ainda es-

colhem este lugar entre montanhas

como a sua casa, vem perigar o seu fu-

turo pola possível substituiçom do ser-

viço de transportes que prepara a

Junta da Galiza.

“Sacárom a licitaçom de transporte

a concurso para os anos 21 e 22.

Nesse concurso, pugérom o concelho

do Courel num lote com seis conce-

lhos mais, o que fai impossível que os

taxistas autónomos, que até o de agora

realizavam o serviço de transporte de

crianças, podam optar”, explica Pilar

Veiga, vizinha e afetada por esta deci-

som. “Por isso, pedimos que O Courel

vaia num lote único, para que seja

justo”, acrescenta.

A Junta, que polo momento decidiu

"suspender o prazo de apresentaçom

de ofertas durante o tempo necessário

para a verificaçom dos erros detetados

polos interessados", assegura que os

taxistas sim podem optar com as mes-

mas possibilidades que o resto dos

participantes a concurso. Porém, Pilar

Veiga assegura que isto nom é certo.

“Nom é verdade. Os taxistas da área

nom podem levar um lote com cinco

concelhos onde pedem 15 ou 20 mi-

nibuses, nom seria manejável para

eles. Ademais, se tés a sede da em-

presa num destes concelhos, isso pon-

tua. E que coincidência que quem tem

sede nesses concelhos é Monbus”, de-

nuncia Veiga. 

Para as vizinhas, os lotes estám-se a

fazer assim para puderem entrar a

“Pugérom o concelho
do Courel num lote
com seis concelhos
mais, o que fai
impossível que
podam optar os
taxistas autónomos,
que realizavam o
serviço de transporte
de crianças”

anpa courel

O nosso rural
segue vaziando-se
ano após ano.

Contodo, longe de tentar melhorar a vida daqueles

que escolhem viver fora das cidades, as instituiçons
parecem empenhadas em seguir desmantelando os
seus serviços. Um dos últimos casos, o transporte es-
colar no Courel. 

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal
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concurso com vantagem as gran-

des companhias. “Fazendo lotes pe-

quenos, se calhar as pequenas empre-

sas locais que tenhem dous autocarros

grandes e um pequeno podem optar.

Mas quando juntas cinco ou seis con-

celhos, só vam optar Monbus ou Alsa,

que som quem estám comendo todo.

Em Vigo já está todo Monbus. Umha

companheira dixo que o outro dia foi

à Corunha e alucinou, porque na es-

taçom de autocarros já só estám Mon-

bus e Alsa, já nom há nengumha outra

empresa”, assegura Veiga. “Aqui vam

polo caminho. Logo farám algumha

subcontrata em concelhos onde nom

lhes compense muito, como pode ser

o nosso, mas ao final é o de sempre,

ganham as grandes”.

A isto soma-se que, sendo minibuses

os que levam as rotas, o número delas

reduzirá-se e implicará problemas para

algumas das crianças, que passarám

muito tempo dentro dos transportes

ou em áreas perigosas, como comenta

Veiga. “Haverá nenos e nenas que bo-

tarám umha hora no transporte e

estám a 10 minutos da escola”, o que

é ilegal. “O Real Decreto 443/2001 di

que o tempo de permanência no

transporte escolar nom pode ser de

mais de umha hora”, di Veiga. “Por

outra banda, os minibuses nom vam

poder chegar a muitos dos sítios por-

que as estradas som estreitas, o que

obrigará às crianças de algumhas casas

a esperar na estrada, onde non há nem

paragem”, comenta esta vizinha.

Pedro Romeo é taxista e leva trinta

anos fazendo o serviço de transporte

escolar. “Daquela nom o queria fazer

ninguém da conselharia, porque eram

pistas e caminhos muito piores. Agora

somos 6 taxistas autónomos e, na

maioria dos casos, a parte mais impor-

tante dos nossos ingressos venhem do

transporte escolar”, di Romeo. “Se

perdemos isso, –e pola forma em que

está estruturado o lote, que é mui

grande e com muitos concelhos que só

podes cobrir se tés muitos meios, nom

havemos poder optar– economica-
mente deixa de ser viável o nosso tra-

balho e o concelho acabará perdendo

o serviço de táxi de serviço público e

as pessoas terám que marchar. Irám

para outros concelhos, ou vai ti saber”,

engade Romeo. 

Junto a esta situaçom, Pilar e Pedro

denunciam que, “enquanto os fundos

europeus do Faeder estám destinados

a assentar a populaçom no rural graças

a ajudas, para que nom haja despovoa-

mento, os dinheiros usam-se, no fim,

bem para ao contrario”. 

“Estám a destruir emprego local e

prejudicando uns autónomos que nom

vivíamos exclusivamente disso, mas

sim que era um ingresso importante

para nós”, comenta Pedro. “Podia

haver outros serviços de transporte in-

terno, mas nom os há, e com a pouca

gente que há o serviço de táxi já nom

é o que era. Ao final o que vai aconte-

cer é que muitas pessoas terám que

marchar”, denuncia o taxista. “O 20%

das crianças que vam ao cole depen-

dem do transporte escolar. É um dado

fundamental porque pode implicar

que umha parte importante de famí-

lias que vivem do táxi, terám quiçá

que marchar ou vender a licença. Por-

que um concelho pequeno como o

nosso nom dá para manter seis taxistas

só com serviços de táxi. É um verda-

deiro golpe para nós e para o rural”,

di Romeo. 

Pola sua banda, a Junta justifica-se

alegando que é Europa quem obriga a

sacar o transporte a concurso, mas o

que dim as vizinhas é que isso nom

implica fazer lotes como os que se

pretendem. “Para justificarem-se sem-

pre explicam o mesmo. Mas Europa

obriga a licitar, o qual achamos bem,

mas nom che di como tés que fazer os

lotes, isso nom aparece em nengum

lado segundo a lei europeia”, continua

Veiga. “Portanto, entendemos que isso

já está a ser umha decisom política”.

De momento, pola paralisaçom do

prazo por parte da Junta, as crianças

já nom estám em greve, mas em nen-

gum caso as reivindicaçoms rematá-

rom para o Courel. “Nom sabemos

quanto tempo vam estar a revisar as

alegaçons, nom vamos estar um mês

em vaga sem um prazo nem umha

data. Mas pensamos em voltar às pa-

ralisaçons se figer falta, claro”, co-

menta Veiga. “Porque agora dim da

chefatura territorial de transportes de

Lugo que as alegaçons tenhem que

mirar-se já, parece que tenhem presa.

Mas impossível que deem outro prazo

mais sem modificar os lotes. Isso nom

o vamos permitir”, continua Veiga.

“Nas últimas reunions às que acudi-

mos sempre repetírom que há a

opçom da subcontrata, com o qual en-

tendo que nom van mudar os lotes,

nom tenhen essa intençom”. 

Por outra banda, o Courel nom é o

único concelho onde ganham os con-

cursos de transportes as grandes em-

presas. Pilar Veiga comenta que desde

que a sua história se deu a conhecer,

pessoas doutros concelhos decatárom-

se de que acontecia o mesmo nas suas

áreas. “Em Navia, em Cervantes, no

Íncio... Ademais nom o publicárom

nem no BOE nem no DOG, porque

nom estám obrigados a publicá-lo na

Galiza”, conclui Veiga. “Parece que é

para nom reparares, e com certeza que

hai pessoas que nom se decatárom.

Muitos outros concelhos estám agora

tentando ver que podem fazer”.

“Nas últimas
reunions que fomos
sempre repetírom
que existe a opçom
da subcontrata,
assim que acho nom
tenhem intençom
de mudar os lotes”

“Agora somos seis
taxistas autónomos
e, na maioria dos
casos, a parte mais
importante dos
nossos ingressos
vem do transporte
escolar”

anpa courel
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C
om a nacionalizaçom do

transporte ferroviário e o

nascimento da Renfe em

1941, o centro de deci-

som sobre o comboio fixa-se em Ma-

drid, desenvolvendo-se prioritaria-

mente umha rede radial em que se fai

patente um dos problemas constantes

do caminho de ferro galego: o centra-

lismo do Estado espanhol à hora do

seu desenho e construçom e a impor-

tância excessiva outorgada às ligaçons

com a sua capital perante outras linhas

muito mais pertinentes geográfica e

economicamente.

Essa tendência a pensar que boa

parte das melhoras na nossa rede

devem conduzir-nos a chegar mais rá-

pido a Madrid está por trás de outra

das teimas que lastram o nosso cami-

nho de ferro: a construçom da linha de

AVE à Meseta, protagonista do debate

mediático com a sua sucessom de pro-

messas, adiamentos e inauguraçons.

O feche ou reduçom da atividade de

muitas pequenas estaçons é outro dos

fenómenos que caraterizou o desen-

volvimento do caminho de ferro ga-

lego nos últimos anos. Rejeitadas por

prolongar os tempos dos trajetos, mui-

tas destas paragens eram fundamentais

para ligar pequenos núcleos com cida-

des e vilas e a sua dessapariçom

supom um duro golpe para estes luga-

res, muitas vezes afetados pola perda

e envelhecimento da sua populaçom.

Algumhas destas estaçons perten-

ciam à antiga linha entre Ponte Vedra

e Compostela, desdobrada para a

Umha viagem acidentada polo
caminho de ferro galego 

Há quase 150
anos que a Galiza
estreou o seu pri-

meiro caminho de ferro com a apertura em 1873 da
linha que ligava Carril e Cornes. O “Cristo dos tempos
modernos”, que celebrava um entusiasmado Curros,
foi saudado no século XIX como símbolo de progresso

económico e social. Hoje, pensar o comboio é, como
entom, pensar o futuro. Mas para projetar redes fer-
roviárias que contribuam a vertebrar o território ga-
lego e permitam umha mobilidade verdadeiramente
sustentável, devemos antes diagnosticar as suas
principais fraquezas e aprendermos dos erros de
umha história cheia de obstáculos. 

maria rodiño
mariarodinho@novas.gal

álex rozados

Achegamo-nos a alguns dos pontos mais problemáticos da nossa rede ferroviária, umha infraestrutura
crucial para o desenvolvimento económico e social da Galiza
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construçom da linha do Eixo Atlân-

tico. Desde a plataforma ‘Salva o

Trem’ reivindicárom durante anos a

supervivência da estaçom de Portas e

o aproveitamento das vias velhas para

um comboio de proximidade. Com a

abertura o passado verao da Via Verde

que discorre pelo seu traçado, rema-

tava simbolicamente a sua luita sem

que as administraçons atendessem

nengumha das duas demandas. O seu

trabalho em favor do trem é só um

exemplo entre as muitas plataformas

que por todo o território galego estám

a defender um modelo diferente.  

A odisseia Corunha-Ferrol
Mais de umha hora (quase hora e

meia no caso do trajeto mais lento)

demora viajar em comboio entre Co-

runha e Ferrol, praticamente o mesmo

tempo em que é possível fazer o per-

curso Corunha-Vigo. Com mais de um

século –inaugurou-se em 1913– sem

fazer nela investimentos significativos,

esta é talvez a linha mais obsoleta da

Galiza e um dos pontos críticos da

nossa infraestrutura ferroviária.

Da ‘Plataforma em Defesa do Trem

Corunha e As Marinhas’ levam anos a

lutar pola modernizaçom desta linha e

por um modelo ferroviário que contri-

bua realmente a vertebrar umha área

em que vivem mais de meio milhom

de pessoas. “Exigimos a modernizaçom

desse traçado ferroviário nas mesmas

condiçons que se fijo no Eixo Atlân-

tico, dando-lhe continuidade até Fer-

rol, eletrificando a linha, aumentando

as frequências e duplicando as vias para

permitir cruzamentos”, assim resumem

na plataforma as suas reivindicaçons.

A reduçom do tempo e a ampliaçom

da frequência das viagens nom é o

único que reclamam. Na plataforma

defendem um modelo de comboio

que ofereça umha verdadeira alterna-

tiva ao carro: “umha rede de proximi-

dade que permitisse descongestionar

o trânsito que tem a Corunha”. Com

apeadeiros em lugares como o Pa-

lexco, Sam Diego, Os Castros, Poco-

maco ou a refinaria, continuando até

Arteijo e o porto exterior e habili-

tando estacionamentos dissuasórios, a

sua proposta é a de umha circumvala-

çom que haveria melhorar substancial-

mente a mobilidade na cidade.

