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Operaçom Lusista
chega à Audiência Nacional

Umha banca que
abandona o país
8-11

No último decénio a Galiza perdeu praticamente
a metade das sucursais bancárias. A atual
reestruturaçom do setor está a deixar sem
serviços à populaçom, a precarizar os postos de
trabalho e a intensiﬁcar a digitalizaçom de todo
tipo de interaçons. O encerramento de agências
está a ser especialmente danoso no rural, onde
pode provocar um sério impato económico.
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Adiado julgamento contra
o ativista Chema Naia
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AGAL analisa a situaçom
do reintegracionismo no
seu 40 aniversário

A Associaçom Galega da Língua (AGAL) celebrava o passado 19 de
Dezembro uma jornada com motivo do seu 40 aniversário. A AGAL
constituiu-se em 1981 para promover a língua e a cultura da Galiza,
através de uma planificação de caráter reintegracionista. Quarenta
anos depois, falamos com o seu atual presidente, Eduardo S. Maragoto, para avaliar este período e em particular, os desafios e complexidades do reintegracionismo contemporâneo; a proposta do binormativismo, cismas, desentendimentos… e ainda, o futuro.
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o rural defende-se

C

omo se poderám definir os nossos
tempos quando as mobilizaçons contra a banca, guia do capitalismo, som
precisamente para exigir o seu serviço? Este é o paradoxo que está a acontecer em
diferentes vilas e concelhos com pouca populaçom, onde as antigas caixas de aforros, agora bancos, venhem avançando num processo de progressiva digitalizaçom e poupança de trabalhadoras e
oficinas. E é difícil fugir da necessidade deste serviço: qualquer trabalho convencional exige ter
umha conta bancária.
Para as entidades bancárias que maximizam os
seus lucros já nom é de interesse a clientela que
só quer um lugar onde depositar pequenos aforros ou receber umha nómina. Fecham oficinas, incrementam
comissons, obrigam a percorrer quilómetros para o atendimento em pessoa e oferecem a banca eletrónica como alternativas para zonas com má conexom a internet ou para usuárias sem conhecimentos informáticos. Todo isto som
exemplos esclarecedores do que acontece quando ficam em
maos privadas os serviços à cidadania.
Onde estám as instituiçons que deveram enfrentar a usura
para poder manter o acesso ao dinheiro da vizinhança numhas condiçons dignas? O rural precisa de serviços para poder
fazer desejável e até viável a vida nele.
Som muitos os desafios que sobrevoam como abutres as
terras vizosas do nosso país. A sua estratégia é dificultar a
vida no rural até o ponto de desincentivar a permanência
nele, fomentar a emigraçom das geraçons mais novas, projetar as expectativas de futuro em cidades e assim fazer mais
singela a rapinar dos recursos sem oposiçons nem hostilidades. Com certeza, a dispersom populacional do nosso país

tem sido umha ferramenta estratégica para a defesa da terra
e a sustentabilidade. Defende-se a terra porque está habitada.
Porque a terra somos nós. Mas a lógica neoliberal mantém
os seus ataques, joga ao desgaste e ao desânimo: assim continuam a fechar pequenas explotaçons agrárias e gadeiras
porque os preços marcam-se desde acima, sendo apenas suportáveis por macroexploraçons, procurando a concretraçom
da propriedade em poucas maos. Eliminam-se transportes
públicos: eis a celebraçom polo AVE entre Ourense e Madri,
enquanto nom há articulaçom territorial nenhuma no país.
O simbolismo é terrível: umha linha rápida para ir servir fora
força de trabalho na metrópole, enquanto se deixa atrás um
país de terreno fértil e recursos a esgalha. Mas ferrado a ferrado, tratorada a tratorada, este povo porfia na resistência.
Contra todo prognóstico e contra toda a contruçom simbólica que quigérom fazer sobre nós, de docilidade e mansedume, o povo galego encorna contra o que pretende levar o
vinho sem apanhar as uvas.

Em resposta à agressom fascista
contra o CS Revolta

N

o pasado sábado, dia 18 de
dezembro, um grupo de fascistas atacou o Centro Social
Revolta, arrincando a bandeira da pátria da porta e saindo às carreiras.Ao
tentar, por parte de um sócio do centro social, recuperar a bandeira, estas
ratas fascistas agredírom de um
modo covarde o nosso companheiro.

O

pessoal da Revolta nom queremos que fique nenhumha
agressom sem resposta, portanto, nom vamos calar, nom nos as-

sustaremos, nom vamos dar nem um
passo atrás, porque o fascismo combate-se nas ruas, combate-se no diaa-dia.

E

hoje estamos aqui para dizerlhes que Vigo é antifascista, que
as ruas da nossa cidade sempre
serám nossas.Contra o fascismo, nem
um passo atrás!
CS A Revolta do Berbês /
Vigo, 26 de Dezembro de 2021

Nom queremos que
nengumha
agressom fique sem
resposta, portanto,
nom vamos calar,
nom nos
assustaremos, nom
vamos dar nem um
passo atrás
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Para umha memória insubmissa

A

morte de Ramiro Paz neste
mês de dezembro, surpreendia toda umha comunidade que tinha partilhado
com ele luitas e festas pola insubmissom. Umha comunidade ampla, heterogénea, que ajudou a construir o que
posteriormente seria estudado como
um novo ciclo de luitas a nível internacional. Umha mudança de paradigma
no enfrentamento dos conflitos políticos caraterizada nom apenas por umha
maior complexidade do inimigo a combater, a cada dia mais difuso mas muito
agressivo, senom polas práticas e açons
diversas que as novas geraçons despregavam para lhe fazer frente e para
construir, ao mesmo tempo e com
enorme dificuldade, umha estratégia
válida para o conjunto dos nossos movimentos sociais.

XIAN NAIA

Ramiro foi companheiro para
aquela geraçom de 70 que sofrêrom a
legalidade estatal que os obrigava ao
serviço militar. Mas também, algumhas das geraçons que chegamos depois, tivemos o antimilitarismo como
exemplo de quem antes figera esforços por deixar os nossos bairros e aldeias um pouco melhores, um pouco
mais justos. E contodo, o movimento
da insubmissom está ainda por se reconhecer na Galiza. Num artigo no
NOVAS DA GALIZA 152, Paulo Painceiras lembrava que entre os anos 1985
e 2000, 60.000 jovens galegos aderírom à objeçom, umha cifra apenas superada no resto do Estado por Navarra. Nesses últimos anos de conflito
é encarcerado Ramiro junto com Elias
Rozas. A inovaçom militante que estes
jovens introduzem no campo de luita

Se ainda carecemos
de narrativas próprias
da história dos
nossos movimentos
de base mais críticos
é principalmente
porque ainda nom
fomos capazes de
elaborá-las
é a da ‘insubmissom nos quarteis’. Relativamente esgotada a via da negaçom
inicial à ‘mili’, a nova tática consistia
em apresentar-se para desertar umha
vez dentro. Juízo e encerro corriam
logo por conta do exército, o que
acrescentava as possibilidades de
maus-tratos e ameaças fascistas como

as que sofrêrom na prisom militar de
Alcalá de Henares em 1997. Nom
fôrom os únicos, outros viriam depois.
Qualquer das táticas servia, da mais
contundentes às mais esquivas como
as prestaçons substitutórias ou a ampla
diversidade de rebuscadas inutilidades
para desenvolver o serviço militar.
Se ainda carecemos de narrativas
próprias da história dos nossos movimentos de base mais críticos, e portanto de certa memória coletiva que
ligue umhas e outras desputas ao
longo destas décadas, que teça um fio
condutor em chave emancipatória e
de futuro, é principalmente porque
ainda nom fomos capazes de elaborálas. Nom é tarefa miúda. Afeitas a incorporarmos épicas com a centralidade do nacionalitário, as lógicas dos
movimentos sociais da contemporaneidade nom calham sempre bem nalgumhas das formas que lhe impomos.
A própria constituiçom dos movimentos com ciclos de altos e baixos, a sua
efervescência, ou a desconexom aparente entre eles dificulta a elaboraçom
dumha estratégia clara, em favor da
qual devamos seguir hoje a trabalhar.
A luita marcadamente libertária do
antimilitarismo contou com amplo
apoio popular organizado na Assembleia Nacional de Objeçom de Consciência (ANOC) ou no Movimento de
Objeçom de Consciência (MOC), com
dúzias de pequenas assembleias, assim
como desenvolveu umha potente estratégia cultural que acompanhasse o
conflito. Umha estratégia que seguimos a ensaiar hoje, em processos repressivos, em forma de revistas, manifestaçons, concertos, charlas, pintadas.
E quanto bem nos viria termos o
nosso mapa dos movimentos críticos.

