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Umha história esquecida:
a luita da Coordenadora
de Presos em Luita 
Após a morte do ditador, vários setores sociais exigiam umha am-

nistia que deixasse atrás os códigos penais desenvolvidos no fran-

quismo. A envergadura dessa amnistia foi um dos debates políticos

mais intensos do momento. Naquele contexto de grandes mobiliza-

çons e conflito, os presos sociais adquiriam consciência e nascia em

1977 a ‘Coordinadora de Presos en Lucha’ (COPEL) para reivindi-

car umha amnistia geral que abrangesse todas as pessoas presas.

PANÓPTICO / 14A pandemia das
grandes fortunas
A Covid-19 fijo ainda mais milionárias às
multimilionárias. Sectores como o farmacéutico
ou o energético estám a experimentar auges
no mercado que se traduzem em mais dinheiro
para quem mais dinheiro já tem. Algumhas
dessas grandes fortunas som de origem galega,
e alguns sectores, como o das energias
renováveis, tenhem interesses no nosso país. 

6-9
álex rozados



edItoRIAL /
As fortunas indecentes

A2
ConseLho de RedAçoM/ Aarón
L. Rivas, Alba Moledo, Charo Lopes,
Isaac Lourido, Elena Martín Lores,
Maria Álvares, Maria Rodinho, Xian
Naia S. 

oPInIoM/ Isaac Lourido 
os Pes nA teRRA/ Aarón L. Rivas 
o boM vIveR/ Conselho de
Redaçom 

CoRReçoM LInGÜÍstICA/ André
Taboada Casteleiro, Fernando V. Cor-
redoira, Lucia Cernadas, Rosa Casais,
Vichu García Torea, Xian Naia S.

MAQUetAçoM/ Novas da Galiza
CooRdenAçoM de IMAGeM/
Charo Lopes
AdMInIstRAçoM/Miguel Valcarcel

CoLAboRAM neste nÚMeRo/ 
Álex Rozados, Carlos F. Velasco Souto,
Néstor Marcías Nogal, Antom Santos,
David Soto, João Aveledo, Ernesto V.
Souza, Iván Cuevas, Miguel Auria, Pa-
tricia A. Janeiro.  

FeCho de edIçoM 22/04/2021

edItA/
Associaçom Cultural Minho Media

sUbsCRIçons/
assinantes@novas.gal

Os conteúdos deste jornal som de
livre reproduçom, sempre que se citar
procedência e se respeitar a opçom
normativa

dePósIto LeGAL / C-1250-02

A
desigualdade económica está

fora de controle: Hoje 1% da

populaçom máis rica tem tanto

dinheiro como o 92% mais

pobre, segundo dados da Oxfam. Que as

50 pessoas mais ricas do mundo elevassem

a sua fortuna em 640.000 milhons no ano

da Covid confirma a velha tese das crises

serem apenas para as classes trabalhadoras.

O capitalismo é um sistema caníbal, mas

frente ao desacougante das cifras macro, é

bom apontar a origem e responsáveis deste

entramado, para poder assinalar, pôr o

foco e poder entender e agir contra a acu-

mulaçom imoral. Porque isto é um jogo de

soma zero: por cada fortuna, há muita plusvalia roubada à

custa das classes trabalhadoras e dos recursos naturais e de

outros animais. Nengum rico é inocente, nem se fijo a si pró-

prio; contra o mito ianque, a maioria das grandes fortunas

amassam-se graças a heranças e posiçons sociais nas elites,

que permitem a acumulaçons estratosféricas. Nesses espaços

elitistas é onde entram em jogo as unions entre ricos, pola

velha fórmula do matrimónio ou pola contemporânea de

portas giratórias do poder político. Por exemplo, Beatriz

Mato, ex-conselheira de Meio Ambiente com o PP, já é di-

retora de Desenvolvimento Corporativo na Greenalia após

ter concedido importantíssimas quantias a esta empresa

sendo ela responsável da conselharia.

As soluçons anticapitalistas som complexas; ter nacionali-

zado PharmaMar poderia estar a repercutir no bem comum

neste momento em que as investigaçons farmacológicas

urgem soluçons para a covid-19. No número passado reco-

lhemos o sucesso da vacina cubana, Soberana, que a maioria

dos meios porfiam em invisibilizar. Mas para além de proces-

sos que parecem longe do nosso quotidiano, no agir diário

das pessoas está o poder de mudá-lo todo: é cousa de organi-

zar-se. Nom podemos aguardar que outras o fagam ou à po-

lítica profissional resolver. Num sindicato, numha associaçom

de vizinhança, num clube desportivo, num comando insur-

recional. A chave é participar, pôr em comum, analisar em

conjunto e começar a fazer que nos devolvam o roubado.

alto
falante

altofalante@novas.gal

De 'Abaixo os muros', coorde-
nadora anti-repressiva galega,
queremos informar e denun-

ciar a grave e sistemática vulneraçom
dos direitos das pessoas presas no
Centro Penitenciário da Lama, ampa-
rando-se na suposta situaçom de
alerta sanitária.
Segundo denunciam familiares das
persoas reclusas neste centro, em
meados do mês de março fôrom in-
formadas por direçom, presidida por
Teresa Delgado, da volta dos vises fa-
miliares e íntimos, após seis meses
sem existir esta possibilidade, nunhas
condiçons abusivas que, de novo, vul-
neram os seus direitos básicos e nom
atendem nem a legalidade que marca
o regulamento penitenciário nem a
própria do “estado de alarma”.
Os presos e presas deberám guardar

unhas quarentenas de isolamento de
dez dias depois de cada vis realizado,
num modulo especial destinado a tal
fim. Este isolamento pode equiparar-
se ao castigo mais duro que prevê o
próprio Regime Penitenciário (que é
de 14 dias), e ainda o supera, já que
neste caso os presos permanecerám
isolados sem saídas ao pátio (o isola-
mento de castigo contempla unha
saída de 2 horas). De facto, já sabe-
mos que o número de vises solicita-
dos é mui inferior ao esperado, de-
vido às consequências do exercício
deste “direito”, que nestas condiçons
nom merece esse nome.

Aimposiçom destas quarente-
nas vulnera as disposiçons de-
cretadas polo Estado de

alarme, que nom contempla a obriga

de isolar pessoas de forma infundada,
como é o caso, já que se estám a co-
locar em quarentena pessoas que
nom mostram sintomas de coronaví-
rus, sem realizar-lhes PCRs ou outras
medidas de deteçom, nem a elas nem
às pessoas que as visitam.
De 'Abaixo os muros' denunciamos
esta situaçom de abuso, que é mais
unha manifestaçom do desprezo com
que atua a direçom deste centro cara
aos direitos dos e das reclusas, e que
ademais vulnera a legislaçom espa-
nhola e os acordos internacionais
sobre o tratamento nas prisons, como
a mesma Lei Mandela da ONU, que
proíbe os isolamentos prolongados.
[...].

Abaixo os Muros /
Abril de 2021

Vulneraçom de direitos no cárcere da Lama
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C
om o galho da sentença

judicial do passado verám

tem-se falado, comen-

tado, celebrado e discu-

tido de avondo acerca do paço de

Meirás. A tal sentença, embora nom

fosse ainda firme (como vem de de-

monstrar umha mais recente resolu-

çom dos Tribunais ordenando indeni-

zar a família alegadamente usurpadora),

decerto achançava o caminho para a

devoluçom do complexo residencial,

até entom em mans da familia Franco,

ao património público; todo um éxito,

sem dúvida, para o movimento cívico-

reivindicativo que, artelhado a partir

de Sada e o conjunto da comarca das

Marinhas, vinha reclamando há mais

dumha década a reversom da proprie-

dade ao seu legítimo dono: o povo ga-

lego. Nom é de mais lembrarmos aqui

o papel basilar desempenhado a esse

respeito polo paciente trabalho de

pesquisa empreendido por Carlos

Babío Urkidi e Manuel Pérez Lorenzo

Lito, plasmado finalmente no livro de

significativo título Meirás: un pazo, un

caudillo, un espolio, publicado pola Fun-

daçom Galiza Sempre em 2017. O seu

estudo, com efeito, vinha despejar

qualquer dúvida que pudesse ainda

restar acerca da ilegitimidade do ato

de apropriaçom das torres e jardins

anexos por parte da família do dita-

dor, bem servida pola cumplicidade

do círculo de prebostes comarcáns

chefiado por Barrié de la Maza.

Ora, o processo serviu também para

pôr a nu um aspeto de que nom se

adoita falar tanto: a dimensom do la-

droíço franquista, entendendo por tal

um modus operandi consubstancial ao fas-

cismo espanhol –e conotativo do

mesmo– a abranger nom apenas a fa-

mília do tirano de El Pardo como um

amplo elenco de autoridades e persoeiros

significados do falangismo e do nacio-

nal-catolicismo que, desde o mesmo dia

da implantaçom da ditadura, aproveitá-

rom a conjuntura para amassar fortunas

na base da roubalheira e o descomunal

esbulho dos republicanos vencidos.

Nom é o momento nem o lugar para

abordarmos em profundidade tam es-

pinhento assunto, mas sim ao menos

para o trazer à baila porquanto o estudo

de Babío e Lito deixa demonstrado que

a apropriaçom indevida nom ficou res-

trita, no caso de Meirás, ao prédio das

torres, jardins e mais construçons ane-

xas, como que implicou o despejo for-

çoso e sem consideraçom algumha de

propriedades rurais vizinhas ao recinto,

além da incorporaçom ao paço de ele-

mentos ornamentais, escultóricos e ar-

quitetónicos literalmente subtraídos de

outros lugares.

E, já que nessas estamos, semelha

conveniente lembrar que inúmeras

propriedades e recursos roubados aos

perdedores da mal-chamada guerra

civil continuam hoje ilegitimamente

usufruídos polos sucessores e herdei-

ros daqueles vulgares assaltantes de

1936/39 (e posteriores), sem que os

flamantes governos auto-proclamados

de esquerdas do Reino de Espanha ti-

vessem nunca a menor intençom de

mover palha a este respeito. Nom di-

gamos já a Junta neofranquista de Sam

Caetano, que neste caso se manifestou

a favor da devoluçom ao património

público só de maneira tardia, subindo-

se ao carro dum movimento que le-

vava muito tempo em andamento, mas

sem que nos constem (salvo erro ou

omissom pola minha parte) iniciativas

do poder galego visando compensar

os afetados por outros casos de esbu-

lho cometidos polo fascismo espanhol

entre 1936 e 1975 e, muito menos,

castigar quem roubou. Nesse con-

texto, o assunto Meirás nom é senom

a ponta de um iceberg de colossais di-

mensons que nengumha autoridade

parece decidida a tentar remover. Por

quanto tempo ainda?

O estudo de Babío
e Pérez Lorenzo
demonstra que
a apropriaçom
indevida implicou
o despejo de
propiedades rurais
vizinhas ao recinto

CARLOS F. VELASCO SOUTO

Carlos F. Velasco Souto é historiador, professor

da Universidade da Corunha e ativista pola re-

cuperaçom da Memória Histórica Democrática.