O
transporte de mercadorias fica geral-

mente num segundo plano nos deba-

tes sobre os desafios e possibilidades

do trem. No entanto, a sua potenciali-

dade para retirar trânsito pesado das estradas e ofe-

recer umha alternativa económica e ecologicamente

sustentável –especialmente quando circula por vias
eletrificadas– fam dele um elemento central na pla-

nificaçom e melhora dos serviços ferroviários.

Hoje, a utilizaçom do comboio com esta finalidade

é mui escassa na Galiza, com umha percentagem mui

baixa de mercadorias que se movem através deste

meio. Reduzido a um papel testemunhal (Sogama,

alguns graneis, madeira…), o comboio de mercado-

rias deveria melhorar as suas ligaçons aos principais

portos, plataformas logísticas e parques empresariais

para resultar competitivo.

O futuro das linhas galegas de mercadorias tam-

bém passa em boa parte pola sua incorporaçom ao

conhecido como Corredor Atlântico, que na atuali-

dade permite a saída de carregamentos de vários

portos portugueses cara à Meseta para continuar até

o oeste e norte de França e Alemanha, onde se co-

necta a outros grandes corredores europeus. O Eixo

Atlântico, a associaçom de municípios que reúne 35

cidades de Galiza e Portugal para defender os seus

interesses diante das instituçons europeias, fijo do

desenvolvimento desta infraestrutura umha das suas

principais reivindicaçons.

No seu informe ‘Elementos para a redaçom de um

Plano Diretor do Corredor Atlântico’, elaborado

polo professor da UDC Miguel Rodríguez Bugarín

e apresentado o passado mês de novembro, aposta

em estender a interoperabilidade das infraestruturas

a toda a fachada atlântica galega. Para isso seria ne-

cessário modernizar as linhas existentes com atua-

çons como a eletrificaçom, a adaptaçom à circulaçom

de trens mais longos e pesados, a melhora da veloci-

dade mínima ou a instalaçom do sistema de segu-

rança ERTMS, entre outras medidas. Assim, a linha

Sines-Setúbal-Lisboa-Aveiro-Leixões prolongaria-se

até à Corunha, permitindo um movimento mais ágil

de mercadorias entre Galiza e Portugal e com o resto

de Europa. Mas é preciso apressurar-nos se nom que-

remos perder outro comboio: o do financiamento

com fundos da UE.

Transporte de mercadorias:
o outro comboio

Este transporte conta com
a potencialidade de oferecer
umha alternativa económica
e ecologicamente sustentável
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“Que as pessoas poidam estacionar

e ir para o seu trabalho no comboio,

que nom tem engarrafamentos e é

pontual”, explicam.

Os problemas do veterano Feve
Também Ferrol é estaçom terminal

doutra das linhas mais desatendidas da

nossa rede: o caminho de ferro de bi-

tola métrica (via estreita) que discorre

entre esta cidade e Riba d’Eu, conti-

nuando pola Cornija Cantábrica até a

fronteira francesa. Explorada pola em-

presa pública Feve até o ano 2013,

quando por causa do processo de libe-

ralizaçom imposto desde a Uniom Eu-

ropeia, a infraestrutura da linha foi

transferida à Adif e os serviços à

Renfe Operadora. Atualmente presta

serviço de viajantes de proximidade

entre Ferrol e Ortigueira, regional

Ferrol-Riba d’Eu, a conexom com as

Astúrias e alguns serviços de mercado-

rias. É um caminho de ferro nom ele-

trificado e de via única.

Há um ano, em fevereiro de 2020,

a ‘Plataforma pola Defesa do Caminho

de Ferro Ferrol-Riba d’Eu’ publicava

um informe em que recolhia as neces-

sidades da linha e apontava propostas

de melhora. Neste trabalho, assinalam

como problemas principais as deficiên-

cias no mantimento da infraestrutura,

que obrigam ao estabelecimento de li-

mitaçons temporais da velocidade, e as

frequentes avarias, que implicam a su-

pressom de numerosos serviços.

“O futuro da linha passa por que os

poderes públicos entendam que este é

um comboio rural de proximidade e

tenham em conta a populaçom à que

tem que prestar serviço. Por Europa

há caminhos de ferro de bitola métrica

que funcionam dotando-se de pessoal

suficiente, mantendo a infraestrutura

e com unidades que nom avariem”,

explicam desde a plataforma. Apos-

tam polo potencial do Feve para fixar

populaçom no norte da Galiza, umha

área com sérias carências em algumhas

estradas e sem boas alternativas de

transporte coletivo.

Para isto, consideram necessária

umha condiçom: a transferência da

competência do serviço à Junta da Ga-

liza. “Está a ver-se que é impossível

consegui-lo com umha empresa pú-

blica do Estado espanhol”, lamentam. 

lugo, na periferia da rede
Longe do eixo Corunha-Vigo e dos

traçados da alta velocidade, Lugo tem

as ligaçons por comboio mais escassas

de entre as cidades galegas, com umha

oferta para viajantes limitada a uns

poucos comboios diários com direçons

à Corunha e Monforte a baixa veloci-

dade. Atualmente, conta também com

um Alvia diário que a comunica com

Madrid. Em 2014 e com o apoio nu-

merosos e diversos coletivos, consti-

tuía-se a plataforma ‘Lugo, nom perdas

o trem’, com o objetivo de reclamar a

recuperaçom e ampliaçom dos serviços

ferroviários dos que dispom a cidade. 

O seu porta-voz, José Manuel Car-

ballo, explica que entre as suas reivin-

dicaçons estám questons como a neces-

sidade de equilibrar os investimentos

entre a zona atlântica e o interior, co-

netar com Europa através do Corredor

Atlântico de mercadorias, conseguir um

trajeto Lugo-Ourense competitivo ou a

criaçom de umha empresa ferroviária

galega gerida pola Junta, “para dar os

serviços que nom vai dar a Renfe”.

Um destes serviços seria, di Car-

ballo, a conexom Lugo-Compostela e

a abertura de umha linha Compostela-

Lugo-costa de Lugo. Para resolver esta

carência de ligaçom entre Lugo e a ca-

pital galega, o BNG apresentou o pas-

sado mês de novembro umha emenda

aos Orçamentos Gerais do Estado em

que expunha a sua proposta: ligar as

paradas de Curtis e Ordes para criar

um trajeto direto com umha obra de

27 quilómetros.

monforte, história
do comboio galego
“O que acontece em Monforte é um

fiel reflexo do que passa em algumhas

estaçons que no seu dia fôrom gran-

des, como Miranda de Ebro ou Venta

de Banhos: hoje sustenta-se no trân-

sito de mercadorias”, explicam desde

a plataforma ‘Neste trem cabemos

todxs’, nascida em setembro de 2018

para “defender o transporte e as co-

municaçons na comarca de Lemos e

no sul de Lugo”.  

A cidade do Cabe foi historicamente

um dos principais nós ferroviários da

Galiza. Ligada desde o século XIX ao

comboio, os momentos de apogeu e

declive da sua história recente som pa-

ralelos aos da sua estaçom. “Arredor

de cem famílias devem de viver atual-

mente do caminho de ferro”, calculam

na plataforma, mas “chegou a haver

mil ferroviários” em Monforte.

álex rozados

O feche ou reduçom
da atividade de
muitas pequenas
estaçons é um dos
fenómenos que
caraterizou o
desenvolvimento do
caminho de ferro 
nos últimos anos

A reduçom de
frequências aplicada
com o confinamento
nom acaba de
reverter-se em
muitas linhas,
deixando a
sensaçom de 
que a Renfe está
a aplicar umha
sorte de doutrina
do choque
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Respeito ao transporte de passagei-

ras, hoje “há poucas e más frequências.

A estratégia da Renfe foi pôr horários

pouco atrativos para que a gente nom

viaje e poder justificar a supressom dos

serviços”, lamentam. “Um trem que cir-

culava mui bem era o que utilizavam os

estudantes, que saia cedo de Monforte,

chegava numha hora a Ourense e daí

enlaçava com Santiago e A Corunha.

Deixou de circular e nunca voltou”.

Os efeitos do coronavírus
O comboio nom é alheio às conse-

quências da situaçom de pandemia que

estamos a viver. Por umha parte, o

medo ao contágio favorece o uso do

veículo privado para os deslocamentos.

Por outra, a reduçom de frequências

aplicada com o confinamento nom

acaba de reverter-se em muitas linhas,

deixando a sensaçom de que a Renfe

está a aplicar umha sorte de doutrina

do choque para reduzir e mesmo fe-

char os serviços de algumhas das linhas

menos rendíveis economicamente.

“Para além da reduçom lógica nos

primeiros tempos da pandemia, Renfe

aproveitou para suprimir os serviços

que denomina deficitários. Assim, dei-

xárom de circular os comboios notur-

nos que comunicavam com Madrid e

Barcelona e as conexons com o País

Basco, que, segundo anunciam, farám-

se com ligaçons diferentes aprovei-

tando a conexão diurna com Catalu-

nha”, explica o coordenador o setor

ferroviário do sindicato CGT Galiza,

Ángel Valladares. “Além disto, seguem

sem circular o cento por cento dos já

poucos trens denominados como de

obriga de serviço público que unem as

povoaçons do interior e da costa

norte”, acrescenta.

O Feve é um dos casos mais preocu-

pantes. Como explicam desde a plata-

forma para a defesa desta linha, “desde

o estado de alarme de março suprimí-

rom o 75% dos serviços da linha Fer-

rol-Riba d’Eu e mermárom muitíssimo

os comboios e proximidade Ferrol-Or-

tigueira”.  Fica um serviço praticamente

“inútil” para a populaçom. Mais umha

vez, a pescadinha de rabo na boca que

padece o comboio: o deterioro do ser-

viço conduz ao seu abandono por parte

das usuárias, e justifica-se assim a sua re-

duçom ou feche.

O
processo de liberalizaçom ferroviária

promovido desde Europa avança im-

parável e no Estado espanhol várias

empresas começarám a operar linhas

de alta velocidade ao longo deste e os próximos

anos. Com a liberalizaçom dos serviços, nom só

podem ver-se ameaçadas as linhas que ofereçam

menos rendibilidade económica, também pode ver-

se afetado o emprego no setor ferroviário, que já

vem sofrendo nos últimos anos de importantes cor-

tes e precarizaçom.

“A gestom do pessoal no âmbito ferroviário, ao

igual que em todo o setor público, foi de ERTE em

ERTE, o que somado à quase nula contrataçom du-

rante muitos anos leva a umha situaçom de pessoal

envelhecido e insuficiente para prestar o serviço ne-

cessário”, explica Ángel Valladares, coordenador do

setor ferroviário da CGT Galiza. “Há anos que esta-

mos perante umha falta de trabalhadores que se tenta

parchear com o incremento de carga de trabalho e a

contrataçom a empresas externas de serviços que lhes

som próprios às empresas matrizes”, denuncia.

A subcontrataçom do trabalho a empresas privadas

é também umha constante no caso de Adif, encarre-

gada das infraestruturas. “Está a se converter numha

empresa que só realiza a gestom, de modo que a ten-

dência é a que os labores de mantimento das suas

instalaçons, tanto de vias como de segurança, estám

a contratar-se a empresas com pessoal muito menos

qualificado, comprometendo a segurança”, explica

Valladares.

Para além da precarizaçom laboral, nos últimos

anos assistimos a umha perda de pessoal que tam-

bém repercute na atençom às viajantes, chegando ao

ponto de muitas estaçons ficarem sem pessoal para

a venda de bilhetes. Valladares lamenta que “além

da reduçom da atençom presencial aos usuários nas

estaçons, no caso da Renfe estamos a ver umha cres-

cente supressom de comboios por falta de pessoal

como maquinistas ou interventores”. De novo, o

meio rural e a sua populaçom, envelhecida e neces-

sitada de alternativas de mobilidade, som os mais

prejudicados por decisons puramente economicistas.

Precarizaçom e perda 
de empregos no setor

Concentraçom na estaçom de Pontedeume, da Plataforma
em defesa do comboio A Corunha e As Marinhas.

Com a liberalizaçom dos
serviços pode ver-se afetado
o emprego no setor
ferroviário, que já vem
sofrendo importantes cortes
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P
úblico, popular, sustentável,

vertebrador do território ou

potencializador das econo-

mias locais som alguns dos

traços que se apontam quando se ca-

racteriza o que seria caminho de ferro

ideal para a Galiza do futuro. Mas para

o seu desenvolvimento é condiçom ne-

cessária contarmos com as competên-

cias para pensá-lo desde aqui e nom

desde Madrid, hoje centro de decisom

e buraco negro de investimentos em

infraestruturas de transporte.