Xian Naia é investigador em literatura e movimentos sociais.
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Oxalá algum dia se
comece a valorar o
genocídio começado
há 529 anos e que
ainda continua hoje
com mais de 22.941
assassinatos de
pessoas negras e
racializadas no
Mediterrâneo

Vómito de corpo colonizado

N

om sei nem como começar. Para escrever o que
sinto preciso dar um
nome: raiva, dor, impotência. Com certeza isto nom vai ser
um artigo para que as cosmovisons de
cis-homem branco de esquerdas me
entenda. Tampouco o necessito.
O que escrevo aqui, fago-o porque
estou cansa da vossa leria. A dos mais
“valentes” porque acham que tenhem
o conhecimento necessário para a sua
predicaçom indiscutível, a sua predicaçom branca.
Marx era um cis-homem branco europeu.
Seica nom lembras que os teus ancestros faziam parte da Santa Inquisiçom? Quem eram os donos das plantaçons
onde
se
escravizava,
assassinava, violava pessoas pretas e
indígenas?
E dirás-me que os teus avós também
fôrom migrantes, os meus também e
nom é o mesmo. Nem sequer antes de

pol guillen

ANGELLY FERREIRO SILVA

A amnésia histórica
fai parte da
branquidom.
Por isso te vês
com forças para
gritar-nos
capitalistas quando
pedimos reparaçom
eu nascer era o mesmo. Ainda segue
sem ser o mesmo hoje.
A amnésia histórica fai parte da
branquidom. Por isso te vês com forças para gritar-nos capitalistas quando
pedimos reparaçom.
Nem penses que os meus argumentos
nom valem porque nom ponho todo o
armazom histórico que os cis-homens
da esquerda branca galega gostam de
recitar para sentirem-se poderosos.
Ainda que sei que o pensá-lo, dizê-lo

ou fazê-lo fai parte da tua colonialidade.
Por que é tam difícil admitir que os
teus ancestros e tu mesmo sodes colonos racistas?
Por que sustentas o teu diálogo num
saber científico moderno-colonial? Necessitas seguir apropriando-te de luitas
(-inserir aqui país nom-branco que a esquerda branca necessita salvar-), que
nom som tuas para justificar as tuas
açons e, sobretodo, nom revisar-te?
A única colónia que existe no estado espanhol som as Ilhas Canárias.
Nom somos iguais nem nunca o seremos. Tampouco queremos ser igual
que tu.
A tua fragilidade rompe entre cada
signo de pontuaçom deste texto. Vem
a culpa, vem o riso, vem o enfado. A
incomodidade branca fai que te removas na tua cadeira.
Nom busques nestas linhas umha
justificaçom teórica de por que Galiza
nom é unha colónia.
Nom cha darei porque para isso,

primeiro, preciso que ti assumas o teu
poder herdado e abraçado.
Oxalá algum dia se comece a valorar
o genocídio começado há 529 anos e
que ainda continua hoje com mais de
22.941 assassinatos de pessoas negras
e racializadas no Mediterrâneo, os
CIEs cheios de pessoas migrantes nom
som suficiente motivo para que saias
à rua, a polícia agredindo e assassinando [porque quanto mais escura
temos a pele, mais perigosos dim que
somos] só move as tripas brancas
quando é em EUA, a trabalhadora do
lar e dos cuidados migra escravizada
na casa do teu familiar ainda nom é
suficiente motivo para admitir a tua
colonialidade.
Oxalá algum dia se valore o genocídio em Abya Yala como se valora o
Holocausto.
Arde-me a cara e nom por vergonha. Arde-me porque agora tés que receber o meu vómito de traumas de
corpo colonizado e, que queres que
che diga, é reconfortante.

Angelly Ferreiro Silva é ativista antirracista e

decolonial.
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“Apelamos ao
desenho de um
modelo energético
que se fundamente
na soberania
energética”,
reclamam da
coordenadora
‘Eólica así non’

Milhares de pessoas contra
a invasom dos eólicos

juan louro cambeiro

A coordenadora ‘Eólica así non’ convocou o passado 11 de dezembro um total de
22 açons simultâneas em vários concelhos

N

redaçom
conselho@novas.gal

o passado 11 de dezembro, com motivo do Dia
Mundial das Montanhas,
um total de 22 açons reivindicativas em defesa dos montes e
contra a implantaçom maciça de parques eólicos desenvolvêrom-se por
toda a Galiza. Várias destas mobilizaçons conseguírom reunir centenas de
pessoas e as entidades organizadoras
exponhem que ascendeu a 5.000 o
total de participantes em todo o país.
Esta jornada de protesto foi convocada pola coordenadora ‘Eólica así non’,
em que participam organizaçons como
a associaçom ecologista ADEGA ou a
central sindical CIG, para além de associaçons culturais e diversos coletivos
sociais de todo o país. Mais de 170 entidades aderírom à convocatória. Os
protestos desenvolvêrom-se funda-

Várias das açons
conseguírom reunir
centenas de pessoas
e as entidades
organizadoras
exponhem que
ascendeu a 5.000
o total de
participantes
em todo o país
mentalmente em localidades em alerta
anteprojetos eólicos nos seus montes.
Os concelhos em que se convocárom
mobilizaçons fôrom A Lama, Bezerreá, Bembibre, Cerdedo, Chantada,
Coristanco, Foz, Laça, Lugo, Maçaricos, Ferrol, Ponte Vedra, Castro Caldelas, Seoane do Courel, Vila de Cruzes,
Antas da Ulha, Carral, Meira, Vilalba,
Gondomar, Marim e Bueu.

Na maioria das convocatórias desenvolvêrom-se concentraçons reivindicativas, mas algumhas zonas aproveitárom a ocasiom para organizarem
andainas polos montes afetados e
darem a conhecer à vizinhança a riqueza do seu entorno natural mais próximo. Este foi o caso de convocatórias
como as de Marim, A Lama, Gondomar ou Maçaricos. Em todas as convocatórias pudérom escutar-se palavras de
ordem como “eólicas sim, mas nom
assim”, “o capital bota-nos do rural”, ou
“que nos escuitem, queremos vivo o
monte”. Também houvo espaço para
atividades lúdicas e de convívio, como
o magusto organizado em Bueu para a
tarde desse 11 de dezembro.

manifesto
O manifesto da coordenadora ‘Eólica
así non’ foi lido no encerramento de
todos os atos. Nele, alertava-se de que
já som mais de 300 os projetos de par-

ques eólicos que se estám a tramitar na
Galiza, com forte impacto nos montes
e que “acabariam pondo em risco a supervivência do rural galego e o equilíbrio ecológico do país”.
Assim, a coordenadora lembra que
no nosso país as montanhas “som também casa e meio de vida de umha boa
parte da populaçom galega, amiúde esquecida e especialmente indefensa
ante o assovalhamento das empresas
especuladoras da energia que, aliás,
contam com a conivência das administraçons públicas”.
‘Eólica así non’ quantifica em 10.000
MW a quantidade total de potência
que se pretende instalar no território
galego, salientando que “equivale ao
43% do objetivo em potência eólica
para o 2030 em todo o Estado espanhol. Lembramos ademais que a Galiza exporta mais do 30% da eletricidade que produz”.
A plataforma mostrou também as
suas críticas à moratória anunciada
pola Junta, a qual acham que só pretende sementar confussom na opiniom
pública e promover a desmobilizaçom.
Assim, assinalam que a medida aprovada pola Junta “só afetaria os projetos
que iniciem a sua tramitaçom no ano
2022 (e com exceçons), mas nom teria
nengum efeito sobre os projetos eólicos que já estám em tramitaçom”.
Por último, ‘Eólica así non’ afirmava a
sua aposta nas energias renováveis,
para além do atual modelo de implantaçom. “Apelamos ao desenho de um
modelo energético que se fundamente
na soberania energética, no fomento
do aforro e da eficiência energética, no
autoconsumo e na gestom pública do
recurso ao serviço da sociedade galega”, reclamam.
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o juízo pola ‘operaçom Lusista’
celebrará-se a finais de janeiro
Fiscalia pede um total de 126 anos de prisom

A

redaçom
conselho@novas.gal

Audiência Nacional espanhola celebrará entre o 24
e o 27 de janeiro o juízo
contra os militantes independentistas detidos em Junho de
2019 no marco da chamada ‘Operaçom Lusista’: Antom Garcia Matos,
Assunçom Lousada Camba, Miguel
Garcia Nogales e Joam Manuel Sanches. O juízo chega quando estes ativistas levam mais de dous anos e meio
em prisom preventiva e com umha petiçom fiscal que, no conjunto das acusaçons, soma um total de 126 anos de
prisom.
Em concreto a fiscalia pede um total
de 51 anos de prisom para Antom
Garcia Matos e outros tantos para Assunçom Lousada Camba polos delitos
de integraçom em organizaçom terrorista em qualidade de dirigentes, assim
como tráfego de aparelhos explosivos,

falsidade documental, tença ilícita de
arma modificada, e fabricaçom e tença
de explosivos. Estas quatro últimas
acusaçons contam com o acréscimo de
serem valoradas pola fiscalia como
“com finalidade terrorista”.
Por outra banda, as acusaçons contra Miguel Garcia Nogales e Joam
Manuel Sanches Rodrigues som só
polo delito de integraçom em organizaçom terrorista e a fiscalia pretende que a pena contra eles seja a
maior para este cargo, que é de 12
anos de prisom.
Atualmente as quatro ativistas processadas estám em prisom provisória
em cárceres galegos. Antom Garcia
Matos e Assunçom Lousada Camba
encontram-se recluidas no cárcere de
Teixeiro enquanto Miguel Garcia e
Joam Manuel Sanches estám presos no
cárcere da Lama. As quatro ativistas
fôrom transladadas para as prisons galegas depois de padecer durante um
ano a dispersom penitenciária.

