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O setor da conserva
reclama um convénio digno

Eólicos: ataque
à democracia
6-9

O maciço desembarco de projetos empresariais
para a construçom de parques eólicos no nosso
país marca um grave perigo para o território,
mas também um risco para as práticas
democráticas na nossa sociedade. A iniciativa
privada vê-se amparada pola permissiva
legislaçom ambiental da Junta enquanto
crescem as vozes críticas com esta gestom.
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Reflexons após adiamento
do juízo a Chema Naia

PANÓPTICO / 14

12

ac a volta grande do courel

Independentismo contra
estratégia antiterrorista
do Estado espanhol

A Audiência Nacional celebrou o 24 de janeiro a vista oral contra
as quatro independentistas detidas em julho de 2019 na chamada
‘Operaçom Lusista’. Neste tribunal foi encenada a enésima aplicaçom da legislaçom anti-terrorista contra militantes independentistas,
que nesta ocasiom rematou com umhas condenas totais de 64 anos
de prisom. Este julgamento acontece depois de umha década do Estado espanhol estar a aplicar a legislaçom anti-terrorista contra o movimento independentista galego.
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Conﬁar no povo

E

m tempos de crescente individualismo e de efémera memória,
as
luitas
coletivas
semelham quase umha enteléquia. É no combate a esse relato fragmentário, próprio dos ecráns e da alta
velocidade da conexom a internet, onde
um jornal como o nosso encontra umha
das suas razons de ser: lembrar cada mês
que o nosso país está cheio de pessoas a
se organizar e a construir alternativas, a
produzir teoria e praxe crítica, a mostrar
solidariedade com os povos que resistem
o voraz avanço do capital.
Num momento em que os vínculos pessoais estám a cada
vez mais mediados polas grandes empresas tecnológicas e os
algoritmos das suas plataformas virtuais, ainda a rua continua e continuará a acolher reivindicaçons populares de justiça social. A luita por um convénio digno no sector da
conserva ou a extensa resistência vizinhal contra os eólicos
som exemplos de que o povo galego continua vivo e consciente do seu futuro.
Lembrar que a rua, o mar, o monte e todo o território do
nosso país continuam a ser um cenário de conflito social

pode abrir as portas que levem a abandonar a realidade deformada dos smartphones e as suas apps. Portas que levem ao
caminho do reencontro, reconfigurem a capacidade de luita
da classe trabalhadora e forneçam de aços para acertar nos
novos dilemas sociais que se apresentam.
Talvez sejam tempos de sonhar com derrubar os valados
virtuais e deixar que se espalhe a certeza de que o mundo
nom rematará e resistirá os embates do poder neoliberal.
Tempos de confiar na vida, no futuro e na infinita sede de
justiça do povo galego.

Demandas aos partidos políticos perante
eleiçons às Cortes de Castela e Leom

alto

falante
altofalante@novas.gal

O

coletivo cultural Fala Ceibe
do Berzo apresenta uns pedimentos aos partidos políticos
ante as eleiçons autonómicas às Cortes de Castela e Leom:

1. Reforma do Estatuto de autonomia
de Castela e Leom para que se reconheça expressamente a língua galega
como oficial.

2. Nova reforma da Lei da Comarca
do Berzo, 1/1991, de 14 de março,
para que se reconheça expressamente a oficialidade do idioma galego
do Berzo e se constitua o Serviço linguístico comarcal.
3. Reforma da Lei autonómica
1/1998, do regime local de Castela e
Leom, para que se suprima o artigo
que dificulta que os concelhos bercianos tenham a sua denominaçom en
língua galega (artigo 24.1).

4. Aprovaçom polas Cortes regionais
da Lei de línguas minorizadas de Castela e Leom, que proteja e fomente os
idiomas galego (Berzo e Seabra), leonês e eusquera (Trebinho).

5. Reforma da Lei autonómica de iniciativa legislativa, 4/2001, de 4 de
julho, para que se admita a capacidade de iniciativa legislativa do Conselho comarcal, caso das de
caraterizaçom linguística.

6. Fixar um Protocolo geral de colaboraçom para o uso administrativo do
galego no Conselho comarcal, os concelhos e as juntas vizinhais (entes locais menores), assinado entre a Junta
da Galiza, Junta de CeL e Conselho
comarcal berciano.

7. Que a Conselharia de Educaçom da
Junta de CeL obrigue à opçom da matéria de língua galega en todos os
centros públicos do Berzo ocidental,
para que o seu alunado poda exercer
o seu direito de eleiçom do galego voluntário. Hoje nom se oferece galego
nos colégios da Veiga de Valcarce,
Quilous, Carracedelo, Faveiro, etc.
Para isso há que reformar o atual Protocolo geral de colaboraçom para a
promoçom da língua galega (2006),
entre a Junta da Galiza e a Junta de
CeL.

8. Convénio para a recuperaçom da
toponímia tradicional galega do
Berzo, entre a Junta da Galiza, a Real
Academia Galega e o Conselho comarcal berciano.

9.Que a Conselharia de Cultura da
Junta de CeL forneça de livros em galego nos centros escolares e bibliotecas municipais do Berzo ocidental e
que se garanta o acesso a internet
desde cibercentros rurais para manter
o contato digital com o idioma galego.

10. Que a TVCYL (financiada pola
Junta de CeL) nom ignore a presença
do idioma galego no Berzo e Seabra
nos seus conteúdos informativos.

11. Que o ‘Instituto castellano y leonés de la lengua’ (Burgos), Universidade de León (campus de
Ponferrada), Instituto leonés de cultura (León), universidade da experiência, etc organizem atividades em prol
do galego do Berzo entanto recebam
subvençons públicas da Junta de CeL.
Fala Ceibe /
Berzo, janeiro de 2022
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Um dia histórico

este modo definiu Yolanda Díaz o dia em que
assinou o acordo de medidas urgentes para a reforma laboral. Um dia histórico em
que, segundo a ministra, se recuperaram direitos, mas que conta coa oposiçom frontal do sindicalismo de classe
de todo o Estado e que é defendido
por Antonio Garamendi por ser garante da “liberdade de empresa, seguridade jurídica e paz social”. E essa é
a chave, a prevalência da paz social.
Desde que começaram coas negociaçons escuitamos a importância da mesa
de diálogo onde a CEOE, CEPYME,
CCOO, UGT e governo de Espanha
decidiam o futuro da classe trabalha-