Galiza é na atualidade a única co-

munidade costeira de todo o Estado

espanhol que nom gere serviços pró-

prios de proximidade, umha carência

só explicada polo desleixo da Junta.

As consequências positivas e imediatas

de assumirmos simplesmente umhas

competências que já contempla o Es-

tatuto de Autonomia som destacadas

unanimemente por todos os coletivos

e pessoas que trabalham para a me-

lhora do nosso caminho de ferro.

Competências que permitiriam me-

lhorar precisamente aquela rede que é

assinalada como o elemento chave

para que o comboio cumpra eficaz-

mente com a sua finalidade de serviço

público: o comboio convencional e de

proximidade. 

No BNG mesmo chegárom a pensar

um nome para o desejado comboio

galego: ‘Galtren’. O seu deputado Luís

Bará, porta-voz da formaçom em ma-

téria de infraestruturas no Parlamento

galego, resume assim a proposta: “um

ente ferroviário que teria como obje-

tivo principal fomentar o transporte

de proximidade nas grandes áreas me-

tropolitanas e melhorar as infraestru-

turas”. Eletrificaçom, via dupla, boas

frequências ou preços baixos seriam

alguns dos traços deste serviço. 

“Está claro que o comboio é um meio

de futuro por razons de vertebraçom

interna e sustentabilidade, umha aposta

absolutamente fundamental para nós.

Som reivindicaçons prioritárias tanto os

investimentos do governo central como

a transferência de competências e a pos-

sibilidade de criar esse ente ferroviário

galego”, defende Bará.

Desde o sindicato CGT Galiza, o

seu coordenador do setor ferroviário,

Ángel Valladares, coincide em muitas

destas demandas. “Há que estabelecer

um plano para a melhora das linhas

convencionais, começando por aque-

les troços que estám pior, retificando

traçados ou construindo variantes, ele-

trificar toda a rede ou adequar as es-

taçons para permitir o cruzamento

dos comboios de mercadorias de

maior longitude”, destaca entre os in-

vestimentos mais urgentes.

“Nós defendemos um trem público

que dê um serviço efetivo à sociedade.

Tem que servir à maior populaçom

possível e facilitar a sua mobilidade de

forma segura e sustentável. Sendo um

meio altamente ecológico, há que po-

tencia-lo para que resulte atrativo e

Estaçom de destino:
um comboio de futuro

Com as suas prin-
cipais fraquezas
bem diagnostica-

das e os seus pontos críticos localizados, para além
de em como melhorarmos o comboio que temos,
toca-nos pensar também no trem que queremos para

o amanhá. Perante problemas tam prementes como
os desequilíbrios territoriais e sociais ou os desafios
ecológicos, o caminho de ferro apresenta-se como
umha infraestrutura com umha extraordinária poten-
cialidade e como o meio de transporte que pode re-
sultar mais decisivo no futuro. 

maria rodiño
mariarodinho@novas.gal

Galiza é a única
comunidade costeira
do Estado espanhol
que nom gere
serviços próprios
de proximidade 

álex rozados
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económico.” Assim resume Vallada-

res o modelo de comboio que defende

o seu sindicato.

Frente a todas estas reivindicaçons

focadas em comboios mais modestos,

mas também mais funcionais, o AVE

nom parece compensar os imensos in-

vestimentos que exige. “Nom podemos

dizer que tenhamos nenhum estudo

que demonstre os seus benefícios eco-

nómicos para o país”, afirma Manuel

Casal Lodeiro, da associaçom Véspera

de Nada. “Suspeitamos que, diante da

situaçom de inviabilidade da aviaçom

comercial a preços low-cost, o AVE ofe-

rece umha alternativa ao aviom para

quando este for proibitivo ou nom

houver combustível. Um meio para que

umha elite empresarial e política viaje

entre a Galiza e Madri”, resume.

Outro dos problemas do AVE e de

parte do eixo atlântico, assinala Luís

Bará, é o ‘efeito túnel’. “O comboio

passa, mas nom para”, explica. Com

isto fai-se necessário reforçar a fun-

çom vertebradora do caminho de

ferro estabelecendo serviços para vilas

desconetadas, muitos deles fechados

ou reduzidos em paralelo ao desenvol-

vimento da alta velocidade.

sustentabilidade energética 
“Em Véspera de Nada defendemos

que o comboio, a nível de eficiência

energética, é um dos melhores meios

de transporte, senom o melhor”,

afirma Casal Lodeiro, que destaca a

que é a sua grande fortaleça do ponto

de vista ecológico: a possibilidade de

utilizar eletricidade como fonte de ali-

mentaçom. “E a nível do Estado espa-

nhol, por volta da metade das vias já

estám eletrificadas”, explica.

Porém, a respeito da possibilidade

de empregar pilhas de combustível de

hidrogénio para alimentar as locomo-

toras, mostra-se contrário. “Parece-me

um disparate. Além de que qualquer

veículo movido por hidrogénio tem

um risco de explosom, na conversom

da eletricidade perde-se muitíssima

energia, que se pode empregar direta-

mente para alimentar as catenárias, fa-

zendo mais com os mesmos recursos”,

argumenta. “O comboio ideal seria elé-

trico na maior parte possível, mesmo

até o cento por cento, e alimentado

com energia de origem renovável”.

veRtebRAR O AtlÂntICO /

S
e a vertebraçom do ter-

ritório com redes de

proximidade é a princi-

pal aspiraçom quando

se imaginam futuros possíveis

para o comboio galego no to-

cante à mobilidade interior,

umha boa conexom com Portu-

gal é a grande questom ainda

pendente quando falamos de li-

nhas internacionais.

Nos últimos meses chegam-

nos do sul sinais positivos. O

ministro de Infraestruturas,

Pedro Nuno Santos, e a ministra

de Coesom Territorial, Ana

Abrunhosa, manifestárom pu-

blicamente que a ligaçom com

Galiza é prioritária frente ao

AVE Lisboa-Madrid, sobre o

que Abrunhosa considera que é

um trajeto já coberto por uma

boa ligaçom aérea, além de afir-

mar que o seu país nom vai

aceitar umha “soluçom imposta”

polo Estado espanhol. Tudo isto

enquanto o governo luso apre-

sentava o Programa Nacional de

Investimentos 2030, no que se

contempla ligar Lisboa e Porto

numha hora e quarto e Porto e

Vigo (por Braga) numha hora.

Pouco depois, em dezembro,

BNG e Bloco de Esquerda cele-

bravam em Vigo a primeira reu-

niom do grupo de trabalho está-

vel com o que ambos partidos

políticos pretendem promover

os interesses comuns de Galiza

e Portugal e atuar como lóbi em

defesa de projetos chave. Luís

Bará, deputado do BNG no Par-

lamento galego, é umha das pes-

soas que componhem este

grupo. “Queremos aproveitar a

ocasiom para apostar claramente

no comboio a Portugal”, di. 

“Vemo-lo como um instru-

mento mais que como um fim

en si mesmo, como um ele-

mento vertebrador da aliança

estratégica entre Galiza e o

norte de Portugal”, explica. Para

Bará, “o fundamental é fortale-

cer o pólo atlântico Galiza-

Porto-Lisboa como alternativa

frente ao centralismo, com

Madri como aspirador, mas tam-

bém frente ao eixo mediterrâ-

neo”. Em Portugal, comenta, a

importância económica e social

da ligaçom com Galiza é umha

questom sobre a que há umha

posiçom comum de fundo par-

tilhada por todas as forças polí-

ticas, mas “as prioridades no Es-

tado espanhol e mesmo em

Europa som outras”, lamenta.

Em qualquer caso, a Galiza

necessita que o governo espa-

nhol cumpra a sua parte: a pro-

metida saída sul de Vigo, para

rematar esses 30 quilómetros

que faltam para que a linha de

alta velocidade do eixo atlântico

galego se prolongue até a fron-

teira. “O problema destes proje-

tos é que tenhem tramitaçons

mui longas. Temos que começar

já”, urge Bará.

Portugal, a cada
vez mais perto

Umha boa
conexom com
Portugal é a grande
questom ainda
pendente quando
falamos de linhas
internacionais

Ponte internacional de Tui-Valença do Minho.
pedro seoane prado
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U
mha das diferenças entre

o modelo processual acu-

satório e o inquisitivo é o

objeto de cadanseu pro-

cesso. Este conceito de ‘objeto do pro-

cesso’ refere-se a aquilo sobre o que

versa o julgamento. Nos sistemas acu-

satórios próprios dos sistemas políticos

liberais, o objeto do processo é um de-

terminado feito delituoso cometido

por alguém, como pode ser um roubo

ou um homicídio. Por contra, nos sis-

temas inquisitivos o objeto do pro-

cesso nom costuma ser um determi-

nado feito, senom umha determinada

pessoa. O importante nom é tanto es-

clarecer um feito delituoso, mas inda-

gar sobre a condiçom de umha pessoa.

Evidentemente, as consequências de

um ou de outro modelo som claras: no

primeiro, a presunçom de inocência

tem plena vigência; no outro, entra

em jogo umha presunçom de culpabi-

lidade. Num caso, é a acusaçom quem

deve provar que a pessoa acusada é

autora dum determinado delito; no

outro, a carga da prova recai na pessoa

acusada, que deve demonstrar a sua

inocência, nom tanto frente a umha

determinada açom que lhe é impu-

tada, senom mesmo no plano ontoló-

gico; quer dizer, deve demonstrar que

é inocente.

No dia de hoje ainda se conseguem

alviscar reminiscências do sistema in-

quisitivo. Tal acontece, por exemplo,

quando recai sobre umha pessoa acu-

sada o sambenito de terrorista. A par-

tir desse momento, cada açom, cada

opiniom manifestada e cada exercício

até de direitos reconhecidos polo or-

denamento jurídico por parte de

A Operaçom Jaro: um atentado
contra as nossas liberdades
david soto
esculca

Nos sistemas
inquisitivos o
importante nom
é tanto esclarecer
um feito delituoso,
mas indagar sobre
a condiçom
de umha pessoa

Nas portas da Audiencia Nacional depois da primeira manhá do juizo.
carlos vieito
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tais pessoas passam a ter um signi-

ficado diferente, que os situa por fora

da lei. Isto foi o que aconteceu na

Operaçom Jaro, que se saldou há al-

gumhas semanas com a absolviçom

das doze acusadas.

Na declaraçom pericial de inteligên-

cia chave dessa “operaçom”, o agente

declarante –que presumivelmente es-

tivo à frente das investigaçons– semen-

tou a dúvida em determinadas oca-

sions. De forma que o que eram

manifestaçons de solidariedade com

pessoas presas, a financiaçom de assis-

tência letrada a pessoas processadas ou

meras parabenizaçons de aniversários

a militantes de diversos momentos,

tornam-se açons integradas numha fér-

rea disciplina organizativa dirigida a

justificar, exaltar e promover a subver-

som através de métodos violentos e in-

discriminados. Nessa pulsom por criar

um relato que situe os acusados fora da

comunidade de direito, chega-se a ver

na celebraçom do Dia da Galiza Com-

batente um chamamento a realizar

todo o tipo de atividades ilegais desti-

nadas a conseguir objetivos políticos

que, por descontado, som ilegítimos.

Poderá pensar quem está a ler que

quem escreve agocha o elemento fun-

damental que daria sentido ao que é

descrito como um auténtico relato de-

lirante. Talvez algum tecnicismo ou al-

gumha explicaçom mais complexa da

situaçom. Nada mais longe da reali-

dade. Durante o processo ficou escla-

recido que os indícios com que conta-

vam as brigadas de inteligência impli-

cadas apontavam que era possível os

acusados terem cometido delitos de

injúrias à coroa, de enaltecimento do

terrorismo e dum delito que nem se-

quer existe no código penal vigente: o

delito de ódio contra forças e corpos

de segurança do Estado. Assim que a

situaçom é que vários funcionários

alegadamente especializados investigá-

rom de perto durante vários anos,

quando menos, doze pessoas para

darem forma a umha acusaçom de ter-

rorismo contra pessoas que, como

muito, eram suspeitas de terem come-

tido delitos de opiniom. No julga-

mento oral foi posta em relevo a in-

gente quantidade de recursos

humanos e de materiais disponibiliza-

dos ao serviço da acusaçom: periciais

caligráficas, seguimentos, registos, de-

tençons, traduçom e análise de nume-

rosos documentos etc. Nom faltou,

claro, o labor sujo dos mass media, que

se encarregárom de fazer de porta-

vozes dos ‘sumidoiros do Estado’,

contribuindo para umha estratégia de

tensom bastante torpe, mas perigosa,

que procurava situar a opiniom pú-

blica galega contra as pessoas acusadas.