Sobre o paço de Meirás
e outras roubalheiras
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L
aura (nome fictício) foi des-

pedida o 16 de março, no co-

meço da pandemia. Ao igual

que umha de cada quatro

pessoas trabalhadoras no estado espa-

nhol, dedicava-se à hotelaria. O dono

do bar, que no momento em que estas

linhas som escritas está a manifestar-

se em Santiago reclamando ajudas

para o seu setor, nom a podia meter

num ERTE porque, nos três anos que

levava trabalhando, nunca lhe figera

contrato.

O caso de Laura foi um de tantos

que levámos na Unión Anarcosindica-

lista desde que foi declarado o estado

de alarme. Viu pedir ajuda rebotada

de outros sindicatos “combativos” que

nom tinham tempo para um caso tam

pouco glamouroso como o seu. Che-

gou ao nosso local sem saber em que

consistia umha açom direta nem que

o preço da consulta era, simplesmente,

acudir quando outro companheiro

precisasse o seu apoio ou solidarie-

dade. Possivelmente, aguardava que

fossemos um grupo de personagens

pitorescos e pobremente organizado,

o tantas vezes repetido e auto-cum-

prido estereótipo do anarquista hoje

em dia. Mas o que encontrou foi

umha biblioteca com mais de 3.000 li-

vros e um punhado de trabalhadores

de diferentes setores falando dos seus

problemas do choio. Um espaço vivo

e ativo, lugar de juntança para as pes-

soas trabalhadoras.

Fomos para a frente com o caso de

Laura e com os que continuárom a

chegar, mas em pouco tempo estáva-

mos saturados. A situaçom sócio-eco-

nómica propiciada pola pandemia e o

desproporcionado aumento dos abu-

sos da patronal colocou de novo na

palestra o problema recorrente do sin-

dicalismo revolucionário atual: faltam

forças e sobram estigmas. Nom éra-

mos suficientes para enfrentar um au-

mento tam grande dos abusos laborais

na Corunha porque, ainda que muita

gente se diga anarquista, mui pouca

está disposta a organizar-se. E que

classe de “revolucionário” nom se or-

ganiza? Porque intelectuais super-des-

construídos, pseudo-ácratas a favor da

legalizaçom da prostituiçom e discur-

sos cheios de vazia retórica pós-mo-

derna temos a esgalho. 

Ao nosso entender, hoje é mais pre-

ciso do que nunca espalhar a solida-

riedade, o apoio mútuo e a autoges-

tom através do exemplo, ainda que a

alguns lhes pareça cousa do passado.

Entendemos que o sindicato é umha

ferramenta idónea para luitar polas

nossas ideias e liberdades. O facto de

muita gente desesperada procurar

ajuda laboral nos sindicatos anarquis-

tas que há polo território, a raiz desta

pandemia, reforça-nos na nossa pos-

tura. Pessoas que jamais pisárom um

sindicato, que nom sabiam o que era

o anarcossindicalismo nem se conside-

ravam anarquistas, mas que chegado o

momento decidírom organizar-se com

os seus iguais para luitar polos seus di-

reitos, sem liberados nem subsídios

que comprem o seu silêncio.

Isso é o positivo. Que Laura e os ou-

tros que nom se definiam como anar-

quistas, aprendérom a organizar-se e a

luitar por si próprios e polos demais.

E ainda que a este ritmo precisaremos

muitas luitas (e muitas Lauras) para o

anarquismo voltar a ser identificado

com o apoio mútuo, com a solidarie-

dade e com a autogestom, nós conti-

nuaremos, como sempre, a luitar polos

direitos da classe trabalhadora.

Laura chegou ao
nosso local sem
saber em que
consistia umha açom
direta nem que o
preço da consulta
era, simplesmente,
acudir quando outro
companheiro
precisasse o seu
apoio ou
solidariedade

O anarcossindicalismo em pandemia
NÉSTOR MARCÍAS NOGAL

Néstor Marcías Nogal é militante da ‘Unión

Anarcosindicalista. Sindicato de Oficios Varios

da Corunha’.

A situaçom
sócio-económica
propiciada pola
pandemia e o
desproporcionado
aumento dos abusos
da patronal colocou
de novo na palestra
o problema do
sindicalismo
revolucionário atual:
faltam forças e
sobram estigmas

Hoje é mais preciso
do que nunca
espalhar a
solidariedade, o
apoio mútuo e a
autogestom através
do exemplo
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N
o dia 18 do mês de feve-

reiro começavam as mobi-

lizaçons da greve por

parte das trabalhadoras do

Consórcio Galego de Serviços de Igual-

dade e Bem-estar. Convocada polo sin-

dicato CNT, a greve iniciava-se com um

paro de 24h que, segundo anunciavam,

viria-se prolongar de forma indefinida

durante as quintas-feiras, com paradas

que iriam entre as oito e as onze horas

da jornada de manhá. Esta convocatória

seria a primeira de umha série de açons

que se fôrom desenvolvendo e acres-

centando aos planos, devido à cons-

tante negativa por parte da Junta.

A primeira convocatória de greve tra-

zia para o espaço público a situaçom

em que se encontram as trabalhadoras

temporais do Consórcio, sendo um dos

seus objetivos a regularizaçom da posi-

çom laboral das mesmas e a denúncia

da fraude de lei e do abuso da tempo-

ralidade. Ao mesmo tempo, do sindi-

cato anarquista aproveitárom o amplo

seguimento das primeiras jornadas,

com quase 300 pessoas mobilizadas,

para lembrarem que é umha obriga

legal da Junta e do Consórcio negocia-

rem com as grevistas. Contodo, e de-

vido à falta de colaboraçom, no mês de

março CNT decide tensionar o con-

flito passando a convocar um “parom

de dia completo em semanas alternas”,

começando em 30 de março e conti-

nuando nas seguintes terças-feiras. In-

corporam ademais umha agenda de

mobilizaçons e açons diversas que tivé-

rom lugar no mês de abril: concentra-

çom perante Sam Caetano, entrega de

assinaturas pola petiçom de umha reu-

niom com o comité grevista da CNT, e

o anúncio de vindouros protestos.

A situaçom das trabalhadoras do

Consórcio galego, independente-

mente da forma em que estas tivessem

acedido ao seu posto, por meio de

umha oposiçom, de subrogaçom, ou

através de umha listagem interna, e da

posiçom que estejam a ocupar, segue

sem reunir as condiçons mínimas para

poder falarmos de dignidade laboral.

Nesta situaçom, já no dia 27 de abril,

CNT convoca umha nova jornada de

greve de 24h em forma de caravana de

carros, que sairá às 11:30h do estacio-

namento dos prédios administrativos

de Sam Láçaro, em Compostela. O

percurso, que pode ser consultado na

própria página web do sindicato, fará

paragem também na sede da Junta, em

Sam Caetano, e perante o Parlamento

na rua do Horreo. A petiçom da CNT

para quem participar do protesto é de-

corarem os carros com balons azuis,

ajudando assim a visibilizar a mobili-

zaçom. Lembram também que está

chamado à greve “o pessoal perten-

cente às escolas infantis da Galinha

azul, centros de dia, lares residenciais

e todos os centros de trabalho da rede

do Consorcio Galego de Serviços de

Igualdade e Bem-estar”. 

Luita sindical das trabalhadoras do
Consórcio de Igualdade e bem-estar

Para o 27 de abril,
CNT convoca umha
nova greve de 24
horas em forma de
caravana de carros

redaçom
conselho@novas.gal

O conflito entre o Consórcio Galego e o sindicato CNT, junto com as trabalhadoras afetadas, deixa já mais de
um mês de mobilizaçons e protestos

Protestos no passado mês de fevereiro na Galinha Azul de Boiro con o apoio das famílias.
cedida



6 novas abril de 2021

no foco
GRAndes FoRtUnAs / O IMPÉRIO INDITEX

S
e pensamos em grandes fortu-

nas vinculadas com Galiza, a

principal é a da família Ortega

em relaçom com o grupo têx-

til Inditex. Amancio Ortega, o máximo

acionista desta multinacional com sede

em Arteixo, é um habitual das listas

Forbes, que fam umha estimativa do

património das grandes fortunas mun-

diais. Vários titulares nos últimos meses

salientavam que a pandemia tinha sido

um duro golpe para este empresário, e

que mesmo baixara postos nessa lista de

multimilhonários. Porém, tal como in-

forma o portal Economia Digital, apesar

dessa queda, Amancio Ortega e a filha,

Sandra Ortega contam com mais patri-

mónio do que há um ano.

Segundo as estimaçons da Forbes, a

carteira de Amancio Ortega cresceu

neste último ano num 39%. Em abril

de 2020 calculava-se que a sua fortuna

estaria nos 55.100 milhons de dólares.

Um ano depois, Forbes atribue-lhe um

património de 77.000 milhons de dó-

lares, quase uns 65.000 milhons de

euros. A principal fonte da fortuna de

Amancio Ortega som as suas açons na

Inditex, que o portal Economia Digital

considerava terem atingido neste mês

de abril em 53.145 milhons de euros

a partir dos seus valores em Bolsa.

Mas nom é só a multinacional têxtil

que alimenta a sua carteira. Segundo

o mesmo meio, Ortega conseguiu

umhas mais-valias de 392 milhons de

euros com a venda do 10% de Tel-

xius –antiga filial de Telefónica– e

mantém um 5% das açons da Enagás.

Este último é um exemplo da aposta

dos grandes capitais nas empresas

energéticas, e também de como estas

macroempresas estám a absorver pes-

soas que atingírom altos cargos de res-

ponsabilidade administraçons estatais:

em julho do ano passado a Enagás,

presidida por Antonio Llardén anun-

ciava a incorporaçom como conse-

lheiro independente do ex-ministro

de Fomento durante o governo de

Fortunas que medram com a pandemia

A carteira de
Amancio Ortega,
fundador e máximo
acionista da Inditex,
cresceu neste
último ano um 39%

Enquanto a  Covid19
piorou as condiçons
de vida das classes

trabalhadoras, para algumas grandes fortunas as
consequências da pandemia fôrom diferentes. A de
Amancio Ortega, fundador e máximo acionista do
grupo Inditex, está a recuperar-se dos primeiros im-
pactos económicos da pandemia graças à retoma

nas bolsas e os negócios noutros setores mais rendí-
veis, como o energético. Outros empresários com ne-
gócios focados em setores como o farmacéutico ou
as energias renováveis estám a conseguir lucros. Vin-
culadas com a Galiza, os exemplos da Pharma Mar e
da Greenalia exponhem como as boas relaçons com
ex-altos cargos das administraçons estatais também
som fundamentais para ampliar as fortunas.

a. r.
conselho@novas.gal

casey chin
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Zapatero, José Blanco. Voltando à

fortuna de Ortega, ademais do ex-

posto haveria que somar os negócios

imobiliários que Amancio Ortega de-

senvolve através da Pontegadea.