LAURA SOUSA

dora, da maioria. “Quando há um
grande acordo do diálogo social,
homem, respeite-se”, diziam representantes do governo. E entom trucarom a
baralha, porque já nom era responsável
lembrar as promesas de derrogaçom e
porque já nom era a reforma do governo: era a de todas. Mas que acontece
se nom respeitamos a quem sentou a
falar, se estamos fartas de trapaças?
A Comissom Europeia nom assinou,
mas tamém tinha umha cadeira reservada. Assim o explicam no preâmbulo
do Real Decreto, onde enmarcam a
proposta dentro do Plano de Recuperaçom,
Transformaçom e Resiliência. É dizer, dentro da chantagem para poder aceder
aos fundos europeios a cambio de apli-

di cavalcanti

De novo o mantra
que levamos
escuitando desde que
começou a pandemia:
a nom-confrontaçom,
a adaptaçom aos
novos cenários, o sair
de nom-se-sabe-jáonde todas juntas
car políticas económicas neoliberais
que nos vendem como políticas para
conseguir um mercado de trabalho
com “umha estrutura mais resiliente
que permita enfrontar com êxito outras

possíveis crises”. Porque quem quere
blindar direitos e garantir condiçons de
trabalho dignas quando pode ter a capacidade quase mágica de superar as
adversidades com boa vontade?
Os problemas que supom esta reforma som já bem conhecidos, estám
analisados polos sindicatos e assessorias jurídicas: as indemnizaçons por
despedimento continuam igual, nom
se recuperam os salários de trámite
nem a autorizaçom administrativa dos
ERE, a negociaçom coletiva segue a
ser estatal… “A essência da reforma laboral de 2012 preservou-se intacta”
aclara-nos, de novo, Garamendi.
E fronte a todo isto, a lógica da derrota. De novo o mantra que levamos
escuitando desde que começou a pandemia: a nom-confrontaçom, a adaptaçom aos novos cenários, o sair de
nom-se-sabe-já-onde todas juntas. As
figuras retóricas que nos afastem do
incêndio. Perder umha outra oportunidade histórica e conformar-nos com
migalhas quando o que precisamos
som ferramentas para combater a miséria. Porque, e explica-o desta vez a
própria Ministra de Trabalho, “quem
faga fracassar a reforma terá que explicar-lho aos trabalhadores”, porque
melhor isto do que manter a lei do PP,
porque “todo em política queda curto,
mas sempre digo que as grandes mudanças hai que dá-las com tranquilidade”. E está claro que quem tem todo
dado nem se preocupa por mirar a
hora, mas quem batalha cada dia por
chegar a tempo ao trabalho, por compatibilizar as horas extras nom pagas
com os cuidados, por mirar a quanto
está a tarifa da luz nas horas em que
precisamos da eletricidade… Essas
nom podem perder o tempo.

laura sousa é ativista sindical na ‘Central Uni-

taria de Traballadoras’.
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Ence nom vai marchar do país

O

futuro de Ence leva já
algum tempo sobre a
mesa do Ministério de
Trasiçom Ecológica dirigido por Teresa Ribera. Mesmo
antes da Audiência Nacional tombar o
recurso da pasteira para prorrogar a
sua estadia na ria de Ponte Vedra, Teresa Ribera compartia já o critério do
atual governo da Junta da Galiza:
Ence nom vai marchar do País.
Agora nom se trata de demostrar a
contaminaçom causada por Ence no
médio marinho, algo repetidas vezes
comprovado e confirmado até polos
próprios informes da empresa, que saírom à tona no passado mês de abril,
anunciando vertidos de mercúrio nas
suas instalaçons. Até em três ocasions
se tem pronunciado o Contencioso-Administrativo da Audiência Nacional negando a prorrogaçom ditada polo
executivo de Mariano Rajoy estando
em funçons, e dando a razom às organizaçons ecologistas do País, às cofrarias de pescadores/as e mariscadores/as
e ao próprio Concelho de Ponte Vedra.
Meio século de luita social e política
contra esta pasteira semelhava estar
dando, ao fim, resultado no marco de
umha fachendosa transiçom ecológica

HENRIQUE LIJÓ

Das 2.950.000
hectares de território
que ocupa Galiza,
aproximadamente
422.200 som um
eucalipto e 277.000
pertencem a
plantaçons de
pinheiro

O atual processo de
transiçom ecológica,
além de estar longe
de assegurar os
seus objetivos de
mitigaçom da
mudança climática,
extinçom de espécies
e desenvolvimento
sustentável,
deixa-nos bem
às claras as suas
limitaçons

que chega para colocar os conflitos
ambientais no centro do debate político. Agora bem, este processo de
transiçom, além de estar longe de assegurar os seus objetivos de mitigaçom da mudança climática, extinçom
de espécies e desenvolvimento sustentável, deixa-nos bem às claras as
suas limitaçons.
Ence, igual do que Finsa, é umha
das principais empresas favorecidas
por um modelo de desenvolvimento
económico posto em marcha durante
a segunda metade do século passado,
que fomentava o mono-cultivo florestal de eucalipto e pinheiro no noroeste
da península. Mais de 60 anos depois
do início desta estratégia primário-exportadora, a pegada sobre o território
deixa-nos cifras escandalosas: das
2.950.000 hectares de território que
ocupa Galiza, aproximadamente
422.200 som eucalipto e 277.000 pertencem a plantaçons de pinheiro. Um
imenso deserto verde que, a pesar da
sua extensom, unicamente representa
um 2% do PIB galego, com o que se
comprova o escasso retorno económico que achega ao País.
A proposta do Governo Central
nom pasa, em absoluto, por questionar

este modelo ruinoso para a nossa
terra, nem de pôr em perigo o papel
de enclave exportador de biomassa
que hoje por hoje ocupa Galiza,
senom unicamente por laminar aqueles aspetos mais críticos do impacto
ambiental que o atual sistema centroperiferia tem sobre o País. Nesse sentido compreende-se a alternativa da
ministra, que insta Ence a deslocar-se
para o norte da província da Corunha,
nomeadamente aos concelhos das
Pontes ou Cerzeda.
Teresa Ribera viu a deixar-nos claro
que para ela a Transiçom Ecológica é
umha questom exclusivamente técnica e que nom percebe os conflitos
sócio-ambientais associados ou prévios a ela. A esquerdas galegas, em
troca, deveram fazer um esforço por
assumirem as ferramentas que nos
oferece a ecologia-política, desvelando as desigualdades internas neste
processo de transiçom, e problematizando as consequências que esta tem
para a nossa sociedade, a nossa economia e o nosso território.

Henrique Lijó é ativista de ‘Ecoloxistas en Ac-

ción Galiza’.
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salarial das mulheres. Para isto, reclama-se que se equiparem os grupos
5 e 6 do sector, já que esta divisom
permite considerar a todas as mulheres como “auxiliares” na categoria de
condiçons inferiores. Daquela, homens em atividades análogas podem
cobrar vários centos de euros mais.
Ademais, acrescentam-se medidas
específicas que permitam algum nível
de conciliaçom familiar.

ameaças na Frinsa

CONFLITO LABORAL /

a conserva, em greve,
reclama convénio digno

O paro foi secundado de forma
maioritária durante a jornada do 21 de janeiro, com centos de traredaçom
conselho@novas.gal

O

sector da conserva emprega mais de 12.000
pessoas na Galiza, sendo
mais do 80% mulheres.
Um setor feminizado e altamente precarizado, em que os salários distam de
chegar aos 1000 euros.
A convocatória foi acordada no passado mês de dezembro entre as centrais sindicais UGT, CCOO e CIG,
que decidírom a posta em marcha das
mobilizaçons dentro da negociaçom
do Convénio Coletivo Estatal de Conservas de Peixe.
A primeira jornada de luita começou já na véspera, com os serviços de
limpeza que parárom antes das 23h.
Durante a noite e no início dos turnos

cig

balhadoras e trabalhadores na rua, que se concentrárom nas mobilizaçons de Vila Garcia, Vigo e Boiro, a
pesar das coaçons da patronal. Há convocadas novas
jornadas de greve para os dias 3 e 4 de fevereiro.