O julgamento
chega depois de
que as quatro
processadas
acumulem mais
de dous anos
e meio em prisom
preventiva
Anunciam campanha solidária
Do organismo anti-repressivo Ceivar já
se anunciou umha campanha solidária
com as julgadas da ‘Operaçom Lusista’
ao entender que se trata de um juízo
político. Fará-se agitaçom para visibilizar o processo judicial que decorrerá na
Audiência Nacional de Madrid, cujo tribunal estará presidido polo juíz Alfonso
Guevara –quem no ano passado absolvia as ativistas de Causa Galiza e Ceivar
encausadas na operaçom Jaro–. Convo-

carám-se concentraçons de apoio às
processadas em diferentes vilas e cidades por todo o país nos dias prévios ao
julgamento e combinara-se com iniciativas solidárias, açons de rua e difusom
por redes sociais.
Ademais, o organismo anti-repressivo
alerta da desproporçom das elevadas
petiçons da fiscalia, em particular as que
recaem sobre Losada Camba e Garcia
Matos: “estaríamos a falar de que ambos
os prisioneiros políticos enfrentam
umha cadeia perpétua de se aceitar a totalidade da pena por parte do juiz”, sinalam de Ceivar.
Deste coletivo ratificam-se no apoio
às procesadas a alertam de que “as elevadas petiçons da fiscalia sempre recaem sobre os movimentos contestatários, contra as revolucionárias e
contrastam com a impunidade judicial
e política da direita”, e salientam que
“nenhum destes militantes som acusados de nenhum dano, nem pessoal nem
sobre bens materiais”.
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Suspendem as
visitas vis-a-vis

A

s comunicaçons vis-a-vis
fôrom suspensas em
todos os cárceres, exceto
no de Bonge, denunciam
desde Ceivar depois de se comunicar
com as diferentes prisons. Desde os

ceivar

centros penitenciários argumentam
que esta decisom é devida à situaçom sanitária, mas desde o movimento antirrepressivo denunciam
que a atual crise estám a pagá-la as
presas e as suas famílias enquanto

A XXII Marcha
ao cárcere de
Teixeiro colocou
o foco no impato
que a gestom
da pandémia
está a ter nos
direitos das
pessoas presas
“os carcereiros podem entrar e sair
sem nengum tipo de controle”.
Estas novas medidas chegam dias
depois de ter-se celebrado a XXII
ediçom da anual Marcha a Pé ao
cárcere de Teixeiro. Nesta ocasiom,
o coletivo Abaixo os Muros colocou
precisamente o foco das suas denúncias no impacto que a gestom
do crise sanitária da Covid19 tivo
nos direitos das pessoas presas. O
coletivo Abaixo os Muros afirma

‘Teto’ Fialhega e Eduardo Vigo,
umha década de encerro
REDAÇOM / Enquanto o foco está na
situaçom das independentistas pendentes do próximo juízo na Audiência
Nacional, na atualidade continuam encarceradas, para além das encausadas
da operaçom Lusista, mais duas pessoas: Eduardo Vigo Domingues e Roberto Rodrigues Fialhega ‘Teto’.
Eduardo e Teto, ativistas reconhecidos nos movimentos sociais das suas
cidades de origem, Compostela e
Vigo, respetivamente, permanecem
encerrados desde a sua detençom o
passado 29 de novembro de 2011. O
juízo contra eles –assim como contra
Maria Osório e Antom Santos, hoje
em liberdade após cinco anos e sete
meses de encerro cada um em diferentes prisons fora da Galiza–, que decorreu em 2013 na Audiência Nacional

espanhola em Madrid, supujo um
ponto de inflexom na repressom contra o movimento independentista, já
que foi onde a sentença ditamina que
“Resistência Galega” é umha organizaçom terrorista, permitindo o amparo
legislativo para concretizar longuíssimas condenas sustentadas em motivaçons ideológicas. A sua condena, rebaixada em 2014 polo Tribunal
Supremo a 13 anos e 9 meses, suma
os delitos de participaçom em organizaçom terrorista, falsificaçom de documento oficial e tença de aparatos
explosivos com finalidade terrorista
(em concreto, menos de 6kg). Zero vítimas pessoais, zero danos materiais
concretos. Se nom fosse polo avondo
trabalho mediático e policial feito para
a construçom do “inimigo político”

Ao longo destes
anos o movimento
antirrepressivo
tem denunciado
diferentes agressons
e abusos

por parte do Estado, resultaria difícil
de encaixar tam desproporcionada
condena no marco dum “Estado de direito” como se presupom o espanhol.
Se compararmos o castigo contra eles
frente, por exemplo, o caso do dono
da pirotecnia de Tui, que acumulava
toneladas de material explosivo ilegalmente e estourou acidentalmente em
2019 provocando a morte de duas
pessoas e afetando 40 vizinhas, este

que a situaçom sanitária dentro dos
cárceres já era insuficiente, mas
num contexto de alarme sanitário
torna-se “preocupante”. “Resulta
mais barato restringir os direitos dos
reclusos que solucionar esta grave
desatençom médica”, denunciam.
Entre as múltiplas reivindicaçons
da Marcha deste ano encontravamse o fim dos dias de isolamento obrigatório após umha vis-a-vis, a devolucom dos vis-a-vis perdidos
durante a pandemia, assim como a
agilizaçom de terceiros graus e rebaixas nas condenas em correspondência com a duraçom da excecionalidade sanitária. Na ediçom deste
ano assistírom dúzias de pessoas -especialmente militantes independentistas e anarquistas- que berrárom,
ademais das habituais consignas anticarcerárias,
palavras-de-ordem
como “Prisom mais Covid, dupla
condena” ou “Ditadura sanitária, impunidade carcerária”.

último passou nove meses em prisom
antes de ser liberado à espera de juízo.
Sem ânimo de estimular qualquer punitivismo para outros casos, o ensanhamento contra os presos independentistas é um facto, e desrespeita
vários artigos da Declaraçom Universal dos Direitos Humanos.
Após sufrirem a dispersom penitenciária desde o momento da sua detençom, e percorrerem distintos cárceres
a centos de kilómetros das suas casas,
desde 2020 ambos presos cumpre
condena em prisons na Galiza:
Eduardo Vigo está no CP da Lama e
Teto Fialhega no CP de Teixeiro. Ao
longo destes anos, o movimento antirrepressivo tem denunciado diferentes
agressons e abusos, assim com deficiências graves nas condiçons mínimas
de vida no encerro, mas, contodo,
fontes próximas aos presos afirmam
que ambos militantes estám “levando
a condena com enteireza e com orgulho e contam com o reconhecimento
e carinho da sua contorna”.
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CRISE DE SERVIÇOS /

O sector bancário, em retirada

Desde a crise de
2007, a prestaçom de
serviços bancários à
populaçom galega deteriorou-se significativamente,
desaparecendo na última década perto da metade
dos escritórios das instituiçons financeiras no nosso
país. Apesar dos números alarmantes, prossegue
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

N

a última década a perda
de agências bancárias no
nosso país virou drástica,
na sequência da reestruturaçom em que está imerso o sistema
bancário desde a crise de 2007. Praticamente todas as entidades que operam
no nosso país procederam a um corte
profundo no número de balcons. As
principais empresas deste sector que
operam na Galiza som Abanca –produto da fusom das caixas de pou-

umha reestruturaçom bancária que está a ter importantes consequências para os concelhos rurais, com
as administraçons sem conseguirem achegar soluçons. Setembro passado, este problema saltou para
a cena mediática: vários municípios afetados polo
encerramento das agências da Abanca iniciárom protestos para evitar ficar sem estas sucursais.

pança– com 39% do total de balcons,
seguido do Banco Santander com 17%,
Caixabank –recentemente fundido
com o Bankia– com 14%, BBVA com
12% e Banco Sabadell com 8%.
Os vários processos de fusom fizérom desaparecer umha infinidade de
estabelecimentos. Segundo dados dos
anuários da Associaçom Espanhola de
Bancos (AEB), a Galiza perdeu entre
2010 e 2020 56% das sucursais bancárias. Algo semelhante acontece com

A Galiza perdeu
entre 2010 e 2020
56% das sucursais
bancárias e o 43%
das agências de
caixas de poupança

carlos pardellas

as caixas de poupança: de acordo com
dados da Confederaçom Espanhola de
Caixas de Aforro (CECA), no mesmo
período fechou 43% das agências de
caixas de poupança que operam no
nosso país –é nestas estatísticas que os
números de Abanca se inserem–.
De acordo com as estatísticas da
CECA, verifica-se que em 2009 –imediatamente antes do início do seu processo de fusom– as sucursais da Caixa
Galicia e da Caixanova no nosso país
somavam 834. No entanto, no seu último relatório trimestral publicado,
correspondente ao mês de setembro,
Abanca admite contar com 437 sucursais no nosso país. Desde 2014 que
mais de 100 sucursais desta entidade
fechárom as portas.

no foco
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Dous dias encadeados contra o encerramento da agência bancária de Portas. g. santos

Mas nom é a única entidade a
fazer um corte drástico nos seus serviços ao público. O Banco Santander,
depois de ter adquirido o Banco Pastor e o Banco Popular também diminuiu o seu número de agências. Em
2010, o conjunto destas três instituiçons financeiras, de acordo com dados
da AEB, contava com mais de 530
balcons na Galiza. Já em 2017, ano em
que o Santander absorve estas entidades, o número entre os três bancos é
menor –417–, mas é a partir desta
data que o encerramento de agências
dispara. No anuário da AEB correspondente a 2020, o número de sucursais do Santander no nosso país é de
231, mas as fontes sindicais consultadas colocam atualmente o número de
agências em torno de 150 após diversos procedimentos de regulamentaçom de emprego.
Por outro lado, o Sabadell acaba de
anunciar, na sequência de um ERE, o
encerramento de mais 31 sucursais.

Rentabilizar os recursos
Rosa Conde é a responsável pelo sector
financeiro da CIG-Banca e apresenta
algumhas ideias para contextualizar

este desaparecimento de sucursais. Em
primeiro lugar, Conde afirma que nem
do próprio sector nem das instituiçons
se está a pensar nas necessidades dos
cidadaos. “Está-se reiteradamente a
passar a mensagem de que a situaçom
da economia, com juros baixos, onera
as contas de ganhos e perdas das entidades”, expom esta sindicalista. “Essa
situaçom, juntamente com um excesso
de capacidade que se arrastava historicamente, mas que agora está bastante
reduzido, conformam um cenário que
fai com que se apoie esta reestruturaçom do sector, que envolve o amortizar
de milhares de emprego e encerramentos de sucursais”. O sector dificilmente
procura “aproveitar ao máximo os seus
recursos”, explica Conde, enquanto nas
instituiçons os interesses destas empresas privadas se assumem acima de qualquer necessidade da populaçom galega.
Esta reestruturaçom bancária caminha para um modelo específico “que
passa por umha reduçom drástica do
que conhecemos por sucursal tradicional e procura desviar a atividade para
outros canais, seja a banca eletrónica,
seja caixas automáticos ou suporte telefónico”, aponta esta sindicalista. O

O Banco Santander,
após ter adquirido o
Pastor e o Popular,
diminui o seu
número de balcons.
Em 2017 havia 417
agências e
atualmente ficam
por volta de 150
Rosa Conde
(CIG-Banca):
“a restruturaçom
do setor passa por
umha reduçom
drástica das
sucursais
tradicionais e
procura desviar
a atividades para
outros canais”

encerramento de sucursais é um dos
métodos do sector para tornar os seus
recursos rentáveis. “E julgamos que há
grandes sectores da populaçom que
precisam que este atendimento presencial seja mantido, especialmente
nas zonas rurais. O encerramento de
algumhas agências, que eram as únicas
numha determinada localidade, envolve a necessidade de pessoas sem
meios para o poderem fazer, se deslocarem, dependendo doutras pessoas,
para poderem tratar das suas contas...”,
acrescenta ele.