O resultado de todo isso foi a livre

absolviçom de cada umha das pessoas

acusadas. Mas o dano nom fica repa-

rado polo descrédito que o tribunal,

atendendo a jurisprudência do Tribunal

Europeu dos Direitos Humanos e do

Tribunal Supremo espanhol, realiza de

cada umha das pretensons da acusaçom.

Durante todo este tempo, as pessoas

acusadas devérom enfrentar acusaçons

estrafalárias –de até 10 anos de prisom–

, e medidas cautelares que limitárom

sensivelmente as suas liberdades du-

rante o processo. Toda essa presom psi-

cológica fica, se se me permitir a ex-

pressom, impune. O cenário vem

agravado pola legislaçom sobre custos

processuais, que em caso de absolviçom

som declaradas de ofício; quer dizer,

que cada pessoa acusada se fai cargo das

suas, acrescentando um gasto econó-

mico mesmo ante casos de absolviçom.

As perguntas que nos devemos fazer

agora som óbvias: queremos permitir,

como membros de umha sociedade

plural, que o poder punitivo do Es-

tado seja exercido sem qualquer fun-

damento contra determinadas pessoas

com base nas suas opçons políticas?

Queremos, como contribuintes, finan-

ciar custosas investigaçons policiais

sustentadas em vagos indícios sobre a

comissom de delitos de opiniom?

Queremos, como democratas, seguir-

mos a incluir na nossa lei penal delitos

dirigidos a castigar determinadas opi-

nions? Com certeza, a sentença da

Operaçom Jaro deveria servir para,

quando menos, respondermos, como

sociedade, essas perguntas.

Nom faltou o labor
sujo dos ‘mass
media’, que se
encarregárom de
fazer de porta-vozes
dos ‘sumidoiros do
Estado’, contribuindo
para umha estratégia
de tensom que
procurava situar a
opiniom pública
galega contra as
pessoas acusadas

Durante todo este
tempo, as pessoas
acusadas devérom
enfrentar acusaçons
estrafalárias e
medidas cautelares
que limitárom
sensivelmente as
suas liberdades
durante o processo

12empe

Quando recai sobre
umha pessoa o
sambenito de
terrorista, cada
açom, cada opiniom
manifestada e cada
exercício até de
direitos
reconhecidos polo
ordenamento
jurídico passam a ter
um significado
diferente, que os
situa por fora da lei
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O que che levou a publicar
neste formato? Que novidades
há em relaçom à tese?
Levou-me a publicá-lo poder tirar pro-

veito de todo o trabalho dedicado à

tese de doutoramento. Ainda que a

tese está disponível na Internet, gos-

tava de que fosse em formato livro e

que pudesse ser útil para qualquer pes-

soa interessada em investigar nos

meios de comunicaçom da Galiza e

nos temas de independentismo e ter-

rorismo, pois via que havia um vazio

neste campo. Eu mesma nom encon-

trava o material que queria e tinha a

sensaçom de que ia encher um vazio:

oferecer umha visom crítica da im-

prensa, falar do independentismo atra-

vés de outra perspetiva…

Há bastantes novidades a respeito da

tese. A estrutura é semelhante, nota-se

que há primeiro um marco teórico e

depois umha investigaçom prática, mas

o estilo está mui depurado. Há partes

que fôrom eliminadas e capítulos que

som completamente novos.

A nível teórico, um dos piares
da tua análise é o modelo de
propaganda de Chomsky e Her-

man, criado na década de 90.
Tem vigência este modelo atual-
mente para a imprensa galega? 
Absolutamente. É um modelo que

está baseado numha série de peneiras

que condicionam as informaçons dos

meios de comunicaçom, e vemos que

estám todas vigentes e que som óbvias.

As dependências económicas per-

meiam os meios, a relaçom com o

poder e as fontes oficiais também…

Das cinco peneiras só há umha que se

encontra desfasada que era a dicoto-

mia que existia entre comunistas e an-

ticomunistas na imprensa dos EUA.

Agora nom podemos falar exatamente

dessa polarizaçom. Essa dicotomia

entre pessoas boas e más dá-se agora

entre gente violenta e gente democrá-

tica ou pacífica. 

Outra das peneiras é a crítica como

mecanismo para disciplinar os meios.

Refere-se a que os meios recebem crí-

ticas e pressons. Na Galiza, a vigência

disto é total. Estou certa de que há

pessoas do governo galego que er-

guem o telefone e chamam os respon-

sáveis dos meios para chamar a aten-

çom ou dar orientaçons. Existe umha

relaçom mui fluída entre as elites

N
o seu trabalho ‘A constru-
ción mediática do conflito.
O caso de Resistência Ga-

lega’, publicado por Axóuxere Editora e baseado na sua tese de
doutoramento, Helena Domínguez analisa o tratamento mediá-

tico da violência política independentista entre os anos 2005 e
2014. A partir de umha análise crítica dos meios hegemónicos,
Domínguez expom como foi criado o relato do terrorismo na Ga-
liza e como este termo foi empregado para a deslegitimaçom de
qualquer reivindicaçom arredista.

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

“Existe umha relaçom fluída entre as elites
políticas e os meios de comunicaçom”

helena
domínguez

doutora em
Comunicaçom
e Jornalismo

lb
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políticas e os meios de comunica-

çom dominantes. E na Galiza especial-

mente, pois é um sítio pequeno, com

umha estrutura caciquil herdada do

franquismo e na qual se destina muito

dinheiro aos meios de comunicaçom

de forma pouco transparente. Todo

isso serve para mercar vontades. 

Com o conceito de ‘terrorismo’
procura-se criar um inimigo e
deslegitimar umha posiçom po-
lítica. Apontas que houvo colu-
nistas de opiniom que utilizá-
rom o termo antes de haver
nenhumha sentença declarando
Resistência Galega como orga-
nizaçom terrorista. Tivo entom
o jornalismo galego um papel
de vanguarda na hora de crimi-
nalizar o independentismo?
Sem dúvida. Anos antes de ser decla-

rada Resistência Galega como organi-

zaçom terrorista, sobre todo as pessoas

que escreviam opiniom, já se referiam

ao setor independentista como terro-

rista, mesmo para açons que nom im-

plicavam violência física. Empregavam

este termo para qualificar qualquer

pessoa que tivesse umha ideologia in-

dependentista radical que nom encai-

xasse na sua visom do que tinha que

ser a Galiza. Contrubuírom a criar

esse imaginário terrorista antes de que

os tribunais o pugessem oficialmente

por escrito. O independentismo ten-

tou combater isto mas com uns meios

mui desequilibrados frente a toda o

aparato do Estado.

Os meios fôrom construindo um
relato do terrorismo galego
com elementos que já utilizá-
rom noutras etapas de violên-
cia política, como por exemplo
o vínculo com Portugal. Como
achas que se foi construindo
entom este relato do terro-
rismo galego ao longo das últi-
mas décadas?
A conformaçom do relato do terro-

rismo galego inspirou-se muito no

País Basco. Todo o relato que estava

construído no País Basco tentou trans-

ladar-se aqui. Mas acontece que sem-

pre foi mui difícil de encaixar. Houvo

duas vítimas mortais na etapa do

EGPGC mas a violência dos grupos

independentistas foi mais bem cara a

bens imóveis e nom tem nada a ver

com o tipo de violência do País Basco.

Sempre foi difícil suster todo esse dis-

curso, e para isso acrescentárom-se

umha série de mitos ou falsas realida-

des que tentavam dar corpo a esse ter-

rorismo que na realidade na Galiza

nom existia. 

Entom, aparece o tema de Portugal.

Como ETA tinha França como lugar

em que se refugiavam para fugir da

justiça, pois entom na imprensa galega

começou a aparecer Portugal como

um sítio em que estava a ameaça ter-

rorista agachada. E parece mentira,

mas isto misturava-se com a normativa

reintegracionista do galego, que era

vista também como um signo de per-

versidade. 

Por outra parte, para suster essa fragi-

lidade do terrorismo galego vai apare-

cer sempre umha associaçom com

ETA ou com a realidade do País

Basco, fazendo umha analogia e ten-

tando contagiar umha cousa com

outra. Aos independentistas galegos

vam-lhes chamar ‘jarraiciños’, ‘galletar-

ras’… e vam a assinalar qualquer tipo

de relaçons com a realidade do País

Basco para suster essa estrutura que

doutro jeito nom se sustinha. 

Outra linha que aparece sempre aca-

rom do terrorismo e o independen-

tismo construído arredor da Galiza é

a irracionalidade. É como se ter ideias

independentistas fosse um arrebato ju-

venil mas que se passa quando madu-

ras. É como se aqui nom pudesse

haver ideias independentistas de

umha forma legítima, como no País

Basco ou em Catalunha. Todas essas

representaçons continuam contami-

nando o independentismo galego.

No livro contas o caso de um in-
dependentista que denuncia
um meio que o qualificou de
terrorista, mas que nom foi su-
cedida. Ainda assim, achas que
há argumentos para denunciar
este tipo de tratamento mediá-
tico, com consequências nas
vidas das pessoas?
Argumentos evidentemente há, mas as

denuncias nom tenhem eco. Acho que

acontecerá como com o caso da mo-

narquia, chegará algum momento em

que toda esta ilusom rache e que haja

espaço para as vozes críticas. Com a

Operaçom Jaro ficárom em evidência

muitos meios, depois de tantos anos

apresentando este grupo de gente

como terroristas resultárom absolvi-

dos. Quem vai responder por toda

essa operaçom mediática que houve

contra eles? Ninguém agora, mas no

futuro acho que a gente perceberá que

estes meios ficarám à margem. Nom

sei se umha denuncia prosperará, mas

ainda que nom prospere nos tribunais

acho que prosperará na consciência da

cidadania. Cada vez há mais gente que

nom crê nada do que pom em La Voz

de Galicia ou do que emite a TVG. Os

meios de comunicaçom tradicionais

estám em decadência, em boa medida

porque nom estám cumprindo com o

papel que deveriam cumprir.

“A conformaçom
do relato do
terrorismo galego
inspirou-se muito
no País Basco, mas
acontece que é mui
difícil de encaixar
aqui e para isso
fôrom acrescentados
umha série de mitos”

aarón l. rivas
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O
movimento cidadao A

Quinta foi criado a 25

de julho de 2020 com o

objetivo de sensibilizar a

sociedade berciana e a classe política e

instituiçons bercianas para a necessi-

dade de constituiçom dos 38 municí-

pios que atualmente fazem parte da

administraçom do Berzo (Conselho

Comarcal do Berzo). As amostras con-

tínuas de aproximaçom dos vizinhos

do Berzo à comunidade da Galiza (3

inquéritos em 2020 mostram que a

primeira opçom para oferecer encaixe

territorial ao Berzo é a Galiza com

cerca de 40% de apoio) e o sentimento

provincialista da maioria da popula-

çom berciana que nom cessa nas suas

reivindicaçons, fai com que o movi-

mento cidadao A Quinta decida traba-

lhar socialmente, procurando o con-

senso político necessário, e de acordo

com o artigo 141º da Constituiçom Es-

panhola, para proceder à criaçom da

província de Berzo e à sua integraçom

na comunidade autónoma da Galiza.

O atual Estatuto da Comunidade de

Castela e Leom na sua ‘Disposiçom

adicional terceira. Segregaçom de en-

claves’, regula o procedimento para

que concelhos ou grupos destes de

Castela e Leom possam passar a fazer

parte de outra comunidade; mas ao

ser o objetivo da Quinta constituir o

Berzo na província corresponderá ao

Congresso dos Deputados mediante

Lei Orgánica levar este acordo.