Segundo a lista Forbes, a fortuna de

Sandra Ortega, filha do fundador da

Inditex e da falecida Rosalía Mera, as-

cenderia em abril de 2021 aos 7.300

milhons de dólares, que se correspon-

deriam com algo mais de 6.146 mi-

lhons de euros, um 32% mais do que

há um ano. Sandra Ortega conta com

um 5% das açons de Inditex, mas tam-

pouco é o seu único foco de lucros.

Conta também com um 5% das açons

da farmacéutica PharmaMar, que

neste ano de pandemia incrementou

o seu valor em Bolsa e ademais conta

com um património de 322 milhons

na sicav Soandres de Ativos. O setor

imobiliário, através da Rosp Corunna,

é também um negócio em que parti-

cipa Sandra Ortega.

Cousas de família
Umha das características das grandes

fortunas galegas é a da sua continuidade

familiar. As famílias herdam e avançam

com as empresas, os investimentos e os

lucros. Ademais do citado caso da famí-

lia Ortega, outras grandes fortunas vin-

culadas com Galiza acham a sua conti-

nuidade nas suas filhas e filhos.

Assim aconteceu no caso de Manuel

Jove, ex-presidente da imobiliária Fa-

desa que faleceu no ano passado. O ne-

gócio familiar desenvolve-se através do

grupo de investimento Inveravante,

cuja presidência rotativa passárom a

ocupar Manuel Ángel Jove e Felipa

Jove, filho e filha do promotor imobi-

liário. Tanto umha como outro já fa-

ziam parte de cargos de responsabili-

dade nos negócios familiares. Um dos

setores em que o grupo tem vindo a in-

vestir nos últimos anos é no imobiliário

através da sua filiar Avantespacia.

Outro caso de herança familiar é o

relacionado com os negócios de Luis

Fernández Somoza, ex-presidente da

Azkar até que em 2012 vendeu todas

as suas pariticipaçons. O maior veículo

de investimentos deste empresário é

Inversiones Subel. Em 2018 está com-

panhia contava com ativos no valor de

441 milhons de euros e é controlada

pola patrimonial Carteson SL. Em no-

vembro de 2020 o portal Economia Di-

gital informava de que Fernández So-

moza cessava como representante

físico da Carteson SL em favor da sua

filha, Belén Fernández Paradela.

Outra filha de Fernández Somoza,

Isabel Fernández Paradela, é a presi-

denta das sicav Guntín e Currelos de

Inversiones que somam mais de 195

milhons de euros de património.

o auge da PharmaMar
Continuando com a importância da fa-

mília nos grandes negócios, umha das

grandes empresas beneficiadas no úl-

timo ano foi a farmacéutica Pharma-

Mar. Se bem a dia de hoje, a sua liga-

çom com a Galiza quase nom existe,

pois tem a sua sede em Madrid e ven-

deu as filiais com presença no nosso

país, a fortuna do seu presidente José

María Fernández de Sousa-Faro nom

pode desvincular-se da história empre-

sarial do nosso país.

A PharmaMar nasceu em 1986 sendo

umha filial da Zeltia, a empresa farma-

céutica fundada polos irmaos Fernán-

dez López no pós-guerra -responsáveis

também pola fundaçom da Pescanova,

Transfesa e Corporación Noroeste,

umha série de empresas que seriam dis-

tribuídas entre os filhos dos diferentes

matrimónios destes irmaos. A Pharma-

Mar começou a ter sucesso na primeira

década deste século XXI com a comer-

cializaçom de um fármaco anti-tumoral,

o que fijo com que a maioria do valor

da Zeltia a partir de entom corres-

ponde-se às atividades da PharmaMar.

Assim, em 2015 seria a PharmaMar a

que absorvia à Zeltia através de umha

fusom inversa. Também da Zeltia sairia

a atual Zendal, liderada polo empresá-

rio Pedro Fernández Puentes, quem é

vice-presidente da PharmaMar e

A fortuna da Sandra
Ortega atinge os
6.146 milhons de
euros, um 32% mais
do que no ano
passado. Conta com
o 5% das açons da
PharmaMar e tem
um património de
322 milhons na sicav
Soandres de Activos

A família do
empresário Luis
Fernández Somoza,
ex-presidente da
Azkar, soma 195
milhons de euros de
património em duas
sicav e controla
Inversiones Subel

José María Fernández de Sousa-Faro, presidente da Pharma Mar. 

Amancio Ortega
conseguiu umhas
mais-valias de 392
milhons de euros
com a venda do 10%
de Telxius –antiga
filial de Telefónica–
e mantém um 5%
das açons da
energética Enagás
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quem também participou da com-

pra em 2019 da Zelnova, umha filial da

PharmaMar.

Para a PharmaMar o ano 2020 sig-

nificou a saída dos números verme-

lhos em que a multinacional estivo in-

serida nos últimos anos, conseguindo

uns lucros de 137 milhons de euros.

Para além das expetativas que estám a

gerar nos mercados através da experi-

mentaçom com um medicamento para

combater a Covid19, a principal fonte

de lucros da PharmaMar neste ano foi

um contrato multimilionário com a

Jazz Pharmaceuticals para comerciali-

zar nos EUA um medicamento anti-

tumoral. Umha das consequências des-

tes lucros, segundo informou o portal

Economia Digital, foi que a remunera-

çom de Fernández de Sousa-Faro

como presidente da PharmaMar tripli-

cou: de uns 1,73 milhons de euros em

2019 passou a atingir os 4,26 milhons

de euros em 2020. Segundo as estima-

çons da Forbes, a fortuna de José

María Fernández de Sousa-Faro e a

sua mulher Monserrat Andrade De-

trell, que entre ambas as duas contam

com um 11% das açons da Pharma-

Mar, ascenderia em 2020 a uns 325

milhons de euros.

A PharmaMar é também um bom

exemplo de como se estruturam os

apoios e as estratégias das grandes em-

presas para alicerçar o seu cresci-

mento. Por um lado, conta entre os

seus acionistas com grandes fundos de

investimento globais como a Black-

Rock ou Vanguard, que som acionistas

também de outras grandes farmacéu-

ticas protagonistas da carreira pola va-

cina contra a Covid19 como som Pfi-

zer, Moderna ou Johnson&Johnson.

Por outro lado, a PharmaMar conta no

seu conselho de administraçom com

ex-altos cargos da administraçom esta-

tal como Ana Palacio (foi ministra dos

Negócios Estrangeiros no governo de

José María Aznar), Eduardo Serra (foi

ministro da Defesa também durante o

governo Aznar) ou Carlos Solchaga

(foi ministro da Indústria e da Econo-

mia com Felipe González).

Renováveis como negócio
A umha escala menor, este fenómeno

de “portas giratórias” polas que ex-

altos cargos da administraçom passam

a assumir responsabilidades em empre-

sas também está a passar numha das

grandes beneficiadas do atual pulo eó-

lico no nosso país. Trata-se da Greena-

lia da qual é presidente e maior acio-

nista, Manuel García Pardo. Contar na

empresa com contactos no mundo da

política e das finanças parece ser umha

das claves para o sucesso empresarial,

e a Greenalia segue este guiom ten-

tando exibir um ar de galeguidade.

O sucesso de valores da Greenalia

fijo com que Manuel García Pardo

aparecesse também na lista Forbes.

Em 2020 esta publicaçom estimava

que o seu património ascendia a 225

milhons de euros e salientava que a

Greenalia aumentara a sua capitaliza-

çom de 52 milhons de euros em 2017

até mais de 300 milhons em novem-

bro de 2020.

Os contactos com o mundo político,

e nomeadamente com o PPdeG, já

existiam em 2017 quando entrou para

o conselho de administraçom Antonio

Couceiro, o ex-conselheiro da Indús-

tria e do Comércio na época Fraga

que vem de ser nomeado recente-

mente presidente do Real Club De-

portivo da Corunha. Foi também em

2017 que tivo lugar umha alteraçom

legislativa da que a Greenalia benefi-

ciou: a lei de acompanhamento dos or-

çamentos anuais trazia consigo umha

alteraçom ao decreto 149/2008 que

até entom marcava o limite de potên-

cia das centrais de biomassa em

10MW. Após desaparecer essa limita-

çom, a Greenalia pudo efetuar o seu

projeto de central de biomassa de 50

MW no concelho de Curtis. Em feve-

reiro de 2018 a conselharia do Meio

Ambiente, encabeçada naquele mo-

mento por Beatriz Mato, aprovava

Para a PharmaMar
o ano 2020
significou a saída
dos números
vermelhos em que
a multinacional
estivo inserida nos
últimos anos,
conseguindo uns
lucros de 137
milhons de euros

A remuneraçom de
Fernández de Sousa-
Faro como
presidente da
PharmaMar triplicou:
de uns 1,73 milhons
de euros em 2019
passou a atingir os
4,26 milhons de
euros em 2020

Em 2020 a Forbes
estimava que o
património de
Manuel García Pardo
ascendia a 225
milhons de euros
e salientava que a
Greenalia aumentara
a sua capitalizaçom
de 52 milhons 
de euros em 2017
até mais de 300
milhons em
novembro de 2020

Manuel García Pardo, presidente da Greenalia. 



abril de 2021  novas 9

no foco
GRAndes FoRtUnAs / AUGE EÓLICO

a autorizaçom ambiental integrada

dessa central de biomassa.

Beatriz Mato deixaria o seu cargo

em setembro de 2018 e as surpresas

saltariam quando em fevereiro de

2020 os meios anunciavam a contra-

taçom da ex-conselheira como dire-

tora de Desenvolvimento Corporativo

da Greenalia. Segundo as normativas

de incompatibilidades autonómicas,

nengum alto cargo da Junta poderia

entrar a fazer parte, nos dous anos se-

guintes de ter deixado a sua responsa-

bilidade, em empresas relacionadas

com expedientes sobre os quais se di-

tassem resoluçons no exercício do seu

cargo público. A defesa de Mato ba-

seia-se em que ela nom assinou nada

relacionado com a Greenalia, mas as

suas subordinadas, como a Diretora-

Geral da Qualidade Ambiental, Maria

Cruz Ferreira. Quando se deu a co-

nhecer a contrataçom da ex-conse-

lheira pola Greenalia, a organizaçom

ecologista ADEGA denunciava publi-

camente que “durante a etapa de Mato

como conselheira do Meio Ambiente

e até 2019, a Junta autorizou também

5 parques eólicos às distintas filiais de

Greenalia, e concedeu 795.000 euros

em subvençons e 1.000.000 de euros

em empréstimos às empresas do

grupo”. Ademais destas autorizaçons

é necessário indicar que foi nesses

anos que se desenvolvêrom normati-

vas como a Lei de Fomento de Inicia-

tivas Empresariais, a conhecida como

‘Lei Depredaçom’, que abria as portas

para a atual vaga de projetos eólicos

no nosso país.