Um setembro de mobilizaçons
Em setembro passado, vários concelhos rurais levantárom as suas vozes
contra o encerramento de agências,
numha série de protestos em que também participou a CIG-Banca. Designadamente, contra os encerramentos
anunciados pola Abanca em vários
municípios do país. A notícia destes
encerramentos chegou em agosto, em
pleno verao, sem margem para a reaçom. Alguns deles conseguírom algumha alternativa: em Portas, Monfero e no Corvilhom (Cambados) a
agência permaneceria parcialmente
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aberta e em Campo Lameiro passaria a funcionar umha unidade móvel
após o encerramento da agência da
Abanca. Mas em muitos casos o diálogo com a Abanca foi infrutífero ou
inexistente e tornou-se impossível evitar os encerramentos.

Um exemplo de impacto
no rural: a Costa da morte
Um exemplo desta mobilizaçom contra o encerramento das sucursais da
Abanca tivo lugar na Costa da Morte.
Os municípios de Vimianço e Sás –em
aliança com o município de A Banha,
que também foi afetado polos encerramentos de agências da Abanca– iniciárom mobilizaçons para evitá-los. O
caso dos dous concelhos da Costa da
Morte corresponderia ao encerramento simultâneo da agência da
Abanca, no centro do Sás, e do da freguesia de Baínhas, no concelho de Vimianço. No entanto, o encerramento
de agências bancárias já se tinha espalhado pola comarca: segundo o jornal
digital Que pasa na Costa, nos últimos
anos fôrom encerradas duas agências
da Abanca em Lira e O Pindo (Carnota), umha em Bunho (Malpica), e
outra em Dumbria. Além da Abanca,
também foi anunciado o encerramento de umha agência do BBVA na
Laracha, e das sucursais do Banco Sabadell em Malpica, Camarinhas e Cee.
Manuel Muíño, alcaide de Sás polo
BNG, enumera o número de movimentos feitos quando os protestos se
intensificárom: recolha de assinaturas,
umha manifestaçom na cidade da Corunha, umha carta ao presidente da
Abanca Juan Carlos Escotet explicando o que significava para um concelho como Sás perder essa sucursal...
“Pedimos também ao Presidente da
Junta, Alberto Núñez Feijóo, que intercedesse ante a Abanca, mas nom tivemos novidades”, acrescenta Muíño.
Este alcaide ambém participou da
moçom apresentada pelo BNG no
Congresso dos Deputados contra o
encerramento das agências bancárias.
Outra medida, aprovada tanto polo
concelho de Sás como polo concelho
de Vimianço, foi o levantamento de
fundos municipais das contas da
Abanca. Apesar das mobilizaçons, o
encerramento da agência tornou-se fi-

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca.

Manuel Muíño
(autarca de Sás):
“As pessoas que
venhem fazer as
suas gestons com
Abanca também
faziam aqui as
compras e
consumiam na vila”
Mónica Rodríguez
(autarca de
Vimianço):
“Solicitamos
encontros com
diversos cargos da
própria Abanca e
continuamos sem
ser recebidas”

nalmente efetivo ficando apenas operacional um caixa automático.
O autarca de Sás exprime a importância que umha agência como a que
foi encerrada neste concelho tem para
a economia da vila. “As pessoas que
venhem fazer as suas gestons com a
Abanca também faziam aqui as compras e consumiam na vila. Se a sucursal encerrar, logicamente, essas pessoas terám que se deslocar para outros
lugares e farám essas despesas noutras
vilas”, frisa. “Além disso, a maioria dos
clientes deste balcom tem umha faixa
etária a partir dos 60 anos, nom dominam as novas tecnologias e fam as
suas gestons de forma presencial. E
umha agência nom é só para fazer
transaçons, na sucursal eles orientam,
aconselham…”, completa.
E Muíño nomeia algo que parece
óbvio, mas também deve ser lembrado:
“As pessoas nom tenhem umha conta
bancária porque queiram, precisas ter
umha para tudo: pagares a luz, fazeres
a declaraçom de impostos. Umha agência bancária é imprescindível”.

Caixas onde havia agências
Mónica Rodríguez, autarca de Vimianço pelo PSdeG, explica que “o
encerramento da agência de Baínhas
foi muito negativo, porque estamos a
falar de umha perda de serviços nas
zonas rurais”. Ainda hoje Rodríguez
está indignada com o tratamento recebido pola Abanca. “Soubemos que a 8
de setembro iriam fechar só no final
de agosto. Nom houvo diálogo prévio,
nom comunicárom nada de forma oficial ao Concelho...”, lembra a autarca.
Em seguida, três concelhos afetados
coordenárom-se para a açom: Vimianço, Sás e A Banha. “Solicitámos
encontros com diversos cargos da própria Abanca, continuamos sem ser recebidos”, denuncia Rodríguez.
A agência da freguesia de Baínhas
foi encerrada tendo ficado um caixa
em que nom é possível fazer depósitos. Esta agência prestou também serviços à vizinhança das redondezas
para além do concelho de Vimianço,
vizinhos de concelhos como Dumbria
ou Sás. “E agora nom dá para ima-
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ginar as filas que tem a agência da
Abanca de Vimianço, porque logicamente todas as pessoas que antes iam
à sucursal de Baínhas agora vám ao
centro da vila”, acrescenta. Rodriguez
também acha que a digitalizaçom dos
serviços bancários e os novos modelos
de banca eletrónica som difíceis de desenvolver no meio rural, “em primeiro
lugar, porque ainda nom podemos
falar em 100% de cobertura de banda
larga”, denuncia, mas também por
desconhecimento que as pessoas idosas tenhem das novas tecnologias.
No centro de Vimianço ainda mantenhem abertas as suas sucursais mais
entidades, mas aqui, Rodriguez denuncia umha prática comum a todas:
o horário de atendimento nas sucursais é apenas até às 11h00. “Acho vergonhento”, confessa a alcaidessa referindo-se a esses horários, “nem todo o
mundo pode acudir presencialmente
nessa faixa horária”.

mais custos sociais
da reestruturaçom
Como explica a sindicalista do CIGBanca Rosa Conde, a reestruturaçom
do sector bancário tem características
em comum em todas as agências: encerramento de balcons, digitalizaçom,
limitaçom de horário de atendimento... Mas a lógica da rentabilidade
dos bancos face às necessidades das
suas usuárias constatou-se já também
com o aumento no valor das comissons cobradas por estas entidades.
“Tanto fai a entidade à que vaias, as
comissons que che cobram som parecidas. É umha medida que vai contra
aquele cliente médio reformado ou
com pequenas poupanças. Estes clientes nom som rentáveis para o sector e
a cobrança destas comissons é o que
permite às entidades rentabilizarem
de algumha forma este tipo de clientela: existem comissons de manutençom, administraçom por cargo de recibos… até algumhas entidades cobram
comissons polo levantamento de dinheiro da tua conta no balcom”, ressalta Conde.
Também a populaçom trabalhadora
está a sofrer as consequências desta
reestruturaçom. Através dos vários
ERES que estám a ser executados
pelas entidades do sector, o grupo de

A lógica da
rentabilidade dos
bancos face às
necessidades das
suas usuárias
constatou-se já
também com o
aumento no valor
das comissons
cobradas por estas
entidades
O presidente de
Abanca, Juan Carlos
Escotet, entrava à
lista da Forbes como
a quinta fortuna do
Estado espanhol,
estimando que
atingisse os 2700
milhons de euros
Publicidade de Abanca no mês de Fevereiro, que tivo
que ser retirada após a indignaçom social provocada.

funcionários que mais sofre é o dos
menores de 50 anos, visto que é o
grupo etário que representa menos
custos para a empresa em termos de
regulamentaçom de emprego. Conde
descreve os procedimentos de ERE
no setor bancário como “traumáticos”.
“No papel, a reestruturaçom oferece
condiçons económicas muito vantajosas, mas nem todos podem beneficiar
delas”, acrescenta. E estas nom som as
únicas consequências negativas para os
trabalhadores do sector, pois “além
disso, nestes processos som aplicados
procedimentos de mobilidade geográfica, subcontrataçons a empresas dos
seus próprios grupos, mas fora do
acordo bancário para continuar a fazer
trabalho bancário com remuneraçons
mais baixas”, disse Conde. E as pessoas que mantenhem o emprego
“ficam com pessoal excessivamente
apertado que tenhem que continuar a
tratar do mesmo volume de trabalho,

mas com muito menos pessoal, com o
que sua situaçom em termos de carga
de trabalho de horas trabalhadas continua a deteriorar-se”.