Infelizmente. O atual Estatuto de

Autonomia da Galiza, aprovado em

1981, nom inclui qualquer referência

à possibilidade de incorporaçom de

territórios limítrofes, embora tenha

aparecido no projeto de Estatuto de

1978, tendo entom sido necessário

proceder a umha reforma do Estatuto

para recolher o espírito do Estatuto de

1978. Para tal, A Quinta tentará

apoiar os cidadaos, tecido social e gru-

pos parlamentares da Galiza para che-

gar ao consenso necessário para que o

Parlamento galego reformule o seu

Estatuto e a sua capacidade legislativa

às legítimas aspiraçons dos cidadaos

do Berzo.

A atual divisom provincial do es-

tado data de 1833. Embora a divisom

provincial deste ano de 1833 com pe-

quenas modificaçons subsequentes

seja a contida na Constituiçom espa-

nhola, nom devemos esquecer que O

Berzo existiu como umha regiom per-

tencente à Galiza ou Leom no pas-

sado, foi mesmo declarada província

na proposta administrativa de 1822

sendo segregada esta de Ourense e de

Leom.

O Berzo, quinta província 
As amostras de
aproximaçom da
vizinhança do
Berzo à
comunidade da
Galiza e o
sentimento
provincialista da
maioria da
populaçom
berciana fai com
que o movimento
cidadao ‘A Quinta’
decida trabalhar
socialmente

HÉCTOR FERNÁNDEZ
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A consolidaçom da atual divisom

provincial da Espanha tem as suas ori-

gens nos mais de 40 anos de ditadura

sofrida. Antes da ditadura, as mudan-

ças de distribuiçom e configuraçons

provinciais eram constantes e O Berzo

foi um dos territórios que sofreu cons-

tantes mudanças. A constituiçom espa-

nhola de 1978, que nasceu sob a

ameaça permanente de um novo con-

fronto civil, acabou por encerrar falsa-

mente importantes debates proibidos

por décadas. Ainda assim, foi possível

estabelecer mecanismos de reforma e

modificaçom da Constituiçom que

permitissem, no futuro, fixar as legíti-

mas aspiraçons das pessoas e dos

povos ao novo texto constitucional.

A idiossincrasia, as evidências histó-

ricas, linguísticas e culturais em geral

do Berzo sempre existírom com um

carácter diferencial próprio e fazem

parte das do conjunto do povo galego.

Esta realidade perdida no tempo foi,

entre outros motivos importantes, mo-

tivo suficiente para que toda a socie-

dade berciana nom se sentisse inte-

grada nem aceitada nem na província

de Leom, nem na comunidade autó-

noma de Castela e Leom, nem numha

hipotética regiom leonesa.

Entre estas outras razons importan-

tes, umha mui importante é que toda

a populaçom berciana é maioritaria-

mente provincialista e que tanto as ins-

tituiçons de Castela e Leom como o

movimento leonês se oponhem aber-

tamente à criaçom desta província,

bem como a populaçom das 9 provín-

cias que formam a comunidade autó-

noma de Castela e Leom, visto que nos

inquéritos de 2020 se verifica que,

quer na autonomia de Castela e Leom

quer numha hipotética regiom leonesa,

a populaçom de cada umha das 9 pro-

víncias rejeita amplamente a criaçom

da província do Berzo. Já na outra face

da moeda, temos alguns resultados que

indicam que em cada umha das 4 pro-

víncias que atualmente constituem a

comunidade autónoma galega mais de

50% da populaçom estaria de acordo

com a entrada na forma de província

do Berzo na Galiza.

Outro motivo importante é a econo-

mia, e nom devemos esquecer que

além das vantagens administrativas e

económicas de ser umha província

(elegendo os nossos próprios deputa-

dos a cortes, ao parlamento autonó-

mico e senadores, gabinetes próprios,

sede de governo, orçamento provin-

cial, emprego fixo, fixaçom populacio-

nal, etc.) devemos acrescentar que

estar na Galiza significaria vantagens

para O Berzo nos diversos campos da

economia, já que na agricultura e na

pecuária O Berzo nom perderia nen-

gumha das suas marcas de qualidade

(por serem comarcais, como tantas ou-

tras na Galiza) ao mesmo tempo que

poderia aproveitar outras marcas de

qualidade de culturas ou criaçom que

já se fam no Berzo como a batata, a

aguardente ou a ruiva galega. No do-

mínio da indústria, embora muitas

empresas e fábricas tenham encerrado

na Galiza, tantas outras conseguírom

resolver a situaçom, adaptar-se aos

novos tempos e permanecer abertas,

enquanto a reconversom do carvom

no Berzo é um fracasso evidente com

umha ou duas exceçons.

Quanto ao rural, sendo O Berzo um

território fundamentalmente rural,

nom podemos comparar o tratamento

dado pola Junta da Galiza ao seu

rural, com o tratamento dado pola

Junta de Castela e Leom ao seu, som

constantes as ameaças e as tentativas

de municípios bercianos fronteiriços

com a Galiza no sentido de avançar

com a segregaçom da província de

Leom e juntarem-se à Galiza.

Umha razom mui importante é tam-

bém que O Berzo, sendo um território

semelhante ao da Galiza, teria, do

ponto de vista legislativo, resolvido

problemas que nom estám a ser abor-

dados em Castela e Leom polas dife-

renças com qualquer outro território

da comunidade autónoma e da pro-

víncia. Em suma, os problemas do

Berzo som os da Galiza, e nom os de

Leom ou Castela e Leom, polo que é

claro que as soluçons serám mais fá-

ceis de alcançar se o fizermos em con-

junto com umha comunidade que tem

os mesmos problemas que nós e nom

numha em que os nossos problemas

permaneçam estranhos ou sejam igno-

rados por nom serem os das outras 9

províncias.

Na nossa opiniom, o futuro do

Berzo, e a abordagem da sua proble-

mática, tem de passar pola criaçom da

província do Berzo e a sua integraçom

na Galiza.

A idiossincrasia,
as evidências
históricas,
linguísticas e
culturais em geral
do Berzo sempre
existírom com um
carácter diferencial
próprio e fazem
parte das do
conjunto do
povo galego

héctor Fernández é porta-voz de ‘A Quinta’. 

Parque em Ponferrada.
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‘Crimes de ódio’ toma forma em
2015, mas em outubro de 2020
apresentades a última revisom,
incluindo quinze novos crimes.
Porque é necessário um projeto
assim?
‘Crimes de ódio’ nasceu fruto de

umha constataçom, que no Estado es-

panhol nom existe um registo de víti-

mas do ódio e da intolerância. Ade-

mais naquela altura o Ministério de

Interior começava a registar os inci-

dentes dos delitos de ódio desde a re-

forma do código penal. 

O Miquel e eu pensamos que este

projeto é umha forma de confrontar o

Estado, sobretodo os  meios de comu-

nicaçom e a judicatura com umha reali-

dade que nom se reflete nem se trata

coma se devera, do nosso ponto de

vista. Temos que pensar quando fala-

mos destes crimes que a metade nom

chegárom a juízo nem a investigaçom,

e a maioria dos que chegam a juízo som

condenados por homicídio. Tira-se-lhe

portando o conteúdo de intencionali-

dade e esta gente que os cometeu passa

mui poucos anos na cadeia. A nível me-

diático estes crimes som tratados de ma-

neira isolada, muitas vezes coma umha

peleja entre bandas ou tribos urbanas,

e nom respondem a um fenómeno que

para nós, tem uns patrons e umha

‘C
rimes de ódio’ constitui a pri-
meira base de dados para
controlar assassinatos por

motivos de ódio cometidos no Estado espanhol. Um projeto levado
a cabo polos jornalistas cataláns David Bou e Miquel Ramos que re-
vela que entre 1990 e 2020 fôrom assassinadas 103 pessoas com
essa motivaçom. A aporofobia (ódio as pessoas sem teto) e o ra-

cismo som as principais motivaçons destes crimes. Este mapa do
ódio que nasce em 2015 pola necessidade de visibilizar umha rea-
lidade tem vocaçom, como di David Bou, “ de ser um projeto em per-
manente construçom e revisom” e quer servir para educar as novas
geraçons, já que o projeto também revela que a maioria dos autores
destes crimes som moços menores de 25 anos sem ideologia apa-
rente, movidos polo ódio a umha minoria.

maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

“‘Crimes de ódio’ quere chegar mais 
longe de onde chegam as instituiçons”

david bou
jornalista

víctor serri

“A nível mediático
estes crimes som
tratados de maneira
isolada, muitas vezes
como umha peleja
entre bandas ou
tribos urbanas”
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origem, e que nom é outro que a in-

tolerância e os discursos de ódio contra

umha minoria. Ademais transmite-se

umha mensagem clara à sociedade que

é a da impunidade.

Até o de agora, tendes recolhi-
dos 101 crimes com um total de
103 vítimas nos últimos 30 anos.
Som chamativos esses dados se
os extrapolamos à Europa? 
Nós gostamos de dizer que as mortes

som a ponta do icebergue, ao final

afortunadamente delitos de ódio com

morte há poucos se o comparamos

com outras realidades similares como

podem ser os feminicídios. Espanha

tem cifras anuais de mulheres assassi-

nadas que som o total das cifras de

ódio que damos em 30 anos e que nós

também queremos refletir remitindo

para feminicidio.net, porque entendemos

a misoginia como um crime de ódio e

como um fenómeno que desborda

todos os índices.

Os casos mais icónicos como o da

transexual Sonia, o de Carlos Palo-

mino ou o de Aitor Zabaleta, deixam

também umhas sequelas mui profun-

das na sociedade e aos grupos sociais

aos quais pertencem estas pessoas,

polo que podemos dizer que cada um

deste assassinatos é multiplicado.

Que o Estado espanhol nom con-
tabilize estes crimes demonstra
a existência de um problema de
Estado, de falta de sensibilidade
contra as minorias?
A crítica que fazemos nós vai dirigida

à judicatura e às forças de segurança.

Pensamos que nas forças de segurança

existe umha motivaçom para nom

fazer frente a esta realidade como toca

e deixam-se passar alguns crimes

como se fossem crimes ordinários sem

umha motivaçom concreta.

Além disto há um facto que nos

preocupa especialmente que é a mani-

pulaçom desses delitos: a Organizaçom

para a Segurança e a Cooperaçom Eu-

ropeia (OSCE) definiu esta tipologia

de crimes para proteger as minorias

dos ataques doutros grupos sociais dos

Estados membros,  o que acontece no

Estado espanhol é que se utiliza esta

definiçom para ir contra defensoras

dos direitos humanos como podem ser

militantes antifascistas, ou para prote-

ger coletivos que em nengum caso

podem ser qualificados de minoria,

como a própria polícia. Esta manipu-

laçom é bem preocupante, já que deixa

de aplicar-se a lei nos outros casos.

De facto vários autores destes
crimes som as próprias forças
de segurança.
Sim, o que se considera primeiro crime

racista  contemporâneo do Estado es-

panhol é o de Lucrecia Pérez, e um dos

seus assassinos condenados era um

guarda-civil fora de serviço. Um dos úl-

timos casos que atualizamos é um

guarda-civil que conduzia pola estrada

e parou um condutor porque viu  nele

traços marroquinos. Para o carro, dis-

para-lhe cinco tiros e deixa-o morto no

meio da estrada. Isto é um fenómeno

que existe, mas nós queremos ir além:

vemos que nas forças e corpos de se-

gurança hai instaurada certa conivência

com ideias intolerantes que nom res-

peitam nem a dissidência política nem

minorias sociais. Isto obviamente é um

facto preocupante porque o que quer

dizer é que quem deve velar polos di-

reitos destas minorias e do cumpri-

mento dumha lei que devesse ser ga-

rantista  nom o está a fazer. Polo que

fica demonstrado que é muito necessá-

ria umha depuraçom dentro destas for-

ças, ou polo menos umha formaçom

específica em matéria anti-discrimina-

tória como começa já a fazer-se timida-

mente nalguns sítios. 

Constatades com esta investi-
gaçom que o racismo e a xeno-
fobia estám por trás da maioria
desses crimes.
O facto do Estado espanhol ter sido

um Estado colonizador e imperialista

fai com que muitas das nossas atitudes

estejam condicionadas por um posso

e por umha história de racismo estru-

tural que muitas vezes reproduzimos.

Isto percebe-se muito com a comuni-

dade subsariana porque ademais

somos Estado limítrofe com o conti-

nente africano, somado isto a toda

umha tradiçom de luita histórica da

Espanha católica contra os muçulma-

nos, o que acrescenta a islamofobia e

o racismo com as pessoas pretas. 