Em junho do ano passado a Gree-

nalia anunciava umha outra contrata-

çom: a incorporaçom no Conselho de

Administraçom de José María Castel-

lano, quem por 12,4 milhons de euros

adquiriu o 5,18% da companhia atra-

vés do seu veículo de investimento

Nakadama SL. Castellano é umha das

grandes figuras empresariais galegas

das últimas décadas. Foi um dos ideó-

logos dos entramados fiscais do grupo

Inditex durante a época em que foi o

seu vice-presidente. Castellano aban-

donaria a Inditex em 2005, mas o seu

nome voltaria aos meios quando seria

nomeado presidente da NovaCaixa-

Galicia, produto da fusom de Caixa-

Galicia e Caixanova, até a venda desta

entidade à Banesco.

O presidente Manuel García Pardo

detém 85% das açons da Greenalia

através da sociedade Smarttia Spain

SLU. Também cumpre com outro

ponto do guiom dos empresários de

sucesso: o interesse no setor imobiliá-

rio. Através da Smarttia Spain SLU

quer construir um hotel de 100 vagas

na rua San Andrés da cidade da Coru-

nha, pendente de conseguir a licença

municipal. A sua previsom era que es-

tivesse aberto para o Jacobeu 2021.

Os planos da Greenalia só passam

por crescer. Ademais de todos os pro-

jetos eólicos em trámite no nosso país,

para optar aos fundos NextGeneration

esta empresa propom a construçom de

um parque eólico marinho nas costas

galegas de 50 MW. Em relaçom a este

projeto, a sua diretora de Desenvolvi-

mento Corporativo, Beatriz Mato, de-

clarava a necessidade de “simplificar a

burocracia”. A Greenalia já está a pro-

mover vários parques destas caracterís-

ticas nas Ilhas Canárias.

José María Castellano, ex vicepresidente da Inditex, forma parte do acionariado da Greenalia. 

A ex-conselheira de
Meio Ambiente
Beatriz Mato é a
diretora de
Desenvolvimento
Corporativo da
Greenalia

Em junho do ano
passado a Greenalia
anunciava a
incorporaçom de
José María
Castellano, quem
por 12,4 milhons de
euros adquiriu o
5,18% da companhia
através do seu
veículo de
investimento
Nakadama SL
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Por que escolhestes a história
de Pontesa?
Quando rodei A cicatriz branca, sobre as

mulheres que migravam sozinhas e

que centrei em Buenos Aires, fum

comprovando o grande passo que era,

a nível emancipatório, deixar o tra-

balho doméstico, que implica estar fe-

chadas numha casa, e passar a trabal-

har numha fábrica com um salário.

Isto foi o que aconteceu na Argentina

dos anos 50. 

De aqui, pensei que seria interes-

sante fazer algo sobre a minha gera-

çom, concretamente sobre a geraçom

expulsada precisamente do trabalho

industrial com a chamada reconversom

dos anos 80 e 90. E aí fum buscar in-

dícios, vestiários, e dei com a Pontesa. 

E como foi a primeira toma de
contato? 
Primeiro, vim uns cortes de ex-trabal-

hadoras da Pontesa num vídeo feito

pola cooperativa de trabalho cultural

Maos. No vídeo, estas mulheres expli-

cavam um pouco a sua experiência, e

interessei-me em concreto por conhe-

cer umha delas, Nieves Lusquiños –que

finalmente se converteria num dos fios

condutores que enlaça com os outros

fios em Nación–. Mas, num primeiro

momento nom é que falássemos de se

lhes interessava sair ou nom no filme,

senom que eu ia mais bem pensando

que a historia destas mulheres podia

funcionar como unha base informativa

para orientar-me a como focar o filme.  

Depois resultou que, quando falei

pola primeira vez com Nieves, em se-

tembro de 2019, justo esse mês havia

umha vista de um juízo que tinham

pendente as ex-trabalhadoras de Pon-

tesa, cousa que eu ignorava completa-

mente. Entom, assistim a esta primeira

vista nos Julgados do Laboral em Co-

runha e aí fum vendo as mulheres que

havia. E foi ali também onde confor-

mei um pouco o grupo que podia fun-

cionar e que finalmente é o que apa-

rece no filme.

Por que o formato mistura a fic-
çom com o documentário?
Por umha banda, é o que fago eu sem-

pre, por tanto já tinha um certo ades-

tramento. Interessa-me que vejamos a

realidade, o imaginário, a utopia, o de-

sejo... Aquilo para o que quiçá nom

temos força mas polo que sabemos

que temos que seguir pelejando. E, so-

bretudo, o passado, o que nom é visí-

vel, como pode ser a repressom sexista

ou o berro proibido das mulheres.

Todo isso forma parte do real. 

Mas para mim o real só se pode

fazer num formato que tem elementos

que chamamos ficcionais, mas que

bom, podem chamar-se doutra ma-

neira. Habitualmente a este cinema já

se lhe chama ‘Cinema de Nom-fic-

çom’, a nível contemporâneo. Noutras

palavras, eu nom fago senom conti-

nuar –seguramente arriscando mais–

o meu próprio processo de trabalho e

as minhas escolhas formais. Como lhe

dou corpo material ao que fago para

que se veja, porque obviamente, se

nom se vê, quedamos no terreno do

invisível. É um formato que se de-

monstrou ademais que de facto se re-

cebe mui bem por parte do público e

fai que se fixe muito mais a ideia

mesmo naquele que poda entrar pen-

sando que vai ver um documentário

convencional.

No filme jogas a que as imagens
do presente podam ser inter-
cambiáveis com o passado.

M
argarita Ledo Andión
volve à tela com ‘Nación’,
um filme sobre as traba-

lhadoras da fábrica de cerâmica Pontesa –que anos depois do

feche seguem pelejando polos seus salários–, mas também sobre
todas as mulheres galegas de classe obreira. ‘Nación’ é umha pro-
posta cinematográfica que mistura realidade e lirismo para ache-
gar-se de outro modo ao público.

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

“Achei interessante
falar sobre a minha
geraçom, que foi
expulsa do
trabalho industrial”

Margarita
Ledo Andión

diretora de 
‘Nación’

xosé castro

“Em setembro de
2019 assistim à vista
de um juízo que
tinham pendente as
ex-trabalhadoras de
Pontesa nos julgados
da Corunha. Aí fum
conhecendo as
mulheres que havia
e conformando o
grupo que finalmente
aparece no filme”



abril de 2021  novas 11

em movimento

Quiçá porque o problema
segue aí?
Sim, é justo isso. Há essa certa intem-

poralidade no sentido de que o pas-

sado está no presente. E, portanto,

nom queria marcar a nível formal esse

presente. Da mesma maneira, há in-

tençom de passar por varias geraçoms

e por isso está por exemplo a perso-

nagem que interpreta Mónica de Nut,

umha trabalhadora cultural que repre-

senta essa precarizaçom atual.

Chamam a atençom as imagens
de arquivo de mulheres lui-
tando, porque som imagens de
mulheres que normalmente
nom se mostram.
Com certeza, e nelas há mulheres de

todo tipo. Mulheres de muita

idade –que muitas vezes nom se ten-
hem em conta–, outras mais novas...

Para topá-las simplesmente escolmei no

Arquivo Carlos Varela Veiga, que foi o

grande cineasta militante que morreu

de jeito acidental e trágico nos anos 80.

No seu arquivo, essa presença das mul-

heres é intensíssima. E ademais em po-

siçom ativa: son mulheres que tenhem

o megafone, que intervenhem, que

falam, que se confrontam. Isto acontece

também quando vemos os arquivos da

televisom pública, por exemplo, que

tenhem umha riqueza imensa. O que

passa é que há que reutilizá-los e segu-

ramente nunca foram ensinados porque

estavam ainda em bruto, sem editar. E

aí vês também as mulheres defendendo,

fazendo, confrontando e berrando. Di-

zendo o que tenhem que dizer. Aí é

onde entra a autoria: ti escolhes aqueles

materiais que te reforçam e com os que

queres expressar o conteúdo do filme. 

E como foi esta labor de inves-
tigaçom, suponho que enorme,
nom foi?
É complexo na hora de topar o que

queres, porque os materiais estám às

vezes sem classificar. Mas, é muito

mais complexo poder pagá-los. Essa é

a verdadeira dificuldade e o trabalho

pendente. Que arquivos que deveriam

pertencer ao bem público estejam

ainda a comercializar-se.

Outra cousa em que reparei é
que nas imagens as mulheres
trabalham, mas os homens se-
guem presentes em forma de
capatazes, controlando.
Sim, mas isso nom é nem buscado,

simplesmente aparece nas imagens.

No momento em que tu busques ou

nom essa relaçom, aí é quando ime-

diatamente o vês. Outra pessoa que

nom vaia buscando isso, provavel-

mente nom o veja. Mas nom é algo

que seja anedótico, quer dizer, nom

escolhim essas imagens em concreto

porque me interessasse usá-las. Nom.

Na realidade é umha constante nas

imagens que topamos. 

O arquivo ao que te estás a referir é

ademais unha homenagem ao nosso

cinema, para José Gil em concreto e

para o trabalho que fixo no ano 28

para os talheres Alonarte em Vigo. E

também umha homenagem à nossa

história e ao ciclo das mulheres no tra-

balho industrial no S.XX. E isso enlaça

com a folga das conserveiras na fá-

brica de Odosa, que fam um argu-

mento fortíssimo de género sobre o

rol dos seus companheiros masculinos,

que vai completamente à par da posi-

çom da patronal.

Como está a situaçom da luita
das mulheres hoje?
Por umha banda há tercerizaçom do

trabalho das mulheres, no setor servi-

ços é muito mais difícil protestar, às

vezes porque estás muito mais deslo-

calizada. Mas também há protesta, com

certeza. E ademais contra grandes em-

pórios como Inditex. Certo é que as

formas tivérom que mudar, porque

mudou toda a conformaçom do tra-

balho, sobretudo com esta terciariza-

çom. Mas eu nom creio que se rebai-

xasse a consciência, polo menos, da

dependência neste sentido. Há unha

consciência da precarizaçom. Também,

na pandemia, o rol que recaiu sobre as

trabalhadoras e as mulheres de todos

os sectores –sanitário, comércio, cuida-

dos...– foi realmente abismal e nom há
reconhecimento nengum. Esse é um

dos problemas. E é um problema tam-

bém de como manifestá-lo. Por isso

penso que há que buscar outros modos

de intervençom pública para que che-

gue a toda a sociedade e se faga mais

consciente e solidaria. Penso que essa

é a questom.

“Nas imagens
filmadas polo cineasta
militante Carlos
Varela Veiga a
presença das
mulheres é
intensíssima. E
ademais em posiçom
ativa: son mulheres
que tenhem o
megafone, que
intervenhem, que
falam, que se
confrontam”

“Na labor de
investigaçom é
complexo topar
o que queres.
É umha verdadeira
difuculdade que
arquivos que
deveriam pertencer
ao bem público
estejam ainda a
comercializar-se”

Fotograma de ‘Nación’, dirigida por Margarita Ledo. 