Subvençons para a Abanca
A indignaçom com o encerramento das
agências da Abanca continuou com a
notícia do subsídio de 1,2 milhons de
euros aprovado pola Junta para que
esta entidade instalasse caixas automáticos. O presidente da Câmara de Sás é
contra esta concessom. “É quase como
encorajar as instituiçons financeiras a
fecharem oficinas”, queixa-se, “reduzem o pessoal, fecham oficinas e subsidiam a instalaçom de um caixa, que é
um negócio para eles”. Mónica Rodríguez, autarca de Vimianço, também expressa a sua crítica a estes subsídios:
“Acho que a Abanca nom merece
umha ajuda assim. É desproporcional,
eles tenhem umha obrigaçom que é
atender e prestar um bom atendi-

mento, e nom o estám a fazer”.
Muíño destaca que cabe aos governos autonómicos e estatal tomarem
medidas para que a atual reestruturaçom bancária nom comprometa o
acesso da populaçom a serviços de
qualidade. “Continuaremos a lutar por
umha lei que regule o sector bancário”,
salienta, e acrescenta que o seu partido, o BNG, formulou umha proposta
para um banco público galego.
No entanto, as poupanças de dinheiro das galegas estám em maos privadas que apenas procuram maximizar
os seus lucros. Enquanto a Abanca acelerava o processo neste outono com o
encerramento de escritórios, sabia-se
que esta entidade tinha aumentado os
seus lucros em 46% em relaçom ao ano
anterior. E o seu presidente, Juan Carlos Escotet, entrava à lista da Forbes
como a quinta fortuna do Estado espanhol, estimando que atingisse os
2700 milhons de euros.
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Adiado juízo contra o ativista Chema
Naia por questons técnicas

A vista que começava o 20 de dezembro nos julgados de Fontinhas, em Compostela, foi suspendida
por decisom do juiz ao resultar impossível a repromaria álvares rei
mariaalvaresrei@novas.gal

A

vista foi precedida por
umha concentraçom em
que um cento de pessoas
quigérom mostrar o seu
apoio ao ativista na sua entrada aos julgados. Mas durante os dias prévios ao
juízo a plataforma ‘Chema Absoluçom’
incrementava as mostras de apoio e solidariedade com Naia, sendo a mais
concorrida umha manifestaçom que
decorreu pelas ruas da Corunha para
denunciar através do caso de Chema a

duçom dum vídeo simultaneamente na sala de vistas e no computador onde declaravam os policias
que denunciárom Chema Naia por um delito de atentado contra a autoridade. O juízo retomará-se no dia
1 de março de 2022.

impunidade policial e defender as liberdades públicas.
Já na sala, a defesa de Chema abordou questons prévias que o julgado resolveu favoravelmente. A acusaçom
particular solicitou que nom se admitissem como prova os vídeos do coletivo Galiza Contrainfo, que mostravam
o moço inconsciente no chao enquanto a polícia nom permitia que
fosse socorrido. O juiz admitiu a prova
proposta pola defesa, desatendendo

A vista foi precedida
por umha
concentraçom em
que um cento de
pessoas mostrárom
o seu apoio ao
ativista na sua
entrada aos julgados

gabriela prada

deste modo a petiçom da acusaçom.
Foi nesse momento, no início da prática da prova, quando resultou impossível reproduzir ao mesmo tempo o
vídeo na sala de vistas e no computador a través do qual os agentes que denunciavam Chema, declaravam coma
testemunhas.
O juiz resolvia logo a suspensom da
vista, citando os agentes denunciantes
de forma presencial para o próximo dia
1 de março de 2022.

Denunciam irregularidades
O mesmo dia da vista desde o Observatorio de direitos e liberdades Esculca
criticavam que os agentes da guarda
civil “tentarom proibir o acesso a

panóptico

dezembro de 2021 novas 13

Manifestaçom de apoio a Chema Naia polas ruas da Corunha no pasado 11 de dezembro. charo lopes

parte do público à vista, sendo este
um direito fundamental que recolhe a
Constituiçom”.
De Esculca denunciam também que
a administraçom da justiça “nom conte
com meios informáticos adequados
para celebrar a vista com as garantias
necessárias”.

Declaraçom a distância
Por último Esculca, reportava sobre a
declaraçom a distância de testemunhas:
“o critério de permitir que as testemunhas declarem a distancia, em particular, quando se trata de agentes de cor-

pos e forças de segurança do Estado,
obstaculiza o princípio de imediaçom
que informa a prática da prova e impede verificar as normas processuais
que regulam a prática da prova”.
Concorda com Esculca Xulia Álvarez
Martín, advogada de Chema, que se
mostra convencida de que se os polícias concorresem de maneira presencial
“o juízo nom seria suspendido”.

Desgaste emocional
Este adiamento supom para o próprio
acusado “um desgaste emocional brutal
tendo em conta que o processo começa

O adiamento supom
para o acusado “um
desgaste emocional
brutal tendo em
conta que o
processo começa em
2017 e passa-se por
muitos momentos de
tensom”, explica Naia

em 2017 e passa-se por muitos momentos de tensom. O dia do juízo acabava todo mas em março temos que
volver começar”, di Chema Naia em
declaraçons a NOVAS DA GALIZA.
Pondo novamente o foco nas declaraçom a distancia, segundo Álvarez
Martín e chave que o dia 1 de março a
acusaçom acuda de maneira presencial
à vista: “nom é o mesmo declarar
diante de umha cámara do que diante
de umha pessoa, ademais ao nom saber
nós onde estám e quem escuita a sua
declaraçom, nom se contaminam
umhas testemunhas com outras”.
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Persistência da pandemia evidencia
agravamento de padecimentos mentais

movimento galego de saúde mental

A

jorge paços
www.galizalivre.com

s doenças ou os mal-estares mentais moderados,
noutrora grande tabu, atingem
nestes
tempos
enorme publicidade e mesmo consideraçom de problema global. Com a
persistência da pandemia e todos os
seus efeitos associados -normalmente,
incerteza, soidade e precarizaçom- a
própria Organizaçom Mundial da
Saúde (OMS) tem cunhado já termos
que reconhecem a entidade do que
acontece: com a expressom ‘fadiga
pandémica’, este organismo internacional refere-se aos sofrimentos ínti-

mos que se intensificam com a consciência de vivermos tempos extraordinariamente exigentes e confusos. No
mundo de expressom galego-portuguesa, o termo na moda é ‘definhamento‘ e recolhe o índice à alça de
processos ansiosos e depressivos.
Especialistas em psiquiatria e psicologia da OMS associam esta particular
pandemia de sofrimento mental como
a dificuldade para o planejamento,
isto é, os obstáculos que topamos as
pessoas para desenhar o nosso futuro.
Toques de queda, estados de calamidade, limitaçons à vida quotidiana,
medo pola nossa saúde ou a dos nossos seres queridos, incerteza laboral e
afetiva…fam a cada vez mais difícil

Segundo ‘The
Lancet’, nestes
tempos pandémicos
temos registado no
mundo 53 milhons
de processos
depressivos e 76
milhons de
processos de
ansiedade, atingindo
nomeadamente
mulheres e
mocidade

pensarmos em passado-manhá e nos
anos vindouros. Nas pessoas da nova
jeira com mais consciência em que se
introduz o mundo a sensaçom intensifica-se, desde que se sabe que este
surto de crise sanitária é apenas o pórtico para sucessivas crises climáticas,
económicas e geopolíticas.
Nas mais das pacientes que acodem
a mans de profissionais, e em qualquer
latitude do mundo dito desenvolvido,
os sintomas mais frequentes som ansiedade, depressom e insónia. Afundando mais nesta sintomatologia, o
psicólogo inglês Adam Grant cunhou
o termo ‘languishing’, que em traduçom
livre ao galego poderíamos interpretar
como ‘esmorecimento’: umha mis-
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tura de sensaçom de estagnaçom
nos propósitos e falta de motivaçom
para acometer as tarefas essenciais,
que iria derivar em grandes dificuldades de concentraçom.
Embora as exigências económicas
que traz a pandemia, com perda de
milhares de postos de trabalho, puidesse revalorizar de algum modo o
papel da instituiçom familiar (paralisando em etapas de quarentena, por
exemplo, as taxas à alça de divórcio),
qualquer vista de olhos ao nosso arredor pode confirmar que se agudizam
também as velhas tendências ao enfrentamento interpessoal, o cisma e a
rutura de grupos.

mite demasiadas dúvidas: nas passadas
semanas, o diário Público noticiava que
Portugal padece um verdadeiro “Tsunami na área de saúde mental”. Se
bem Miguel Ricou, o Presidente do
Conselho de Especialidade da Orde
dos Psicólogos, precisava que se ia tratar de “afeçons leves”, também reconhecia à mídia que faltavam recursos
e que os e as portuguesas careciam de
umha educaçom psicológica deliberada “a modo de prevençom”. Isto
conduzia em muitas ocasions à saturaçom do sistema de atençom público
ou à cronificaçom de processos aditivos e obsessivo-compulsivos ligados a
usos desaforados da tecnologia.

Dados incontestáveis

o caso galego

O mal-estar mental está nas conversas
quotidianas, muito longe do manto de
silêncio que o cobria, a modo de tabu,
há apenas uns lustros. Mas se além da
pura intuiçom queremos ratificaçom
numérica toparemo-la facilmente. Segundo a prestigiosa revista britânica
The Lancet, nestes tempos pandémicos
temos registado no mundo 53 milhons de processos depressivos e 76
milhons de processos de ansiedade,
atingindo nomeadamente mulheres e
mocidade. De facto, tem-se popularizado nos últimos anos o termo ‘geraçom de cristal’ para se referir às geraçons mais novas, criadas num dos
panoramas mais voláteis dos tempos
recentes e, paradoxalmente, com uns
níveis de tolerância ao sofrimento
muito mais baixos que o das promoçons anteriores.
Antes de nos debruçarmos no panorama galego, um dos mais complexos
da Europa neste âmbito, pode ser ilustrativo acometer umha visom panorâmica do sul da Europa, um conjunto
de países marcados por viverem já de
maneira muito intensa os efeitos da
passada crise das finanças e, ao mesmo
tempo, por terem um dos sistemas públicos de assistência à doença mental
mais fracos do Continente. Grécia, Itália, Estado espanhol e Portugal encabeçam este ranking de carências;
quanto às cifras que nos dam um nível
mais alto de padecimento, Portugal e
a Irlanda do Norte batem todos os registos da Uniom Europeia (UE).
O caso do vizinho do sul nom ad-