Mas, deixa-me dizer que além do ra-

cismo e a xenofobia chama a atençom

todo o que acontece arredor da apo-

rofobia. Outra das categorias que mais

mortes comporta e que a nós surpren-

deu-nos muito, já que a maioria destes

casos falam de anónimos sem umha

rede familiar ou de amizades que

poda ajudá-los a sair desta situaçom, o

que fai que estas pessoas sejam ainda

mais invisíveis. Isto mesmo  fai que

pensemos em que se nós conseguimos

recolher todos estes casos, quantos

mais haverá?

Pensades que há muitos mais
dos que recolhedes?
Nós dizemos que este é um projeto de

investigaçom jornalística em constru-

çom. Começamos em 2015 com 86

casos e em outubro de 2020 presenta-

mos umha atualizaçom acrescentando

15 mais e nom som todos dos últimos

cinco anos, alguns som casos anteriores

que nom tínhamos registados e a partir

da apresentaçom do projeto houvo

gente que se dirigiu a nós para pôr em

conhecimento os seus casos.

“No Estado espanhol
utiliza-se esta
definiçom para ir
contra defensoras
dos direitos humanos
ou para proteger
coletivos que em
nengum caso podem
ser qualificados
de minoria, como
é o caso da
própria polícia”

ladirecta.cat
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Para nós fai todo o sentido que

seja umha ferramenta em constante

atualizaçom, que fai com que se man-

tenha viva a memória de todas essas

pessoas. Se a gente pode descobrir

estas tristes histórias, sabe também que

se tem a sua disposiçom umha ferra-

menta de construçom de memória co-

letiva e pode relatar os casos que tenha

constância e chegar mais longe de

onde chegam as instituiçons. 

Os crimes refletem algum perfil
maioritário?
Na sua maioria som pessoas menores

de 25 anos, muitos inclusive menores

de idade no momento que se produ-

zem essas mortes. Para além de nalguns

destes casos poder haver um patrom

ideológico claro de extrema-direita,

gostamos de quebrar com esse relato.

‘Crimes de ódio’ nom é um mapa das

vitimas do fascismo. Muitas das vítimas

nom fôrom assassinadas por grupos

nem por pessoas politizadas pertencen-

tes à extrema-direita. Trata-se de pes-

soas que de forma inconsciente tenhem

umha ideologia totalitária baseada no

ódio e na intolerância, mas isto nom

quer dizer que foram militantes da ex-

trema-direita. Som gente mui nova

que acaba por razons diversas encar-

niçando com minorias e aqui quere-

mos pôr o foco nos valores que como

sociedade estamos a transmitir no dia

a dia às novas geraçons começando

pola escola e acabando com os meios.

Nom estamos gerando cidadaos cons-

ciencializados com a diversidade e

com a convivência.

Há alguns lugares do Estado es-
panhol onde a extrema-direita
esteja mais assentada que re-
gistem picos mais altos, por
exemplo Catalunha, Madrid ou
o País valenciano?
Este triângulo Madrid-Catalunha-País

Valenciano concentra a maioria dos

crimes. Mas nós achamos que nom ne-

cessariamente responde a umha lógica

política, se nom a umha densidade de-

mográfica maior. Onde há umha in-

dustria e umha economia mais potente

concentra-se maior populaçom mi-

grante e maiores desigualdades sociais. 

Porem há um núcleo mais ativo que

nós sim o relacionamos mais direta-

mente com umha ideologia racista e

xenófoba que é a zona de Almeria e

Málaga, onde há muitos casos e umha

zona em que periodicamente há ondas

de violência contra a populaçom mi-

grada, sobretodo na época de El

Ejido, e em Málaga onde há grupos

ativos de skinheads neonazis.

Nos últimos anos em Catalunha
estám a sair projetos coma o
vosso ou o filme ‘La mort del
Guillem’ (que explica o assassi-
nato do militante antifascista
Guillem Agulló pola extrema-di-
reita) que querem visibilizar
umha realidade que leva muito
tempo silenciada, além de pro-
jetos militantes. Parece que
neste caso a sociedade catalá

está a despertar perante isto?
Penso que está ligado ao conflito com

o Estado espanhol, com todos os seus

matizes e as suas limitaçons, mas sobre-

todo pola repressom que houvo no 1

de outubro. Essa repressom moveu

muitas consciências e fijo aflorar reali-

dades que antes ficavam mais escondi-

das. Aqui sempre houvo repressom,

exílio e militantes antifascistas, mas fi-

cava reduzido a um núcleo pequeno de

militantes. Nos últimos tempos devido

às mudanças de hegemonia política e

fruto do trabalho de alguns meios de

comunicaçom e projetos como o nosso

sim temos a sensaçom de que no mí-

nimo estamos a avançar na consciência

de que estas realidades existem e que

nom fam parte do passado.

De facto a nova revisom de ‘Cri-
mes de ódio’ tivo mui boa acol-
hida mediática?
Tivo, sobretodo tendo em conta as

condiçons em que a apresentamos. Mas

nós o que procuramos  nom é aumen-

tar o número de visitas. Pretendemos

que a gente poda fazer seu este projeto,

acrescentar a informaçom e que se con-

virta numha ferramenta de consulta e

de toma de consciência coletiva.

“Muitas das vítimas
nom fôrom
assasinadas por
pessoas pertencentes
à extrema-direita. Há
um perfil de gente
nova que de forma
inconsciente tem
umha ideologia
totalitária baseada
na intoleráncia”

ladirecta.cat



D
a mao de João Aveledo percorremos a comarca

dos Ancares para conhecer melhor os valores cul-

turais e naturais desta serra. Os vales ancarenses

repartem-se entre as bacias do Sil e do Návia e

neles permanecem vestígios das glaciaçons quaternárias, exem-

plos de arquitetura tradicional e mesmo traços linguísticos como

a nasalidade. A nível de fauna encontram-se tesouros vivos

como o galo-montês (Tetrao urogallus) ou a lebre-de-piornal

(Lepus castroviejoi).  página 23
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N
as duras invernias, dos altos dos Mons

Ferus, perto das Fragas do Eume, en-

xergamos na linha do horizonte, alva,

uma serra e sabemos que são os cumes

nevados dos Ancares, as últimas estribações da Cor-

dilheira Cantábrica, onde a Terra Mãe acaba. 

Mira-vales (1966 m), Cuínha (1992 m), Pena

Longa (1881 m), Mostalhar (1934 m), Pico dos

Lagos (1866 m), Três Bispos (1794 m), Pena Rúvia

(1822 m)... De norte a sul, estas são as maiores alti-

tudes das serras orientais (com licença de Pena Tre-

vinca e os seus 2127 m).

Serra configurada polas orogenias hercínica, pri-

meiro, e alpina depois; e moldada por glaciações

quaternárias, cuja pegada podemos observar nos

vales em forma de U, pontilhados de morenas e pe-

quenos lagos, ou nos circos glaciais, autênticos anfi-

teatros naturais que o gelo afeiçoou. Repartem-se os

vales ancareses entre as bacias dos rios Sil e Návia.

Geologicamente, as rochas predominantes são xis-

tos, arenitos, quartzitos, calcários e filitos. 

Lato sensu, a comarca está dividida administrativa-

mente entre as províncias de Lugo, Leão e Oviedo,

sem uma demarcação precisa. Montes de Návia, de

Cervantes, de Bezerreã, do Zebreiro, vales de Anca-

res, de Íbias... É claro que todas estas terras partilham

traços etnográficos comuns. Na arquitetura popular

destacam-se as palhoças, casas tradicionais de remi-

niscências castrejas, com planta circular e teito de

colmo (palha de centeio). Existem também impor-

tantes vestígios arqueológicos, dentre os quais se sa-

lientam os petróglifos gravados em xisto. Linguisti-

camente, o isolamento destas terras permitiu

conservar características perdidas no resto da Galiza,

como, por exemplo, a nasalidade que conservam pa-

lavras como ‘irmão’ ou ‘corações’ no vale de Ancares.

E se o seu património cultural se revela importan-

tíssimo, os Ancares são conhecidos, fundamental-

mente, polos seus valores naturais...

O galo-montês (Tetrao urogallus) foi a ave icónica

destas montanhas, onde tinha o seu limite ocidental

de distribuição. A derradeira observação fiável nos

Montes de Cervantes data de 2003, refere-se a um

exemplar fêmea em Cabana Velha. Todavia outra

fêmea desorientada apareceu na aldeia Candim em

maio de 2019, mas a pita-do-monte pode-se consi-

derar extinta em toda a serra. Sendo o futuro da su-

bespécie cantábrica extremamente preocupante.

Nos Ancares ainda podemos ver charrelas (Perdix

perdix) galegas, uma espécie de perdiz de alta mon-

tanha. Mais uma ave galiforme que parece conde-

nada à desaparição no nosso país.

Aqui, na segunda metade do século XX, encon-

trou o urso-pardo (Ursus arctos)  o seu último refúgio

galego. Hoje, felizmente, a espécie volta a estar em

expansão e coloniza novas áreas mais a sul. 

A lebre-de-piornal (Lepus castroviejoi) é outro dos

tesouros faunísticos destas montanhas. Endemismo

exclusivamente cantábrico, que habita entre os

1.000 e os 1.900 m de altitude, da Serra dos Ancares

à de Híjar. O seu nome científico é uma homena-

gem ao galego Javier Castroviejo, o primeiro biólogo

que investigou esta lebre e um dos principais estu-

diosos da biodiversidade destas montanhas.

Nos Ancares, por riba dos 1600 m, subsiste tam-

bém uma interessante curiosidade herpetológica, a

lagartixa-das-branhas (Zootoca vivipara), uma espécie

típica das turfeiras. Ora, apesar do seu nome cientí-

fico, a subespécie louislantzi que achamos no norte

da Península não é vivípara, mas ovípara. E mesmo

que, tradicionalmente, se tenha considerado uma he-

rança das eras glaciais, na Galiza, para além dos An-

cares, localizamo-la nalgumas serras do extremo

norte, por vezes, a altitudes surpreendentemente

baixas, de até 367 metros!

Os bosques ancareses têm uma alta biodiversi-

dade, fruto da confluência da região biogeográfica

eurosiberiana com a mediterrânica. Existem faiais

(Fagus sylvatica) como o da Pintinidoira, o mais oci-

Ancares, o parque natural
que ainda não foi

joão aveledo

A comarca está
administrativamente 
dividida entre as
províncias de Lugo,
Leão e Oviedo: Montes
de Návia, de
Cervantes, de
Bezerreã, do Zebreiro,
vales de Ancares, de
Íbias... 

A GALIZA NATURAL /

david pérez
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tábrico (Rupicapra pyrenaica) ou a cabra-brava (Capra

pyrenaica). Em 1971, a vertente leonesa da serra de

Ancares recebeu a consideração de ‘Paisagem Pito-

resca’ e, em 2002, foi-lhe concedido o título de ‘Es-

paço Natural da Serra dos Ancares (León)’, com um

nível de proteção menor abaixo do de parque natu-

ral. No ano de 2006, eram declaradas as reservas da

biosfera dos ‘Ancares Lucenses, e Montes de Cer-

vantes, Návia e Bezerreã’, por um lado, e a dos ‘An-

cares Leoneses’ por outro. 

Em 1929, aquele que logo se tornou o diretor da

seção de Ciências Naturais do Seminário de Estudos

Galegos e catedrático de Biologia, Luís Igrejas, pu-

blicava El Parque Regional Gallego, um livro em que re-

clamava a proteção ambiental deste território para

preservar “estas espécies de animais que só rara ou

unicamente se encontram neste local” e que, vatici-

nou, irão “desaparecer totalmente pola encarniçada

perseguição que sofrem por parte de maus e ines-

crupulosos caçadores”.  Pois bem, quase um século

depois, por incrível que pareça e contrariamente ao

que tantas vezes se afirma, os Ancares continuam à

espera de ser parque natural.

dental da Europa; azinhais (Quercus ilex) como o

de Cruzul, o mais setentrional da Galiza; soutos

(Castanea sativa) magníficos como os de Búrbia; aze-

vedos (Ilex aquifolium) que, como o de Cabana Velha,

alimentaram e protegeram os galos-monteses; e

grandes carvalheiras com carvalhos-alvarinhos (Quer-

cus robur), carvalhos-brancos (Quercus petraea) e os seus

híbridos (Quercus rosacea) ou com carvalhos-negrais

(Quercus pyrenaica). 