de manhá houvo piquetes informativos, e o paro foi secundado de forma
maioritária. No 90%, segundo a CIG,
com particular força nas comarcas do
Salnês e o Barbança.

as principais reivindicaçons
Rematar com a eventualidade é umha
das principais demandas, já que muitas
pessoas passam décadas na mesma fábrica rotando diferentes contratos temporais através de ETTs. A exigência das
trabalhadoras é que a temporalidade
nom supere no 15% dos contratos.
A melhora salarial significativa também é umha das reclamaçons fundamentais, num trabalho de particular
dureza física e muitas vezes com mo-

vimentos muito limitados e repetitivos
em cintas de produçom em que se
exige alta produtividade, e nos quais
nom se alcançam os mil euros mensais. Ademais, os sindicatos também
solicitam umha cláusula que garanta a
revisom salarial conforme à suba do
IPC. “Se o IPC de 2021 a nível estatal
foi do 6,5% e a patronal está a oferecer
para esse ano umha suba do 2,25%,
assim que a perda de poder aquisitivo
está mui clara”. Para 2022 oferece um
3%, para 2023 um 2,20% “e para 2024
propom unha fórmula que impede
que saibamos quanto vai ser a suba
real”, denuncia Rosa Abuín, da CIG.
E outro dos piares das reclamaçons
desta greve é o fim da discriminaçom

A empresa de Ribeira, Frinsa del Noroeste SA, foi denunciada por impedir
a participaçom na greve, com a cumplicidade e submissom dos delegados
sindicais. Durante a concentraçom comarcal em Boiro distribuiu-se um panfleto desvelando a situaçom, com o
seguinte texto, sem assinar: “Frinsa, a
única que: o comitê de empresa nom
apoia a greve. Os representantes dos
trabalhadores/as (por exemplo J. Ventura Martínez) intimidam os que querem ir à greve. Os encargados de
seçons pedem umha listagem de quem
quer ir à greve. O chefe de pessoal
(José Ángel) chama um a um aos que
se anotárom na listagem. O chefe de
pessoal ameaça com o despedimento
e os 1000€ de dezembro. As votaçons
dos representantes dos trabalhadores
som umha farsa. Os representantes
dos trabalhadores e trabalhadoras som
postos a dedo pola empresa ademais
de ser uns fura-greves”.

Convénio próprio para a Galiza
Galiza representa praticamente a metade de pessoas trabalhadoras deste
setor a nível estatal, porém, nom há
convénio próprio. Há convénio na comunidade autónoma do Pais Basco, e
também na província andaluza de
Huelva. Daquela, estám mobilizandose basicamente as trabalhadoras cántabras dos polígonos de Santoña e
Laredo, e as trabalhadoras das Rias
Baixas da Galiza, que sumam o 90%
da produçom do Estado.
A CUT, que nom forma parte desta
mesa negociadora mas apoiou as mobilizaçons, defende que o marco de
negociaçom seja galego “somos nós as
que entendemos deste trabalho, as que
fazemos este trabalho e as que temos
que negociar os convénios”.

no foco

6 novas janeiro de 2022

EólICos / POSICIONAMENTO DO CONSELHO DA CULTURA GALEGA

Menos democracia, mais eólicos

Mobilizaçom do 11 de Dezembro na Serra do Suído.

Efeitos perversos para o meio e a sociedade dumha energia que se vende como limpa e que está numha
expansom descontrolada no país

A

e. d. s.

“

modificaçom legislativa
de fevereiro de 2017
(...) supujo a chegada a
Galiza da liberalizaçom
da promoçom da energia eólica com a
eliminaçom das convocatórias anuais
como mecanismo de cessom de potência e também, em menor medida, com
a flexibilizaçom das condiçons para
adquirir a declaraçom da utilidade pública para os parques eólicos. Estes
câmbios normativos acelerárom desde
o princípio as propostas individuais de
novos parques eólicos, o qual desembocou no boom inicial de 2019. Somase a eles a recente modificaçom
normativa (...) através da Lei 9/2021, de
25 de fevereiro, de simplificaçom administrativa e de apoio à reactivaçom económica da

Galiza (...), que frente à obriga de implantar os parques eólicos dentro das
áreas incluídas no Plano setorial eólico
da Galiza, estabelece ‘a exceçom para
aqueles projetos que tenham umha
clara incidência territorial (...)’. Desde
esse momento, todas as terras rústicas
da Galiza, sobre as quais nom exista
figura de proteçom ambiental, poderám albergar parques eólicos”. Isto foi
dito polo Conselho da Cultura Galega
no seu relatório Energia eólica e paisagens
culturais na Galiza apresentado em dezembro de 2021.
É o primeiro organismo institucional
dependente da Junta da Galiza que fai
umha análise neste sentido: a açom da
Administraçom está a favorecer o que
define o Conselho como “boom” eólico.
Efetivamente, o resto da Administraçom autonómica galega trabalha promovendo os interesses das grandes

“Nom é que haja
políticos nos
conselhos de
administraçom das
empresas, é que
as empresas sentam
no Conselho de
Ministros ou no
Conselho da Junta”,
resume Bruno
Centelhes, membro
do movimento
antieólico no sul
da província de
Ponte Vedra

corporaçons energéticas sobre o território galego. Na mesma linha trabalha
todo o tecido caciqueiro que sostem
esta Administraçom e também os meios
de comunicaçom massiva privados.
A cidadania fica soa na defesa do
território face os grandes poderes que
nos governam: empresas, meios e representantes políticos.
“Nom é que haja políticos nos conselhos de administraçom das empresas, é que as empresas sentam no
Conselho de Ministros ou no Conselho da Junta”, resume Bruno Centelhes, membro do movimento
antieólico no sul da província de
Ponte Vedra, membro da plataforma
SOS Groba, associada ao Instituto de
Estudos Minhoranos (IEM) e que leva
anos na luita contra dos projetos de
instalaçom de centrais eólicas na zona.
Durante o mês de dezembro, de-

no foco
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O informe do
Conselho da Cultura
Galega estabelece a
cifra de 176
polígonos eólicos,
com 3.867 MW de
potência instalada
em 121 dos 313
concelhos do país.
O próprio informe
adverte que resulta
difícil conhecer o
número exato de
parques atualmente
em tramitaçom
pois de que o dia 16 se figesse público o informe do Conselho da Cultura Galega, a avalancha de projetos
que saem a exposiçom pública continua. A maquinaria nom se detém.
O dia 17, sexta-feira: polígono eólico
Picota II (no termo municipal de Maçaricos, potência instalada de 21 MW,
5 aerogeradores); Pena da Cabra (Toques e Sobrado, potência de 25,2 MW,
6 aerogeradores); Sobredo (Arbo, 18
MW, 5 aerogeradores, com tramitaçom
de urgência: 15 dias); Alto da Telheira
(A Canhiça e O Covelo, 48 MW, 9
aerogeradores, 15 dias). Na segundafeira, dia 20: ampliaçom do polígono
de Graiada (Porto Doçom, 3 MW, 2
aerogeradores); Solpor (Mesia e Ordes,
4,8 MW, 5 máquinas). Terça-feira 22:
Polígono eólico Mondigo (Ribadeu e
Travada, 3,8 MW, 13 aerogeradores);
Picato (Guntim e Lugo, 41,6 MW, 13
máquinas, com umha poligonal de
5.600 hectares, ocupa toda a área de
desenvolvimento eólico prevista ao
leste da cidade de Lugo); Dos Cotos
(Cerdedo-Cotobade, 5 MW, 6 máquinas). O dia 23, quarta-feira: Polígono
eólico Pichi (entre Ourense e Leom,
108 MW, 20 aerogeradores); Polígono
eólico Lardeiras (na mesma zona, potência instalada de 144 MW, 24 aerogeradores); do Merendom (Oia e O
Rosal, na Serra da Groba, 4,2 MW, 5
aerogeradores)...
O informe do Conselho, tomando
como fonte o Inega, estabelece a cifra
de 176 polígonos eólicos, com 3.867