Tentando responder à deslegitimaçom
social que o PP sofre na sua política
sanitária, cargos da direita espanhola
organizavam no passado outubro um
pequeno fasto com motivo do Dia
Mundial da Saúde Mental. Responsáveis da Conselharia de Sanidade apresentavam o chamado ‘Plano de Saúde
Mental Poscovid’, ao que iriam destinados 83 milhons de euros entre os
anos 2020 e 2024, com a promessa de
incorporaçom de novas 241 profissionais. A legenda era ‘Atençom de
Saúde Mental para Todos: fagamo-la
realidade’, e esta mesma fazia evidente
que existem enormes ocos num serviço alegadamente universal.
Na realidade, a Galiza, junto com
Astúrias, é o território do Reino de
Espanha com mais casos diagnosticados de depressom e ansiedade, e
ocupa o primeiro posto em consumo
de antidepressivos; o aumento é continuo desde o ano de 2008, data em
que, nom por acaso, começou a crise
das finanças que fijo abalar a Europa.
Os dados som do espanhol Instituto Nacional de Estadística e batem com outras
cifras, também oficiais: a Galiza (território CAG) conta com 4 psicólogas
clínicas por cada 100.000 habitantes,
e tam só Andaluzia apresenta piores
cifras. Rosa Cerqueiro, vozeira do Movimento Galego de Saúde Mental, esclarecia recentemente em Praza Pública
que isso supom que o SERGAS “só
conta nesta área com o 60% do pessoal que a própria Junta recomenda”.
Tenhamos em conta que as recomen-

zoe emma

A Galiza, junto com
Astúrias, é o
território do Reino
de Espanha com
mais casos
diagnosticados de
depressom e
ansiedade, e ocupa
o primeiro posto
em consumo de
antidepressivos;
o aumento é
contínuo desde
o ano de 2008

daçons da OMS apontam a um rátio
de entre 12 e 20 profissionais de atençom psicológica e que países como a
Dinamarca ou a Suécia contam com
60 médicas especializadas para esse
volume de populaçom.

penúrias e contrapontos
As consequências desta atitude demissionária dos poderes estatais som,
como nom pode ser de outra maneira,
o reforçamento dos serviços privados.
De galizalive.com falamos com M.,
umha jovem galega que nom quer dar
o seu nome; universitária e participante de vários movimentos sociais,
reconhece padecimentos crónicos
leves, como processos ansiosos-depressivos e a sua dependência da psicologia privada: “falamos de sessons
que oscilam entre 50 e 100 euros a
hora. Que economia se pode permitir
isso? E desde que entramos na se-
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gunda fase da COVID-19, as clínicas estám tam saturadas, que se calhar
cumpre aguardar cinco ou seis meses
para umha cita”. M. reconhece que
nom é um caso isolado: “Hoje todo o
mundo fala deste tipo de doenças,
nom vou dizer que é umha moda, seria
banalizar algo doloroso, mas rachou o
tabu e em grupos de amigos é habitual
tocar este tema, e falar por exemplo da
medicaçom que consumimos”.
Eis um outro problema associado a
esta grande vaga de mal-estar: a sobremedicalizaçom. Comentava-o no passado ano a psicóloga Iria Veiga, em
entrevista a jornalistas do Coletivo
Amanhecer –numha reportagem publicada no portal adiante.gal e no
NOVAS DA GALIZA 195–: “quando nom

As consequências
desta atitude
demissionária dos
poderes estatais
som, como nom
pode ser de outra
maneira, o reforço
dos serviços
privados. “Falamos
de sessons que
oscilam entre 50 e
100 euros a hora.
Que economia se
pode permitir isso?”

há capacidade de atender todas as pessoas que saturam umha clínica pública,
por falta de meios, é habitual atender
superficialmente e receitar medicamentos de mais”.
Nessa mesma reportagem, as entrevistadas sugeriam importantes contrapontos que deitavam certa luz na obscuridade. A própria Veiga dizia que os
mais dos casos que se recebem nas clínicas nom som exactamente doenças,
“mas malestares”, isto é, padecimentos
mentais por que todas as pessoas passamos ao longo da vida, num momento ou outro. Aliás, apontava esta
profissional, “na Galiza existe ainda
umha boa rede social familiar” que poderia amolecer os efeitos mais duros
do andaço e palpáveis em sociedades

mais individualistas.
O psiquiatra Guillermo Rendueles
apostava numha linha argumental semelhante, salientando que durante os
primeiros momentos da pandemia “se
reduziam notavelmente os casos de
crises mentais severas”, enquanto aumentavam os “padecimentos médios”.
E assinalava que a volta “aos grupos
humanos mais achegados, a menor
mobilidade e maior sociabilidade próxima” puido paliar os problemas.
Rosa Cerqueiro, por seu turno, vinculava as doenças a processos de retrocesso em direitos e condiçons de vida,
e por isso recordava que a saúde mental recuperaria-se sempre que avançássemos “em termos de solidariedade,
coesom social e justiça”.
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A AGAL atinge
os 40 anos

A

Associaçom Galega da Língua (AGAL) constitui-se
em dezembro de 1981, organizando umha proposta
coletiva em defesa da internacionalidade do galego.
Após quatro decénios, a AGAL continua a trabalhar
com a pretensom de que o reintegracionismo seja a cada vez
mais aceite na sociedade galega. O seu presidente, Eduardo
Sanches Maragoto, analisa a evoluçom do movimento reintegracionista e expom perspetivas para o futuro. página 18
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“O reintegracionismo é difícil de vencer”
jota rodrigues

A Associaçom Galega da Língua (AGAL) nasceu em 19 dezembro de 1981 (data da assembleia constituinte) com o objetivo de
promover a língua e a cultura da Galiza, empreendendo para tal uma planificação de
carácter reintegracionista. O aparecimento
da AGAL permitiu às reintegracionistas da
altura, geralmente ligadas ao ensino, ter
uma rede de apoio e referência no seu agir,
convertendo a ação individual de muitas
pessoas numa grande ação coletiva em defesa da língua (inter)nacional. Em 2015 a
única candidatura apresentada às eleições
presidenciais da AGAL colocou no centro do
seu programa uma iniciativa de confluência
normativa que acabasse com os conflitos
ortográficos internos do reintegracionismo
organizado.
Resultado daquele processo foi a eleição do
Eduardo Maragoto para presidente. Maragoto nasceu no Ortegal em 1976, é docente
de português na Escola Oficial de Idiomas
de Compostela e conta por dúzias os anos
da sua dedicação à Associaçom, como também os seus contributos académicos ao
reintegracionismo, em forma de livros e artigos. Acompanhando o 40 aniversário da
AGAL, conversamos com ele sobre o percurso do reintegracionismo nas últimas décadas, a proposta do binormativismo, cismas, desentendimentos… e ainda de futuro.
Após 40 anos de percurso, qual a situação
global da AGAL e do reintegracionismo no
espaço social galego?
Como movimento é de moderado, mas progressivo
crescimento, como é normal que seja ao tratar-se de
um movimento apenas ou principalmente linguístico, ainda que em determinados âmbitos muito concretos, como o Twitter, detetamos um ritmo de crescimento já considerável. Não obstante, acho que se
multiplicou a compreensão das propostas do lusismo
por parte da sociedade em geral (à margem de posições ideológicas ou linguísticas) e a sensação de
que se trata de uma ideia de longo percurso, mas
que cedo ou tarde será tida em conta e aproveitada
de algum modo.

eduardo
Sanches
maragoto

presidente da
Associaçom Galega
da Língua (AGAL)

álvaro sempere - boh

Os estudiosos assinalam que o reintegracionismo ao longo da década de 80 assumiu o seu papel de contra-elite e deixou
de pugnar pela legitimidade linguística na
Galiza. É isto hoje assim? Qual o alvo estratégico da AGAL?
Nos anos 80 e 90, com a AGAL funcionando como
uma espécie de para-academia e com alguns dos filólogos mais importantes do mundo assistindo aos
nossos congressos internacionais, era atrativo observar o reintegracionismo como uma espécie de contra-elite cultural, que queria substituir a elite dominante, mas hoje compreende-se que isso é
improvável. As duas posturas que existem em relação à codificação idiomática estão aqui para ficar e

vamos ter que geri-las conjuntamente. Aliás, eu não
creio que haja uma postura mais legítima do que as
outras. Qualquer debate colocado nesses termos
nunca teria solução. Havendo uma tradição estável
de uso, que mais legitimidade queres? O que a
AGAL pretende é mostrar à sociedade que as suas
propostas lhe podem ser úteis e que a política linguística, bem gerida, não tem porque ser um lastro
a carregar, senão uma mais-valia a aproveitar em benefício de toda a sociedade.
Quando a primeira geração de galegas escolarizadas com a matéria de língua galega
cresceu, surgiu na Galiza uma densa rede de
Grupos Reintegracionistas de Base, fa-
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zendo perder peso relativo à AGAL no
conjunto do movimento. Qual a situação
atual? Melhor ou pior?
Creio que houve uma época em que algumas estratégias concretas da AGAL apresentaram alguns sintomas de esgotamento, principalmente a estratégia
de pretender apresentar-se como alternativa científica ao isolacionismo imperante. Aquela ideia de “nós
temos razão porque assim o demonstram os nossos
congressos, a nossa revista e a nossa comissão linguística” deixou de fazer sentido. Não quer dizer que
não fosse importante nos seus tempos: não só foi importante, como também foi a base do que hoje
temos, mas com a viragem do século vai surgindo
uma nova AGAL, empurrada por esses movimentos
de que falas e não só. É uma AGAL mais pedagógica,
que ouve mais, que está mais disposta a compreender
a sociedade e mesmo os seus adversários. A AGAL
atual sente-se orgulhosa de toda a sua história, mas
herda principalmente esta segunda tradição.
Como avalias a costumeira ligação que o
imaginário coletivo galego faz entre o
reintegracionismo e o independentismo
de esquerdas? Condiciona isto o agir da
associaçom?
Numa imagem aproximada, é uma ligação lógica. Por
um lado, durante os anos 80 e 90, como falamos, o
reintegracionismo e o independentismo encontraram-se nas mesmas margens. O primeiro era cultural
e o segundo político, mas eram os dois programas
derrotados na Transição, porquanto era normal que
convivessem e as pessoas os relacionassem. Por outro
lado, muitos independentistas eram reintegracionistas
por razões óbvias, pois tinham mais capacidade para
entender a importância dos estados na preservação
das línguas. Digamos que raciocinavam, com razão
“os estados são vitais para as línguas: já que nós não
temos, aliemo-nos a outros”. Ora, que um independentista chegue mais fácil a essa conclusão, não quer
dizer que outros não possam chegar a outras que o
levem igualmente ao reintegracionismo, mesmo partindo do extremo contrário. Por exemplo, pode-se
pensar “é absurdo defender uma língua minoritária,
prefiro que pelo menos sirva para fora da Galiza”.
Foste convidado para participar num simpósio do ILG sobre padronização e num da
RAG sobre Carvalho Calero. Como interpretas esta inusual abertura de portas de
parte da oficialidade (cristalizada, até, num
artigo em NormAGAL no ‘Boletín’ da RAG)?
É o início de uma atitude que continuará, dum lado
e doutro; obviamente com passos atrás e adiante. Não
lhe dou categoria de decisão estratégica, mas de aber-

Apresentaçom da AGAL na Corunha em 1981. Da direita para a esquerda,
Xavier Alcalá, António Gil, José-Martinho Montero Santalha e José Maria
Monterroso Devesa.