“Interessa-me que
vejamos a realidade,
o imaginário, a utopia,
o desejo... E o
passado, o que nom é
visível, como pode ser
a repressom sexista
ou o berro proibido
das mulheres”
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U
m exercício saudável em

certa altura da vida das

pessoas é perguntar-se de

quem somos devedores.

Que restaria de cada um de nós sem as

achegas decisivas que recebemos da fa-

mília, das amizades, das companheiras

de luita e de viagem, da contorna social,

dos nossos mestres formais ou infor-

mais, dos autores que, salvando as dis-

tâncias do tempo, nos fornecérom as

leituras mais marcantes? Provavel-

mente, quase nada, apenas umha som-

bra em que nem sequer íamos reconhe-

cer-nos. Dada a força que tem o mito

liberal da autosuficiência, com ele cons-

truimos a nossa auto-imagem do indi-

víduo que vai somando méritos numha

escala de logros ascendente. No polí-

tico, académico ou laboral, nada se nos

dá, senom que tenazmente o conquis-

tamos com esforço e atitude. “Fazemo-

nos a nós mesmos”, fala o dito de ins-

piraçom norteamericana. Mas esse

fazermo-nos, de ser certo, só é possível

com umha contribuiçom tam enorme e

tam valiosa do comum que o indivíduo

revela-se, finalmente, numha dimensom

mui modesta, tam modesta que chega a

incomodar a nossa fachenda.

Como as pessoas, os movimentos

também podem fazer esse exercício

para entender-se cabalmente. E para tal

tarefa, precisam da memória. Nas duas

últimas décadas, umha entente entre o

movimento popular e a comunidade

historiográfica reconstruiu devagarinho

a Galiza prévia a 1936, analisou a di-

mensom do genocídio posterior e des-

cobriu que sectores do nosso país afian-

çárom o seu domínio de décadas na

brutalidade e no espólio. Podemos

dizer que, graças a essa tarefa recupera-

dora, hoje somos mais dignos, mais sá-

bios e quiçá também um pouco mais

confiantes nas nossas capacidades como

povo. Mas penso que graças a este con-

tributo podemos ser também um bo-

cado mais humildes.

Com as palavras do nosso tempo e os

peculiares formatos políticos que

Memória e humildade
Nas duas últimas
décadas, umha
entente entre o
movimento popular
e a comunidade
historiográfica
reconstruiu
devagarinho a
Galiza prévia a
1936 e analisou
a dimensom do
genocídio posterior

ANTOM SANTOS

Fotografia de um detalhe do livro ‘A guerrilha galega anti-franquista’
editada polas Juntas Galegas pola Amnistia (JUGA).
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adotamos neste século, quem botar

umha olhada atrás dará-se de conta de

que nom nos cabe o orgulho de nen-

gum invento especialmente original.

Muito, muito atrás no tempo, numha

sociedade iletrada, pobre, submetida a

formas de servidume menos subtis e

mais descarnadas que as que hoje co-

nhecemos, gentes do nosso povo pugé-

rom em andamento todo aquilo que

nós, com mais ou menos sucesso, ten-

cionamos ainda fazer realidade. Esten-

dêrom a sindicaçom, figérom esforços

por alfabetizar-se e formar-se dentro ou

fora dos centros educativos estatais;

ideárom e ensaiárom pedagogia galega

e em galego; escrevêrom imprensa sem

terem o título ou a profissom oficial de

jornalistas; pugérom em contacto a Ga-

liza de aquem e além mar para que os

que engrossárom o êxodo económico

puderam contribuir na distância para a

obra que se edificava na Terra; luitárom

por instituiçons nacionais e os mais am-

biciosos mesmo sonhárom e difundí-

rom a ideia dumha República galega;

denunciárom a perversom da dinâmica

democrática baixo as formas do caci-

quismo e a coaçom; como nós ainda fa-

zemos hoje, alguns caminhárom incan-

savelmente os nossos montes, para

inventariar os milhares de tesouros do

passado galego, com a convicçom de

irmos superar assim o persistente des-

prezo polo próprio. Quando fôrom

perseguidos policialmente, e em 1936

ameaçados com o extermínio, socializá-

rom formas de autodefesa, desenvolvê-

rom toda umha infraestrutura de rotas

e de agochos e ativárom umha rede de

cumplicidades populares que salvou

vidas e permitiu mesmo espaços respi-

ráveis nos piores tempos que podemos

recordar.

Um dos motivos informais mais re-

correntes da militância do presente é a

queixa polo pouco nível de compro-

misso. Numha sociedade passiva –di-se

ou pensa-se– só um fato de irredutíveis

mantém vivo o facho do compromisso

coletivo e do sacrifício pola causa. O

laio tem parte de compreensível, por-

que ser parte dumha minoria nom é

nunca doado e, num mundo aliás em

que dependemos de espaços laborais

precários e hostis, é normal sentirmo-

nos tristes e isolados pola indiferença.

Mas, como é mui doado transitar da crí-

tica à genreira e do orgulho à soberbia,

cumpriria lembrar como militavam os

nossos devanceiros: a classe obreira,

após jornadas inacabáveis e atendendo

famílias numerosas; as mulheres, num

sistema que acabava de permitir o seu

direito ao voto; os nacionalistas, num

país sem instituiçons nacionais reconhe-

cidas e em que a expressom pública em

galego era considerada provocaçom ou

rareza; os internacionalistas, expulsados

de país em país polas autoridades e con-

denados a umha vida nómade em de-

fesa da ideia, num apostolado moderno.

Claro que se todas as fasquias da vida

naquele tempo eram mais duras e exi-

gentes, também o seria a participaçom

política, polo que pouco sentido fai

qualquer comparaçom entre nós e os

homes e mulheres dum mundo já desa-

parecido. Se as comparaçons improce-

dentes levam à frustraçom, umha pers-

petiva ampla das cousas fai-nos cientes

da verdadeira dimensom dos nossos

problemas. A nossa militância é relati-

vamente doada se a compararmos com

a que passadas geraçons de luitadores

viviam com tanta devoçom; o nosso ati-

vismo tem no século XXI umha carga

estética e narcisista que era alheia aos

antepassados, educados em formas de

participaçom comunitária e anonimatos

muito estritos. Bom seria que, já que a

nossa natureza mais mole nom pode

equiparar-se à deles, estivéssemos dis-

postos quanto menos a inspirar-nos

com os seus exemplos e reduzir a nossa

autocomiseraçom. Utilizando umha ex-

pressom bem gráfica à que recorria

Paulo Painceiras nestas mesmas pági-

nas, podemos ver mais ao longe, e avan-

çar mais distância, se subirmos nos om-

bros de gigantes.

Que aconteceu com toda aquela obra

coletiva? Sabemo-lo bem e, nestes últi-

mos lustros, com as achegas da historio-

grafia popular e académica, temos ace-

dido a novas perspetivas muito

reveladoras. Aqui aconteceu um geno-

cídio sem precedentes na memória dos

vivos e o seu alcanço e a sua extensom

eram tam difíceis de enxergar por

umha pessoa comprometida na década

de 30, que a incredulidade e a parálise

dominárom parte do campo popular,

inclusive destacados militantes que nom

se imaginavam poder ser vítimas de ta-

manha violência. Contra o que diz a li-

teratura mais simplória da esquerda, nos

processos de perseguiçom massiva do

século XX nom se enfrentam umhas

elites cruéis contra um povo digno e

flagelado, senom que o terror fomenta

umha vasta zona gris de passividade cal-

culada e umha peçonha moral feita de

silêncio envenena geraçons e geraçons.

O que Primo Levi escreveu sobre a ati-

tude quotidiana na Alemanha dos cam-

pos de extermínio pode ilustrar-nos

sobre isto: “quem sabia nom falava,

quem nom sabia nom perguntava,

quem perguntava nom obtinha res-

posta. Deste modo, o cidadao típico

conquistava e defendia a sua ignorân-

cia.” A Galiza, como qualquer outro

país enfrentado a estes horrores, en-

cheu-se destes cidadaos típicos, muitos

deles reconvertidos procedentes da

causa galega ou de ideários progressis-

tas. Na realidade, estes cidadaos típicos

numha experiência extraordinária po-

demos ser qualquer um de nós; assim

temos que vê-lo, superando as nossas

ilusons de grandiosidade e precisa-

mente sabendo que a dignidade, a inte-

gridade, a resistência –o bem, ao cabo–

nom som dons gratuitos que manam

abundantes; mais bem som exemplos

muito estranhos na conduta humana

em situaçons terríveis, que precisam

enorme trabalho e paciência para abro-

lharem. Oxalá os movimentos, grandes

ou pequenos, saibam cultivá-los.

Antom santos é militante independentista e

historiador em contemporánea.

Nos processos de
perseguiçom massiva
do século XX nom se
enfrentam umhas
elites cruéis contra
um povo digno e
flagelado, senom que
o terror fomenta
umha vasta zona gris
de passividade

Insígnia da Sociedade Nazonalista Pondal (1929).
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O
mesmo dia em que era

proclamada a segunda

República espanhola, o

presidente provisório

do governo assinava um decreto de

amnistia para todos os delitos políti-

cos, sociais e de imprensa. Nas mu-

danças de regime, a amnistia é, para

além de uma medida humanitária,

mais uma forma de deslegitimar o re-

gime precedente: quando são esque-

cidas oficialmente as penas impostas

segundo o código penal anterior, está

a ser declarada a injustiça do regime

superado. Por isso, após a morte do

ditador em 1975, certos setores so-

ciais começam a exigir publicamente

no Estado espanhol uma amnistia,

cuja negociação e amplitude conver-

ter-se-á num dos temas principais da

agenda política do momento.

Assim, diversos coletivos iniciam a

mobilização: das organizações políticas

até os presos ditos sociais e os seus fa-

miliares. Para a altura de 1975, as pri-

sões espanholas estavam ateigadas de

militantes antifranquistas, a maioria dos

quais estavam organizados e sujeitos a

uma disciplina orgânica (PCE, CCOO,

ETA, FRAP, entre outras organiza-

ções). Ao parecer, as relações entre pre-

sos políticos e presos comuns não foi

sempre fluída e baseada na confiança

mútua. Para muitos presos políticos, os

presos comuns eram lumpemproleta-

riado. Segundo recolhe Ángel Suárez

(na verdade, pseudónimo de uma

equipa investigadora mais alargada) no

seu Libro blanco sobre las cárceles franquistas

(1976), um grupo de presos de ETA

chegou a escrever: “quer-se que convi-

vamos com os presos comuns [...], in-

troduzir-nos no seu ambiente, com fre-

quência literalmente repugnante, onde

reina a mais completa degradação

moral e onde o mais mínimo critério

ético está ausente”. 