MW de potência instalada em 121 dos
313 concelhos do país.
O próprio informe adverte que “resulta difícil conhecer o número exato
de PE atualmente em tramitaçom,
face a impossibilidade de aceder a
umha informaçom oficial nas páginas
da Junta” e seguidamente acode ao
Registo Eólico –um visor SIX que
nom pode considerar-se como registo
oficial–; de ali extrai as seguintes cifras: na Galiza estám em funcionamento ou em trâmites 6.137 MW de
potência eólica em 520 polígonos.
Isto é, as instalaçons em projeto duplicam a cifra das já operativas.

luitas dispersas em processo de
coordenaçom
Há dezasseis anos que no Vale Minhor
tivérom a primeira notícia da ameaça
eólica que se lhes vinha acima. No período 2005-06 houvo as primeiras mobilizaçons contra dos projetos na Serra
da Groba. Depois duns anos, o perigo
volveu assomar em 2018 e aí segue.
Hoje som, oficialmente, 5 polígonos

Na Galiza estám
em funcionamento
ou em trâmites
6.137 MW de
potência eólica
em 520 polígonos.
Isto é, as instalaçons
em projeto duplicam
a cifra das já
operativas
eólicos com 27 aerogeradores. “Aqui
há muita populaçom e o IEM leva
muitos anos com trabalho de investigaçom do património e a biodiversidade. Investigar contra destes projetos
empresariais é mui duro, mas por sorte
aqui há estima e reconhecimento,
umha longa tradiçom de luita”, di
Bruno Centelhes, docente convertido
numha das caras visíveis da resistência
vicinal na Galiza rural.
“O planeta nom é finito. Este

mundo acaba. Remata o acesso ás fontes clássicas de energia e o substituto
vai ser a eletricidade. Estám na carreira por eletrificar todo e a mensagem que se lança à sociedade é
‘consome o que queiras que já nos encarregaremos de produzir’. O que pretendem é produzir sem taxa, sem
controlo, enquanto elas, as grandes
companhias, manejam o mercado e os
preços”, explica Centelhes. E continua: “mas o planeta é finito. Nom há
terras suficientes para fabricar os
ímans que precisa o núcleo dos rotores dos aerogeradores, nem há cobre
dabondo para botar o cabo todo, nem
a energia elétrica se pode armazenar.
O problema nom é aerogeradores sim
ou aerogeradores nom, o problema é
que a mensagem empresarial tapa
qualquer outra mensagem. Nom se
trata de consumir mais”, reflexiona o
ativista, “mas viver doutra maneira”.
“É mui grave o que acontece”,
aponta Ana Varela, advogada, outra
das integrantes desta luita no país.
Desde a associaçom em que milita,
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Mobilizaçom do 11 de Dezembro em Laça.

Petom do Lobo, Ana nom só dá palestras e anima a criaçom de plataformas onde haja que fazê-lo, mas
também prepara alegaçons contra de
todos os projetos eólicos que pode. Os
seus escritos inundam os registos públicos da Galiza. As alegaçons de
Petom do Lobo som a base para a
maioria dos coletivos de vizinhas e vizinhos que nom disponhem de recursos nem tempo para fazê-los. “Antes
íamos quase ao dia, respondendo um
por um cada projeto que saía a exposiçom pública, mas em dezembro o
bombardeio é constante e agora imos
um pouco por trás”, confessa.
Ana e Bruno som duas bandeiras –há
outras– das dúzias de luitas dispersas
que buscam coordenar-se. No início de
junho, umha grande manifestaçom na
praça do Obradoiro foi o primeiro
chanço. Depois, as plataformas mais
ativas e melhor organizadas, como
‘Monfero di nom’ ou ‘Aire Limpo nas
Marinhas-Mandeu’, e as mais veteranas como ‘Salvemos a Comarca de Ordes’ ou ‘SOS Groba’, pugérom os seus
recursos a disposiçom doutras. Nas
zonas menos povoadas, esta ajuda está
a permitir que se vaiam consolidando
espaços de colaboraçom, como o que

“Antes íamos quase
ao dia, respondendo
um por um cada
projeto que saía a
exposiçom pública,
mas em dezembro o
bombardeio é
constante e agora
imos um pouco por
trás”, expom a
advogada Ana Varela
permitiu organizar um grande ato no
Mosteiro de Caaveiro em agosto ou
mais de vinte concentraçons simultâneas o passado 11 de dezembro. Algumhas destas concentraçons fôrom
em aldeias como Laça, onde se reunírom ecologistas e plataformas vicinais
do ocidente ourensano para protestar
contra dumha das mais graves agressons em projeto: a invasom do Maciço
Central por parte da empresa estatal
norueguesa Statkraft, com um historial
de colonizaçom a qualquer preço
(com o Exército incluído) em países
como Chile, onde ambiciona os recursos hidráulicos.

No conjunto da Galiza, a resistência
a esta colonizaçom selvagem organizase, ainda de forma precária, em duas
coordenadoras: umha é a ‘Rede Galega
Stop Eólicos’, que conta com quarenta
coletivos, a maioria plataformas, e oferece-se como “suporte comum para fomentar o surgimento de contrapoderes
que impugnem as políticas energéticas
de imposiçom e dominaçom que promovem os poderes institucionais, económicos e mediáticos”; a outra, ‘Eólica
assim, nom’, integra muitas das plataformas e está dinamizada desde Adega
com a presença da CIG. A unidade de
açom foi-se fortalecendo.

direitos humanos contra
do bombardeio
A unidade de açom é imprescindível,
porque desde o outro lado intensificam
o bombardeio. “Estám acelerando os
procedimentos, através de câmbios legais e tramitando a cada vez mais projetos. Temos dias que sacam dous, três
projetos a exposiçom pública, quase
todas as semanas cinco ou seis... nom
há nem informaçom nem participaçom
real”, sublinha Ana Varela. “Sim, o
Conselho da Cultura Galega dixo isso,
mas pudo dizer muito mais”.

