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Revolta camponesa na
Índia contra as novas
reformas agrícolas 
Milhares de camponeses e camponesas de toda a Índia participá-

rom em grandes tratoradas, bloqueios de caminhos, estradas e

pontes. Exigem ao governo de Narendra Modi que retire umhas

reformas que abaratárom os seus produtos agrícolas, ao acabar com

o intermédio governamental sobre as vendas. Assim, as campone-

sas e companeses indianos terám que negociar diretamente com

multinacionais enquanto disputam com o latifúndio.

A TERRA TREME/ 18Respostas ao
espólio do vento
A nova vaga de implementaçom de parques
eólicos baseia-se numha normativa autonómica
que renuncia à planificaçom e deixa nas maos
das grandes empresas energéticas a
exploraçom do vento. Coletivos vizinhais e
ecologistas estám a tecer respostas perante
um novo perigo para o desenvolvimento
económico do rural galego.  

8-13 álex rozados
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N
os últimos meses fôrom mui-

tas as comarcas do país que ti-

vérom que começar a se orga-

nizar para frenar um projeto

eólico no seu território. Um dia aparece em

exposiçom pública o início da tramitaçom

ambiental de um parque eólico e aí come-

çam as alegaçons, a procura de informaçom

e a deteçom das armadilhas que as promo-

toras introduzem nos seus planos.

Graças à legislaçom que a Junta da Galiza

desenhou à medida das empresas, a explo-

raçom de energia eólica no nosso país

avança sem planificaçom e baixo a total ini-

ciativa das grandes empresas energéticas.

As mesmas macro-empresas que já som donas da maioria dos

parques eólicos instalados e para as que as “energias verdes”

som apenas um negócio.

Galiza nom precisa de mais eólicos para abastecer-se de ele-

tricidade. Ainda que no balanço energético geral o nosso país

apresenta dependência do petróleo, o consumo elétrico ga-

lego poderia cubrir-se com a eletricidade gerada no próprio

país só com aproveitamentos renováveis. Os projetos eólicos

que estám a cair nos nossos montes nom respondem a outra

cousa que aos interesses das grandes empresas.

A atual vaga de projetos eólicos responde a umha nova fase

do capital acumulador e depredador, umha espécie de colo-

nizaçom energética com graves impactos ambientais, econó-

micos e sociais. Com umha administraçom disposta a erguer

umha ponte de prata para a entrada do capital especulativo

no aproveitamento dos recursos naturais, a defesa dos nossos

montes e de umha vida digna no rural fica nas maos da pró-

pria vizinhança e dos coletivos sociais mais comprometidos

com o país. Frenar esta nova vaga de parques eólicos é um

passo indispensável para a construçom de um rural vivo e

também umha vitória necessária perante o capitalismo das

macro-empresas e os grandes fundos de investimento.

rede galega stop eólicos

Para tomar impulso

assim
nos vai

No último ano, as pessoas que
formamos a equipa do Novas
da Galiza sentimos duas

vezes a necessidade de acudir a esta
secçom do ‘Assim nos vai’. A primeira
foi há um ano, no início da crise da
covid-19 na Galiza, para reconhecer
as novas incertezas a que nos en-
frentávamos e para afirmar a conti-
nuaçom do projeto num novo quadro
de alianças e saberes partilhados.
Voltámos a esta secçom no passado
novembro. Daquela quigemos refor-
çar a ideia comunitária que sustenta
a nossa maneira de praticar o jorna-
lismo e fazer um chamamento explí-
cito a quem pudesse achegar o seu
gram de areia ao projeto. Graças à
vossa resposta, junto com outras ini-
ciativas desenvolvidas nos últimos
meses, conseguimos reforçar as
áreas de imagem e da web, alargar as
colaboraçons com pessoas e coleti-
vos, ou reativar a expansom social
do Novas.

Porém, este processo tem sido
ainda insuficiente para resolver
a escassa disponibilidade de

jornalistas para  redaçom e a neces-
sidade de alargar o número de assi-
nantes, praticamente a nossa única
fonte de financiamento. Dada a pre-
cariedade das contas, para viabilizar
o futuro do Novas vimo-nos obriga-
das a tomar umha decisom temporá-
ria que confiamos que saberedes
compreender: a reduçom do número
de páginas do jornal, que a partir do
próximo mês passará a ser de 24.
Pretendemos recuperar o antes pos-
sível a extensom habitual de 32 pá-
ginas e centraremos boa parte dos
esforços imediatos em reparar as
eivas referidas, através de diferentes
iniciativas de que iremos infor-
mando. Umha parte delas estarám li-
gadas à publicaçom no mês de maio
do nosso número 200. Umha efemé-
ride que nos apanha num momento
difícil, mas que queremos comemo-

rar e que sirva de acicate para o
nosso relançamento. Para esse pro-
cesso, continuamos a contar con-
vosco, porque para nós, como para
vós, desistir, baixar os braços, nunca
será umha opçom.

conselho de redaçom / 

Vimo-nos obrigadas a
tomar umha decisom
temporária: a reduçom
do número de páginas
do jornal, que a partir
do próximo mês
passará a ser de 24.
Pretendemos recuperar
o antes possível a
extensom habitual
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A
prisom em que me encon-

tro nom está saturada por

umha avalancha de ingres-

sos voluntários. Aqui nom

há covid (vivemos numha bolha estri-

tamente isolada do exterior) e as neces-

sidades materiais básicas estám cobertas

(três comidas quentes, cama, teito... e

até tv, biblioteca e ginásio), mas, por

algum motivo, a gente continua prefe-

rindo estar em liberdade, mesmo sob o

risco de enfermar e até morrer.

Talvez seja por isso que me sublevo

ante o simplismo e a arrogáncia com

que políticos, ‘tuiteiros’ e  tertulianos

sentenciam que “a saúde é o primeiro”

para desarmar qualquer crítica ao

corte de liberdades imposto polos go-

vernos no contexto desta pandemia.

Ante um conflito de valores e de in-

teresses que objetivamente parece pro-

fundo e complexo, a sociedade dos

280 caracteres refugia-se no estigma

(terraplanistas!) e no insulto (ultradi-

reitistas!). A necessidade de traduzir

em ódio cara a alguém tanta insegu-

rança e tanta frustraçom, prima sobre

a dificuldade de pensar seriamente

problemas éticos e jurídicos de calado.

–“Qual é o preço de nom enfermar?”

–“Qualquer preço!”– respondemos

cheios de razom, e implicitamente

ofendidos ante quem pretenda argu-

mentar que pode ter sido pôr em risco

a saúde. Mas nom sempre foi assim:

houvo um tempo, antes de que o pá-

nico se apoderasse de nós, em que a

cidadania ‘flirtava’ com a doença (fu-

mava, comia donuts, queimava gasolina)

sem que as tertúlias do prime-time falas-

sem em “negacionistas” e “irresponsá-

veis”. E, na era dos nossos avós, mi-

lhons de seres humanos preferírom

morrer a viver baixo a ditadura.

Difundir desconfiança e oferecer se-

gurança foi, classicamente, a estratégia

do fascismo. Somemos-lhe a simplifi-

caçom e a ridicularizaçom do opo-

nente, e a primazia dos resultados prá-

ticos sobre as consideraçons éticas.

Mussolini definia o seu movimento

como “o pragmatismo absoluto apli-

cado à política”. Se do que se trata é

de salvar vidas, o único que importa é

salvar vidas: eis umha máxima que as-

sinaria qualquer tirano.

Nom caiamos na armadilha de des-

prestigiar e odiar toda contestaçom ao

maior corte de liberdades que tem so-

frido a nossa geraçom. Há razons de

peso para questionar que a polícia

deva perseguir os namorados que se

citam na noite, mas se nom deixamos

que estas se formulem em termos éti-

cos e políticos, acabarám nos braços da

realidade conspiracionista. Em vez de

operaçons policiais ao vivo dissol-

vendo festas privadas, a televisom

dum país democrático deveria emitir

debates em que filósofos, historiado-

res ou juristas falassem seriamente

sobre a origem do totalitarismo. E ex-

plicassem que a vida humana se carac-

teriza mais polo seu conteúdo do que

polo seu continente.

A saúde nom é o primeiro, mas nom

porque exista outro bem que deva pri-

mar sobre ela. Nem a economia, nem

a segurança, nem a liberdade som tam-

pouco valores absolutos. A vida digna

é um equilíbrio precário de necessida-

des fundamentais, mantido por prin-

cípios opostos em tensom perma-

nente. Quando um ameaça com

submeter o resto, o responsável é res-

peitar e defender os seus contra-pesos.

Se do que se trata
é de salvar vidas,
o único que importa
é salvar vidas:
eis umha máxima
que assinaria
qualquer tirano

MIGUEL GARCIA

Miguel Garcia é um preso independentista ga-

lego.

A saúde nom é o primeiro

diego max
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N
as páginas deste mesmo

periódico há meses que

se vêm publicando arti-

gos sobre as condições

em que são desenvolvidos a militância

e o sindicalismo desde o começo da

pandemia da covid-19. Nada novo

para o estudantado. As pejas que nos

foram colocadas no passado ano aca-

dêmico esgotaram o nosso tempo e as

nossas forças, mas aparentemente não

a nossa paciência. As estudantes sem-

pre reconhecemos as dificuldades ine-

rentes à gestão duma circunstância

como a vivida, mas não por isso po-

díamos renunciar à crítica frontal das

medidas tomadas pelos poderes uni-

versitários, cujas consequências sofre-

mos sempre as mesmas.

Já neste ano, mais incerteza e mais

incompetência. O alunado universitá-

rio tem-se organizado para denunciar

via redes sociais a sua fartura pela má

gestão, mas o agravo não cessa. Pro-

blemas com os horários, com a docên-

cia, alunas que cursam apenas um

terço das aulas (por motivos de es-

paço) e devem seguir pagando a tota-

lidade dos créditos, sistemas militares

de controle para garantir a “responsa-

bilidade individual” ao tempo que a

TV nos mostra madrilenas sem más-

cara nas esplanadas dos bares. Inde-

cência e sempre indecência. E a nossa

precariedade não marchou, segue aí.

Nunca ganhamos.

E como lutar contra isto? Desde há

já meses o número permitido de não

conviventes reunidas impede a cele-

bração de assembleias, sem importar

as medidas tomadas. E, se temos reu-

niões telemáticas, para pouco nos ser-

vem. Não podemos organizar mani-

festações para berrar a miséria, nem

formar-nos e debater em palestras

proscritas. Sempre com as suas nor-

mas, sempre sob as suas normas. 

Por outra banda, o movimento estu-

dantil galego arrasta ainda um pro-

cesso que começou com o ano 2018 e

que está a reconfigurar o painel de

jogo por completo. A marginalização

do círculo da Frente Popular Galega,

encarnado no campo estudantil pela

Asemblea Nacional das Estudantes

Galegas (ANEGA), e a baixa massiva

de militantes de Erguer evidenciam,

pelos motivos que agacham, uma crise

geral de cuidados no seio do sindica-

lismo juvenil. Cumpre uma reformu-

lação que coloque os cuidados no cen-

tro da agenda e da vida política das es-

tudantes, e que não atenda a hierar-

quias nem a dominações. É o único

caminho que queremos; por isso,

entre outras cousas, estamos nós aqui.

Este é o quadro em que temos de

enfrentar a militância agora mesmo, e

estamos conscientes da dureza com

que se nos apresenta. Porém, essa du-

reza estimula-nos mais ainda e con-

vida-nos a seguir lutando, longe de

abaixar o nosso ânimo ou sugerir-nos

o abandono. A construção nacional e

o processo de libertação devem ter,

como historicamente tiveram, uma

frente aberta na universidade, e é ne-

cessário que a tenham também cada

vez mais no ensino secundário e na

formação profissional (duplamente na

segunda, por ser estudantil e laboral),

que as moças se conscientizem já

sendo novas e combatam a precarie-

dade sem se conformarem, lá onde

forem. Porque as que vierem depois

delas hão-lhe-lo agradecer.

As estudantes independentistas se-

guimos adiante!

As estudantes não
podíamos renunciar
à crítica frontal das
medidas tomadas
pelos poderes
universitários, cujas
consequências
sofremos sempre as
mesmas

Para as estudantes na pandemia:
cuidados, ânimo e independência

JOTA RODRIGUES

Jota Rodrigues é militante da organizaçom es-

tudantil Zua.

Campanha pola apresentaçom da organizaçom estudantil Zua o passado 
dezembro. Zua significa Lume em baralhete. 

Cumpre uma
reformulação do
movimento
estudantil galego
que coloque os
cuidados no centro
da agenda e da vida
política das
estudantes,
e que não atenda
a hierarquias
nem dominações
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M
uitas já nom o vivê-

rom, mas houvo um

tempo em que Ferrol-

terra estava cheia de

cultura, com umha comunidade que

bailava de vila a vila consoante o dia

da semana. O Feirom em Pontedeume

aos sábados, o cinema em Ferrol aos

domingos. Ali estavam o Azul, o gi-

gante Cine Avenida, o Galicia ou o in-

crível Teatro Renacimiento. Todos fe-

chárom, sinal duma decadência que

construiu o imaginário duma comarca

cinzenta, sem futuro.

Um exemplo é o das Pontes, que

medrou ao ritmo da mina de lignito

que abastecia a central térmica. Dos

7.000 habitantes em 1970 até os quase

13.000 a princípios dos anos 90, hoje

já quase baixando dos 10.000. A em-

presa que promoveu umha infraestru-

tura tam determinante marcha numa

jogada repetida umha e outra vez:

companhia pública que muda para pri-

vada e responde só aos seus interesses

de mercado, sem alternativa da em-

presa nem da administraçom.