Esta rejeição era partilhada pelo re-

gime, que através da conhecida como

Gandula –a Ley de Vagos y Maleantes,

aprovada em 1933 durante o biénio

Uma história esquecida:
A ‘Coordinadora de Presos en Lucha’
david soto
esculca

Após a morte do
ditador, certos
setores sociais
começam a exigir no
Estado espanhol
uma amnistia, cuja
negociação e
amplitude converter-
se-á num dos temas
principais da agenda
política do momento

Mobilizaçom da COPEL nas prisons.
arquivo coletivo copel
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radical-cedista da segunda República

espanhola–  e da sua continuadora Ley

sobre peligrosidad y rehabilitación social

(1970) costumava encarcerar pessoas

que mantinham comportamentos con-

siderados como antissociais, em parti-

cular pessoas homossexuais e transe-

xuais, mas também todo tipo de

coletivos marginalizados. Esse era, para

a altura, um grupo numeroso dentro da

população carcerária. A Fiscalía espa-

nhola, no seu relatório de 1975 recolhe

que foram emitidas no ano anterior um

total de 2.839 sentenças condenatórias

em aplicação dessa legislação, num mo-

mento em que a população carcerária

abrangia 14.764 pessoas.

Apesar da sua situação, a tomada de

consciência dos presos sociais foi um

facto. Como explica César Lorenzo

em Cárceles en llamas, livro publicado

em 2013 pela editora catalã Virus: “as

ferramentas conceptuais da teoria

anarquista do direito, reforçadas pelas

contribuições dos autores soixante-hui-

tards críticos com as instituições de

controlo social –com Foucault à ca-

beça–, servir-lhes-á para dar forma a

uma interpretação da delinquência

como o produto de um sistema polí-

tico e social –a ditadura franquista e a

sociedade de consumo– injusto e re-

pressivo, que condena amplias capas

da população à miséria, para as recluir

depois dentro das prisões mediante

leis desproporcionalmente severas”.

Essa tomada de consciência verá-se

traduzida em constantes protestos

que, em forma de motins carcerários,

auto-lesões e greves de fome, aumen-

tam durante esses anos. Uns protestos

que vão acontecer em um momento

em que, como têm referido várias e

vários autores, a mobilização social era

considerável: segundo os dados do

Ministério de Trabalho, só em 1976 ti-

veram lugar 1.586 greves, em que par-

ticiparam 3,5 milhões de trabalhado-

res e trabalhadoras; as organizações

políticas também se multiplicavam e

crescia mesmo a violência política.

Em este contexto, nasce em janeiro

de 1977 a Coordinadora de Presos en

Lucha, COPEL, cuja razão de ser era,

primeiramente, reivindicar uma amnis-

tia geral que abrangesse todas as pessoas

presas, com independência da natureza

do seu delito. Em esta luta os militantes

da COPEL ficarão praticamente sós:

nem as organizações políticas antifran-

quistas, nem os poderes públicos foram

sensíveis às suas reivindicações. Apenas

os seus familiares e algum coletivo li-

bertário manteve a solidariedade com a

COPEL em este aspeto. 

Assim se expressava o editorial do

jornal El País de 20 de julho de 1977:

“A COPEL pede amnistia e uma mu-

dança radical no sistema penitenciário.

Ainda que não seja agradável dizê-lo,

é evidente que o paralelismo entre a

amnistia política e uma eventual am-

nistia para delitos sociais e indefensí-

vel. Porque os dois grandes supostos

que contempla a amnistia não se dão,

ou dão-se em grau mínimo, nas con-

denas nascidas da aplicação do Código

Penal ordinário. Por um lado, a amnis-

tia promulgada no passado mês de

julho não faz mais do que projetar

cara atrás os efeitos da ‘despenaliza-

ção’ de condutas tais como a afiliação

a partidos políticos e a propaganda das

suas siglas e dos seus programas”. 

O regime franquista
costumava
encarcerar pessoas
de comportamentos
considerados
antissociais, como
homossexuais,
transexuais e todo
tipo de coletivos
marginalizados que,
na altura, eram um
grupo numeroso
dentro da população
carcerária

Presos reunidos num pátio. 
arquivo coletivo copel
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Depois de negar a oportunidade

de estender à totalidade do âmbito da

“delinquência social” a despenalização

de condutas e a conseguinte amnistia,

e de reduzir essa possibilidade a um

número limitado de delitos como o

adultério, a propaganda de contraceti-

vos e algumas tipologias do aborto, o

editorial continuava da seguinte ma-

neira: “Também não pode ser esten-

dido aos delitos ordinários o segundo

suposto que cobre a amnistia. Trata-se

da amnistia de condutas que conti-

nuam sendo delituosas (como o roubo

ou o homicídio), mas que foram moti-

vadas por circunstâncias políticas agora

inexistentes. No caso de homens que

mataram ou assaltaram bancos durante

a ditadura por razões políticas, pre-

sume-se que a mudança de sistema po-

lítico fez desaparecer o que pudesse

fazê-los reincidir nessa conduta deli-

tuosa. E é evidente que as transforma-

ções políticas não modificam suficien-

temente uma sociedade como para

presumir, em termos gerais, que desa-

pareceram as causas que conduzem a

quebrantar a lei por motivos privados”.

Em segundo lugar, além da amnis-

tia, as reivindicações da COPEL visa-

vam à exigência de modificar o regu-

lamento penitenciário de 1956,

vigente ainda naquele momento his-

tórico. Tratava-se de uma norma di-

tada num momento de abertura do re-

gime, mas que na altura era objeto de

crítica por parte das pessoas presas,

pelo seu autoritarismo, pelos abusos

frequentes, pelo papel primordial que

jogava a igreja católica e pela dureza

da vida nas prisões. Neste ponto, o

seu sucesso foi incontestável: em se-

tembro de 1979 era promulgada a pri-

meira lei orgânica do Estado espa-

nhol, a Lei Orgánica Penitenciaria,

que recolhia uma grande parte das rei-

vindicações da COPEL. 

A história da COPEL é uma história

esquecida e mesmo maltratada pelos

coletivos que reivindicam a memória

democrática. Contudo, qualquer pes-

soa que se considere democrata está

em dívida com os seus militantes e

com os seus sacrifícios.

A COPEL exigia
modificar o
regulamento
penitenciário
vigente, de 1956,
objeto de crítica pelo
autoritarismo, os
abusos frequentes,
o papel da igreja
católica e a dureza
da vida nas prisões

arquivo coletivo copel



O
Parque Natural do Sistema Dunar de Corruvedo

e das Lagoas de Carregal e Vijão situa-se no vér-

tice ocidental da península da Barbança, fazendo

de divisão entre a Ria de Arouça e a Ria de

Muros e Nóia. Constituído por um sistema praia-barreira-lagoa,

tem um areal de mais de 5 km que se divide nas praias da La-

deira e do Vilar, separadas pola desembocadura das marismas

de Carregal. João Aveledo expom as riquezas naturais que se

encontram nos diversos espaços deste Parque. página 18
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A
bril em Corruvedo. Entre as dunas, no

lusco-fusco, os alcaravães (Burhinus oedic-

nemus) são figuras esguias e velozes, per-

feitamente mimetizadas na paisagem

quando se agacham. Na primavera, os alcaravães,

como a maioria das aves, dedicam-se à procriação.

Os seus ninhos são apenas simples buracos escava-

dos na areia. É este o único local de nidificação do

alcaravão na costa galega.

O Parque Natural do Sistema Dunar de Corruvedo

e das Lagoas de Carregal e Vijão situa-se no vértice

ocidental da península da Barbança, fazendo de di-

visão entre a Ria de Arouça e a Ria de Muros e Nóia.

Constituído por um sistema praia-barreira-lagoa, tem

um areal de mais de 5 km que se divide nas praias

da Ladeira e do Vilar, separadas pola desembocadura

das marismas de Carregal. No extremo sul da praia

do Outeiro, continuação da praia do Vilar, encontra-

se a lagoa de água doce de Vijão.

Este espaço protegido acolhe a maior duna móvel

da Galiza, com 1 quilómetro de comprimento e 250

metros de largura. Mas a grande duna de Corruvedo,

denominada popularmente Montes da Areia, é hoje

um pálido reflexo do que outrora foi. Sabemos com

certeza, por fotografias cartográficas de 1956, que a

sua superfície tem minguado consideravelmente nos

últimos anos. Um relatório da Universidade Compos-

telana estimou que, só entre 2008 e 2015, a duna

perdeu quase 400.000 toneladas de areia, dimi-

nuindo a sua altura máxima de 21 metros em 2001

a 18,5 metros em 2015. Os fatores que provocam

esta situação podem ser múltiplos, complexos e não

excludentes entre si. Assinalaram-se, entre outros, as

extrações ilegais de áridos para a construção, que se

realizaram durante décadas. Ou, paradoxalmente, a

própria declaração do Parque Natural em 92, que

atraiu milhares de turistas ávidos de se lançarem

A costa barbançana, dunas e algo mais
joão aveledo A duna de Corruvedo,

de 1 quilómetro de
cumprimento e 250
metros de largura, é
hoje um pálido reflexo
do que outrora foi

A GALIZA NATURAL /
Duna de Corruvedo.
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mentos megalíticos tumulares mais representativos.

Mas o Sítio de Importância Comunitária do Sis-

tema Húmido de Corruvedo estende-se além do

parque, abrangendo todo o trecho de costa que vai

da Ponta do Castro (Baronha) ao Cabo Falcoeiro e

os ilhéus da boca da ria de Arouça até ao arquipé-

lago de Sálvora. Destarte, fazem parte do SIC mais

duas lagoas, a de Junho e a de S. Pedro de Muro,

separadas do mar por um cordão dunar e um

imenso areal. Nesta área encontramos raridades para

a Península Ibérica, como a alga Nitella gracilis, citada

na lagoa de Muro, ou endemismos como Iberodes lit-

toralis subsp. gallaecica, uma planta própria das dunas e

praias da costa ocidental galega, aparentemente ex-

tinta já em Corruvedo.

Muitas lagoas costeiras galegas, como as de Vijão

e Junho, estão agora ameaçadas de degradação por

um fenómeno natural, que tem a sua origem na

perda das práticas agropecuárias tradicionais. A pro-

liferação de caniços (Phragmites australis), espadanas

(Typha latifolia) e diferentes espécies de juncos, unida

ao avanço de amieiros (Alnus glutinosa) e salgueiros

(Salix atrocinerea), leva à diminuição da superfície de

águas livres, num processo progressivo que finali-

zará com a completa colmatação lagunar. A reintro-

dução de grandes herbívoros domésticos, como

vacas e cavalos, tem sido ensaiada com sucesso nou-

tras latitudes na recuperação deste tipo de habitats.