“Quem queria defender
a todo custo uma
norma galega, no
fundo estava a matá-la,
porque ao desvinculá-la
do português perdia
todo o seu valor político
e prático”

tura que vem com os tempos. Neste debate há uma
distância sideral entre as novas e as velhas gerações.
Certos vetos que hoje ainda se entendem daqui a uns
anos vão ser incompreendidos.
Num recente artigo no site da Associaçom de
Estudos Galegos (AEG), o Carlos Garrido oferece um relato sobre a dissolução da Comissão Linguística da AGAL. Qual a tua opinião
sobre esse relato e em que medida coincide
com o teu?
Não tenho fresco esse artigo, que lembro que era bastante longo, mas posso dar-te a minha. A AGAL,
numa decisão que vejo cada vez mais acertada, decidiu que era o momento de explicar melhor o que
queríamos à sociedade, como um único movimento,

e para isso era necessário integrar todas as estratégias
numa só, mas sem fazer desaparecer os matizes que
cada pessoa ou grupo pudesse defender. Para isso era
preciso elaborar uma proposta normativa que desse
cabimento a todas as soluções gráficas usadas por
reintegracionistas: a norma padrão portuguesa e a
velha norma da AGAL passaram a estar compreendidas por uma única norma, que chamamos Ortografia Galega Moderna (OGM).
O reintegracionismo no seu conjunto compreendeu
que era um passo necessário (a votação a favor foi esmagadora: 101 votos a favor, 7 contra), mas a maioria
da Comissão Linguística só reconhecia a velha Norma
da AGAL, desvinculada do português, o que punha
muitos obstáculos ao convívio interno e à formulação
de propostas realistas à sociedade. Por isso, a assembleia teve que tomar uma determinação, mudando os
estatutos e dando outro carácter à Comissão Linguística, que deixou de ser um órgão académico autónomo para ser mais uma área da AGAL que também
devia respeitar os acordos assembleares.
Era assim tão necessário?
Quem queria defender a todo o custo uma norma galega, no fundo estava a matá-la, porque ao desvinculá-la do português perdia todo o seu valor político
e prático. Passados os anos, vemos que as terminações
-om, -am são tão usadas como antes na AGAL (ao lado
de -ão, convivendo muitas vezes numa mesma pessoa), mas agora estão menos conotadas, pois estão
protegidas por uma entidade e uma norma que também abrange as opções plenamente coincidentes
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Momento do aniversário em que se soterrou umha ‘cápsula do tempo’ com análises
sobre a situação da língua na atualidade para desenterrar em 2061.

com o português. São parte do português galego.
Até a OGM, havia reintegracionistas com mais interesse em derrotar outros reintegracionistas do que
em se comunicar com o resto da sociedade. Isso
mudou. Que eu saiba, nunca voltou a haver nem um
só conflito normativo dentro da AGAL. Ninguém
questiona agora os usos gráficos das outras pessoas.
A OGM tem sido criticada fundamentalmente
pela sua amplitude. Isto não é um problema
para as pessoas com formação linguística ou
filológica, mas pode dificultar as funções pedagógicas que tem qualquer padrão. Como
encaixa isto a AGAL?
Às vezes é o contrário, e essa amplitude é só um problema para as pessoas com formação filológica, que
costumam ser as que mais tendência têm a limitar o
repertório linguístico das pessoas (“isso é incorreto”,
“isso não se diz”…). A principal funcionalidade da
OGM, como qualquer outra norma, não é ensinar língua, mas resolver dúvidas e orientar. É como o nosso
bilhete de identidade linguístico, que diz “Nós somos
isto”. Neste caso diz “Nós usamos o português, que
é galego; e ao mesmo tempo usamos o galego, que é
português”. As anteriores normas da AGAL diziam
“Nós não usamos o português, mas galego reintegrado, e algum dia terá que ser admitido na Lusofonia
em paridade com as outras normas”. É diferente,
como vês. Agora as pessoas sabem que, sabendo português, já podem ser reintegracionistas e isso multiplica a nossa incidência.

“A Ortografia Galega
Moderna (OGM) diz
‘nós usamos o
português, que é galego;
e ao mesmo tempo
usamos o galego,
que é português”

Mas então como adquirem o reintegrado as
pessoas?
As pessoas não necessitam deste código nem de nenhum outro para aprenderem a escrever. As línguas
aprendem-se de múltiplas formas: manuais didáticos,
leituras, consultas... em definitivo, através do contacto com elas. No nosso caso, a maioria das pessoas
que chegam a usar a norma reintegrada, fazem-no
através da aprendizagem direta do português como
língua estrangeira. Antigamente fazia-se no âmbito
associativo, mas atualmente não, o qual já explica
muitas coisas.
Mais adiante na mesma publicação acusa-sete de, no teu relatório para a RAG, obviar a
existência da “histórica e ainda produtiva”
comissão linguística da AGAL, e de reinter-

pretar a ideologia de Carvalho Calero. Como
recebes esta crítica?
O principal contributo que o reintegracionismo tem
para oferecer à sociedade é fornecer autonomia às
pessoas, não retirar-lha. Convencer as pessoas que
adiram a ele de que não precisam de tutelas para usarem a própria língua, porque tivemos a fortuna histórica de que ela se tornou estatal fora do nosso território. Ao lado dessa evidência, qualquer contributo
pessoal, associativo ou académico à construção da
língua comum vai ser muito importante e devemos
agradecê-lo, mas não pode pôr empecilhos ao objetivo final do reintegracionismo. Carvalho compreendeu e explicou isso com mestria nom desde 1975.
Com a passagem dos anos, agentes contrários à centralidade da díade ILG-RAG acabaram assimilados naquela elite beneficiada
pelo sistema cultural galego, desaparecendo
todas as formas de mínimos reintegracionistas. A aposta no binormativismo é de algum
modo uma forma de resistir à assimilação?
O reintegracionismo é muito difícil de assimilar e de
vencer, pois o modelo de língua que está na base é
muito estável. Apesar disso, o binormativismo é uma
proposta feita com humildade. Nós temos toda a
nossa razão, mas outros têm toda a sua razão também.
Simplesmente cada quem quer o idioma para coisas
diferentes. O dia em que todo o mundo tenha claro
isto, o problema acabará. Ajudando-nos uns aos outros
estaremos ajudando o galego também.
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roberto samartim

professor da UVigo Fernando Ramallo coordena A lingua en 2050 (Catroventos, 2021), livro em que 25 pessoas (19 homens e 6 mulheres)
apresentam as suas previsons e desejos para o galego
nas próximas três décadas. Com destaque para a par-

ticipaçom procedente da RAG e das três universidades galegas (por junto até 60% do total), o volume
também acolhe agentes com ligaçom aos campos político e cultural ou profissionais e ativistas da dita
normalizaçom lingüística, no que supom um painel
relativamente diverso, em que é possível identificar

as posiçons sustentadas desde o poder político autonómico, as instituiçons culturais de maior centralidade na Galiza atual, o nacionalismo e o reintegracionismo.
É periférico no volume o otimismo (presente e
para o futuro) expressado polo anterior e polo atual
Secretario Xeral de Política Lingüística. Destaca
neste sentido a intervençom de quem ocupou essa
responsabilidade na altura da aprovaçom do decreto
79/2010 “para o plurilingüismo no ensino” atualmente vigorante, Anxo Lorenzo, que afirma a suficiência do atual status legal do galego, elude tanto o
processo de interferência e substituiçom linguística
como a unidade linguística galego-portuguesa e minimiza a responsabilidade da administraçom pública
na planificaçom do futuro do idioma.
Fora estes, os restantes contributos destacam de
maneira quase unânime a necessidade de mudança
na legislaçom e nas políticas públicas (referidas estas
apenas ao âmbito autonómico, sem ocorrências relativas ao municipal ou provincial) ou até no atual
status político da Galiza como condiçom para a recuperaçom e extensom de usos do galego, destacando também a importância estratégica do ensino,
a necessidade de incorporaçom de neofalantes, a recuperaçom da transmissom intergeracional ou a
adaptaçom ao campo das novas tecnologias.
Quiçá o caracter prospetivo do volume explique
a ausência de autoanálise, especialmente salientável
naquelas persoas com responsabilidades na institucionalidade político-cultural autonómica, e que a
abordagem da situaçom atual apareça nomeadamente em depoimentos de nacionalistas e reintegracionistas. Som também estas as únicas posiçons em
que surgem no discurso categorias como subalternidade ou interferência, ausentes nos textos dos agentes que ocupam as instituiçons político-culturais da
autonomia, os quais tampouco contemplam qualquer mudança na planificaçom do corpus e afirmam
a diferença entre galego e português, à vez que prevêm uma maior presença deste último (juntamente
com galego, castelhano e inglês) na Galiza “multilíngue” do futuro.
O volume, enfim, poderá contribuir tanto para valorizar a utilidade normalizadora das ideias e posiçons sobre a língua atualmente centrais como a
eventual necessidade e conformaçom dumha alternativa; esta última, se calhar, referenciada tanto na
construçom dumha nova institucionalidade políticocultural (que coloque no centro a restituiçom linguística e a superaçom da subalternidade) como na
socializaçom dumha ideia de língua assente na tradiçom galeguista anterior à rotura produzida no início da autonomia política.
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A lei (audiovisual) do mais forte

Fotograma do anúncio de Gadis.