Fecha também a Gamesa nas Somo-

ças com um ERE a mais de 200 pes-

soas; em Júvia o ERE da Galicia Tex-

til afeta trinta pessoas e o naval

afunda na sua reconversom cara o

nada. Nesse quando a CIG, CCOO e

UXT convocavam umha greve geral

comarcal no Dia da Classe Obreira

Galega. Numa jornada mais tranquila

que na greve comarcal de 2013 os sin-

dicatos sinalaram o 10M como um

“ponto de inflexom para mudar o fu-

turo da comarca”, explicava o secretá-

rio comarcal da CIG, Manel Grandal.

Os sindicatos concordárom no “êxito”

da greve, algo “lógico” para Ramón

Sarmiento (CCOO) dada a situaçom

“limite”.

Uniram-se hostaleiros porque “se a

industria fecha nós nom temos que

fazer”. Apoiaram também a associa-

çom de empresários e até o PP, que

converteu as jornadas prévias em atos

de campanha. A Junta situou de novo

a responsabilidade no Governo cen-

tral pola sua “transiçom ecológica in-

justa”. Gonzalo Caballero (PSdeG)

lembrou que “a Junta tem todas as

competências” e Grandal (CIG) repar-

tiu a culpa entre os dous governos. Na

mesma linha, a Associaçom Fuco

Buxán exigiu a modernizaçom das

instalaçons da Navantia: “o futuro do

estaleiro depende da sua transforma-

çom”. Muita crítica cruzada e poucas

respostas aos fechamentos na comarca

enquanto na Navantia aguardam a

chegada de trabalho com a constru-

çom das fragatas F-110 para a armada

espanhola, equipadas com mísseis de

cruzeiro, un canhom e armas várias. 

Na manifestaçom também houvo

faixas e berros polo nom feche da

Alcoa ou da Ence, antes de rematar na

Porta Nova, onde em 1972 fôrom as-

sassinados pola polícia Amador e Da-

niel noutra manifestaçom do naval. 

No dia 13 fijo também 103 anos da

revolta de Júvia, a das pedradas, em

referência às pedras que arrebolaram

as mulheres contra a casa do alcalde.

Era 1918 –também ano de de pande-

mia– a desigualdade medrava e as tra-

balhadoras mobilizáram-se até que no

dia 15, noutra greve comarcal, chegá-

rom militares a reprimir e rematando

com a vida de cinco pessoas. Todo se-

melhava diferente naquela altura em

que os sacrifícios e as loitas eram de-

terminantes. Hoje o futuro tem a mira

mais curta, sem respostas cara um fu-

turo sustentável em que nom depen-

der de agressoms à terra nem à pró-

pria espécie.

Grito desesperado cara
a um futuro imperfeito

A manifestaçom
central da greve
geral deste 10 de
março em Ferrol
rematou na Porta
Nova, onde em
1972 morrérom
assassinadas pola
polícia Amador e
Daniel

pablo santiago

cig

Greve geral em Ortegal, Eume e Ferrol-Terra reivindicando um “ponto de inflexom”
que entrave o declínio industrial e devolva a esperança à comarca

GREVE EM TRASANCOS /

Poucas respostas
aos fechamentos na
comarca enquanto
na Navantia
aguardam pola
construçom das
fragatas F-110 para
a armada espanhola,
equipadas com
mísseis de cruzeiro



6 novas março de 2021

acontece

galiza contrainfo

Movimento feminista demonstra
a sua capacidade mobilizadora

B
aixo a legenda ‘Sem cuida-

dos nom há vida. Mulheres

em greve: essenciais, preca-

rizadas e fartas!’ milhares

de galegas enchêrom de açons e rei-

vindicaçons as principais cidades e

vilas do país, evidenciando que o fe-

minismo nom vai renunciar às ruas

nem à agitaçom.

A greve e as manifestaçons fôrom

desenvolvidas num contexto total-

mente diferente ao de anos anteriores.

A diferença de CCOO e UGT, os sin-

dicatos nacionalistas CIG e CUT con-

vocárom greve, mas encarárom o 8M

de maneira diferente de acordo com a

sua capacidade. A CIG levou a cabo

um total de 31 açons em diferentes lo-

calidades do país para visibilizar que

som as mulheres as que estám a pagar

esta crise sanitária “com um trabalho

de graça limpando, cuidando e cu-

rando”, segundo afirma a secretária

confederal de Mulher desta central

sindical, Marga Corral.

Por sua vez, a CUT centrou todos os

seus esforços na preparaçom da greve,

já que pensam que as mobilizaçons

correspondem ao movimento femi-

nista, no qual confiam plenamente.

Ana Viqueira, responsável da secreta-

ria de mulheres deste sindicato, nom

oculta que a chegada da Covid supujo

para a organizaçom umha merma de

forças: “as mulheres mais ativas do sin-

dicato (as trabalhadoras das residên-

cias, as mestras, as limpadoras dos hos-

pitais) centram todos os esforços nos

próprios centros de trabalho e isto

também repercute na organizaçom.

Somos menos, estamos mais precárias,

mais fartas e mais cansadas”.

Ainda contodo, tanto Corral como

Viqueira mostrárom-se orgulhosas da

capacidade mobilizadora atingida

polas trabalhadoras galegas num

Os sindicatos
nacionalistas CIG e
CUT convocárom
greve, mas encarárom
o 8M de maneira
diferente de acordo
com a sua capacidade

Feminismo nom re-
nuncia às ruas.
Assim o provárom

milhares de mulheres este 8M, participando da greve
e das mobilizaçons convocadas polo movimento femi-
nista, nucleado arredor da plataforma Galegas 8M. A

pandemia evidenciou, segundo os principais sindicatos
do país, a vulnerabilidade laboral em que vivem imer-
sas a maioria de trabalhadoras, mas também o assédio
social e a criminalizaçom promovidos desde os pode-
res públicos para frearem as mobilizaçons impulsadas
desde o feminismo. 

maria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

8 DE MARÇO /
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contexto de desmobilizaçom social,

o qual mostra que o feminismo véu

para ficar e situar na agenda política as

desigualdades laborais, salariais e intra-

familiares que sofrem as mulheres.

denunciam assédio dos
governos central e autonómico
As duas organizaçons sindicais nacio-

nalistas destacam que este 8 de março

decorreu de umha maneira totalmente

diferente à de anos anteriores, nom só

polas dificuldades logísticas que

impom a pandemia na hora de convo-

car actos multitudinários, nem pela

necessidade de pôr no foco o jeito em

que esta crise está a repercutir funda-

mentalmente nas mulheres, mas so-

bretodo pelo comportamento dos go-

vernos central e autonómico “a

utilizarem a crise sanitária como coar-

tada para impedir o direito a greve”,

segundo referírom os dous sindicatos.

Isto impossibilitou a muitas mulheres

participar das mobilizaçons na rua. “A

Junta obrigou a assumir uns serviços

mínimos totalmente abusivos, desbo-

tando a possibilidade de que estes fos-

sem cobertos polos homens, já que

atrasárom a publicaçom do decreto de

serviços mínimos até o último mo-

mento e mesmo algumhas câmaras

municipais, como a da Corunha, negá-

rom a existência de convocatória de

greve para nom negociar esses servi-

ços” sinala Viqueira.

Marga Corral acrescenta: “as sema-

nas previas ao 8M sofremos pressons

para evitar que visibilizássemos o re-

jeitamento das galegas à gestom da

pandemia, tanto por parte do governo

galego como do Estado”. 

Assim, se nas convocatórias anterio-

res era a direita quem se encarregava

de negar as discriminaçons e de se

opor à greve e as manifestaçons, com

o governo Feijóo à cabeça, este ano

foi o governo de Pedro Sánchez o que

questionou as mobilizaçons feministas

com a ministra de Sanidade, Carolina

Darias, à cabeça –contradizendo, aliás,

a própria Ministra de Igualdade, Irene

Montero–.

Corral é contundente: “nesta oca-

siom foi a progressia espanhola a que

obstaculizou, boicotou e criminalizou

tanto a convocatória como as mobili-

zaçons do feminismo, até o ponto de

responsabilizar de maneira individua-

lizada as mulheres por se mobiliza-

rem, acusando-as de provocar os con-

tágios, e gerando um alarme social

desnecessário, quando nom houvo

modificaçons legais que impedissem

o direito de manifestaçom e quando

se permitirom anteriormente todo

tipo de mobilizaçons, incluídas as ne-

gacionistas, desenvolvidas sem medi-

das de proteçom”.

seguimento desigual
Polos motivos apontados, o segui-

mento da greve foi desigual e as orga-

nizaçons sindicais nom se atrevem a

avaliar esta convocatória, que preten-

dia servir para paralisar a atividade

produtiva e visibilizar o espaço vazio

que deixam as mulheres. Ainda assim,

a greve tivo repercussom no comércio

de alimentaçom, no têxtil, nas univer-

sidades, nos serviços de ajuda no lar,

na sanidade privada, na indústria e na

limpeza. 

Assim, em Alonarti Vigo nom en-

trou nengumha trabalhadora no turno

da manhá, e noutras indústrias desta

comarca como Pescanova, Borgwar-

ner, Plastic Omnium ou Denso houvo

um amplo seguimento. Mais do 60%

das trabalhadoras de Treves Ponteve-

dra, das plantas de Indipunt e Inditex

de Narom e de Leite Celta Ponte-

deume secundarom a greve, e em vá-

rios centrais de chamadas do país,

como Abante BPO de Lugo, a greve

tivo um seguimento superior ao 60%,

embora este ano resulte complexo

quantificar o paro neste setor por

causa do teletrabalho.

Lojas de Inditex (fortemente afeta-

das pela digitalizaçom que a pandemia

acelerou) como a de Stradivarius da

Praça de Lugo na Corunha ou a de

Pull&Bear da Rua Príncipe ou do cen-

tro comercial Gran Vía em Vigo tam-

bém se somárom ao paro, do mesmo

jeito que alguns pequenos comércios

e trabalhadoras de supermercados de

todo o país: no caso do Eroski do cen-

tro comercial das Termas de Lugo, o

90% das trabalhadoras nom coopera-

tivistas parárom. 

Por último, as trabalhadoras do lar

associadas em Xiara secundárom a

greve para visibilizarem o seu traba-

lho, essencial durante a pandemia,

mas subestimado tanto económica

como socialmente.

Marga Corral (CIG):
“nesta ocasiom foi
a progressia
espanhola a que
obstaculizou,
boicotou e
criminalizou tanto
a convocatória de
greve como as
mobilizaçons do
feminismo”

galiza contrainfo

Ana Viqueira (CUT):
"A Junta obrigou a
assumir uns serviços
mínimos totalmente
abusivos, desbotando
a possibilidade de
que estes fossem
cobertos polos
homens"
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A
notícia de que há um pro-

jeto de parque eólico num

determinado território

colhe de surpresa. Cos-

tuma acontecer quando se pom a ex-

posiçom pública, na web da Conselha-

ria de Meio Ambiente, a

documentaçom inicial para a tramita-

çom ambiental. Assim, som as organi-

zaçons e ativistas de defesa do meio

ambiente as primeiras em agir e dar a

voz de alarme. Para Maria Osório, da

associaçom Rente ao Couce, de Bezer-

reá, existe “um claro obscurantismo”

arredor dos novos projetos eólicos e

denuncia que “podes ter perto um

projeto eólico bastante avançado e ao

melhor nom tiveches ocasiom de pôr

nengum tipo de alegaçom”.

Em Bezerreá foi graças ao aviso de

umha associaçom de Triacastela que

reparárom na quantidade de projetos

eólicos que sobrevoam o concelho.

Assim, há 6 projetos de parques eóli-

cos, alguns deles com aerogeradores

também em concelhos colindantes. “O

que está mais avançado, segundo sabe-

mos, é o da serra do Furco, que som

7 aerogeradores de 170 metros. O

total dos projetos eólicos implicaria

que se vam instalar no concelho 295,4

MW”, expom Osório.

Um desses parques atinge os

106MW de potência polo que, aos su-

perar os 50 MW, a sua tramitaçom

corresponderia à administraçom esta-

tal. Segundo anunciou o Observatório

Eólico Galego (OEGA) em dezembro

de 2020, as empresas promotoras de

parques eólicos iniciárom procedi-

mentos para solicitar ao ministério es-

panhol de Transiçom Energética a au-

torizaçom de megaparques. A OEGA

contabilizou 36 projetos destas di-

mensons na Galiza, que somariam uns

2.500 MW. Neste tipo de petiçons

está a ter um especial protagonismo a

Greenalia –onde trabalha como dire-

tora de desenvolvimento corporativo

a ex-conselheira de Meio Ambiente

Beatriz Mato–, ademais de grandes

Ventos de resistência popular perante
o desembarco das empresas energéticas

Em 2019 iniciou-se
umha nova vaga de
construçom de par-

ques eólicos no nosso país, atingindo os 4.000 MW
de potência total instalada. Atualmente dúzias e dú-
zias de novos projetos empresariais para a constru-

çom de parques por todo o país estám a ser trami-
tados polas administraçons autonómica e estatal,
que somariam em total uns 3.500 MW. Coletivos
ecologistas e de defesa do território preparam-se
para enfrentar esta avalancha e frenar o espólio dos
recursos eólicos.

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

O Observatório
Eólico Galego
contabilizou 36
projetos que
superam os 50 MW
e que iniciárom o
procedimento
perante o ministério
espanhol de
Transiçom Enegética

alberto lópez

DEFESA DA TERRA /
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empresas já proprietárias da energia

eólica do nosso país, como Iberdrola

ou EDP. 

exposiçons públicas
O que aconteceu neste concelho dos

Ancares está a acontecer em muitos

concelhos do país. Leandro del Río,

da associaçom ‘Nom aos eólicos em

Ordes’, expom que é necessário fazer

um seguimento das exposiçons públi-

cas e explica alguns dos passos a seguir

na luita vizinhal contra os projetos eó-

licos: “Há umha primeira exposiçom

com o documento de início. Esse é o

momento de ter conhecimento da si-

tuaçom e começar a mobilizar-se. Mais

tarde chega a exposiçom pública do

projeto e da declaraçom ambiental e

aí apresentam-se alegaçons. Logo há

um último passo que é umha vez que

tenham aprovada a Declaraçom de

Impato Ambiental (DIA) analisá-la e

se é o caso recorré-la”.