A questão não é pacífica, deixamos evoluir livre-

mente uma natureza, previamente modelada polo

ser humano, ou tentamos ações de restauro? Sabe-

mos que o novo Plano Reitor de Uso e Gestão do

Parque Natural de Corruvedo vai na linha da res-

tauração ativa. Amém!

do alto desta duna monumental. Porém nas últi-

mas décadas a severidade das restrições aumentou e,

apesar deste maior grau de proteção, o tamanho da

duna tem continuado a diminuir, existindo evidên-

cias de que os sedimentos de areia se estão a espalhar

para o norte. Os especialistas apontaram para outras

possíveis causas, como uma redução dos sedimentos

aluviais nas rias, devido à construção de barragens,

ou mesmo fenómenos naturais, como variações no

regime de ventos... Ai! Por vezes esquecemos que os

ecossistemas são entidades dinâmicas e não os cená-

rios imutáveis que idealizamos.

Como apontámos, este parque natural, dalgo

menos de mil hectares, não se limita apenas a um

sistema dunar, contando também com duas zonas

húmidas de grande relevância polos seus valores na-

turais, Carregal e Vijão. Assim, Corruvedo foi in-

cluído na Convenção de Ramsar sobre as Zonas Hú-

midas de Importância Internacional e catalogado

como Sítio de Importância Comunitária (SIC) da

Rede Natura 2000 e Zona de Proteção Especial

para as aves (ZPE), tendo-se registado mais de 200

espécies, das quais cerca de 70 nidificam.

Durante o inverno, Carregal e Vijão enchem-se de

milhares de aves aquáticas invernantes como patos,

gaivotas e limícolas. As marismas de Carregal, que

têm o seu prolongamento na lagoa de águas salgadas

de Artes, acumulam grandes concentrações de gaivo-

tas e limícolas. Em Vijão, aninham um bom número

de espécies, entre as quais destaca o tartaranhão-dos-

pauis (Circus aeruginosus), uma ave de rapina, própria

de terrenos pantanosos, que tem aqui um dos seus

escassíssimos pontos de nidificação na Galiza. 

Não é menor a diversidade da herpetofauna. Con-

tando o parque com 10 espécies de anfíbios e 14 de

répteis. Sobressai o sapo-de-unha-negra (Pelobates cul-

tripes), anuro restrito às regiões galegas mais cálidas,

e o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), um

sapo-concho em perigo de extinção reintroduzido

na poça de Olveira.

Do ponto de vista botânico, têm-se descrito arredor

de 250 espécies vegetais, ainda que novos inventários

em que se está trabalhar indicam que o número de

táxones de plantas vasculares poderia ser muito su-

perior, destacando as plantas psamófilas, próprias das

dunas, como Alyssum gallaecicum, um endemismo do

litoral galego cada vez mais raro, e as plantas higró-

filas que habitam as zonas húmidas do parque natu-

ral, como o ameaçado junco Schoenoplectus pungens.

Para além deste património natural, não podemos

esquecer que na região existe um importante patri-

mónio histórico, com restos arqueológicos como os

castros do Porto de Baixo e do Taúme, o petróglifo

da Pedra das Cabras e, designadamente, a ‘Pedra do

Mouro’ ou dólmen de Ajeitos, um dos nossos monu-

Durante o inverno,
Carregal e Vijão
enchem-se de milhares
de aves aquáticas
invernantes como
patos, gaivotas e
limícolas. As marismas
de Carregal, que têm o
seu prolongamento na
lagoa de águas
salgadas de Artes,
acumulam grandes
concentrações de
gaivotas e limícolas

Dunas e saída a o mar da lagoa de Vijão.
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Em lembrança de Elvira Varela Bao, mestra gratuita e
ponte de memórias.

U
ma das miragens que nos deixou a tra-

dição quebrada do galeguismo é a das

Irmandades da Fala (IF) como cenácu-

los de intelectuais, artistas e académi-

cos, alguns já ativos no regionalismo do século XIX.

Porém, a que se desprende das memórias e das fo-

tografias fala de ativistas, gente nova que se reunia

e fazia tertúlia, excursionismo, teatro, música, que

compartilhava livros e conhecimentos, que tinha um

jornal reivindicativo e participava em protestos po-

líticos, sociais e nacionais.

Na da Crunha destaca a quantidade de mulheres

nessa vida associativa. Protagonistas que vão saindo

à luz graças ao trabalho pioneiro de tantas ativistas

contemporâneas e pelas que podemos considerar

que houve uma incorporação numerosa de mulhe-

res à IF em 1917. Graças à campanha de abril e

maio para angariar fundos e fabricar o estandarte

conhecemos os nomes das assinantes (vid Marco Ir-

mandiñas, p. 63).

Isto parece ter provocado uma mudança. O regu-

lamento da Sociedade Os Amigos Da Fala Gallega

(24/6/1916) não menciona uma única vez a palavra

“Muller”. Mas, na Modificação do Regulamento

(12/6/18) “Os AmigOs da Fala” passam a ser “Ir-

mandade da Fala”:

ARTICULO -VIII- Pueden ser socios de esta sociedad todos

los gallegos -hombres y mujeres- mayores de 16 años y todos

aquellos que sin serlo de nacimiento lo sean de corazón. […]

Las mujeres que ingresen en esta sociedad constituirán una sec-

ción femenina que se regirá por si misma nombrando de entre

sus miembros una directiva igual a la de la Irmandade si bien

el presidente de esta será común a ambas.[…]

ARTICULO -IX- En donde no exista una Irmandade da

Fala pueden crearla las mujeres y ella tendrá la misma auto-

ridad que si estuviera constituida por hombres.

No regulamento de 1932, na IF como secção do

PG:

Artículo 3º- Podrán ingresar como socios todos los gallegos

mayores de 16 años hombres y mujeres o avecinados en la de-

marcación respectiva que lo soliciten, siempre que se comprome-

tan a defender integramente el programa del partido y se so-

metan a los preceptos de este Reglamento y firmen la ficha de

filiación del Partido Galeguista.

A. Villar Ponte defenderá “El sufragio femenino”

(LVG 13-1-1918). No manifesto ‘Aos Galegos resi-

dentes nas Américas’ (assinado “Por todal-as Irmanda-

des de Galicia, A Diretiva da Crunha Xulio de 1918”) in-

dica nos seus ‘Fins’:

6º Um amplio espíritu feminista, faguendo Irmandades femi-

ninas, por entender que a muller en Galicia debe têr mais di-

reitos que os qu’as leises oxe lles conceden.

No Manifesto de Lugo, entre os ‘Problemas cons-

tituentes’:

2º. Autonomia municipal, distinguindo o municipio aldean

do vilego, axeitándose o Concello aldean sóbor da base do

reconocimento da persoalidade xurídica das parroquias, que

terán as súas Xuntas, elexidas antr-os cabezas de familia,

(petrucios) homes ou mulleres, pra termaren dos seus bés pri-

vativos.

Na Irmandade da
Crunha destaca a
quantidade de mulheres
na vida associativa.
rotagonistas que vão
saindo à luz graças ao
trabalho pioneiro de
tantas ativistas
contemporâneas 

Da subversão cultural
como forma de ativismo
nacional e protesto
político social:
A Irmandade da Fala da
Crunha (1916-1923) (III)
ernesto v. souza



novas da galiza
abril de 2021

página 21

ronseis

r

A resposta talvez é que ao abrigo legal da IF cons-

tituem uma organização própria: 

o derradeiro domingo houbo xunta xeneral da “Irmandade

Femenina” da Cruña que conta con mais de dous centos

d’axuntadas. Con fondonísimo entusiasmo elixeuse a seguinte

direitiva: Conselleira, Dª Josefa Vázquez; segredaria Dª El-

vira Brabo(sic); vicesegredaria Dª Teresa Chao; contadora

Dª María Balboa; tesoureira, Ermita López; vocás doña

Micaela Chao, Dª Rosa Martínez, doña Avelina Fernán-

dez, Dª Teresa Fernández, doña María Miramontes, Dª

Genoveva Casal y Dª Avelina Sardina. Ista importantísima

seición feminina vense orgaizando por grupos e distritos. E

unha cousa exemprar, que honra a Galicia, ás mulleres ga-

legas e que debe ser imitada. (ANT, 23-12-1918, ‘Novas

da causa’).

O peso das galeguistas no sufragismo da Crunha,

nas Associações de mulheres republicanas, seria

forte. Pelo momento conhecemos as margens: bio-

grafias parciais, dados dos quais emerge uma con-

fluência entre uma elite intelectual e de classe (mes-

tras, artistas, famílias da burguesia comercial, depois

jornalistas, taquígrafas) e a vanguarda social (costu-

reiras, telefonistas, tendeiras, cozinheiras, pequena

industria, empregadas de serviço, operárias). O ma-

gistério moderno das Maria Barbeito, Jacinta Landa,

Lopez Jean, Elvira Bao, (e as mestras saídas da Es-

cola Normal de Magistério); os espaços de reunião

artística com saída profissional na classe média, a

música, a pintura e teatro (as irmãs Chao, Maria Bal-

boa, Concha González); as iniciativas de formação

profissionais, gremiais, sindicais (Maria Miramontes,

Genoveva, Casal, Josefa González).

Mulheres “muy siglo XX”, incorporadas ao mundo

laboral, que irrompem, com debate, nos espaços so-

ciais, formativos e associativos (por fora da igreja e

a Caridade que –nas classes altas– limitara as gera-

ções anteriores). Os feminismos laicistas, republica-

nos e librepensadores anteriores reorientam-se para

posturas abertamente sufragistas e de reivindicação

laboral e de direitos.

A manifestação definitiva deste feminismo coalha

no Manifesto “Habla la mujer galega: respuesta a un Ma-

nifiesto”, contra o Manifesto fundacional da ANME

Asociación Nacional de Mujeres españolas, de ja-

neiro de 1919. O manifesto é fulcral porque destaca

que as mulheres na IF eram já um grupo organi-

zado; estavam ao dia do que em sufragismo se fazia

e queriam marcar uma Posição Nacional galega.

(Marco: Irmandiñas, p. 40 e ss.).

Como primeiro dos ‘Problemas Políticos’ (III. 1):

1º. Igoaldade de dereitos pr-a muller.

E em ‘Cuestiós Xurídicas’ (V.3):

4ª. Igoaldade de dereitos da muller casada pol-o menos no caso

de emigrazón do marido. 

Os direitos que reclamam são representação, voto e

a igualdade jurídica (emancipação, propriedade) dé-

cadas antes de que na Espanha tenham qualquer re-

conhecimento. Mas a ausência de assinaturas femini-

nas na fundação e nos manifestos é notória. Por que

se integram nesse clube de senhores em 1917 tantas,

independentes, com discurso e reivindicações? 