Os Montes de Cervantes guardavam extensas flo-

restas caducifólias, quase primigénias... Porém a par-

tir de 1915 e durante uns três lustros, começou a

operar em Vilarelho de Donis a companhia madei-

reira ‘Los Ancares’ do marquês de Riestra, que cor-

tou as melhores árvores da mata do rio do Ortigal.

Não seria a única, nem a última agressão sofrida por

estes bosques.

A respeito da proteção ambiental da região, em

1966, criava-se a ‘Reserva Nacional de Caça dos An-

cares (Lugo)’ e sete anos mais tarde a ‘dos Ancares

Leoneses (León, Oviedo)’ (sic.).  Estas reservas per-

mitiram a reintrodução, com fins cinegéticos, de es-

pécies como o veado (Cervus elaphus), o rebeço-can-

Os Montes de
Cervantes guardavam
extensas florestas
caducifólias, quase
primigénias... Porém a
partir de 1915 e
durante uns três
lustros, começou a
operar em Vilarelho de
Donis a companhia
madeireira ‘Los
Ancares’ do marquês
de Riestra, que cortou
as melhores árvores da
mata do rio do Ortigal

nerea v. lameiro
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U
m dos grandes prazeres e proveito

como pesquisador é se empapar de

uma época. Exige tempo atender ao

contexto, cumpre dar um olho não

apenas aos protagonistas e aos feitos que os estudos

anteriores ou a tradição escolheu, quanto a todos os

ambientes e atores de reparto. Fixarmos a atenção

nos relacionamentos e grupos para além das pessoas

das primeiras filas e mesmo para outras fotografias

que não são as que sempre se reproduzem. 

Cumpre ir, sempre que se possa, para além do evi-

dente. E empregar o que poderíamos definir como

a metodologia Chaplin ou a perspetiva Charlot. Sim,

há risos, cenas de sublime ridiculismo, perseguições

e golpes que convidam à gargalhada; mas a pouco

que atendamos percebemos o classismo evidenciado,

as fraturas e os dramas do quotidiano, da gente em

contextos sociais hostis, os planos de fundo e a pró-

pria trama para além das sucessões de peripécia. 

Nesse tempo dos filmes de Chaplin aparece a Ir-

mandade da Fala (IF) da Crunha, num contexto de

protesto social das classes trabalhadoras, dramatica-

mente afetadas pela suba de subsistências e produ-

tos de primeira necessidade, na especulação e mo-

nopolização de uma Espanha neutral na que se

podiam ganhar fortunas na exportação às nações

beligerantes.

E num contexto também de bloqueio de partici-

pação democrática das classes médias e médias-bai-

xas, progressistas e reformistas, excluídas sistemati-

camente pelo sistema de partidos turnantes e o seu

braço armado caciquil. Alcaldias de Real ordem, Go-

vernos civis propensos à censura e à violência, fun-

cionariado e administração supeditada ao poder po-

lítico e a dinâmicas de prémio no escalafão e cesan-

tias, circulação de elites entre a judicatura, as univer-

sidades, a administração, a política e para completar

uma imprensa adscrita aos partidos-poderes da Res-

tauração.

Contexto, de aparição de uma nova classe ascen-

dente, de primeira geração urbana, de primeira ou

segunda geração alfabetizada, vinculada ao mundo

do pequeno comércio, da administração fabril, por-

tuária, bancária, e pequeno industrial, que olha para

Irlanda, Catalunha e Portugal.

Conhecemos como a IF da Crunha aparece como

agrupação cultural para defensa e reivindicação da

língua galega na sociedade, na administração e o en-

sino, a imitação do que acontecia na Catalunha; e

como arredor dela emergiram as mais importantes

iniciativas recuperadoras da língua e a literatura ga-

lega e também a consciência política que originaria

o nacionalismo galego. O que talvez não sabemos,

ou não reparamos, ou não foi destacado é na atua-

ção de protesto, propaganda subversiva e atividade

contra-institucional do núcleo da Crunha entre a

Fundação da IF e até a chegada da ditadura de

Primo de Rivera.

Se percorremos as páginas de A Nosa Terra, as vozes

posteriores de testemunhas, entrevistas, publicações

e documentação arquivística variada podemos per-

ceber uma constate de protesto e agitação em forma

de artigos críticos, satíricos e de debate e notas e alu-

sões a pintadas, reparto de folhetos, pitas em Maria

Pita; e ações de propaganda, confronto e protesto so-

cial em atos culturais, societários e políticos. 

A primeira ação da que temos notícia, e com a que

podemos começar esta série, são os atos de contra-

homenagem à estátua da Pardo Bazán. Sabemos

pelas testemunhas que o instigador principal era Ma-

nuel Lugris Freire, e que, de tarde ou noite, de-

Não foi destacada a
atuação de protesto,
propaganda subversiva
e atividade contra-
institucional do núcleo
da Crunha entre
a fundação da
Irmandade da Fala
e até a chegada da
ditadura de Primo
de Rivera

Da subversão cultural
como forma de ativismo
nacional e protesto
político social:
A Irmandade da Fala da
Crunha (1916-1923) (I)
ernesto v. souza
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co que Lugrís lle ía contar un día, que seica tivera que ir en

mais dunha ocasión (por severas ordes do seu pai) a colocar

diante do monumento a Dona Emilia Pardo Bazán (que se

tiña inaugrado daquela na Coruña paréceme que polos xar-

díns dos Cantóns) unha bacinilla ateigada de condóns, ao

pé da estatua. Tem relación posibelmente cos datos que foron

aparecendo recentemente da intensa vida erótica da escritora

galega”.

Esta última transforma a sátira antirregionalista e

anti-autoridade numa pataqueirada machista, e re-

sulta menos verossímil. Na altura a vida privada da

condessa não era tópico; e os preservativos eram ar-

tículos caros, reusáveis e não muito conhecidos, não

teria sentido nem o seu mal-gasto ou conservação,

nem diriam nada para a maior parte da gente. Parece

uma desfiguração baseada em feitos reais na que Ur-

bano tomava o protagonismo, ou a memória de Pa-

tiño pai desfigurara para adaptar ao anedotário Lu-

gris e para dar sabor à narrativa.

De qualquer modo a estátua fora inaugurada com

pompa, banda municipal, discursos e solenidade da

câmara municipal presidida por Manuel Casal, em

15 de outubro de 1916. Fora iniciativa de um grupo

de industriais de Lugo e a Crunha, para homenagem

em vida da famosa autora. A iniciativa fora entusias-

ticamente recebida pela imprensa e as autoridades;

os atos tiveram grande repercussão na imprensa

local e regional.

Portanto parece lógico pensar que pouco depois,

alguns dos que nas décadas a seguir seriam destaca-

dos protagonistas do renascimento cultural e polí-

tico galeguista, reagiram contra esta encenação da

cultura espanhola regionalista, com um ato satírico

e também simbólico que seguramente foi conti-

nuado em anos posteriores.

[Continuará]

positavam um penico ante a estátua, e recitavam

algum poema ou discurso satírico para a ocasião. 

Manuel Casal, contava que o seu irmão, o famoso

impressor e depois alcalde, e os amigos, entre eles

Zamora e Ferreiro, chefiados por Lugris Freire, le-

varam um penico cascado uma noite pouco depois

da inauguração. Nas lembranças de Elvira Varela

Bao, era seu pai, Bernardino, quem participara nal-

guma das paródias, que se fizeram durante anos, e

no penico iam flores. 

A terceira testemunha, mais besta e acho não

pouco deturpada, mas a única documentada por es-

crito que conheço, foi recolhida por Anton Patiño

em Urbano Lugris (Viaxe ao corazón do Océano) de Edi-

cións do Castro 2007, p. 104:

“Unha anécdota semelhante (onde tamém aparece Manuel

Lugrís Freire) íame chegar ao través da lembranza viva do

meu pai Antón Patiño Regueira. Aínda recorda íl o segredo

A primeira ação da
que temos notícia
são os atos de contra-
homenagem à estátua
da Pardo Bazán.
Sabemos pelas
testemunhas que
o instigador principal
era Manuel Lugris
Freire, e que, de tarde
ou noite, depositavam
um penico ante
a estátua, e recitavam
algum poema ou
discurso satírico
para a ocasião
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N
o passado ano de 2020 fijo 125 anos

que Francisco Gómez Gómez, popu-

larmente conhecido como ‘Fuco

Gómez’ nasceu em Montanha de Agra,

umha aldeia da paróquia bezerrense de Ouselhe. A

data passou totalmente ignorada em ámbitos acadé-

micos, na política institucional e também nos meios

maioritários. Ainda em vida, e muitas décadas de-

pois da sua morte, a figura deste escritor autodidata,

arredista fervoroso e promotor de múltiplas inicia-

tivas na Galiza de aquém e além mar, carregou com

a laje do silêncio. O seu ideário, um independen-

tismo explícito e beligerante, explica em boa parte

tal atitude.

Seja como for, certos esforços dispersos estám a

ganhar para Fuco um certo

espaço na memória galega.

Há mais de duas décadas, a

Confederaçom Intersindi-

cal Galega e moradores de

Ouselhe ergueram um mo-

nólito na sua homenagem

acarom da igreja paroquial.

Foi naquela década de 90 que os primeiros traba-

lhos de investigaçom sobre o bezerrense, obra de

Bao Abelleira, vonhérom a lume; com o tempo, his-

toriadores como Xurxo Martínez ou Uxio Breogán

Diéguez dedicaram os seus esforços ao fundador do

Comité Revolucionário Arredista Galego (CRAG).

Obviamente, também o independentismo contem-

poráneo pujo o seu foco sobre quem considera um

grande precursor: em 2013, a Assembleia da Moci-

dade Independentista centrara nele o Dia da Galiza

Combatente com a legenda ‘Arredistas sempre’.

Nos meios do movimento, particularmente o portal

Galiza Livre, a reproduçom de textos do CRAG ou

da revista Pátria galega foi umha constante desde os

seus inícios.

Associativismo de base
chama a vindicar Fuco
Agora, pola vez primeira, é o associativismo de base

ancarês que promove um plano mais ambicioso para

assentar a memória de Fuco Gómez nos espaços da

sua infáncia e juventude. Os coletivos Património

dos Ancares e Rente ao Couce somárom as suas for-

ças para desenvolver umha campanha sustentada no

tempo que faga presente a sua figura.

A primeira das atividades decorreu a 28 de de-

zembro. Por volta de 50 pessoas desafiárom a vaga

de frio para se achegarem, de diferentes concelhos

da zona, a umha caminhada lúdica e formativa que

inaugura umha rota pola paisagem natal do militante

galego. A pretensom das associaçons organizadoras

é que, sem muita demora, esta rota esteja sinalizada

como mais um recurso de divulgaçom da herança

cultural da comarca. Trata-se de doze quilómetros

de marcha, acessíveis para qualquer caminhante, que

partem do monólito a Fuco em Ouselhe e dirigem-

se cara Montanha de Agra, onde ainda se mantém,

em pé e habitada, a casa onde nascera em 1895. 

Na primeira hora manhá, foi Xavier Moure, do

Inauguram ‘roteiro Fuco Gómez’ no
125 aniversário do seu nascimento

BEZERREÁ /

Dúzias de pessoas congregárom-
se no passado dezembro nos con-
trafortes da serra dos Ancares

para recordar Fuco Gómez, o polígrafo e independentista que rom-
peu tantos moldes na Galiza da primeira metade do século XX. Pa-
trimónio dos Ancares e Rente o Couce pretendem inaugurar com
esta rota umha série de iniciativas para dar a esta figura o recon-
hecimento que merece como bezerrense e galego ilustre.

antom santos

gzlivre
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proclamaçom da República galega em diferentes

pontos do país, e para tal projeto contava com a co-

laboraçom do conjunto do galeguismo. A recusa do

PG à mínima colaboraçom, e até a condenaçom ao

ostracismo de Fuco, leva-o a umha funda deceçom.