Voltando aos Ancares, Maria expom

que foi o pessoal organizado da co-

marca quem realizou a primeira bateria

de alegaçons, e que os seguintes passos

serám atividades de conscientizaçom,

como um roteiro pola Serra de Furco e

palestras, mas também umha proposta

de alternativas de futuro para a co-

marca, na qual ainda estám a trabalhar.

Maiores dimensons
Os novos parques eólicos que se pro-

jetam tenhem grandes diferenças tec-

nológicas com os já instalados.

“Quando se aprovou o Plano sectorial

eólico –em 1997– os aerogeradores

nom chegavam a 1 MW e eram torre-

tas de 35-50 metros. Neste momento

os aerogeradores estám em 5,4-5,7

MW e estamos falando de aerogerado-

A
lgumhas paralisaçons de parques eólicos

chegárom através dos julgados. Em de-

zembro do ano passado o Tribunal Supe-

rior de Justiça da Galiza (TSJG) estimou

os recursos apresentados polas organizaçons ecolo-

gistas contra o parque eólico do Iríbio. Neste caso, a

Fergo Galicia Vento pretendia construir com umha

Declaraçom de Impacto Ambiental aprovada em

2007 um projeto eólico modificado em julho de

2019, mas os julgados anulárom a autorizaçom.

En novembro do ano passado, também o TSJG

anulava a autorizaçom concedida pola Junta ao par-

que eólico Sasdónigas, da Norvento, situado nos

concelhos de Mondonhedo e Abadim. Segundo a

sentença, houve umha fragmentaçom em duas partes

deste parque que impedia fazer umha avaliaçom am-

biental ajeitada. A sentença, que nom é firme, salien-

tava que a partilha de elementos de evacuaçom in-

dicavam que se tratava de um único parque. 

Segundo salientam fontes dos coletivos de defesa

do território som este tipo de sentenças contra a

fragmentaçom dos projetos as que podem ter mais

repercusons para a luita contra o espólio eólico.

Existe também umha sentença do Tribunal Su-

premo, emitida em 2017, que avalava outra sentença

anterior do Tribunal Superior de Justiça de Castela

e Leom onde era anulada a autorizaçom administra-

tiva a um projeto eólico ao encontrar-se umha “frag-

mentaçom artificiosa”. 

Por outra banda, em fevereiro deste ano o TSJG

ordenava a paralisaçom cautelar da tramitaçom da li-

cença de construçom de um parque eólico em Ma-

çaricos. O recurso fora apresentado polo próprio

concelho por incumprir os artigos da Lei de Montes

de 2012 que proíbe durante 30 anos a mudança de

usos de terrenos queimados por incêndios florestais.

Golpes judiciais
às promotoras eólicas

sentenças / 
Destruiçom do monte para instalar um parque eólico.

res que tenhem 200 metros de altura

na ponta da pá”, salienta Leandro del

Río, quem afirma que terám um im-

pacto muito mais potente.

Del Río indica também umha prá-

tica habitual das promotoras dos par-

ques nestas tramitaçons: a fragmenta-

çom dos mesmos dando lugar a

projetos que nom atingem os 50 MW,

pois de fazê-lo teriam que solicitar au-

torizaçom perante o ministério espa-

nhol de Transiçom Energética. “Na

comarca de Ordes, desde Lesta que

está num extremo até Vilasantar vai-

se criar toda umha barreira de parques

eólicos brutal, com aerogeradores de

200 metros de altura. Isso é inassumí-

vel para umha populaçom”, afirma.

O trabalho de oposiçom popular

está conseguindo criar redes de apoio

e colaboraçom, como Por um Rural

Vivo, que nasceu em 2019, e a mais

recente STOP Eólicos. Entre as açons

a desenvolver encontra-se levar até o

Parlamento europeu o Plano setorial

eólico, ao considerá-lo obsoleto res-

peito às atuais legislaçons ambientais.

Outra iniciativa que aglutinou mais de

50 coletivos foi o Manifesto ‘Aldeias

com Horizonte’ pola moratória de

novos parques eólicos e por um novo

modelo de desenvolvimento eólico

para Galiza.

“Neste momento os
aerogeradores estám
entre 5,4 e 5,7 MW
e estamos falando
de aerogeradores
que tenhem 200
metros de altura na
ponta da pá”
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Construçom do parque eolico de A Vacariza promovido por Naturgy. 

N
um artigo publicado na

revista Energies em que se

estuda a propriedade dos

parques eólicos instala-

dos no nosso país entre 1995 e 2017,

as professoras Rosa María Regueiro e

Xoán R. Doldán, do departamento de

Economia Aplicada da Universidade

de Santiago de Compostela, expu-

nham como um 88% da potência eó-

lica instalada pertencia a grandes gru-

pos energéticos e/ou fundos de

investimento, sendo o capital maiori-

tariamente estrangeiro. Salientam que

o 55% da potência eólica instalada

pertence a quatro grandes grupos: Ac-

ciona, Iberdrola, Enel-Endesa e Na-

turgy. “É importante reparar em que

duas companhias, Endesa –ligada com

EnelSpa– e Iberdrola representam

perto do 70% do mercado elétrico es-

panhol. Esta situaçom semelha ocultar

umha política de intervençom intensa

nos recursos eólicos na Galiza”, acres-

centam no artigo.

Rosa Maria Regueiro foi também

autora de A propiedade do vento galego. O

desenvolvemento do sector eólico en Galiza

(1995-2011), publicado por Laiovento

em 2011. Umha das conclusons deste

trabalho foi que o desenvolvimento

eólico nesta etapa caraterizou-se “por

um processo de exploraçom intensivo

do recurso do vento, centrado em gru-

pos de investimento empresariais e/ou

energéticos de carácter transnacional”,

e segundo expom a NOVAS DA GALIZA

essa afirmaçom está atualmente mais

de vigor do que nunca: “Vemos que a

propriedade está colhendo umha es-

trutura piramidal. Na cúspide estám os

donos do capital que se investe aqui e

a cada vez nessa cúspide há menos.

Cada vez há umha maior concentra-

çom de capital de proprietários de

parques eólicos, e esses proprietários

estám em Luxemburgo, em Bélgica,

nos EUA, na China, em Qatar… O

modelo nom mudou, intensificou-se.

E nom é algo que aconteça só aqui,

isso responde à dinâmica de concen-

traçom do capital e da deslocalizaçom

dos investimentos”.

Regueiro expom que há que ter

consciência de que qualquer projeto

energético precisa de muito capital.

Por exemplo, a manufaturaçom de um

aerogerador de 1 MW supera o mi-

lhom de euros. Isto implica que só as

grandes empresas energéticas com

As grandes empresas levam o vento

Rosa María Regueiro:
"Cada vez há umha
maior concentraçom
de capital de
proprietários de
parques eólicos, e
esses proprietários
estám em
Luxemburgo, em
Bélgica, nos EUA, na
China… O modelo
nom mudou,
intensificou-se"

No ano 2018 cessou
o descanso no de-
senvolvimento eólico

e começou, a partir desse momento, umha nova
vaga de construçom de parques. Entre as novidades

encontram-se várias normativas autonómicas que
renunciam a umha planificaçom deste recurso e co-
loca nas maos de empresas transnacionais e fundos
de investimento as iniciativas para a exploraçom do
vento.

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal
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um forte sustento empresarial e

com acesso ao grande capital podem

levar adiante este tipo de projetos.

“Ademais há que ter em conta que

quando viu o impacto da crise sisté-

mica de 2008, e que com as modifica-

çons legislativas de 2013 houvo umha

parada tremenda, pois quais fôrom as

empresas que pudérom continuar?

Aquelas que tinham por trás um braço

executor forte, e isso vem de fundos

de investimento privados”, acrescenta

Regueiro.

Aponta outra questom que explica o

atual auge de projetos eólicos: as mu-

danças normativas que desenvolveu a

Junta da Galiza. “Continua estando vi-

gente a legislaçom de 2009, mas a

forma de resoluçom é diferente. Já

nom há concursos eólicos como antes,

agora a empresa apresenta um projeto

na Junta e se o consideram idóneo

segue o seu curso”, indica Regueiro. 

sem planificaçom eólica
A legislaçom que regula a energia eó-

lica é ainda a Lei 8/2009, mas esta

viu-se profundamente modificada pola

Lei 5/2017 de fomento de implanta-

çom de iniciativas empresariais, que o

ecologismo alcunhou como ‘Lei De-

predaçom’, denunciando as numero-

sas facilidades que trazia para a imple-

mentaçom de projetos energéticos

como os parques eólicos.

Porém, a Junta ainda continua a

aprovar novas medidas aos interesses

da indústria energética, como a re-

cente Lei 9/2021 de simplificaçom

administrativa e de apoio à reativa-

çom económica. Assim, a organiza-

çom ecologista ADEGA vem de de-

nunciar que esta nova legislaçom

dinamita a planificaçom eólica ao

contar com umha disposiçom adicio-

nal que permite a implantaçom de

parques eólicos em zonas que nom es-

tejam incluídas no Plano setorial eó-

lico de 1997. Poderiam implantar-se

nessas novas localizaçons “aqueles

projetos que tenham umha clara inci-

dência territorial pola sua entidade

económica e social, possuam umha

funçom vertebradora e estruturante

do território e sejam declarados como

tais polo Conselho da Junta da Galiza,

por proposta da conselharia compe-

tente em matéria de energia”. 

Participaçom das
proprietárias de terrenos
No seu trabalho de 2011, Regueiro in-

dicava quatro vetores para definir

umhas políticas de apoio ao desenvol-

vimento eólico: a participaçom de

agentes implicadas, a regulaçom do

solo eólico, a proteçom medioambien-

tal e um apoio público global ao setor.

Em nengum destes aspetos considera

que houve avanços desde entom.

“Continua havendo umha gente que

está sendo completamente minusvalo-

rada, como som as proprietárias dos

terrenos” afirma Regueiro, e salienta

que isto tem a ver com que nunca se

considerou o solo eólico como um

solo industrial. “A explicaçom que

havia era que como é um solo que está

no monte e está abandonado tem

pouco valor. Mas nom é assim, é um

solo com umha riqueza, pois aí há me-

diçons prévias do recurso vento e por-

tanto umha empresa sabe que aí tem

umha exploraçom que vai ser produ-

tiva”, salienta.

Por outra banda, o Observatório Eó-

lico Galego (OEGA), vinculado com

a Universidade de Vigo e as fundaçons

Juana de Vega e Isla Couto, vem de

publicar um ‘Guía para o incremento do

valor social e do valor económico da enerxía

eólica nas comunidades rurais’. Trata-se de

umha atualizaçom de um trabalho si-

milar publicado em 2010 e que pre-

tende dotar de informaçom àquelas

proprietárias que tenham que nego-

ciar polas suas terras perante as pro-

motoras de um parque eólico. Tam-

bém denunciam que as proprietárias

som um dos elos mais fracos da cadeia.

“Na atualidade, a admissom a trâmite

de umha proposta de parque eólico

nom requer de nengum passo em que

participem as pessoas proprietárias.

Sem ser a única, esta é umha das eivas

mais importantes que tem o marco ju-

rídico da energia eólica na Galiza”,

expom o trabalho do OEGA.

O OEGA denuncia também a faci-

lidade com que as promotoras acedem

a umha declaraçom de utilidade pú-

blica, que abre a porta à via da expro-

priaçom forçosa: “É imperiosa a neces-

sidade de modificar a legislaçom neste

aspeto. As promotoras semelham ter

carta branca para solicitar a declara-

çom de utilidade pública, que nos pro-

cessos administrativos que temos ana-

lisado (de mais de 150 parques) quase

na totalidade deles foi concedida”.

Acrescentam que “mália que na mei-

rande parte dos parques eólicos se

produziu um acordo entre as partes

(que desembocou no estabelecimento

de um aluguer anual), a opçom da uti-

lidade pública e da expropriaçom for-

çosa jogam sempre como umha panca

que puxa os acordos cara à rendas

mais baixas e condiçons mais severas

para as proprietárias”. O observatório

denuncia também que nos últimos

meses constatou “a chegada ao meio

rural galego de intermediários bus-

“Na atualidade, a
admissom a trâmite
de umha proposta de
parque eólico nom
requer de nengum
passo em que
participem as
pessoas proprietárias.
Sem ser a única, esta
é umha das eivas
mais importantes que
tem o marco jurídico
da energia eólica na
Galiza”, expom o
OEGA

Vacas pazendo na Estrada.
campo galego
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cadores de rendas que, sem terem

projeto eólico, pretendem assinar con-

tratos com condiçons inaceitáveis”.

Contexto energético
“Há que fazer é umha análise em de-

talhe do mix energético e elétrico ga-

lego quanto antes”, salienta a profes-

sora Rosa Maria Regueiro, “porque se

nom fazemos um estudo em conjunto

do que temos e do que necessitamos,

com o passo do tempo vamos ser mais

frágeis e depender mais dos subminis-

tros do exterior”. Realmente, Galiza já

é dependente dos subministros de

energia primária do exterior –como

por exemplo o petróleo–, tal como in-

dicam os balanços energéticos do

INEGA. Ademais, Regueiro salienta

mais umha problemática a ter em

conta: a mudança climática, que vai

provocar umha disposiçom mais errá-

tica de recursos como o vento e a água. 

Da ótica decrescentista, Manuel

Casal Lodeiro, coordenador do Insti-

tuto Resiliência qualifica de “colonia-

lismo energético” a atual reativaçom da

construçom de parques eólicos, e

afirma que o nosso país praticamente

produz já toda a eletricidade que ne-

cessita sem ter que queimar combustí-

veis fósseis. “Estamos consumindo

umhas 1.700 Ktep (milhares de tone-

ladas equivalentes do petróleo) que

correspondem quase com 20.000

GW/h de eletricidade, e gerando entre

hidroelétrica, eólica e solar, geotérmica

uns 1.500 Ktep, que correspondem

com algo mais de 17.000 GW/h”, se-

gundo extrai do último balanço ener-

gético publicado polo INEGA.