Petom do Lobo foi umha das entidades que exigiu o pronunciamento do
Conselho. “Faltou-lhes incidir mais na
necessidade de revisar o modelo de desenvolvimento energético, também
nom dim muito sobre as estratégias empresariais de apresentar projetos descaradamente fragmentados e, mesmo
surpreende que nom se metessem na
questom da toponímia, porque pensávamos que, sendo umha agressom ao
património imaterial, o Conselho da
Cultura teria algo a dizer, mas, enfim, é
um informe bom para as luitas”.
“É importantíssimo”, di Bruno Centelhes, “porque é demolidor contra da
política da Junta, e pede algo que pedimos todas: umha moratória, parar
isto imediatamente”.
Os aerogeradores, as quilométricas
linhas de evacuaçom e outras infraestruturas associadas tenhem consequências diretas na saúde e no
bem-estar das pessoas, impactos graves contra do meio natural e das espécies, os rios e as águas em conjunto,
a paisagem e o património. Em todos
estes aspetos bordejam os limites da
legislaçom ambiental que as próprias
companhias tratam de ir adaptando
aos seus interesses, igual que os pe-
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rímetros dos polígonos bordejam a
Rede Natura. O que nom podem
adaptar (ainda) aos seus interesses
som os direitos humanos, o último
corpo legal de defesa. “Estám-se a
violar direitos humanos, direitos e liberdades fundamentais, tanto no assunto da participaçom e da
informaçom como nos riscos para as
pessoas”, insiste Ana Varela. Petom
do Lobo recuperou a estratégia, ensaiada no caso da minaria, de levar a
denúncia às instituiçons europeias. O
seguinte serám os tribunas da justiça.
Por enquanto, a luita concentra-se
na mobilizaçom social. O país inteiro
está descobrindo montes e montanhas
esquecidas. As caminhadas multiplicam-se por toda a Galiza. Caminhar
para protestar, caminhar para dizer
que o rural ainda está vivo e resiste,
que também no rural mais despovoado há essa estima e reconhecimento de que fala Centelhes.
A Terra de Montes está em pé de
guerra contra dos eólicos. Na Costa da
Morte as plataformas somam apoio vicinal e institucional graças à constância dum punhado de ativistas e a
jornais locais apegados ao território e
comprometidos com a gente. Governos municipais como Maçaricos ou
Moeche ponhem recursos a disposiçom da luita contra dos eólicos. Na
Límia, praticantes do voo livre na
Serra do Larouco ameaçam a tranquilidade com a que o caciquismo enraizado vinha gerindo os diferentes
espólios. A paisagem também importa.
Se algo conseguiu já esta luita foi pôr
em valor a linha do horizonte. Por isso
a campanha mais celebrada de todas
som essas lonas de fundo azul que
aparecem por todo o país com a lenda
‘Aldeias livres de macroeólicos’.
Os eólicos produzem numerosos
prejuízos e também trazem menos democracia. Em qualquer umha das ale-

Mobilizaçom do 11 de Dezembro no Mesom do Vento.

gaçons aos projetos em andamento
estám consignadas estas duas advertências: nom há interesse social nengum
na avalancha de projetos em trâmite e
nom consta estudo do grau de aceitaçom por parte das vizinhas e vizinhos.
Em todas as defesas contra qualquer
um dos polígonos a trâmite denunciam-se que o Plano Sectorial Eólico
da Galiza carece de Estudo de Impacto Ambiental e que através da Lei
9/2021 está-se a derrubar toda a legislaçom ambiental.
“Aí, no Parlamento galego, a oposiçom está calada. Que lhe passa ao
BNG e ao PSOE?”, lamenta Ana Varela. “Tampouco ajudam lemas como
‘Assim, nom’, é a minha opiniom. Se
assim nom, logo como? Claro que há
que pensar em alternativas, em algo

Os eólicos produzem
numerosos prejuízos
e trazem menos
democracia. Em
qualquer umha das
alegaçons aos
projetos em
andamento estám
consignadas estas
duas advertências:
nom há interesse
social nengum na
avalancha de
projetos em trâmite

que seja nosso, num modelo nom predador, com produçom e consumo
desde o local; mas o que está a passar
é um espólio consentido entre as empresas e a classe política”.
“É umha batalha polo território,
também entre as próprias empresas,
que gera zonas de exclusom de competidores, como neste polígono eólico
ás portas de Lugo que colhe para si a
extensom toda da área de aproveitamento eólico”, advir-te Bruno Centelhes. “As requalificaçons o que fam é
impor novos usos do solo e o domínio
sobre a propriedade, condicionando
durante décadas o que se pode fazer
e o que nom. O resultado é o abandono. Em todos os concelhos com polígonos eólicos há perda significativa
de populaçom”.
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dicalismo de classe, e hoje consagra os seus esforços à presidência
da Junta da Comunidade de Montes em Mao Comum da paróquia
de Couso, no concelho de Gondomar. O modelo de gerência do território que ensaiam segue a dar nestes dias que falar: o monte comunal acolherá agora um ‘Bosque da Língua’, ferramenta didática e
conservacionista que junta memória, terra e futuro.

Xosé
antón
araúxo

Presidente da
Comunidade de
Montes de Couso

“O ‘Bosque da Língua’ é o nosso grau
de areia para evitar a morte do idioma”

Conta-nos para começar como
te envolveste na luita pola mao
comum.
Em 2008 um grupo de vizinhos decidimo-nos a propor umha candidatura
alternativa à diretiva existente, que
tinha o monte num estado de semiabandono, e por dizê-lo com palavras
grossas, como um autêntico vertedouro. Estava deslabaçado, sem ordenar, e funcionava apenas como um
depósito de madeira, obviamente de
espécies de crescimento rápido.
A nova equipa chegou à diretiva e
viu um potencial enorme, quer para a
produçom de riqueza, quer para para

“Para que a gente
comece a sentir
orgulho polo seu
monte cumpre
assimilar novos
modelos”

a restauraçom ambiental, quer para a
criaçom de postos de trabalho. Claro
que, para encetarmos um plano ambicioso, o primeiro era limpar, ordenar a
superfície, e pôr cada espécie no lugar
que lhe corresponde. Tínhamos a cer-

teza de que um maior rendimento partia polo potenciamento de espécies de
ciclo longo tais como o castinheiro, a
cerdeira, a nogueira, que iam ser complementadas com os ingressos anuais
das setas ou dos fruitos vermelhos.