N

este último outono tivemos em Compostela umha série de festivais, dous
de cinema (Curtocircuito e Cineuropa) e
um musical com secçom cinematográfica (WOS Festival). Três encontros que nos achegam aos nossos ecráns muitas das propostas mais interessantes dentro de cada umha das linhas editoriais
para as que cada um dos certames dedica o seu
tempo. Curiosamente, umha peça audiovisual galega
de há aproximadamente um ano estivo presente nas
três. Nom na secçom a concurso, tampouco em retrospetivas nem em secçons paralelas, nom. A obra
em questom, que se pudo ver antes de algumha das
projeçons chama-se Non vas poder con nós!, a última entrega de umha série de vídeos aglutinados baixo o
lema Vivamos como galegos.
Como muitos dos leitores e leitoras já saberám,
trata-se de umha peça publicitária, o vídeo com o
que Gadis nos agasalha cada ano com umha rançosa dose de subalternidade, mercatilizaçom, infantilizaçom e simplificaçom da nossa cultura e sociedade. Mas neste caso, a abjeçom formal e discursiva

julio vilariño cabezas
cineclube de compostela

que tivemos que suportar atinge quotas nunca
antes vistas. Em primeiro lugar, está a duvidosa legitimidade moral de aproveitar as ruas e estradas
vazias do feche que sofremos durante a quarentena
de há um ano e meio para fazer umha autêntica espetacularizaçom do drama social polo qual passamos; assim, os estéticos planos da Ponte de Rande,
Os Cantons corunheses, a Praia das Catedrais e os
diferentes cascos antigos das cidades cumprem perfeitamente a sua missom de macro-folheto turístico
da cidade.
Por se a banalizaçom das imagens nom fosse suficiente, a locuçom já se encarrega de remarcar-nos a
sua mensagem: “Porque nom vas poder evitar que o
ano que vem, desde todo o mundo, a gente caminhe
até a Galiza”, deixando às claras as malévolas intençons deste lamentável tarjeto-postalismo. A morte,
branqueada até o extremo, fai a apariçom no início
da peça num improvável funeral de cinzas ao vento
com o fundo sonoro de umha gaita e nos seres queridos que “nos deixárom”. Numha reviravolta incrível depois de quase doze anos de crise, despejos

constantes, desmantelamento da sanidade e educaçom públicas, perda de poder aquisitivo e índices de
desemprego inadmissíveis, escuitamos segundos depois: “Figeste que os nenos vissem como os seus pais
tinham medo pola primeira vez”, numha cena enquadrada num amplo salom de catálogo de tendas
de móveis.
O terço final do vídeo, com a citada mensagem de
“non vas poder con nós” e dizendo-lhe “que che
dem” ao vírus procura a confrontaçom com esse inimigo invisível que é o SARS-CoV-2. Isto é mais um
exemplo de como as nossas empresas deturpárom
qualquer tipo de de iniciativa popular e crítica do
capitalismo tardio para sair de festa, elas sim, mais
fortes (economicamente). O realmente terrível é ter
que enfrentar-nos com este tipo de panfletos no
marco duns festivais aos que se lhe supom que
fogem dos discursos hegemónicos e de monoformas
estéticas. Sabendo que nom é doado escapar das imposiçons que certos patrocinadores exercem das suas
posiçons de poder, tem que haver algumha maneira
de evitar esta vileza nos nossos ecráns.
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e as raras que?

música e
produtora

S

Víctor Echevarría Bastos

“Quando nom se arrisca, quem paga
é a música emergente, onde está
a maioria da música em galego”
álvaro sempere - boh

Aitana Cuétara leva anos
no âmbito da música na
Galiza. Na atualidade é a
diretora de Luneda Producións, a produtora detrás de várias artistas nacionais e internacionais que busca a “conexom entre música, língua, cultura tradicional e memória”.
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

Fala-nos de Luneda Producións.
Luneda Producións é umha agência que se dedica
à música ao vivo de diferentes jeitos e que nom trabalha com grandes eventos. Por umha parte temos
um catálogo de artistas —a maioria galegos, mas
também doutros territórios— de muitos estilos diferentes —sobretodo Jazz, música tradicional e músicas populares em geral—. A única exceçom que
temos som Ruxe Ruxe, porque é umha banda
super icónica galega de que gostamos muito. Buscamos ademais projetos que tenham algum tipo de
reivindicaçom especial a nível cultural e linguístico:
bandas de Occitânia, de músicas de Catalunya... lugares com os quais nos podemos sentir mais identificadas. Despois, também trabalhamos como promotoras e produtoras dalguns eventos como o
festival ‘Jazz de Ría’ ou ‘O que non se escribe’.

Este ano ganhastes o Premio Organistrum
Extraordinário nos Prémios Martín Códax
da Música com ‘Jazz de Ría’; podes falarnos do festival?
Jazz de Ría é um festival de jazz que nasceu com várias cousas claras, à parte da qualidade artística. O
primeiro que buscávamos era a colaboraçom entre
concelhos. Queríamos fazê-lo em diferentes lugares
da ria de Ferrol e sempre implicando a vizinhança
e integrando o festival no território. Eu pessoalmente nom creio muito nestes macrofestivais onde
os grupos chegam a um lugar que nom conhecem

e porque os pujo umha marca aí.
Nós nom queríamos isso: queríamos
um festival modesto e buscávamos
achegar o jazz também às pessoas
que nom escuitam este estilo de
música. Por isso é gratuito, porque
deste jeito achega-se gente de todas as idades que,
a partir de ir ao festival, vai repetindo ano trás ano.

Crês que o aprecio pola música galega é
maior agora?
Tenho a perceçom contrária. Há bandas que de
pronto se ponhem de moda e que funcionam um
tempo, mas nom há umha querença especial. De
facto, saiu há pouco um estudo em que lhe preguntavam à rapazada dos institutos se conhecia algumha banda que cantasse em galego e a imensa
maioria dixo que nom: nem sequer lhe soavam
nomes de bandas das que se fala muito, como as
Tanxugueiras. É mui preocupante.
Vês algumha forma de mudar isto?
É umha questom que vai além. Ao final perdemos
falantes e a gente nova escuita o que lhe chega a través dos meios. Nesta situaçom, a música galega é mui
difícil que chegue. Também acontece que, com a
pandemia, a iniciativa privada, que é precisamente a
que mais arrisca a nível artístico, está passando por
um mal momento económico. Isso fai que agora dependamos ou das administraçons públicas, que assumem zero risco artístico, ou da iniciativa privada, que
como necessita vender entradas, porque leva dous
anos sem ingressar nada, também tira de artistas famosas que encham o festival. Deixa-se de arriscar e
quem paga é a música emergente, que é onde está a
maioria da música em galego. É complexo.

empre que me atopo com Icía, as primeiras conversaçons que mantemos giram
sobre as nossas doenças. De primeira, e
como nas pautas médicas temos medicamentos que fam de nexo entre as nossas enfermidades, começamos falando das pastis que papamos,
e das eivas que nos ocasionam nos que-fazeres.
Ambos os dous somos doentes crónicos. Mas
pode-se dizer que, colhendo com pinças a definiçom da palavra, eu tivem algo mais de “sorte”.
Nascim assim. Nom conhecim outra realidade.
Nem conhecim mais estado de saúde que os próprios altibaixos em que se move a doença. Porém,
ela recebeu a pancada aos 21 anos. O lúpus apresentou-se-lhe na vida para governar-lha. Fazendose dono do seu livre arbítrio e desfarelando-lhe
assim a realidade que conhecera.
Ela é umha das 200.000 galegas que estám
diagnosticadas com algumha Enfermidade Rara
(ER). Doenças minoritárias que, segundo dados
da Federaçom de Enfermidades Raras, tenhem como
única caraterística comum a sua baixa incidência
[5 / 10.000 hab.]. E é por mor dessa baixa incidência, e polo grande numero de doenças que
atingem, polo que a populaçom que as padece
é condenada ao ostracismo.
Porque no contrário do que acontece com as
patologias crónicas mais comuns, onde o grande
número de clientes disponíveis fai que se deam
cita umha mao-cheia de interesses económicos, as
ER nom som um nicho de mercado rendível.
Como nom geram os benefícios suficientes, para
tentar a entrada do capital, nom se investe na sua
investigaçom nem no seu cuidado.
A consequência imediata é que ficam perto do
80% delas sem estudar. Demorando os diagnósticos até 10 anos, e fazendo que as doentes devam
acrescentar às suas patologias os atrancos derivados
deste degredo: pessoal que nom sabe como tratálas, que vai aprendendo com a doença, que desconhece quais som os tratamentos ótimos; que muitas vezes nom existem ou só atacam sintomas
secundários... Ao que há que somar-lhe as cargas
económicas derivadas: por tratamentos fora da Segurança Social ou polos deslocamentos, na procura
de especialistas, cara aos hospitais das metrópoles.
Mesmo chegam a ver como nom lhe reconhecem incapacidade nengumha. Porque a doença
que lhe fai impossível trabalhar. ou sair da casa,
nom está nem sequer recolhida como inabilitante.
Prostram a saúde sob os quartos. Nada novo,
tristemente.