Casal Lodeiro acrescenta que “deve-

ríamos mudar o modelo para fazer-

nos mais resilientes ali onde somos

deficitários, que nom é precisamente

na geraçom elétrica”, e pensa que com

o atual auge eólico “pode que esteja a

tentar cobrir-se o que perderemos ao

fechar as centrais de carvom mais algo

que se viu importando, por meio de

renováveis para manter as indústrias

eletrointensivas”. Para Casal Lodeiro

o modelo devera mudar radicalmente

para poder ser realmente democrá-

tico: “Cada bisbarra devera ter capaci-

dade democrática de decidir, dentro

de um modelo elétrico distribuído e

democrático baseado nas necessidades

locais, é dizer, justo o contrário ao

atual”. 

Este ativista quer aclarar também

que “nengum dos modernos sistemas

de captaçom de energias renováveis é

‘totalmente renovável’. Todas depen-

dem em maior ou menor medida dos

combustíveis fósseis”. E salienta as di-

ficuldades para reciclar os componen-

tes dos aerogeradores umha vez termi-

nada a sua vida útil, que está por volta

das duas décadas. 

Também critica os custos ambientais

relacionados com a produçom de ma-

teriais de uso das indústrias eólicas,

por exemplo o impacto das minas

onde se obtenhem as matérias primas,

e mostra a sua preocupaçom polos

seus custos em emissons de gases de

efeito estufa. “Acho que nom com-

pensa continuar a emitir partindo do

facto de termos já toda a eletricidade

que necessitamos, e ainda nos sobraria

para exportar se reduzíssemos con-

sumo. O aforro de energia sim que é

‘energia verde’”.

Regueiro salienta
mais umha
problemática a ter
em conta: a
mudança climática,
que vai provocar
umha disposiçom
mais errática de
recursos como o
vento e a água

Casal Lodeiro acha
que “deveríamos
mudar o modelo
para fazer-nos mais
resilientes ali onde
somos deficitários,
que nom é
precisamente na
geraçom elétrica”
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Os aerogeradores também morrem

M
uitos dos aerogerado-

res já instalados nos

parques galegos

estám a chegar ao li-

mite da sua vida útil, que se situa por

volta dos 20 anos. Deste modo está

começando a produzir-se a repoten-

ciaçom de parques eólicos, o que im-

plica a substituiçom dos aerogerado-

res que se encontram obsoletos por

outros novos de maior potência.

Desde o Observatório Eólico indi-

cam que já se produzírom processos

deste tipo em Malpica, Cabo Vilano,

Corme e Sás. “A repotenciaçom é

considerada umha mudança substan-

cial do parque eólico. Portanto, deve

ser submetida a um processo de au-

torizaçom. Todo indica que nos vin-

doiros anos vai produzir-se um forte

avanço dos processos de re-potencia-

çom”, alertam do Observatório no

seu ‘Guía para o incremento do valor social

e do valor económico da enerxía eólica nas

comunidades rurais’.

A professora Rosa María Regueiro

expom alguns dos impactos que tra-

zem consigo estas repotenciaçons

dos parques eólicos. “Quando se re-

potencia retiram-se os aerogeradores

velhos, que podem ser de entre 600

e 900 KW e tenhem-se que substi-

tuir por aerogeradores novos. Mas já

nom há no mercado aerogeradores

novos com essa potência, senom que

vam ser de 1,5 MW, 2 MW… Isso im-

plica que vás ter que fazer novas ati-

vidades de construçom, e que as sa-

patas antigas ou as linhas soterradas

já nom servem. Tés que pôr umhas

novas e isso vai ter um impacto”. A

quantidade de novos aerogeradores

será menor, mas as dimensons de

cada um deles serám maiores, com os

seus correspondentes impactos na

contorna.

Outro problema acrescentado é a

dificuldade para reciclar alguns com-

ponentes dos parques eólicos que

ficam obsoletos, como as pás ou as

carcaças das torres. Fontes dos coleti-

vos ambientalistas denunciam que

quando se produz um desmantela-

mento fica no lugar o lixo, gerando-

se mesmo responsabilidades sobre os

proprietários dos terrenos. Destes co-

letivos denunciam que no mês de de-

aarón l. rivas

IMPACTOS DA REPOTENCIAÇOM /

zembro podiam ver-se por Ponta Na-

riga, no concelho de Malpica, os res-

tos das antigas instalaçons após um

processo de reponteciaçom. 

vertedouros de eólicos
O ativista Manuel Casal Lodeiro sa-

lienta que “é fácil buscar por Internet

os vertedouros onde som soterradas as

pás retiradas das turbinas eólicas por-

que nen tam sequer som recicláveis”.

“Desde há uns anos há alguns intentos

de reciclá-las como material de reforço

em construçom (por exemplo,  por

parte de Iberdrola e Tecnalia no País

Basco) mas nom está a dar bom resul-

tado”, expom. “O resto dos elementos

que componhem poderám aproveitar-

se boa parte dos elementos que sejam

reensambláveis e ainda funcionem, e

o resto ainda que só for como ferralha,

mas como em qualquer outro processo

de demoliçom e reaproveitamento

terá uns custos importantes, tanto eco-

nómicos como energéticos. Simples-

mente desmontar umha turbina meia

pode chegar a custar mais de 150.000

euros, e isso sem incluir os custos da

mao de obra, da energia e do trans-

porte necessários para a reciclagem”,

acrescenta Casal Lodeiro.

Há dificuldades
para reciclar alguns
componentes que
ficam obsoletos,
como as pás ou as
carcaças das torres.
Ambientalistas
denunciam que
quando um parque
eólico é
desmantelado
fica no próprio
lugar o lixo

A vida útil dos
aerogeradores
eólicos está por
volta dos 20 anos

Arde um aerogerador no Monte Faro.
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Porque lançou a Esculca umha
campanha contra o confina-
mento solitário nas prisons?
Porque é algo que acontece todos os

dias e porque é algo totalmente des-

conhecido para a maioria da popula-

çom. O regime de isolamento peniten-

ciário implica que os presos fiquem

mais de 21 horas por dia trancados nas

suas celas em total solidom. O con-

tacto com outras pessoas presas nom

é permitido, e o contacto com os fun-

cionários e funcionárias das prisons

também é restrito. Às vezes, eles até

criam as condiçons para que ocorra o

abuso, porque as presas nom tenhem

fácil denunciarem. 

Qual é a finalidade do isola-
mento? 
Certamente, nom tem qualquer propó-

sito reabilitador. Na realidade, o pró-

prio sistema torna essa reabilitaçom im-

possível. A falta de contato e atividade

humana traduz-se em graves prejuízos

à saúde física e mental, quando nom

pom fim diretamente à vida de quem

o sofre. Descobrimos que muitas das

mortes que ocorrem nas prisons som

de pessoas que estám isoladas ou que

passárom por esse regime. Registam-se

suicídios. O isolamento provoca doen-

ças que vam da depressom à psicose…

Para a Esculca, este regime envolve um

tratamento desumano, é um trata-

mento cruel e degradante das pessoas.

Acaba por ser umha forma de tortura.

Pedimos que se elimine. Por lei.

Quantas presas e presos pas-
sam por isso?
No Estado espanhol, cerca de 1.700

pessoas passam por essa situaçom

todos os anos. Mais de umha centena

delas permanecem isoladas de

L
ucía Barros Miñones (A Coru-
nha, 1984) preside a Esculca,
o observatório para a defensa

dos dereitos e liberdades desde há dois anos. Vive em Ferrol, tra-

balha em Narom como farmacêutica e é bisneta de Pepe Miñones,
político republicano e empresário assassinado em Ponta Herminia
na Corunha em 1936. Lucía Barros é umha ativista polos direitos
e liberdades que continua a esmagar a bota do poder até hoje.

erik dobaño
coletivo amanhecer

“O isolamento prisional é um tratamento
cruel e degradante das pessoas”

lucía barros
Miñones
presidenta da Esculca,
observatório para
a defensa dos dereitos
e liberdades

erik dobaño

“Podemos dizer que
no Estado espanhol
o isolamento
penitenciário afeta
muitas pessoas e é
usado com muita
frequência. Parte das
puniçons nas prisons
som realizadas
através deste regime”
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forma indefinida. Há casos arre-

piantes.  Na Galiza, temos evidências

dalguns. F.J. morreu na Lama após

dous anos sem contacto com ninguém.

A certa altura, os funcionários deixá-

rom de se comunicar diretamente com

ele e passárom a fazê-lo com ordens

emitidas remotamente. No caso de

A.M. passou os últimos nove anos em

16 prisons diferentes, sete anos em

confinamento solitário. Acumula vá-

rias tentativas de suicídio. As últimas,

em Teixeiro, onde esteve recluído

num cubículo de vidro da enfermaria.

Foi transferido para Saragoça, onde

foi novamente isolado num cubículo.

Tudo parece montado para destruir a

humanidade destas pessoas.

Qual é o nível de aplicaçom
deste regime em Espanha em
relaçom a outros estados?
Podemos dizer que afeta muitas pessoas

e é usado com muita frequência. Parte

das puniçons nas prisons som realizadas

através do recurso ao isolamento.

Qual é a situaçom das prisons
na Galiza?
Esta é umha realidade opaca, que se es-

conde das populaçons, aqui e no Estado

e em todo o mundo. As principais defi-

ciências, para além da saúde, som os

problemas de habitabilidade e, também,

o acesso a estudos ou formaçom. E

temos um sério problema de opacidade,

umha parede com a qual constante-

mente nos deparamos as associaçons

que queremos saber o que se está a pas-

sar lá por dentro. 

Qual é a sensibilidade da Admi-
nistraçom galega a este res-
peito?
Nom tem competências. Os nossos in-

terlocutores som as Instituiçons Peni-

tenciárias e o Defensor del Pueblo.

Que capacidade tem a Esculca
para intervir perante a Adminis-
traçom?
Os interlocutores som entidades esta-

tais. Quando podemos, chegamos

mesmo ao Parlamento galego. A Junta

nem reclama para o Sergas as compe-

tências em matéria de saúde dentro das

prisons. Existe umha lei de coesom do

sistema de saúde desde 2003 que per-

mite essa transferência. Na Catalunha

tenhem essa competência. Esculca leva

tempo pedindo-a no Parlamento.

As chamadas operaçons Jaro já
concluírom o seu périplo judi-
cial. Esculca foi muito crítica em
relaçom a esse processo e, es-
pecialmente, ao uso das peri-
ciais em inteligência como evi-
dência. Que se passa com as
periciais em inteligência?
Estamos habituadas a ver montagens

policiais que servem para encher pági-

nas de jornais, criminalizar movimen-

tos políticos e que acabam por virar

provas em julgamentos. Este caso nom

deixou de ser umha perseguiçom por

parte do Estado de umha opçom polí-

tica que culminou num processo que

deixou clara a montagem policial e a

fragilidade dos julgamentos com base

na expertise da inteligência. O objetivo

de qualquer relatório pericial é forne-

cer conhecimento especializado que os

juízes nom tenhem. O problema com

as periciais em inteligência é que som

relatórios preparados por forças e ór-

gaos de segurança com base nas suas

próprias hipóteses, como parte de

umha investigaçom. Geralmente ten-

hem umha intençom claramente incri-

minadora. Achamos muito preocu-

pante que este tipo de relatórios de

inteligência sejam admitidos como

prova pericial, mas isso já é umha tra-

diçom na Audiência Nacional.

Hoje, o caso de Assange fai com
que, a nível global, todas essas
estratégias de reunir evidên-
cias, julgamentos condiciona-
dos e, em última análise, des-
truir umha pessoa, sim sejam
questionadas.
A primeira cousa que chama a aten-

çom no caso de Assange é que nen-

gum dos crimes de guerra denuncia-

dos polo WikiLeaks foi julgado, e quem

é julgado é Assange. Além disso,

existe um desprezo absoluto pola jus-

tiça, porque Assange tem vindo a so-

frer abusos contra os seus direitos e li-

berdades ao longo de todo o processo.

Ele está atualmente em regime de iso-

lamento com muitos problemas de

saúde. E sim, parece claro que As-

sange sofre de distúrbios físicos e

mentais como resultado das deficiên-

cias do isolamento prisional.

Acabamos de vivenciar a polé-
mica das manifestaçons do 8 de
março e, no caso de Ferrol, tam-
bém do 10 de março com greve
geral. Como é que fôrom as cou-
sas por aqui com o debate
sobre as restriçons?
Existe um claro retrocesso no que toca

à liberdade de expressom em toda Es-

panha. Parece que a pandemia, ao

invés de ser tratada como um pro-

blema de saúde, está a ser tratada

como um problema de outra natureza,

e com soluçons cada vez mais restriti-

vas. É surpreendente o quanto o Go-

verno comprou a mensagem da direita

que apontava para o 8M. Por trás da

proibiçom em Madrid está a crimina-

lizaçom do movimento feminista, mas

também um enorme paternalismo.

Aqui em Ferrol passou-se algo signifi-

cativo. Manifestamo-nos com toda a

normalidade no 8M, como no resto da

Galiza, e depois o 10M… Mas nos dias

anteriores a única data que se questio-

nou foi a do 8M, a necessidade de ma-

nifestarmo-nos tendo em conta a si-

tuaçom de saúde, nom a do dia 10. O

paternalismo foi evidente. É como se

as demandas feministas fossem deixa-

das em segundo plano na agenda po-

lítica real.

erik dobaño

“Os interlocutores
som entidades
estatais. Quando
podemos, chegamos
mesmo ao Parlamento
galego. A Junta nom
reclama para o Sergas
as competências em
matéria de saúde
dentro das prisons”
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O
sucesso da luta contra a

pandemia em Cuba tem

a ver com umha estraté-

gia que nom começou

em 11 de março de 2020 (quando foi

declarada pela OMS), nem mesmo em

janeiro, quando aparecem os primei-

ros casos na China e Cuba já forma co-

mités científicos que acordam medidas

para a enfrentar. A estratégia começou

em 1º de janeiro de 59, quando

triunfa a Revoluçom. A meu ver,

mesmo antes, quando na I e II Frente

Oriental (com Fidel Castro e Celia

Sánchez e Vilma Espín e Raul Castro,

respetivamente, à frente) o Movi-

mento 26 de Julho construiu nos ter-

ritórios libertados a nova ‘Administra-

çom Civil revolucionária’, germe do

sistema de saúde pública cubano.