Qual foi a acolhida que tivo a
vossa proposta?
Boa, sem dúvida, ainda que cumpre
pensar que este é um trabalho de
médio e longo prazo, nós levamos implicados já treze anos. Tivemos e estamos a ter um grande reconhecimento,
e nom só no Val Minhor, e nom só na
Galiza, senom para além das nossas

fronteiras. Claro que isto nom é um
processo doado: para que a gente comece a sentir orgulho polo seu monte
cumpre assimilar novos modelos, e isto
custa, porque o modelo clássico de
monte baseado no eucalipto é aparentemente muito fácil, muito rendível,
muito simples. Logo sabemos que nom
é tam assim, que os rendimentos nom
som tam bons como parecem. Mas isso
é certamente o que está no caletre de
boa parte da gente no início.
Que dificuldades topastes?
Fôrom de vários tipos. Apoio político
nunca houvo, nom sendo umha pe-
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quena parêntese com a presença
nacionalista no governo municipal. A
Junta tem-nos fechado as portas em
reunions, mas nom nos rendemos, e
procuramos outras saídas: solicitamos
subvençons de prevençom de incêndios, aspiramos a projetos da UE.
Logo existem dificuldades de tipo
técnico ou económico, que tenhem a
ver com o tecido produtivo galego.
Porque está nas nossas maos produzir
um produto de qualidade e com valor
engadido, caso das setas shiitake, mas a
posteriori resulta complicado dar com
canais de comercializaçom. Cumpre ir
a um nicho de mercado muito específico, polo regular caro. Gostávamos de
vender a outro preço, mas evidentemente, com as grandes empresas nom
podemos concorrer, porque nom nos
seria rendível, e é polo que procuramos estes nichos tam específicos.
Com que nível de profissionalizaçom funciona a comunidade?
Nom há exactamente pessoas fixas,
mas si quatro comuneiros que trabalham praticamente todo o ano. O trabalho está um chisco em funçom da
venda de madeira, que é bastante volátil, e por isso a nossa intençom é estabilizar ingressos. Para isso precisamos,
polo si ou polo nom, reduzir a superfície de monocultura de crescimento rápido. Hoje o eucalipto representa um
40%, e queremos reduzi-lo num 15%.
O 90% dos nossos ganhos reinvestemse no monte, esse é um critério básico.
Que diríades a essas pessoas ou
comunidades que seguem a
apostar no eucalipto?
Pois diriamos que o eucalipto nom tem
um rendimento tam alto como parece,
é bastante baixo, e aliás chega cada
vinte anos. Que fique claro que nós
ainda recorremos a ele de maneira secundária, e nom por gosto, mas por necessidade, e ano após ano tencionamos
reduzir um chisco a extensom que
ocupa. E temos claro portanto que há
formas mais seguras e mais rendíveis,
mais respeitosas com a terra, para focar
o investimento no nosso monte, por
isso procuramos produçons de tipo
anual como as setas, com a ideia de alcançarmos um volume suficiente para
fazê-la muito aproveitável.

“O eucalipto nom
tem um rendimento
tam alto como
parece, é bastante
baixo, e aliás chega
cada vinte anos”
Estes som os argumentos de tipo
económico, mas como todos e todas sabemos, há umha outra série de razons
que vam além do produtivismo, porque o monte nom é apenas produçom.
Que linhas de açom estabelecestes para além do económico?
Tentamos ter muito presente sempre
que o monte pode ter uns usos recreativos e formativos enormes, e se falamos de montes como estes,
relativamente achegados a áreas urbanas, mais ainda. Por isso nós habilitamos rotas de sendeirismo, restauramos
moinhos, sinalizamos mámoas e castros. Temos também umha zona específica para usos de lazer e dança
arredor dumha pequena barragem.
No monte comunal de Couso existe

aliás um área que chamamos ‘Bosque
das Memórias’, onde lembramos as
pessoas que já nom estám com nós, situado no Cham da Baamonda. Familiares ou amizades da comunidade de
montes, que perderam seres queridos,
chantam lá umha pedra com o seu
nome, acarom dumha árvore.
E em dezembro de 2021 lançades a inovadora ideia do ‘Bosque da Língua’.
Pois. Vimos de fazê-lo público, e fazemos um apelo à implicaçom popular,
porque estamos a piques já de lançar
umha campanha de crowfunding na que
esperamos conseguir 21000 euros
[Esta campanha está já em andamento
e pode-se colaborar através da sua página montesdecouso.gal]. Como comunidade de montes, é o nosso modesto
grau de areia para evitar a morte do
idioma, e ao mesmo tempo demonstrar como um espaço assim pode funcionar como recurso didático. Neste
bosque dará-se espaço a criadores e
criadoras galegas que recriárom a natureza na sua produçom literária, e as
crianças do país formarám-se ao
mesmo tempo em botánica e biologia,
em literatura, e em amor polo nosso.
O Bosque incluirá um anfiteatro para
a organizaçom de eventos. É um pro-

jeto de Couso, de Gondomar e do Val
Minhor, mas pensamos que terá um
alcanço nacional.
Para rematar: mergulhados
como estamos de cheio em várias crises (sanitária, económica, ambiental), formas de
gestom alternativa dos recursos, como a mao comum, som
observadas com crescente interesse. Que dirias sobre o seu
potencial às nossas leitoras e
leitores?
Pois diria muito claramente que temos
que ir procurar quanto antes alternativas para a nossa subsistência: o sector
terciário está a esmorecer; aqui, nesta
área industrial da Galiza sul, temos
claro que a boa parte da indústria,
como a automoçom, nom lhe resta
muito. É urgente pormos em valor os
recursos naturais que temos, que nom
som poucos, e geri-los com visom de
futuro e orgulho, pois os tempos que
se achegam vam-no exigir. Nom se
trata do interesse apenas da comunidade de umha paróquia, trata-se de
um interesse social global.

Esta entrevista foi publicada originariamente
no portal www.galizalivre.com.
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Anotaçons após adiamento
do juízo a Chema Naia

V

david soto
esculca

ista suspensa. Assim rematou a manhá do 19 de dezembro nos julgados de
Fontinhas. Horas antes,
dúzias de pessoas solidárias reuniamse para apoiar o Chema Naia, vítima
do que, objetivamente, semelha umha
táctica dos agentes de polícia para evitarem represálias penais pola sua atuaçom durante o violento despejo do CS
Escárnio e Maldizer. Já o deixou dito
o sobrevalorizado Sun Tzu: a melhor
defesa é um bom ataque.
Tecnicamente, a suspensom foi cor-

reta: umha vez que, iniciado o juízo,
se pom de relevo a impossibilidade de
continuar com a prática da prova pertinente e útil solicitada polas partes, o
juíz non pode fazer mais do que suspender a vista. No caso particular, esta
medida tende a garantir um dos princípios da prática da prova, chamado
de concentraçom. A concentraçom implica que os diferentes meios de prova
devem ser praticados de seguido, en
unidade de ato, permitindo a quem
vai ditar a sentença ter umha visom
global do caso, evitando assim que o
passo do tempo entre prova e prova
faça esquecer elementos relevantes.
Cumpre ter claro que a impossibili-

dade de cumprir com o princípio de
concentraçom no caso particular tem
por causa umha prática indesejável, segundo a qual os julgados venhem entendendo que, por causa da
COVID-19, o depoimento de testemunhas pode ser feito telematicamente.
Isto é especialmente incompreensível
no caso de funcionários públicos,
como agentes de polícia, que contam
com o dia livre para prestarem declaraçom. Mas é também incompreensível porque essa declaraçom telemática
entorpece outro princípio fundamental da prática de prova, como é o de
imediaçom, que implica que a juíza
que vai valorar a prova deve presen-