Para complicar mais a situaçom, as autoridades re-

publicanas emitem umha orde de detençom contra

o bezerrense, por difundir proclamas arredistas e in-

surrecionais, que o obrigam a fugir a Portugal, se-

gundo ele mesmo narrou nas páginas d’A Fouce.

novas iniciativas
Do Património dos Ancares e Rente ao Couce re-

cordam que, para além do seu perfil político, Fuco

foi “um ensaísta, um escritor de contos e poemas,

um lexicógrafo, o autor do primeiro manual para a

aprendizagem de galego, um dinamizador dos co-

lectivos emigrantes, um jornalista, e um criador

dumha nova simbologia da Galiza, incluindo umha

bandeira”. Esta condiçom multifacetada, recordam

os coletivos ancareses, basta por si só para o situar

num lugar de destaque. “E mais, se considerarmos

que partiu de ser um analfabeto que tivo que for-

mar-se de adulto e praticamente em solitário”.

É por isso que de ambos os coletivos preparam

novas iniciativas, por enquanto ralentizadas devido

à pandemia e às muitas limitaçons que esta impom.

Pensam na organizaçom dumha pequena exposiçom

e umha palestra com materiais bibliográficos e polí-

ticos relacionados com Fuco Gómez. Além disso, e

graças à colaboraçom desinteressada de dous artistas

russos radicados em Návia, Alisa Smirnova e Pavel

Yakushev, pretendem a instalaçom dum busto me-

tálico de Fuco num dos edifícios de Bezerreá. Para

isso ainda aguardam por licença municipal, pois a

lentidom ou passividade institucional continuam a

pejar a divulgaçom do fundador do CRAG 49 anos

depois da sua morte. 

Património dos Ancares, quem glossou a figura

de quem fora mais um moço bezerrense criado nas

duras condiçons da Galiza da I Restauraçom borbó-

nica: num quadro social e económico quase feudal

e dominado por um poderoso caciquismo, em que

a identidade galega era completamente negada. Na

altura, fugindo da adversidade, Fuco e um vizinho,

apenas saídos da adolescência, marchavam cami-

nhando a Bilbau, onde embarcariam rumo a Cuba.

Sem ainda o saber, Fuco Gómez iria encontrar-se na

ilha com coletivos de defesa da Galiza e da comuni-

dade emigrante que seriam decisivos na sua deter-

minaçom de ‘independência ou morte.’

Após um pequeno discurso, representantes das or-

ganizaçons depositárom no monólito um ramo de

flores, e repartírom entre as pessoas assistentes

umha pequena brochura que sintetizava as achegas

mais salientáveis de Fuco à política, ao associati-

vismo e à cultura galega.

silêncio institucional
Até agora, e fora desse humilde monólito erguido

por vontade popular, Fuco Gómez carece de qual-

quer lugar da memória, facto especialmente gritante

na sua comarca natal. Nem umha rua, nem umha

praça, nem umha placa, fam presente umha figura

que trabalhou de maneira incansável pola melhoria

dos seus coterráneos na ilha de Cuba, e também

pola dignificaçom de galegos e galegas através da de-

fesa dos seus direitos políticos. 

Além de que o seu ideário, como vimos de expor,

fai dele uma figura dificilmente digerível polos par-

tidos espanhóis e mui complicado de maquilhar

polos intelectuais do Regime, o certo é que a atitude

de Fuco e o CRAG face ao nacionalismo institucio-

nal motiva ainda a incomodidade de muitos. Na dé-

cada de 1930, com a esperança de que o contexto

republicano favoreça um salto qualitativo da causa

galega, Fuco retorna à nossa Terra, com certos re-

cursos económicos e organizativos, para pôr em an-

damento um plano insurrecional. Ele enxergava a

Fuco Gómez em 1932.

O associativismo de
base ancarês promove
um plano ambicioso
para assentar a
memória de Fuco
Gómez nos espaços
da sua infáncia e
juventude
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M
uitas das falantes de português da

Galiza despedem-se com uma pala-

vra numa das línguas romances

menos conhecidas: a łéngoa vèneta. A

interjeição ‘chau’ chegou ao galego não há muito,

da mão do italiano, mas a sua origem última está no

termo véneto sciao, ‘escravo’. “Sciao vostro!” diriam ao

se separar as habitantes de Pádua, com uma cons-

trução que lembra o nosso ‘obrigado’.

O véneto não está protegido pola principal norma

sobre as línguas menorizadas da Itália, a Lei nº 482

de 1999, preocupada só polas variedades com um

estândar mais elaborado, como o albanês, o catalão,

o ladino, o ocitano ou o sardo. Mas a diglossia com

o toscano que impugera a questione della lingua con-

servou o seu uso no âmbito familiar, e quase 70%

das habitantes do Véneto asseguravam falá-lo ainda

em 2007. 

Outrora, o véneto gozou de maior prestígio. A

que parece ser a primeira mostra escrita em romance

da península Itálica, a ‘Adivinha de Verona’, apre-

senta características desta língua, e véneta foi boa

parte da base da coiné em que se escreviam as va-

riedades do norte ao longo do século xiii. Carlo Gol-

doni e Giacomo Casanova, entre outras, usárom-na

para a literatura, e na República de Veneza as fun-

cionárias faziam-na servir a par do latim e do tos-

cano.

Aliás, cumpre salientar que nem todo o Véneto

fala esta língua. Também se escuitam ali o lombardo,

o emiliano, o friulano ou o bávaro, sem contarmos

o italiano oficial e as línguas trazidas polas migran-

tes. Por outro lado, o véneto estendeu-se além das

fronteiras da região, especialmente com o domínio

marítimo da república: ademais de no Friul e no

Trentino, ficam falantes de véneto na Eslovénia e

na Croácia e houvo-os no passado em zonas da Gré-

cia e da Albânia. Com os barcos vénetos viajavam

palavras que ainda ecoam no arromeno ou no turco. 

Nas grandes migrações italianas de finais do xix e

de princípios do xx, as vénetas subírom de novo aos

barcos e levárom a sua língua a outros países como

Argentina, Brasil, México ou Romênia. Nas cidades

mexicanas de Chipilo e Colonia Manuel González

ou nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e Pa-

raná, netas e bisnetas de migrantes ainda conservam

a fala véneta.

Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o vé-

neto, que ali chamam taliàn, foi qualificado de pa-

trimónio linguístico, alcançando um status similar

ao que tem na sua região de origem e que na prática

fomenta a promoção cultural da língua. Apesar da

queda do uso em favor do português, o véneto está

hoje presente em programas de rádio e de televisão,

em obras de teatro ou em artigos nos jornais.

Em novembro de 2009, o município de Serafina

Correia declarou oficial o taliàn junto com o portu-

guês, uma medida que seria imitada por outras lo-

calidades brasileiras. Ainda que não se corresponda

exatamente com o que nós entendemos por oficia-

lidade, esta declaração permite ensinar o véneto nas

escolas, usá-lo na documentação pública ou atender

nesta variedade nos serviços básicos. A língua que

diz sciao continua a sua navegação assim do outro

lado do oceano.

Da Galiza ao Brasil com o ‘taliàn’
lÍnGUAs /

iván cuevas

Município de Serafina Correia em Rio Grande do Sul (Brasil).



janeiro de 2021  novas 31

tempos livres

COmPOstelA/
O PIChel
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



Por que o título ‘A poeta analfabeta’?
Nom é por desrespeito, com certeza. Ela sempre

di isso de si própria em todas as apresentaçons.

Incide continuamente nisso, que é umha poeta

analfabeta, a poeta dos deserdados. Ademais, é o

verso dum poema seu. No documentário, quando

entra o título, contextualiza-se esse verso dentro

do poema.

Luz sempre se associa com a cor, porém
tivo um passado duro, mostrades isso no
documentário?
Sim, o documentário tem muitas capas. É um re-

trato de personagem, mas também percorre todos

esses momentos duros da vida de Luz, que fôrom

muitos. Umha das cousas mais fascinantes de Luz

é chegar onde ela chega com a energia e as ganas

de luita intatas, apesar da sua idade e de todo o

que passou. Basicamente, Luz viveu as realidades

mais duras do século XX por ser mulher, mi-

grante, pobre e de esquerdas. Porém, nom deixou

que nada disto acabasse com o seu espírito de

luita. Penso que é umha liçom para muitas e mui-

tos. Ela conta-o, nom é? De nova via-se feia e

triste, e agora de velha, enche-se de cor e fai umha

velha ‘churrusqueira’.

Há algo de Luz que te sur-
preendesse em particular?
Estivem bastantes vezes soa com

Luz, porque a sua casa tem muitas

cousas e nom podia estar toda a

equipa. Há gente que conhece Luz

mas eu nom, polo que o meu olhar

era bastante virgem. Por isso para

mim de entrada todo era surpreendente. Umha vez

superada a surpresa inicial, comecei a descobrir cou-

sas que tinham mais a ver com o seu mundo quoti-

diano, que foi o que mais me fascinou. O que digo

sempre é que Luz é a pessoa mais punk que conheço,

porque, para além de nom vender-se jamais, nunca

está onde nom quer estar. Por isso auto-edita e nom

deixa que lhe troquem nem umha palavra dos seus

versos. Gosto muito da sua personalidade.

Dis deste documentário que o figeste para
“universalizar o seu relato e fazer-lhe justiça
No documentário seguimos Luz fazendo cousas do

seu dia a dia. Vê-se como estende a roupa, cozinha...

cousas que fai toda a gente. Por isso, conectas com

ela ainda desconhecendo certas cousas do seu cír-

culo. Ademais, Luz é moderna, nom pós-moderna,

no sentido de que ainda acredita que o povo pode

vencer. Por isso é normal que a juventude a siga

sempre, porque como nom vás seguir umha pessoa

que che di que podes vencer e mudar as cousas? Tu

queres chegar à idade de Luz com essa energia e

pensando que podes mudar o mundo, nom olhando

para outro lado como fam muitos quando se fam ve-

lhos. E sem dúvida, Luz representa muitas mulhe-

res, nom só da sua época, mas também desta.

Sonia Méndez é atriz,
guionista e diretora de
cinema. Animada pola

sua sócia, Nati Juncal, acudiu à apresentaçom do último
livro da poeta, feminista e ativista compostelana Luz Fan-
diño. Desde esse momento “ficou fascinada por esta mu-
lher e decidiu que, sem dúvida, já era hora de fazer-lhe
um documentário”. Assim nasceu 'A poeta analfabeta'.

C
hego tarde à websérie de Co-

rentena Producións. Tarde para

saber da campanha de financia-

mento coletivo com que foi

paga, para vê-la ao ritmo da sua estreia, no

verao passado, um episódio por dia até com-

pletar os cinco. Choca com a minha expe-

riência primeiro a um nível emocional, com

a força do nom vivido. Recordo umha con-

versa recente com um amigo em que lhe

dizia: vou caminho de converter-me numha

dessas senhoras extemporáneas que obser-

vam a rapazada com devoçom. Com o pas-

sar dos dias vou pensando mais no visto.

Havia um lustro que nom me detinha

numha série, o impacto depois desse oco

sempre há ser maior. Busco algumha refe-

rência na rede. Nom encontro quase nada.

Trato de construir algumha ideia para mim.

Vejo Monstras como um reverso possível de

parte do Novo Cinema Galego mais divul-

gado: aqui nom há espaço rural, paisagem,

nom há passado, nom há um terreno lábil

em termos políticos. Há um olhar que já

vim antes e que ao tempo se me fai novo.

Lembro a Chantal Ackerman de Saute ma

ville, a Agnès Varda de Sans toit ni loi, a soi-

dade daquelas protagonistas, os seus corpos

devastados por umha violência estrutural.

Penso em Tódalas mulleres que coñezo de Xiana

do Teixeiro, da qual di Marta Pérez Pereiro

que bosqueja a construçom dum mundo de

afetos fora da família, um fogar do porvir.

O filme partilha com Monstras a presença da

sororidade. Trato de pescudar naquilo que

entendo excecional na série com guiom e

realizaçom de Eire García Cid. Acabo por

pensar que nom é o ritmo, com os seus ex-

tremos, nem tampouco a mistura de mate-

riais, que poderia devir em mais um exercí-

cio de ficçom pós-moderna: o uso da

música, fora da original, tam acaída; a inser-

çom de fragmentos audiovisuais tam diver-

sos. Acabo por situar o impacto maior de

Monstras entre essa cámara achegando-se às

mans que mudam um penso higiénico e a

maneira gozosa em que lhe ripa ao patriar-

cado o monopólio da violência.
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sonia
méndez
diretora
de ‘A poeta
analfabeta’

monstras
Ana Salgado

“Luz Fandiño é umha liçom
para muitas e muitos”
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

juan luis tomé