Neste momento, e apesar do blo-

queio, o Sistema de Saúde cubano e a

Defesa Civil estám suficientemente ca-

pacitados para enfrentarem esta pan-

demia, visto que tenhem enfrentado

outras doenças e desastres naturais.

Destaco o sistema de Defesa Civil

porque é este que permite que a popu-

laçom se organize, tenha canais de in-

formaçom e responda de forma eficaz

às instruçons das autoridades sanitárias.

Quanto ao sistema público de saúde,

assenta na existência de 9 médicas por

1.000 habitantes, o que coloca Cuba em

primeiro lugar no mundo. Esta rede,

em conjunto com 28.000 alunos de es-

pecialidades da saúde, rastreou de porta

em porta possíveis positivos porque se

baseia na prevençom e no conheci-

mento prévio da saúde da populaçom.

Imediatamente, fôrom habilitados ho-

téis, escolas e diversas instalaçons dota-

das com pessoal sanitário, para o isola-

mento dos casos positivos sem sintomas

e pessoas de risco, fazendo centos de

milhares de testes PCR.

Desde o primeiro momento, fôrom

utilizados medicamentos produzidos

pola indústria biotecnológica e farma-

cêutica cubana como o Interferón e

mesmo se administrou a toda a po-

Um ano de pandemia da covid19, 
o exemplo de Cuba

Apesar do bloqueio,
o Sistema de Saúde
cubano e a Defesa
Civil encotram-se
suficientemente
capacitados para
enfrentarem esta
pandemia

LUISA CUEVAS RAPOSO

Brigadas Henry Reeve.
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pulaçom o PrevengHo-vir, produto

homeopático para subir as defesas. O

polo científico, com experiência em

investigaçom e produçom de vacinas,

trabalhou desde o início numha espe-

cífica para a Covid-19. Hoje, som 3 as

vacinas em estudo e umha quarta, da

qual já fôrom produzidas 150.000

doses, que entrou em ensaio clínico

em fase III em 4 de março. Estas va-

cinas, ao contrário das produzidas no

mundo capitalista, serám fornecidas

aos povos que mais precisem delas.

Vale ressaltar que 70% dos funcioná-

rios que trabalham e lideram estes

projetos som mulheres.

Assim chegamos a 22 de março (en-

cerramento da ediçom deste número)

com 397 mortos numha populaçom de

11.333.483 sendo que na Galiza com

2.700.629 (um quarto de habitantes)

tivemos 2.320 óbitos (5,84 vezes mais).

Capítulo especial merece o referente

ao pessoal sanitário que trabalha 15 dias

sem sair do hospital para nom infetar

ou ser infetado nas viagens às suas

casas, depois passam 15 dias numha

área de isolamento (com o teste de PCR

correspondente) e finalmente mais 15

dias na casa em quarentena. Como re-

sultado, nom houve mortes no setor de

saúde até 25 de janeiro de 2021.

Outra populaçom especialmente vul-

nerável como é a penitenciária foi alvo

de medidas especiais de prevençom

com rastreios duas vezes por dia, más-

caras desde o primeiro momento, e

quarentenas nos ingressos, o que evi-

tou falecimentos entre a populaçom

reclusa, o que resultou em que apenas

duas prisons tivessem registado surtos.

O Ministério da Saúde Pública in-

forma diariamente sobre casos ativos e

óbitos, incluindo o local de residência,

idade, histórico de doenças e evoluçom.

Ao mesmo tempo, o país foi confi-

nado e as fronteiras fechadas. Para

umha economia fortemente depen-

dente do turismo como é a de Cuba,

com muitos empregos diretos e indire-

tos dependentes dessa atividade, com a

populaçom mundial praticamente con-

finada e a economia mundial em reces-

som, a situaçom em Cuba é crítica.

Neste contexto, o bloqueio, que

visa  “causar fome, desespero e o der-

rocamento do governo” bem como

“promover a desilusom e o desânimo

pola insatisfaçom económica e pola

pobreza” –tal como se explicitava

num memorando do Departamento

de Estado norteamericano de 1960–,

foi endurecido. Trump, no último ano

de seu mandato, ativou o Título III da

Lei Helms-Burton (nunca ativado em

25 anos de validade). Impediu a com-

pra de medicamentos para o trata-

mento do cancro, principalmente em

casos pediátricos. Empresas america-

nas comprárom duas fábricas suíças de

respiradores para que nom pudessem

mais exportar para Cuba. O envio de

remessas a famílias cubanas a partir

dos EUA foi também travado. E até

bloqueou doaçons da China.

Ao contrário, o governo cubano

adotou medidas socioeconómicas para

proteger a populaçom mais vulnerável

e desempregada. Os impostos fôrom

suspensos, as rendas mínimas fôrom

garantidas, pessoas que perderam o

emprego a causa da pandemia fôrom

recolocadas (muitas delas na fabrica-

çom de EPIs e respiradores), alimen-

tos, medicamentos e artigos de pri-

meira necessidade fôrom fornecidos

às pessoas com menores rendimentos

e até suspendêrom o pagamento de

contas de serviço para estas famílias.

Internacionalismo cubano
Cuba nom abandonou o seu compro-

misso internacionalista. Quando a

pandemia começou, 28.000 profissio-

nais de saúde fôrom destacados em 59

países, seguindo a tradiçom de 60

anos da Revoluçom. Este ano, Cuba

auxiliou 40 países (alguns do cha-

mado primeiro mundo) com 56 briga-

das médicas compostas por 4.941 pro-

fissionais (2.821 delas mulheres). Este

pequeno país é o maior doador inter-

nacional, movimentando mais coope-

radores do que todo o G8 junto.

Também neste tema, o imperialismo

mediático tivo algo a dizer, fazendo

umha grande campanha para desacre-

ditar esta solidariedade cubana, fa-

lando sobre “mercenários”, “explora-

çom polo Estado” e outras amostras

de manipulaçom da informaçom,

sendo que a cooperaçom cubana é, na

sua maior parte, desinteressada e o

pessoal que a desenvolve tem os seus

contratos em que figuram claramente

as condiçons salariais e de trabalho.

Prémio nobel das brigadas
Médicas de henry Reeve
O humanismo da Revoluçom cubana

reconhecido polos povos que recebê-

rom a sua solidariedade, fai que de di-

versos países, parlamentos, personali-

dades do mundo científico e do

movimento internacionalista estejam

a desenvolver umha campanha mun-

dial para conceder às Brigadas Henry

Reeve o Prémio Nobel da Paz.

O sistema público de
saúde assenta na
existência de 9
médicas por 1000
habitantes, o que
coloca Cuba em
primeiro lugar no
mundo

O governo cubano
adotou medidas
socioeconómicas para
proteger a populaçom
mais vulnerável e
desempregada

luisa Cuevas Raposo é militante internaciona-

lista, feminista e ativista social. 
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A
luita das e dos camponeses

indianos contra as novas re-

formas agrícolas impostas

pelo governo hindu-fascista

do primeiro-ministro Modi situou os

seus protestos em todos os meios inter-

nacionais. Milhares de camponeses e

camponesas de todo o país participá-

rom em grandes tratoradas, bloqueios

de caminhos, estradas e pontes.   Exigem

ao governo que retire umhas reformas

que abaratárom os seus produtos agrí-

colas, ao acabar com o intermédio go-

vernamental sobre as vendas. Desta

forma, os camponeses terám que nego-

ciar diretamente com multinacionais

enquanto disputam com o latifúndio.

Os protestos começárom em 25 de

novembro de 2020 com umha marcha

histórica de 200 milhons de campone-

ses, majoritariamente dos estados do

Punjab e do Harianá, até Nova Déli.

O protesto, iniciado nos estados do

norte (que possuem umha maior pro-

porçom de camponeses), aos poucos

ganhou a aderência das massas campo-

nesas de toda a Índia, com umha sig-

nificativa participaçom das mulheres.

Segundo a Oxfam Índia, quase 75%

das mulheres rurais indianas que tra-

balham a tempo inteiro som agriculto-

ras, e mesmo é possível que o número

venha a aumentar à medida que mais

e mais homens emigrarem para as ci-

dades à procura emprego. Ainda

assim, menos de 13% das mulheres

possuem a terra que trabalham. ‘Haq

lenge’, e um dos seus gritos de guerra,

uma palavra de ordem da época colo-

nial que em punjabi quer dizer ‘Toma-

remos o que é nosso’. Este grito tor-

nou-se um símbolo de resistência.

O movimento camponês indiano

tem muitos anos de luita e resistência,

sendo a revolta armada dos campone-

ses do Naxalbari que marcaria umha

linha revolucionaria desde 1967 até

aos nossos tempos, conhecidos como

‘naxalitas’. Este movimento revolucio-

nário é a maior guerrilha comunista

do mundo. Nom admira, portanto,

que o governo hindu-fascista esteja

preocupado com o alastrar dessa linha

revolucionária.

Pode parecer que esta luita das cam-

ponesas e camponeses indianos é ape-

nas para defenderem o seu sustento

"Tomaremos o que é nosso": A luita contra
as novas leis agrícolas do governo hindu

Os protestos
começárom em 25
de novembro de
2020 com umha
marcha histórica
de 200 milhons de
camponeses

ADOLFO NAYA
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a terra treme

e a sua forma de vida, mas é tam-

bém umha luita em prol da saúde da

humanidade e contra a tendência geral

do capitalismo no controlo e na distri-

buiçom dos alimentos. A nível mun-

dial, as multinacionais de alimentaçom

decidem e imponhem que alimentos

som cultivados, como som cultivados,

o que contenhem e quem os

vende. Esta prática envolve alimentos

altamente processados,   adulterados

com insumos químicos que terminam

em grandes cadeias de supermercados

quase monopolistas, ou em estabeleci-

mentos de fast-food que dependem da

agricultura à escala industrial. 

Esta prática afeta gravemente o am-

biente, e prejudica diretamente a

saúde humana, em  especial das cama-

das mais pobres, como se verifica nos

EUA, no México e em muitíssimos

outros países, como a Galiza. Esta ten-

dência está a produzir doenças graves

como a obesidade, a diabetes ou as

doenças cardíacas. De facto, as taxas

de obesidade na Índia triplicárom nas

últimas duas décadas, tornando-se um

dos países do mundo com uma taxa

mais alta de diabetes e doenças cardía-

cas. Para favorecer esta prática assas-

sina, é necessário impor aos países

mais pobres a reestruturaçom da sua

agricultura de forma a facilitar as

agroexportações, graças ao Banco

Mundial, ao FMI, à OMC e os interes-

ses da agroindústria mundial. 

Na década de 90, o FMI e o Banco

Mundial aconselhárom à Índia que cen-

tos de milhons de camponeses abando-

nassem a agricultura em troca de mais

de 120 mil milhons de dólares em em-

préstimos nesse momento. A Índia re-

cebeu instruçons de desmantelar o seu

sistema de fornecimento de sementes

de propriedade estatal, reduzir os sub-

sídios, fechar as instituiçons agrícolas

públicas e oferecer incentivos para cul-

turas comerciais  destinada à exporta-

çom a fim de obter divisas. Parte da es-

tratégia implicaria igualmente alterar as

leis da terra de forma que esta pudesse

ser vendida e fusionada para a agricul-

tura à escala industrial, favorecendo as

grandes corporaçons. 

Este processo foi lento, mas com as

novas leis de agricultura, fica o cami-

nho livre para as Amazon, Walmart,

Facebook, Cargill, Archer Daniels Mi-

dlands, Louis Dreyfus, Bunge e res-

tantes corporaçons com negócios agrí-

colas, nas sementes e nos agroquími-

cos. Também servirá aos interesses re-

talhistas, agroindustriais e logísticos do

homem mais rico da Índia, Mukesh

Ambani, e do sexto mais rico, Gautam

Adani.

O Facebook investiu 5.500 milhons

de dólares no ano passado nas plata-

formas Jio de Mukesh Ambani (co-

mércio eletrónico retalhista). A Goo-

gle também investiu nelas 4.500

milhons de dólares. A Amazon e Flip-

kart (a Walmart tem umha participa-

çom de 81%) controlam juntas mais de

60% do mercado geral de comércio

eletrónico da Índia. 

Segundo o recente relatório da

Oxfam O vírus da desigualdade, Mukesh

Ambani, amigo íntimo do primeiro-

ministro e principal financiador do

partido governante Bharatiya Janata

(BJP), duplicou a sua riqueza entre

março e outubro de 2020. O bloqueio

e o confinamento relacionado com o

coronavírus na Índia fijo com que os

multimilionários do país aumentassem

a sua riqueza em cerca de 35%, en-

quanto milhons de pessoas perdérom

o emprego.

É mais que evidente que o governo

hindu-fascista de Modi está a empre-

gar estas leis agrárias para entregar aos

seus amigos Adani e Ambani e a ou-

tras multinacionais os direitos de

açambarcamento e de aquisiçom de

terras, assim como o controlo total da

distribuiçom de alimentos, dando-lhes

carta branca para saquearem os meios

de subsistência de milhons de campo-

neses e de imporem a tendência prin-

cipal do capitalismo, na sua superior

etapa, o imperialismo.

A luita dos camponeses e camponesas

da Índia também é a nossa luita.

adolfo naya é ativista e antropólogo social,

autor do livro: Operaçom “Caçada Verde” na

Índia: As práticas sociais genocidas da estratégia

de contra-insurgência “Coraçons e Mentes"

(2018).