A impossibilidade
de cumprir com
o princípio de
concentraçom neste
caso tem por causa
umha prática
indesejável, segundo
a qual os julgados
venhem entendendo
que, por causa
da Covid-19, o
depoimento de
testemunhas
pode ser feito
telematicamente
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Interior dos julgados de Fontinhas, em Compostela.
paco rodríguez

ciá-la por si própria, com a finalidade de captar toda aquela informaçom que nom fique compreendida
pola comunicaçom verbal de quem testemunha, mas também para permitir a
espontaneidade, que se tem por elemento chave à hora de conhecer a verdade dos feitos ajuizados.
Também nom podemos esquecer
que a impossibilidade de continuar
com o juízo se devesse à inoperáncia
da tecnologia providenciada pola Conselharia de Justiça da Junta para a declaraçom a distáncia. Basicamente, o
software da Conselharia nom permitia
a visualizaçom simultánea de um
vídeo na sala de audiências e na sala
da qual os agentes estavam a depor.
Umha funcionalidade que, na atualidade, permitem mesmo várias aplica-

No seu relatório
anual sobre violência
institucional, a
associaçom ofere um
dado que chama a
atençom: 81% de
casos de abusos
policiais ficam sem
investigar e, muitas
vezes, as vítimas som
tratadas com
desconfiança polos
poderes públicos

çons de uso gratuito.
Para além das irregularidades técnicas, pode ser interessante umha breve
reflexom no que di respeito aos efeitos que o processo penal, e as práticas
judiciais em geral, produzem sobre as
pessoas submetidas ao sistema penal,
em particular, quando se trata de situaçons como a presente.
Há uns meses a associaçom catalá de
defesa dos direitos fundamentais, Iridia, apresentava o seu relatório anual
sobre violência institucional. Um dado
chama a atençom: 81% de casos de
abusos policiais ficam sem investigar
e, muitas vezes, as vítimas som tratadas com desconfiança polos poderes
públicos, que ponhem en dúvida o seu
relato dos feitos, causando a sua revitimizaçom. Nalguns casos, como o

presente, as vítimas acabam mesmo
por serem julgadas como agressoras.
Os efeitos deste tipo de práticas, segundo Iridia, som múltiplos e muito
graves no plano psicossocial. Por isso,
qualquer debate sério sobre saúde
mental deve abordar a violência institucional, que afeta a um grande número de pessoas, atenta de forma
grave contra a dignidade das pessoas
e tem a sua causa na própria atuaçom
do Estado, normalmente no quadro
do exercício de direitos fundamentais,
como o de manifestaçom. Umha
forma de avançar para esse objetivo é
mudar a cultura judicial, de forma que
se mude a sua relaçom com a polícia
e sirva efetivamente como instáncia de
controlo da atividade administrativa
no plano penal.
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‘OPERAÇOM LUSISTA’ /

Captura de vídeo da retransmissom ao vivo do juízo. Momento
em que Assunçom Lousada declara perante o tribunal.

A lógica anti-terrorista contra
o independentismo galego

No dia 24 de janeiro decorreu na Audiência Nacional espanhola a vista
oral contra as quatro independentistas detidas em
julho de 2019 na chamada ‘Operaçom Lusista’. Na
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

N

esta ocasiom entre as
pessoas que sentavam no
banco das acusadas encontravam-se
Antom
Garcia Matos e Assunçom Lousada
Camba, quem a Fiscalia espanhola
acusou de serem as dirigentes da organizaçom ‘Resistência Galega’ e para
quem foram pedidos um total de 51
anos de prisom para cada umha. A
acusaçom contra elas compunha-se de
umha longa listagem de delitos: integraçom em organizaçom terrorista em
qualidade de dirigentes, fabricaçom e
tráfego de aparelhos explosivos, falsidade documental, tença ilícita de arma

seçom terceira da Sala do Penal deste tribunal de exceçom foi encenada a enésima aplicaçom da legislaçom antiterrorista contra militantes independentistas,
que rematou com umhas condenas totais de 64 anos
de prisom.

modificada e fabricaçom e tença de
explosivos. Naquela mesma operaçom
policial resultárom detidos outros
dous ativistas, Miguel Garcia e Xoán
Manuel Sanches, que tivérom que enfrentar cada um a petiçom de 12 anos
por umha acusaçom de integraçom em
organizaçom terrorista.
Finalmente, na sala da Audiência
Nacional tivo lugar apenas o ato polo
que as pessoas acusadas expressavam
a sua conformidade conjunta com o
escrito da acusaçom da Fiscalia. Assim,
tanto Garcia Matos como Lousada
Camba fôrom cada umha condenadas
a um total de 28 anos e 3 meses de

Na sala da Audiência
Nacional tivo lugar
a vista em que as
quatro ativistas
processadas
expressavam a sua
conformidade
conjunta com o
escrito de acusaçom
da Fiscalia

prisom polos delitos anteriormente
descritos, mas contariam com umha limitaçom penológica que impediria a
sua permanência em prisom durante
mais de 20 anos. Estas duas independentistas fôrom condenadas também a
umha inabilitaçom absoluta e umha
multa de 270 euros. As condenas contra Miguel Garcia e Xoán Manuel Sanches polo delito de integraçom em
organizaçom terrorista resultárom em
4 anos e meio de cárcere para o primeiro e 3 anos para o segundo. Na
soma global, 64 anos de prisom para
estas quatro ativistas.
No momento da última palavra, o
independentista Miguel Garcia expressava que “ainda que reconheço os feitos que se me imputam e aceito a
sentença do tribunal, considero que
nem a mim nem aos meus irmaos nos
define o adjetivo de ‘terroristas’ por-
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que a minha militância nunca estivo
orientada cara ao terror, senom todo o
contrário, cara ao amor. Milito para sementar e regar o amor a Galiza, que é
um país em perigo de extinçom”.
O organismo antirrepressivo Ceivar
desenvolveu umha campanha solidária
com as quatro processadas nas jornadas prévias ao 24 de janeiro, considerando que “mais umha vez estamos
perante um juízo político que só se
entende como parte da perseguiçom
contra militantes independentistas. O
estado quer exemplificar que opçons
vam ser reprimidas com dureza, independentemente dos feitos concretos”.

dous anos e meio
em prisom preventiva
As quatro ativistas levavam mais de
dous anos e meio em prisom preventiva no momento em que compareceram perante o juiz da Audiência
Nacional, padecendo no seu primeiro
ano de encarceramento a dispersom
penitenciária. Esta situaçom fai também com que o seu direito a defesa se
encontrasse vulnerabilizado durante o
processo. “Resulta óbvio que a qualidade da defesa merma estando as acusadas em prisom, já que a preparaçom
do juízo, a comunicaçom coas advogadas ou mesmo a disposiçom física e
psicológica para afrontá-lo é incomparável”, denunciam desde Ceivar.
“Todo isto está-se vendo mais afetado
polo atual panorama de restriçons sanitárias, que nas cadeias redundam
num abuso das medidas de prevençom contra a Covid19 com injustificados
isolamentos
continuados”,
acrescentam.
Os mesmos problemas para a defesa
denunciou o advogado Daniel Amelang, que se encarregava da defesa de
Xoán Manuel Sanches. Para Amelang
toda prisom preventiva é “umha aberraçom” e, sobre as dificuldades para a
defesa, pom o exemplo de como o seu
defendido nom tivo nengum tipo de
acesso a um computador, o qual impossibilitou a consulta dos milheiros
de fólios digitalizados de que consta o
sumário de instruçom desta causa.

periciais de inteligência
Segundo expunham as fontes consultadas, o escrito de acusaçom da Fiscalia

Concentraçom solidária às portas da Audiência Nacional momentos antes do começo do juízo.