O peso das galeguistas
no sufragismo da
Crunha, nas
associações de
mulheres republicanas,
seria forte. Pelo
momento conhecemos
as margens: biografias
parciais, dados dos
quais emerge uma
confluência entre uma
elite intelectual e de
classe e a vanguarda
social

Excursão das Irmandades da Fala da Corunha (1919).
arquivo familiar varela bao
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U
m dos mitos mais repetidos sobre o

plurilinguismo na nossa sociedade é

aquele que afirma que ‘as línguas estão

para se entender’. O axioma, evidente-

mente, não é inocente, como demostra o seu uso re-

corrente para conseguir que uma falante dum

idioma menorizado mude para o da sua interlocu-

tora, por ser esta a ‘língua comum’ entre ambas que

permite ‘entender-se’. Contudo, às vezes pode resul-

tar difícil combater a sua suposta lógica: se as línguas

não estão para se entender, para quê então?

Para começar, a frase parte duma suposição falsa:

a de que o uso de línguas diferentes impede o en-

tendimento. Nunca na história a diversidade linguís-

tica impossibilitou um intercámbio entre grupos hu-

manos. As marinheiras euskaldunas e as índias

algonquinas criárom um pidgin para comerciarem, e

centos de línguas não impedírom que o arabófono

Ibn Battuta viajasse no século XIV por boa parte do

mundo conhecido, da Guiné à China. Como vai im-

pedir daquela o valenciano que uma falante de cas-

telhano saiba que pedir numa esplanada em Gandia?

Além disso, é importante destacar que a função

das línguas não é entender-se, senão comunicar-se,

e o entendimento nem sempre é um objetivo da co-

municação. A latina que responde “No hablo tu

idioma” ao polícia estadunidense ou a nativa que se

nega a usar a língua da turista que busca uma indi-

cação estão certamente a comunicar algo. E a sua

mensagem não seria tão forte se não buscassem não

serem compreendidas. 

Na realidade, qualquer língua é suscetível de pro-

vocar, voluntariamente ou não, a falta de entendi-

mento. O léxico duma determinada profissão, as

falas juvenis ou os códigos pessoais identificam gru-

pos humanos ao tempo que os separam do resto,

provocando por força a incompreensão. Mesmo o

orgulho da fala própria se construe sobre aquelas

palavras que cremos não compartidas com outras

pessoas: nacho, jato, quel, truta, patatilhas, piru...

Mas existem umas variedades linguísticas cuja prin-

cipal finalidade é precisamente a de não serem enten-

didas. Os criptoletos são falas secretas desenvolvidas

por coletivos humanos para evitar que as pessoas

alheias ao grupo (muito especialmente as autoridades)

entendam as conversas. Não são línguas totalmente

independentes, senão que usam a fala da comunidade

para “retorcer” o seu léxico e a sua gramática. Gírias

como o verbo dos arguinas, a lafrada, o lapizarro ou

o baralhete volvêrom incompreensível o galego de

canteiras, alvanéis, cesteiras ou afiadoras.

Alguns termos das gírias passárom mesmo à língua

geral das zonas onde se falavam, mas a medida que a

necessidade de ocultar as conversas destes coletivos

foi minguando, muitas destas falas secretas fôrom per-

dendo a sua razão de ser e ficando como curiosidades

linguísticas ou elementos identitários. A sua existência,

porém, lembra-nos que não sermos entendidas pode

ser também um dos valores que nos outorgue uma lín-

gua. E melhor ainda se a patega não interva frós.

Línguas para não se entender
LÍnGUAs /

iván cuevas
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CoMPosteLA/
o PICheL
Santa Clara

CAsA de sAR
Curros Enríquez

vIGo/
dIstRIto 09
Coia

FAIsCA 
Calvario
A RevoLtA do beRbÊs
Rua Real

oURense/
Cso A KAsA neGRA 
Perdigom

A GALLeIRA 
Praça Sam Cosme

sALzedA de CAseLAs/
o MAtAdoIRo
Senda do rio Landres

RIbeIRA/
CsA o FeRvedoIRo 
Rua Mendes Nunes

LUGo/
Cs MAdIA LevA
Serra dos Ancares

Cs vAGALUMe
Rua das Nóreas

A CoRUnhA/
Cs A CoMUnA 
Doutor Ferrant

Cs GoMes GAIoso
Marconi

Ateneo LIbeRtÁRIo
Xosé tARRIo
Gil Vicente

FeRRoL/
Cs ARtÁbRIA
Trav. Batalhons

Ateneo FeRRoLAn 
Magdalena

nARoM/
Cs A RevoLtA de 
tRAsAnCos 
Alcalde Quintanilla

ALhARIz/
CsA CAMbALhotA
Caminho do Castelo

A GUARdA/
o FUsCALho
Frente a Atalaia

Ponte d'eUMe/
Ls do CoLeCtIvo 
teRRA
Boa Vista

CsoA A CAsA dA 
estACIon
Avda. Ferrol

bUReLA/
Cs XebRA
Leandro Curcuny

Ponte vedRA/
LICeo MUtAnte
Rosalia de Castro

CAnGAs/
A tIRAdoURA
Reboredo

CAstRoveRde/
A ChAve dAs noCes
Sam Juliam de Pereiramá

sÁRRIA/
bURIL
Travessia da Rua Nova

CentRosoCIAIs



Por que o formato de livro-cd e com que
objetivo nasce esta grande empresa?
Durante a pandemia, ao termos que trabalhar num

formato mais pequeno, deu tempo para refletir

sobre como levar a cabo um projeto que compilasse

colaborações de artistas, que já nos tinham ajudado

com os seus diferentes tipos de música, durante estes

sete anos de travessia, a definir a alma artística da

Arca. Assim ficará o espírito em forma de matéria.

A Límia e a lagoa da Antela são os elemen-
tos fundamentais de ‘Oceanoe: Travessia
polo mar das Antelas'. Até que ponto
jogam a música e a arte um papel funda-
mental na hora de visibilizar este patrimó-
nio e por que é vital a existência de luga-
res coma 'A arca'?
É uma nova maneira de fazer visível o património

da nossa comarca, já que através da gravação dos vi-

deoclipes nos locais escolhidos dão-se a conhecer es-

paços que só as de cá conhecemos, e nem sempre;

e, através do Caderno de Bitácora da viagem da Arca

polo mar das Antelas, estas localizações passam a ser

protagonistas duma navegação mítica pola Límia.

A Arca é um espaço de encontro entre gerações

diversas; pessoas de cá e de lá que exploram ideias,

artistas e espetadoras, que se calhar passem a serem

artistas; produtoras e compradoras, que também, se

calhar passem a desenvolverem um projeto próprio.

Afinal de contas, é um espaço de convívio de pes-

soas, ideias, projetos e vidas. Há que vir para sentir.

Música, gastronomia de pro-
ximidade, arte, literatura, au-
diovisual... e todo sem sair de
uma aldeia de 800 habitantes.
Como valoras os sete anos de
atividade da Arca?
Cá estamos! A valoração final é po-

sitiva: permitiu-nos desenvolver a

nossa ânsia de fazer da aldeia um

centro do mundo cultural galego.

Também não vamos dizer que não exige muito es-

forço e que economicamente, por momentos, con-

some mais do que dá. É uma questão de escolha: se

a pessoa que está a gerir o local gosta tanto do que

faz que prefere continuar para frente com o projeto,

apesar dos sacrifícios que lhe supõe ou, passado um

tempo, fica desiludida com a quantidade imensa de

trabalho e a falta de segurança económica. No meu

caso, fica claro qual é a opção eleita.

Qual o futuro do projeto e quais as neces-
sidades para continuar adiante nestes
tempos difíceis?
A navegar! Depois das voltas deste ano observamos

que os concertos podem funcionar de outro jeito,

com reservas prévias que garantam um público e

um dinheiro fixo. Desde junho de 2020 estamos a

organizar refeições-concerto ou refeições-contos

com grande sucesso, com o qual a Arca não sofreu

tanto como tínhamos previsto no início do estado

de emergência. Outra estratégia, levada a cabo nos

meses de janeiro e fevereiro, foi a de servir comida

para levar. Nessa altura foi quando reparamos na

rede de pessoas que apoia a Arca, fundamental para

a manutenção da nave. Durante os piores meses

foram estas pessoas a tripulação que manteve o

rumo da nau e não nos deixou afundar. A pandemia

ajudou-nos a compreender como gerir melhor o

local, as atividades e as nossas vidas. Se toda a malta

que nos ajudou nos piores momentos, continua a

apoiar, o futuro do projeto está assegurado.

‘Oceanoe: Travessia polo
mar das Antelas' é o pro-
jeto que, desde A Arca da

Noe impulsa Noemi Vázquez, junto a uma equipa que deu
um passo adiante em tempos difíceis para a cultura. O re-
sultado, um livro-cd que combina literatura e música, com
um relato que passa polo imaginário 'mar' das Antelas e
as vozes de mais de 50 músicas de reconhecido prestígio
no panorama musical galego e peninsular. A campanha,
já disponível em 'Verkami', chama agora polas marinhei-
ras para "vogar".

U
ltimamente vejo nos perfis dal-

guns docentes como eu isso de

que trabalham “nas trincheiras

do ensino público”. Com-

preendo o sentimento, mas nom gosto da

metáfora bélica, sobretudo porque dá umha

pátina de heroicidade que, como servidores

públicos, coido que nom devemos ter.

Defendemos o ensino público, mas nom

é isso o que fam todas as pessoas que de-

fendem a justiça social? Seria impensável

que nas manifestaçons a favor do sistema

público de saúde só saíssem à rua profissio-

nais da saúde, enquanto a vizinhança olha

cara a outro lado.

Como acontece com o sistema público de

saúde, o ensino público tem eivas estrutu-

rais e outras muitas derivadas das políticas

privatizadoras neoliberais: cortes, aumento

de ratios, feche de grupos, perda de auto-

nomia, hiperburocratizaçom… Como acon-

tece com o sistema público de saúde, estes

ataques deveriam ser motivo avondo para

nos unirmos na sua defesa inequívoca. Nem

as bolsas de Amancio Ortega, nem as quotas

de diversidade nas empresas: a escola pú-

blica é a única ferramenta social que pode

reduzir de facto a desigualdade, porque tem

capacidade para atender toda a populaçom

independentemente da renda, origem, etnia

ou capacidades, tem mecanismos redistribu-

tivos para sufragar inscriçom, transporte, co-

medor e material, e coordena-se com os ser-

viços sociais e assistenciais para procurar o

bem-estar e a proteçom das crianças fora do

horário escolar. Para elas é, ademais, o lugar

onde vam conhecer um mundo que nom

sempre se parece com o da contorna fami-

liar e vicinal, e onde vam sugir conflitos que

nom sempre vam resolver facilmente, e isso

vai definir a sua capacidade de interpretar

e melhorar o mundo.

Por isso, contra a falsa disjuntiva que nos

pede escolher entre um ensino público ou

um ensino para “as nossas crianças”, cumpre

recordar que todas as crianças som as nossas

crianças e que nesta trincheira, na do bem

comum, sim que devemos militar todas.

199

noemi 
vázquez
da Arca da Noe
(Vilar de Santos)

trincheiras
Patricia A. Janeiro

“Figemos da aldeia
um centro da cultura galega”
alba moledo
conselho@novas.gal

miguel auria