É também umha
luita em prol da
saúde da humanidade
e contra a tendência
geral do capitalismo
no controlo
e na distribuiçom
dos alimentos
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P
ara a geraçom millenial, sobre-

todo, ser do ‘clube da galega’

era um hino e um motivo ab-

soluto de orgulho. Quase

que ninguém nascido nos anos 80 nom

seria capaz de cantarujar algumhas das

numerosas cançons que enchiam o ho-

rário infantil da TVG. E, para a maioria,

os japoneses falavam galego até que al-

guém digesse o contrário.

A razom? O Xabarín Clube, mais do

que um programa, um verdadeiro fe-

nómeno de massas que nom apenas

trouxo grandes séries para nenas e ra-

parigas nos anos 80 e 90, senom que

ademais normalizou a presença televi-

siva da língua galega depois de anos

particularmente oculta durante a dita-

dura franquista.

Agora, a Mesa pola Normalizaçom

Linguística está a luitar para que o

que significou este programa, apre-

sentado por um faladeiro javarim, re-

torne à TVG.

a iniciativa da Mesa
pola normalizaçom lingüística
O galego segue a perder falantes cada

ano. Segundo o Instituto Nacional de

Estatística, “o uso do galego é desigual

dependendo da idade da povoaçom”.

No ano 2018, por exemplo, “48,48%

das pessoas de 65 ou mais anos” falava

“habitualmente só em galego”, en-

quanto que “entre os rapazes e as ra-

parigas de 5 a 14 anos, 14,27% habi-

tualmente sempre falava em galego,

11,85% mais em galego do que caste-

lhano e 73,88% restante utilizava sem-

pre o castelhano ou mais castelhano

do que galego”. 

Perante esta realidade, e tendo

umha canle pública que, segundo re-

colhe no Estado espanhol o artigo 4º

da lei geral 7/2010 do 31 de março da

comunicaçom audiovisual, deve con-

tribuir “à promoçom da indústria cul-

tural”, especialmente “à de criaçoms

audiovisuais ligadas às distintas línguas

e culturas existentes no Estado”, a

Mesa pola Normalizaçom Linguística,

propujo-se denunciar a situaçom.

Deste modo, nasceu ‘Iniciativa Xaba-

rín’, umha proposiçom nom de lei

(PNL) por iniciativa popular para a

difusom de programaçom infantil e ju-

venil em galego.

“Aqui do que se trata é que o parla-

mento reconheça a PNL por iniciativa

popular para se posicionar e que se

tomem medidas em relaçom à progra-

maçom infantil e juvenil em galego”,

explica Marcos Maceira, presidente da

Mesa pola Normalizaçom Linguística.

“Nom só no que tem que ver com

umha Canle Xabarín na TVG, também

através da opçom de legendagem ou

dobragem de programas de outras

canles ou aplicaçons. Porque tecnica-

mente é possível”, continua.  “Agora

mesmo já temos mais de 15.000 assi-

naturas que temos que apresentar no

dia 5 de abril”.

Na atualidade, a presença do galego

no âmbito da televisom “é anedótica”.

“Nós temos um estudo feito do ano

2018 onde calculamos a percentagem

que havia de galego na TDT em rela-

çom ao espanhol e no conjunto das

línguas, e concluímos que só o 4,6%

da programaçom semanal está em ga-

lego, caindo ao 2,7% durante o fim de

semana”, assegura Maceira. “Na

‘Iniciativa Xabarín’: o galego
necessita um pulo mediático

A Mesa pola Norma-
lizaçom Linguística
recolhe assinaturas

para umha proposiçom nom de lei por iniciativa po-

pular para a difusom de programaçom infantil e ju-
venil em galego. Ao tempo, profissionais do sector
lembram a importância do galego chegar às redes
sociais.

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal
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atualidade”, denuncia a Mesa, “a

língua galega é a única oficial no Es-

tado espanhol que nom conta com

umha canle de emissom continuada

de programaçom infantil e juvenil”.

Isto implica que “as crianças galegas

som as únicas do Estado espanhol que

nom podem gozar dos melhores con-

teúdos em galego” e ademais, a App do

Xabarín “está sem atualizar desde

2018 e já nom é possível descarregá-

la em dispositivos Android”. 

Ademais de pedir a CRTVG que

“emita todos os conteúdos com opçom

dobrada ao galego” e também na sua

App, a Mesa busca que a Junta de Ga-

liza “chegue a acordos com outras ad-

ministraçoms e empresas –TVE, Mo-

vistar, Netflix, HBO, etc.– com o fim

de garantir a opçom dobrada e legen-

dada ao galego em todas as platafor-

mas digitais de televisom”. “O governo

tem que chegar a um acordo com a

TVG para compartir dobragens, favo-

recer o legendade nas plataformas...”,

acrescenta Maceira. “Os governos

basco e catalám tenhem um acordo

com Movistar+ para legendado e do-

bragem dos filmes e séries. O que exi-

gimos na TVG é em compromisso do

governo galego com isto, que se nos

garanta como galegos que poidamos

ver conteúdos na nossa língua, já que

também o temos que pagar. E ademais

esse é o labor da TVG como canle pú-

blica desde a sua fundaçom”.

Ademais, Marcos Maceira menciona

a importância de se realizarem açons

para umha receçom mútua entre as

canles públicas de Galiza e Portugal.

“Foi algo que se debateu no Con-

gresso e saiu adiante. Ademais de que

está contemplado na Carta Europeia

de Línguas Regionais ou Minoritá-

rias”. Para Maceira, e lógico que se “se

compartem espaços linguísticos, poi-

dam ter reciprocidade nas emissons”. 

a importância de ser
umha língua transmídia
“Nós colhemos a imagem do Xabarín

porque todo o mundo entende o que

representa, sabem a que nos referimos

e aproveitamos a memória que tem o

pessoal de um momento da história

onde nesse aspeto a TVG foi referen-

cial em conteúdo audiovisual infantil

em galego”, continua explicando o pre-

sidente da Mesa. “Por isso é que a es-

colhemos. Mas isso nom quer dizer que

vaiam ser conteúdos num horário con-

creto, nem numha canle concreta. Sim-

plesmente que isso foi pioneiro no seu

momento, nos anos 90”, acrescenta.

Porém, tanto Maceira como outros

expertos entendem que as audiências

de hoje em dia som diferentes, e o ga-

lego tem que se adaptar a esta nova

realidade. “Claro, para a TVG é um

gram repto porque é um tipo de au-

diência que costuma receber conteú-

dos por distintos ecráns à vez”, explica

Beatriz Feijóo, experta em consumo

infantil e professora da Universidade

Internacional de La Rioja (UNIR). “É

o que tecnicamente se denomina –e

seguindo o termo de ‘líquido’ que

usava o sociólogo Zygmunt Bauman–,

audiência líquida. O que significa isto?

Que a abordagem tradicional da au-

diência fiel num ecrám rematou.

Agora a audiência é líquida e há que

manté-la nom através de um meio, mas

através de um conteúdo. Portanto, a

estratégia muda”, explica Feijóo.

A rapaziada galega na atualidade

pode estar a ver televisom, com o te-

lemóvel na mao, ao tempo que está a

comentar o que vê por Twitter e joga

no computador. “Por essa razom,

umha produçom de estilo linear para

umha canle é bastante difícil, porque

obviamente agora somos audiência so-

cial e estamos nas redes”, continua

Feijóo. “Por essa razóm, esse con-

teúdo, independentemente do que

seja, tem que chegar por distintos

ecráns para poder envolver-te. Isso é

o que em terminologia chamamos

Narrativas Transmídia”.

Feijóo tem claro qual é logo a chave

para fidelizar ás crianças e adolescen-

tes do nosso país: as redes sociais. “A

rapazada nom vê televisom. E, ao

tempo, há umha conotaçom da canle

pública, podemos dizer, como algo de

boomers, non? Agora ver a tele é de boo-

mers –e desculpando o uso deste termo

para referir-nos a geraçons mais ve-

lhas–“, explica. “Por essa razom, se tu

nom ofereces umha estrutura e nom

analisas onde está o teu público obje-

tivo, o teu target –que ademais é um

target que é fiel mas ao que lhe tés que

oferecer algo bom porque é muito exi-

gente–, pois é difícil que consiguires

o que queres”. Feijóo recorda que

“por muito que infravaloremos Insta-

gram, muitas pessoas chegam às series

através de redes sociais como esta”.

A pesar da imagem que tem entre as

geraçons mais novas a TVG, as exper-

tas recordam que ainda nom tudo está

perdido para a televisom pública nem

para o galego, e a resposta pode ser

umha mistura de bons conteúdos na

televisom e nas plataformas de visua-

lizaçom, junto com um uso mais ativo

nas redes sociais por parte das pessoas

fornecedoras desse conteúdo. “A

Aqui do que se trata
é que o parlamento
reconheça a PNL por
iniciativa popular
para se posicionar e
que se tomem
medidas em relaçom
à programaçom
infantil e juvenil em
galego”, explica
Marcos Maceira

“O que exigimos na
TVG é compromisso
do governo galego
com isto, que se nos
garanta como
galegos que
poidamos ver
conteúdos na nossa
língua, já que
também os temos
que pagar”
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questom, repito, nom som os temas,

senom como se apresentem”. Feijóo as-

segura que há pessoas, como a jorna-

lista Esther Estévez, que estám a ter

um sucesso relevante nas redes mais

utilizadas pola Geraçom Z como é Tik-

Tok. “O programa de Esther Estévez,

o Dígocho eu, aproveita as particularida-

des que achegam as redes sociais para

chegar a todas as partes”, di Feijóo.

“Que quero dizer com isto? Que nom

fai umha píldora como característica

para Youtube, senom que em TikTok

tés que implicar as pessoas com reptos.

E isso é o que fam esta profissional e a

sua equipa. Cousas como ‘Di trabalin-

guas que usem che-te’, e assim é que a

audiência se implica”.  

Obviamente Feijóo entende que esta

“abordagem de narrativas requer um

maior investimento e umha maior

guionizaçom, e é umha questom que

está ao alcance de produçons mais ela-

boradas e que tenham umha estratégia

de social media”, mas é algo que a longo

prazo pode ser mui bom de fazer. “Há

vários exemplos disto”, continua.

“Vem-me à cabeça a série da televisom

pública noruega, Skam, que era umha

série na televisom, clássica e linear, mas

que tinha umha estratégia de enrique-

cimento de conteúdos através das redes

sociais. Por exemplo, as personagens ti-

nham o seu próprio perfil em redes so-

ciais, e havia pílulas de emissom entre

capítulos nas redes. Isto fijo com que

muita gente se enganchasse”, explica

Feijóo. “Outro bom exemplo no Es-

tado espanhol foi a ediçom do 2017 de

Operaçom Triunfo, que saia em TVE,

mas que sacava moitísimos conteúdos

em redes entre galas”. Féijoo tem claro

que foi um grande investimento por

parte das televisons estatais “mas que a

longo prazo compensou”.

“A questom é como distribuir a nar-

rativa nas diferentes plataformas e

como atrair e manter estas novas au-

diências mais novas”, conclui Feijóo.

“A gente nova, insisto, é muito exi-

gente, e nom só no nível temático,

senom também no estrutural dos

conteúdos que ofereças. Por isso a

chave é ter claro que podes fazer

qualquer cousa mas sendo transmídia.

E tendo presente que a Geraçom Z

nom é só consumidora senom tam-

bém produtora dos conteúdos. Eles

querem poder modificar e fazer mash

up com o que ofereças. Por isso o que

há que mudar é o chip, mas penso

que temos que ser rápidas, que já

vamos com demora”. 

“Para a TVG
é um gram repto
porque é um tipo
de audiência que
costuma receber
conteúdos por
distintos ecráns à
vez”, explica Beatriz
Feijóo, experta
em consumo infantil
e professora da
UNIR



O
doutor em filosofia Brais González Arribas

achega algumhas chaves para entender a pande-

mia de Covid19 que está a golpear a nossa socie-

dade. Assim, Arribas acha que entre as causas

desta situaçom podem-se assinalar vários elementos “relativos

ao comportamento do ser humano e que se inscrevem no marco

do capitalismo como sistema sócio-económico hegemónico”. “A

única saída razoável é o desenvolvimento de políticas ecologis-

tas radicais e a grande escala”, acha este filósofo. página 26
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“Somos comparáveis a anaos encavalitados sobre os
ombros de gigantesː vemos portanto mais cousas do
que eles viram e vemos mais longe do que eles. Qual
a razom disto? Nom é nem a acuidade do nosso olhar,
nem a superioridade da nossa altura, mas porque
somos transportados e elevados pola alta estatura
dos gigantes.”

S
omos comparáveis a anaos sobre os ombros

de gigantes. Assim queria ilustrar o huma-

nista francês do século XII Bernardo de

Chartres o carácter processual e dialético

da investigaçom científica e do saber na sua totali-

dade. E é que se nom subimos nos ombros de gi-

gantes, vamos ter que começar cada vez, que reini-

ciar eternamente. Temos o dever de reconhecermo-

nos parte de umha tradiçom épica de movimentos

socias, sindicais e políticos e reconhecer, a esses gi-

gantes, o papel orientador que merecem. Esses gi-

gantes que nos precedem cultivárom o que hoje sa-

boreamos e se os seus legítimos herdeiros nom o

vemos, nom o queremos ver, outros virám e osten-

tarám tam alto privilegio. Porque é demasiado sucu-

lento fazer-se depositário das grandes mudanças,

porque muitas vezes até nós mesmas duvidamos das

nossas heroicidades e porque umha maquinaria

ideológica atroz (muitas vezes sustentada por deso-

nestas companheiras) nom cessa de deformar a rea-

lidade... Por todo isso! Muitas claudicamos cons-

ciente ou inconscientemente dando umha nova

oportunidade à ilusória mudança gerada desde as

instituiçons emanadas do Reino de Espanha ou da

instituiçom que corresponda.

Mas a mudança está onde estivo sempre.

Na tarde do passado 14 de Outubro de 2019, o

enorme auditório do Padroado de Cultura da Cá-

mara Municipal de Narom ficou pequeno para a ca-

pacidade de convocatória das filhas de Ângelo Casal.

O impulso desbordante da nova fornada de Escolas

de Ensino Galego encheu esta dotaçom cultural do

concelho trasanquês. Todo um luxo de instalaçons

e umha cheia de facilidades acompanhou o aconte-

cer militante das companheiras do sonho de umha

escola nacional para as nossas filhas. Nom podemos

esquecer que esta câmara municipal cedeu gratuita-

mente a antiga sede da Semente Trasancos, onde

nom pagavam nem luz nem água. Até lhes limpa-

Sobre os ombros de gigantes
paulo painceiras rico

paulo painceiras rico
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lugar o movimento cidadao escreve como inicial ob-

jetivo: “Suplir as deficiencias do ensino púbrico estatal respecto

da realidade galega e do Concello de Narón”.

Essa “esquerda” profissional que cada dia usurpa

a denominaçom “da mais bela aventura humana”, e

essa direita que nom necessita caracterizaçom con-

cordam neste relato ilusório e inertizante. Mas a his-

tória, a nossa história, a que nós fazemos está para

suturar com fio transparente o que contamos com o

acontecido porque sabemos que a verdade sempre

estivo do nosso bando. E nós, as ativistas que mu-

damos o mundo nom queremos galons, nom quere-

mos reconhecimentos nem estátuas, como poda ima-

ginar a sempre ajejante debilidade mental. É só

saber, é só contar o que passou e o que vai seguir

passando. Nom é tanto, nom é? É só isso, nada mais

do que isso e nada menos. 

Na imagem que ilustra este artigo podemos ver

umha criança nos ombros do seu avô; para mirar

bem a imagem deves saber que o neto fai parte da

primeira geraçom das Escolas de Ensino Galego do

século XXI que a Gentalha do Pichel pariu em

Compostela, e o de abaixo é José Rico, si, o do mo-

vimento cidadao... E há que contá-lo. Porque se nom

o contamos nós, vam-no contar eles. Porque só

assim, sabendo em que cume nasce o manancial das

mudanças poderemos seguir galopando nos ombros

de gigantes cada geraçom mais rápido, cada vida

mais alta e cada semente mais fértil. 

vam a escola e lhe cortam a erva! Lógico, é o

que devem fazer.

Nom há habitante da comarca que nom tenha co-

nhecimento de algumha das faces deste Padroado

de Cultura sem qualquer paralelismo na municipa-

lidade galega. Dezenas de milhares de crianças pas-

sárom polas suas escolas (teatro, música, construçom

de instrumentos tradicionais…). O teatro galego sabe

bem onde fica Narom; as suas agrupaçons de dança

e música som bem identificáveis; os espectáculos,

muitos deles descentralizados, tenhem umha repers-

cussom comarcal. Com todas as mudanças, vertica-

lidades e deformaçons, o Padroado que deu cober-

tura à Semente, está aí. 

A página web do Padroado de Cultura de Narom

tem um pequeno apartado sobre a sua história, pouca

cousa para os 37 anos de instituiçom. O textinho co-

meça assim: “O Concello de Narón puxo en marcha

no ano 1981 o Padroado de Cultura” . Qualquer

umha de nós continuaria a ler as suas bondades pas-

sando por alto a mais alta das traiçons; a mais baixa

das misérias; a mais paralisante das interpretaçons. 

É mentira, como sempre. 

O 3 de Junho de 1981 fai-se entrega por parte do

denominado ‘Movimento Cibdadán’ do projeto de

estatutos do Padroado de Cultura de Narom. Assi-

nam o documento aqui reproduzido José Rico Pi-

calho em nome da associaçom vizinhal de Santa Icía

e em nome da Sociedade Cultural Areosa. 

Na incipiente municipalidade dos inícios dos oi-

tenta a atividade institucional e associativa da co-

marca de Trasancos tinha como denominador

comum o heroico movimento obreiro. Para quem

nom viveu aqueles anos devemos sublinhar que

entre as duas esferas (institucional e associativa)

existia umha ósmose permante que fluía impulsada

polas organizaçons políticas marxistas.  Ainda ale-

gando que o impulso foi comum, e que sem o fi-

nanciamento da câmara municipal de Narom nada

disto teria acontecido, somos quem de afirmar que

foi o movimento cidadao semeado durante toda a

história da rebelde comarca o que impulsionou o

Padroado.

Às 18h30 horas do 23 de abril de 1982, após lon-

gos debates dos representantes do mundo associa-

tivo e da municipalidade, fica constituído o Pa-

droado. Será dirigido por um Diretor Técnico, três

representantes do Movimento Cidadao e três da Câ-

mara Municipal de Narom. Na notícia do jornal da-

se conta da primeira tarefa: organizar a próxima Se-

mana das Letras Galegas dedicado a Luís Amado

Carvalho. 

Nom deixa de ser extraordinário focar a vista na

Artigo 3 do Título 1 onde se descrevem as Finali-

dades. No seu apartado A e ocupando o primeiro

Na incipiente
municipalidade dos
oitenta a atividade
institucional e
associativa de
Trasancos tinha como
denominador comum
o  movimento obreiro
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A temática de que trata o teu ensaio breve
‘Sobre a eutanásia’, publicado em 2018 por
Através editora, vem de estar de atuali-
dade no período prévio à irrupçom da pan-
demia, dada a aprovaçom de leis para a re-
gulamentaçom da morte assistida tanto no
parlamento português quanto no con-
gresso do Estado espanhol. Como valoras
esses recentes processos legislativos?
Sim, a publicaçom de Sobre a eutanásia respondeu à

necessidade de reflexionar de um modo mais pau-

sado sobre umha questom que estava a ser debatida

nos parlamentos ibéricos e

à qual, em geral, a cidada-

nia costuma achegar-se

cheia de preconceitos.

Ainda que no ensaio anali-

sam-se argumentos arredor da adequaçom ou nom

da regulamentaçom da morte assistida, afinal há

umha clara tomada de posiçom sobre a sua necessária

despenalizaçom, polo que nom podo mais do que

celebrar estar a piques de se conseguir ter acesso a

um novo direito que, por desgraça, para muitos ci-

dadaos torna, paradoxalmente, num assunto vital.

Nos projetos de lei apresentados acha-se em falta a

abordagem dos casos mais espinhosos que nos Esta-

dos onde a morte assistida tem sido legalizada há

anos, caso de Holanda ou Bélgica, já tenhem incluído

na legislaçom, como som os que afetam a menores

“As grandes ganhadoras da pandemia
fôrom as macroempresas tecnológicas”

de idade ou a pessoas com patologias mentais. Neste

sentido, os projetos espanhóis e português som mais

conservadores e menos arriscados do que os citados. 

Em ‘El acontecimiento de nuestro tiempo’,
sustés que a irrupçom da pandemia pode
ter feito patente a incapacidade humana de
submetermos tudo ao controle tecno-cien-
tífico. Isto vencelha-lo à sobreexploraçom
agro-industrial do meio como provável
causa da pandemia de SARS-CoV-2. Até que
ponto e em que sentido, as nossas formas
de vida e o sistema económico que as ali-
cerça, podem ter sido responsáveis da crise
sanitária? Quais as saídas possíveis?
Ainda que cumpre ser cautas à hora de assinalar as

causas diretamente responsáveis da emergência e

Brais González Arribas é Licenciado
em Filosofia pola USC, Doutor em
Filosofia pola UNED com tese sobre

o pensamento de Gianni Vattimo e investigador de Hercritia, Cátedra
internacional de hermenêutica crítica e professor de ensino meio.

ares branco lopes

brais González
arribas
professor de filosofia

ena barbazán
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difusom da pandemia do SARS-CoV-2, cuido

que chegados a este ponto é possível assinalar vários

elementos, relativos ao comportamento do ser hu-

mano, e que se inscrevem no marco do capitalismo

como sistema sócio-económico hegemónico, aos que

podemos atribuir um importante papel na hora de

dar umha resposta satisfatória à pergunta. A perda

de biodiversidade, a deflorestaçom acelerada,  a ex-

tensom de agro-indústria e o comércio de fauna sel-

vagem, e com certeza o aquecimento global, som

problemas que estám diretamente relacionados com

a açom predatória do capitalismo sobre os ecossis-

temas. Polo que estamos perante umha crise sanitá-

ria que é sobre todo ecológica, com o que a única

saída razoável é o desenvolvimento de políticas eco-

logistas radicais e a grande escala.

Advertes do perigo que supom ter um ex-
cesso de confiança no Estado, dando pé a
umha ampliaçom da sua potestade e a maior
vigilância da populaçom. Reparas também
no risco do distanciamento social reforçar
um capitalismo digital baseado no teletraba-
lho e o ‘telemarketing’, e no entanto, na im-
portância das empresas tecnológicas como
nova forma de poder disciplinar e nom de-
mocrático sobre os corpos. De que modo
achas que podemos reagir diante disto?
Nom sou muito otimista em relaçom à capacidade

da cidadania para se resistir às novas formas de do-

mínio e aos processos de valorizaçom e obtençom

de mais-valia que se estám a desenvolver no capita-

lismo no seu estágio atual, da vigilância ou de plata-

formas. O certo é que as grandes ganhadoras da ex-

tensom da pandemia fôrom as grandes empresas

tecnológicas, cujo modelo de negócio corresponde-

se com umha certa ideia do que as sociedades con-

temporâneas concebem como progresso: a civiliza-

çom ligada à proliferaçom de novas tecnologias

digitais. A resistência perante a extensom da razom

instrumental e do necessitarismo tecnológico apenas

pode provir da tradicional recomendaçom filosófica

de esforçar-se por trabalhar para proliferarem sub-

jetividades críticas, que possuam a capacidade de

análise suficiente como para ser conscientes nom só

das vantagens que as tecnologias fornecem senom

também dos inconvenientes que trazem. 

Se bem na tua linha de investigaçom de-
senvolvida em trabalhos recentes como ‘Vir
a menos. Crítica da razón nihilista’, publi-
cada em 2019 por Axóuxere, costumas en-
quadrar-te na proposta de ‘pensamento
débil’ do filósofo G. Vattimo, abriste ultima-
mente  umha outra linha arredor da va-
riante do ‘realismo especulativo’, denomi-

nada Ontologia Orientada aos Objetos
(OOO). A que se deve esta viragem, tendo
em conta as reservas que o próprio Vattimo
guarda diante das pretensons de reabilitar
umha filosofia de corte realista?
O certo é que a conexom entre o pensamento de-

bolista e a OOO existe ainda com o que cumpra

considerar a primeira vista. O caráter realista de

Harman ou Morton é relativo, na medida em que

tem um sentido mais ontológico do que epistemo-

lógico. É dizer, nom defendem tanto que seja umha

tarefa do conhecimento humano dar conta da rea-

lidade tal e como é, tal que se existisse umha reali-

dade independente da açom ou do pensamento hu-

mano. Ademais, como herdeira do

heideggerianismo, quanto também o é o debolismo,

afirma que os objetos nunca se apresentam tal e

como som, pois o seu modo de aparecerem nom os

esgota. Essa defesa da diferença óntica, unida à crí-

tica do literalismo e a sua oposiçom ao antropocen-

trismo, essencial para a fundamentaçom de umha

ética ecológica, som aspetos que também tem em

comum com a hermenêutica débil.

“Estamos perante umha
crise sanitária que é
sobre todo ecológica,
com o que a única saída
razoável é o
desenvolvimento de
políticas ecologistas
radicais e a grande
escala”

ena barbazán
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O que (e quem) é Malafera.
Malafera é umha editora independente e autogerida

especializada em poesia. Es criadores somos Branca

Trigo e Alfredo Vázquez, ambes poetas com estudos

em filologia.

Como surdiu este projeto? E por que agora?
A ideia de Malafera surdiu de maneira natural nas

nossas conversas sobre poesia, de pôr em comum

opinions sobre textos próprios, textos alheios e

sobre o mundo editorial em geral. Há muitas vozes

novas interessantíssimas que som frenadas simples-

mente por carecer de um círculo poético próximo e

que precisam de novas redes para serem lidas e re-

conhecidas.

Que expetativas tedes para Malafera?
Esperamos que Edicións Malafera tenha umha

longa vida e que, embora nom publicarmos umha

grande quantidade de livros, seja um ponto de en-

contro para poéticas de qualidade que nom se adap-

tam de tudo às correntes favorecidas em certames e

grandes editoras. Para isso, publicamos um fanzine

periódico ao que qualquer pode enviar aportaçons,

‘edICIóns MalaFeRa’  /

“Umha obra que se limita
a reproduzir ideologias
daninhas nom tem valor”

entre as que elegeremos as que mais se ajustem ao

projeto. Aceitamos textos em normativa RAG e

AGAL, assim como nas diferentes variantes dialetais

e opçons de linguagem inclusiva. Nom aceitamos

textos discriminatórios (fascistas, racistas, misóginos,

classistas, homófobos ou tránsfobos); quando fala-

mos de qualidade poética referimo-nos tanto à

forma como ao contido, e para nós umha obra que

se limita a reproduzir ideologias daninhas nom tem

nenhum valor por bem escrita que esteja. Também

damos importância ao livro como objeto, queremos

estar orgulhoses de cada um dos nossos produtos e

nunca publicar por publicar

Vendo a vossa apresentaçom, em que topa-
mos formas de poesia que vam para além
do papel (videopoesia, acessórios...), pode-
des contar-nos como entendedes a poesia?
A poesia funciona no tempo de maneira mais pare-

cida à música que a qualquer romance, o que fai que

seja umha arte muito suscetível de ser levada ao te-

rreno audiovisual. Eu (Branca) levo muitos anos na

música folk e Alfredo está trabalhando para norma-

lizar o galego no mundo dos videojogos junto com

outra muita gente que fai retransmissons  em

Twitch. Eu escrevo poemas em Instagram e ele es-

pecializou-se em ediçom filológica de textos medie-

vais. Portanto, achegamos  a Malafera a soma entre

tradiçom e vanguarda que sempre foi tam impor-

tante na nossa lírica.

‘Edicións Malafera’ estreia-se com um fan-
zine em que podemos encontrar desde
vozes novas e desconhecidas para a maior
parte do público até outras bem consolida-
das. Que podemos aguardar a partir de
agora?
Além de dar a conhecer novas vozes, cumpre ten-

dermos pontes entre autores inédites e autores con-

solidades. Tanto umhes como outres representam à

perfeiçom  o nosso conceito de poesia em Urda, o

primeiro fanzine de Malafera.

Agora toca seguir trabalhando. Esta semana abri-

remos a convocatória para o segundo fanzine e

pronto anunciaremos a publicaçom do poemário de

umha autora novel, que já está na etapa de correçom.

Ademais, estamos a revisar vários manuscritos e pro-

postas e a baralhar novos projetos audiovisuais.

arancha nogueira

charo lopes
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E
m fevereiro, do Cineclube de Compostela

realizamos duas sessons em linha que ti-

vérom como fio condutor os arquivos te-

levisivos: na primeira os do desaparecido

canal local de Chantada (Televinte) e na segunda os

de umha autonómica (TVG). Nas duas conversas

que levamos a cabo após as sessons respirou-se certa

nostalgia e aparecêrom questons comuns, como a de

que di de nós a televisom e a de que fazemos com

os arquivos.

A seleçom de pessoal de Gael Carballo, câmara e

montador em Televinte incluiu novas e programas

completos, alguns deles subidos na rede para a oca-

siom. Espaços como Tómalle algo ou A cultura contraa-

taca foram pensados (e mesmo realizados e presen-

tados) polos próprios vizinhos e vizinhas, com o

canal proporcionando material e buscando patrocí-

nios: umha ideia comunitária que tinha a ver com a

bagagem no ensino de Mercedes Vázquez (diretora

de Televinte), consciente de que o meio era umha

ferramenta pedagógica maravilhosa. A ideia de umha

televisom que a comunidade nom só consome,

senom que também produz, deixa-se ver também

nas notícias, ter a redaçom no centro da vila fazia

que a vizinhança se achega-se a comentar problemas

e queijas que logo apareciam recolhidas: a suba das

taxas do jardim-de-infância, a mudança de cura… O

resultado é um arquivo que recolhe um relato do

lugar muito detalhado, e umha comarca ativa e par-

ticipativa em que a existência de umha televisom que

dá (re)conhecimento aos seus interesses e atividades

é um fator chave, como assinalou Carballo.  

Na segunda sessom, Marta Pérez Pereiro (profes-

sora de Comunicaçom na USC) selecionou vídeos da

TVG entre 1986 e 1993, sacados na sua maioria de

Pasouoquepasou, um arquivo em linha que resgata ma-

teriais em bruto de acontecimentos históricos do país

(com o som ambiente e sem comentário em off).

Para boa parte da sessom, ver conteúdos como a vi-

sita de Fidel Castro a Láncara ou umha manifesta-

çom de aguardenteiros significou enfrentar-se à sua

perspetiva sobre aquele tempo. O que começou

como um colóquio sobre a ideia de arquivo rematou

por converter-se num grupo de gente comparti-

lhando memórias sobre momentos passados vendo a

Televisom da Galiza: quem apresentava tal cousa,

que passava em tal seçom do Luar, quais destas cou-

sas permaneciam no arquivo…

Marta Pérez assinalava que a maioria dos conteúdos

que se sobem ao Pasouoquepasou atualmente guardam

relaçom com efemérides, acontecimentos de atuali-

dade ou anedotas, enquanto os conteúdos mais incó-

modos e relacionados com a conflitualidade social te-

nhem um papel secundário. Umha parte da nossa

identidade está mediada pola televisom. Se o arquivo

elude o problemático, que fazemos? O cineasta fran-

cês Chris Marker defendia a ideia de dar-lhe a volta a

esta questom e empregar os arquivos pessoais para

criar novos discursos sobre o passado, mas se calhar a

chave nom está só em ter esse catálogo individual,

senom em dar acesso aos diferentes catálogos existen-

tes (os das televisons, os oficiais, os familiares…) e con-

frontá-los. Entre esses relatos estará o nosso.

Os “nossos” arquivos
maría villamarín

cineclube de compostela

maría villamarín
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N
o sábado 6 de março, num ato no

Muséu do Povo Galego, as Escolas de

Ensino Galego Semente e a Ikastolen

Elkartea apresentárom um relatório

valorativo, realizado conjuntamente, sobre a nova

lei orgânica do ensino no estado espanhol, a Lom-

loe. Numha perspetiva geral, Semente e Ikastolen

Elkartea consideram que esta nova legislaçom

emenda e melhora a Lomce, mas resulta “insufi-

ciente para a construçom dos nossos sistemas edu-

cativos de umha perspetiva humanística, laica, cien-

tífica e democrática”.

A crítica principal realizada por estas duas enti-

dades expom o caráter centralista da nova lei, o

qual marca umha continuidade com a anterior

Lomce ao nom haver diferenças substanciais na

hora de estabelecer os artigos de caráter orgânico.

As iniciativas de ensino popular galega e basca as-

sinalam que o artigo 5 da Lomloe continua a reser-

var para o estado espanhol os elementos mais im-

portantes para configurar o sistema educativo.

“Deste modo, estamos impedidos de decidir sobre

os elementos básicos dos nossos correspondentes

currículos, ficando novamente em evidência as di-

ficuldades dos nossos povos para construírem um

Sistema Educativo próprio, inovador, equitativo e

de qualidade”, salientam.

Na denúncia deste caráter centralista, Semente e

Ikastolen Elkartea criticam que mais umha vez se

deixem as câmaras municipais sem nengum tipo de

competência no âmbito educativo. “Igualmente, per-

deu-se a oportunidade de aprofundar na democra-

tizaçom da educaçom, promovendo a colaboraçom

entre sociedade e administraçom, consolidando a ul-

trapassada dicotomia público-privada, sem levar em

conta o modelo comunitário que as nossas entidades

representam”, afirmam na sua análise.

Som reconhecíveis certos avanços na Lomloe,

como a eliminaçom dos concertos aos centros educa-

tivos que segregam por género, e mais alguns no

campo pedagógico. Porém, as iniciativas basca e ga-

lega criticam que na nova legislaçom apareçam de

maneira destacada conceitos como “digitalizaçom,

sustentabilidade e inclusividade” mas sem apontar

medidas para o seu desenvolvimento. Semente e Ikas-

tolen Elkartea destacam também que a Lomloe nom

satisfai “as demandas em direçom a um horizonte

dumha escola laica, como princípio orientador para

a construçom dum Sistema Educativo baseado no co-

nhecimento científico e na liberdade de consciência”.

No que di a respeito das línguas basca e galega, a

valoraçom conjunta dá a bem-vinda à Disposiçom

Adicional trigésima oitava da Lomloe. “Com este

preceito, os governos autonómicos poderám adotar

as medidas necessárias para que o alunado atinja as

plenas competências comunicativas em ambos os

idiomas, permitindo aprofundar no modelo de

imersom linguística que Semente e as Ikastolas im-

plementam”, salientam. “Isso sim, para a sua reali-

zaçom, é imprescindível que as próximas leis que re-

gulamentem os sistemas educativos basco e galego

estabeleçam ambas as línguas nacionais como lín-

guas veiculares e de aprendizagem nos nossos res-

petivos sistemas educativos”, acrescentam.

Para Semente e Ikastolen Elkartea está claro que

“a Lomloe nom é o nosso modelo, como também

nom o é o contexto educativo que nos impugérom

as numerosas leis orgânicas de Educaçom durante

os últimos 35 anos, porque todas limitárom e con-

dicionárom o Sistema Educativo que necessitamos

e queremos bascas e galegas”.

Semente e Ikastolen
Elkartea apresentárom
análise crítico da Lomloe

redaçom

ena barbazán

Para as iniciativas
de ensino popular,
esta lei “nom é o
nosso modelo, como
também nom o é o
contexto educativo
que nos impugérom as
numerosas leis
orgânicas de
Educaçom durante os
últimos 35 anos”

Salientam caráter centralista da nova lei e consideram que se perdeu
umha oportunidade de aprofundar na democratizaçom da educaçom
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Nos últimos anos a regueifa tem reapare-
cido com a marca de género bastante pre-
sente, acrescentando à defesa da língua
ou o ecologismo. Como vês o panorama do
repente galego neste sentido?
Acho que nos últimos anos no conjunto da socie-

dade está a mudar a consciência, nom sei se polos

feminismos ou é que os feminismos som umha das

pegadas ou das provas em que se reflete de forma

mais latente, por ser finalmente um coletivo, afe-

tado polo patriarcado, que é maioritário nesta so-

ciedade. Ademais, com as crises que estamos a viver

há muitíssima gente nova que está a ter umha capa-

cidade crítica e um discurso alimentado polo acesso

à informaçom e as novas tecnologias, e entendo que

todo isto reflete no panorama do repente galego

desde o momento em que, quando improvisamos,

o que fazemos é versificar o nosso discurso. Ao final

está a dar-se mostra da mudança social existente

através das pessoas que improvisamos.

Que papel deveram ter os feminismos e
quanto podem aproveitar desta ferra-
menta do improviso para mais umha estra-
tégia de luita?
Os feminismos claro que se aproveitam do impro-

viso porque, sobretodo, quando é de forma dialo-

gada, o repente dá pé a aprender e a pôr em prática

ferramentas de autodefesa e de resposta. De auto-

defesa porque criamos espaços de ficçom, através

do riso e o jogo, mas também espaços de agressom

onde há insultos e ataques, e é ne-

cessário um espaço seguro onde

aprender a responder, perante a tra-

dicional submissom. Aqui e agora

aprendemos coletivamente essas

ferramentas para poder contestar o

machismo. Neste sentido é complexo começar a

improvisar para pessoas nom homens-cis-heteros

se nom tés quem che arroupe, se nom tés modelos

em que reparares. Esta é a razom pola qual nom

há quase mulheres no freestyle e pola que na regueifa

é um bocado diferente, porque sim se criárom al-

guns espaços seguros.

Quais dirias que som as maiores barreiras
que encontras como pessoa nom binária,
dissidente de género? Vês diferenças
entre as reticências no mundo do ‘rap’ e o
‘freestyle’ e o da regueifa?
O problema geral, e este é comum aos dous âmbi-

tos, é que nom há escola e espaços de segurança

para aprender, passo a passo, sem juízos, de zero.

Há que inventar estes espaços e é complexo, mais

ainda quando és alguém que fai parte de um cole-

tivo nom hegemónico. Na regueifa a única forma é

assistires a obradoiros ou combinar com pessoas

para improvisar, mas é certo que isto todo implica

um nível de pro-atividade e desvergonha elevados,

para além de um forte trabalho emocional. Acho

que o que falha som novamente os cuidados. Por

exemplo, que em nengum espaço falamos de como

nos sentimos depois do desafio oral. Há quem

pensa que se calhar a regueifa é menos violenta mas

nom, porque mesmo sem ser umha linguagem tam

direta como a do rap pode ser muito potente e bem

agressiva. A principal barreira para quem começa é

que nom há cuidados, nem no rap nem na regueifa.

Aurora, A Rabela, é umha
das pessoas da novíssima
cena regueifeira e tam-

bém leva uns anos a abrir-se um oco no mundo do ‘rap’.
Falamos com ela sobre o papel dos feminismos e a forma
de enfrentar as mudanças sociais e o patriarcado.

A
minha amiga Teresa está a aca-

bar a sua tese sobre como as

emoçons influem na aprendiza-

gem de línguas. Sempre riamos,

gozando com ela, tirando-lhe umha impor-

tância que é vital nom só para a aprendiza-

gem senom para a vida em geral.

Esta semana fiquei sem emprego. Des-

pedi-me do meu alunado como nunca antes

figera. Nom era a primeira vez que deixava

a universidade, mas sim que foi a primeira

que vim claro que nom voltaria. Figem côm-

puto de todo o  que aprendim e do que levei

comigo nestes últimos meses, escrevim

umha carta ao meu alunado e deixei a última

aula para auto-avaliar-nos, para fazer esse

exercício de consciência (como começámos,

como estivemos e onde estamos). Mas figem

muito finca-pé em pôr o olhar nas emoçons.

Falar a partir da vulnerabilidade, deixando-

nos acovilhar por cada umha das emoçons

transitadas; alegria, nervosismo, desânimo,

raiva, tristeza… e quantas mais!

A noite antes, dormiu comigo umha das

minhas companheiras de vida. De manhá,

enquanto fazia café, umha tristeza enorme

assomou polos olhos e, sem motivo aparente,

dei em chorar. Ela achegou-se a mim, deu-

me um beijo, puxo a sua mao no meu cos-

tado e depois duns minutos despediu-se tran-

quilamente: Todo vai ir bem, amor… e marchou.

Às 8:40, minutos antes de começar, mais

serena, mandei-lhe esta mensagem: Desculpa

a tristeza desta manhá. A sua resposta é mo-

tivo deste artigo: Neste vínculo tenhem cabimento

todas as emoçons, amor.

Pois é. Essa frase, abriu umha porta. Sen-

tim agradecimento e sentim-me tranquila.

As emoçons som parte de nós, vivê-las, tran-

sitá-las, sana-nos. O equilíbrio emocional

nom vai de nom sentir, vai de deixar-se sen-

tir absolutamente qualquer tipo de emoçom

que aparecer no corpo, sendo capazes de re-

conhecê-la e observá-la para averiguar que

informaçom nos traz.

Pois bem, que em todas as emoçons te-

nhamos cabimento, e que em todos os vín-

culos que tenhamos tenham cabimento

todas as emoçons.
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