O processo
punitivo contra o
independentismo
galego através da
legislaçom antiterrorista contivo as
expressons de
disidência política
dos anos 2000 e
estabeleceu um
quadro repressivo
específico
contava com umha presença importante de relatórios policiais de inteligência. “Neste tipo de juízos, que estám
relacionados com terrorismo ou com
outros delitos de carater complexo, habitualmente a polícia achega este tipo
de relatórios em que o que fam é interpretar os indícios num sentido ou com
um sesgo determinado”, expom Guillerme Presa. Este advogado, que defendia Garcia Matos e Lousada Camba,
denuncia que a extensom no uso deste
tipo de relatórios “é umha pretensom
de levar a lógica policial às resoluçons
judiciais. De algumha maneira o que se
pretende é substituir o critério judicial
polo critério policial e isso é bastante
preocupante”.
Por outra banda, o autor do livro

Vidas Culpáveis. O controlo neoliberal do
crime, Borxa Colmenero, expom que
este tipo de relatórios de inteligência
policiais desde a década de 2000, com
a implantaçom na luita anti-terrorista
da teoria de ‘todo é ETA’, “ganharam
um peso crucial como meio de prova.
Em ausência de factos violentos sobre
os quais suster umha acusaçom de terrorismo, é preciso definir o ‘inimigo’
com base na sua finalidade política: a
subversom da ordem constitucional”.

Construçom do inimigo
Um momento fundamental da aplicaçom contra o independentismo galego
da legislaçom anti-terrorista foi a sentença de 2013 em que a Audiência
Nacional relacionava a violência política no nosso país com umha organizaçom que denominou ‘Resistência
Galega’. Mas as lógicas anti-terroristas
nom começaram aqui: meios de comunicaçom e personalidades políticas já
espalhavam um relato criminalizador
que enquadrava as sabotagens de caráter independentista nos marcos de
análise que crescérom no País Basco
na luita que o Estado espanhol levava
décadas desenvolvendo contra a organizaçom armada ETA. O Estado começou entom a construir o seu
inimigo na Galiza.
Neste sentido, Borxa Colmenero,
doutor em direito e advogado que tem
participado na defesa de militantes in-

dependentistas em anteriores processos judiciais, acha que a ‘Operaçom
Lusista’ é “o feche à construçom do
inimigo na Galiza, na medida em que
procura completar este processo com
a queda dos seus ‘líderes’”.
Colmenero acha que os processos
punitivos abertos contra o independentismo galego através da legislaçom
anti-terroristas tivérom os seus resultados. “Do ponto de vista policial e judicial cumpriu os objetivos marcados:
por umha banda, conter as expressons
de dissidência política iniciadas a começos dos anos 2000 e, por outra, estabelecer um quadro repressivo
específico galego”. Este jurista quer salientar a relevância deste último aspecto, pois “já nom há que recorrer a
sentenças interpretativas de outras organizaçons ou outros contextos,
senom que há algo específico, adaptado à nossa realidade para reprimir
qualquer conduta que no futuro puder
acontecer”, e chama a atençom sobre
que esse tipo de jurisprudência nom
se tinha criado nem quando o
EGPGC estava em ativo.
Sobre o impacto de esta estratégia
punitiva contra o independentismo
galego também reflexiona o organismo antirrepressivo Ceivar, que salienta que por parte de Estado
espanhol “sempre houvo um interesse
em encaixar o fenómeno da violência
independentista galega nessa banda
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Dentro da campanha solidária que desenvolveu Ceivar para este juízo, difundírom-se
vídeos em que diferentes pessoas davam o seu parecer do que consideram terrorismo.

armada, ainda que ninguém se declarasse parte dela”. Com o incremento da intensidade repressiva, “as
organizaçons do independentismo
galego passárom a sofrer o assédio e
perseguiçom, já nom só policial,
agora também judicial. O debilitamento e fragmentaçom do nosso movimento nom podem entender-se
sem esta estratégia punitiva”, exponhem desde Ceivar.

o caráter conjuntural
do terrorismo
Desde meados da década de 2000 o
tratamento judicial dos casos de terrorismo mudou substancialmente. Por
um lado, a apariçom da teoria de ‘todo
é ETA’ significou a expansom da aplicaçom da legislaçom antiterrorista para
atividades nom violentas. “É umha
mudança significativa, já que para que
umha atividade seja considerada terrorista nom é necessário que se violente
a ordem social com umha bomba ou
com armas, senom que avonda ainda
que seja com atividades nom violentas

Desde Ceivar
denunciam que
com o incremento
da intensidade
repressiva as
organizaçons do
independentismo
passárom a sofrer
o assédio e a
perseguiçom judicial

se essas atividades vám encaminhadas
a subverter a ordem constituicional”,
expom Borxa Colmenero.
Umha diagnose semelhante fai Daniel Amelang quem, perante esta nova
definiçom de terrorismo, lança um paradoxo: “pode exercer-se umha violência mui elevada com armas e
explosivos mas se a finalidade é proteger a ordem constitucional nom estaríamos a falar de terrorismo.

Exemplos passados como o GAL nom
entrariam nessa definiçom, porque se
entende que a sua finalidade nom é a
de subversom”.
Por outra banda, o fim da atividade
armada de ETA em 2011 também
propiciou mudanças na hora de entender a luita anti-terrorista por parte do
Estado. Neste sentido, Colmenero assinala que se intenta construir um
novo inimigo que justifique a nível
operativo a política anti-terrorista do
Estado e os seus recursos policiais e
jurídicos. “Quando o inimigo galego é
construído, este nom funciona a nível
estatal, mas, a nível operativo, nas políticas securitárias tem umha justificaçom”, indica, ao tempo que chama a
atençom para a funçom performativa
e de construçom de realidades que
contenhem estas políticas securitárias.
Colmenero acrescenta também a
complexidade dos mecanismos do Estado para entender como se tem empregado o termo ‘terrorismo’ nos
âmbitos judiciais: “o poder funciona
como um campo, e nesse campo há

disputas entre os setores mais reacionários, os setores relativamente mais
progressistas, o que opina a Polícia e
o que o opina a Guarda Civil… Acaba
construindo-se um resultado de umha
determinada política anti-terrorista
que nom foi pré-desenhada por ninguém, mas que é o resultado de toda
essa dialética”. Deste jeito, pode entender-se o caráter conjuntural das
políticas anti-terroristas e a apariçom
de diversas operaçons que apontam
cara a diferentes lugares: o jihadismo,
o anarquismo, o comunismo revolucionário… “Acontece muito que se dá
um fenómeno, exploram-no até que
se esgota, morre e desaparece”, reflete
Colmenero.
Perante a questom de se pode entender-se que este julgamento traia
consigo o fim da aplicaçom da legislaçom terrorista contra o independentismo, de Ceivar chamam a ser
“cautas” e apontam que “as legislaçons
antiterroristas som ferramentas que
seguirám a empregar quando o considerem oportuno”.
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Descobrindo
o Gerês

D

a mao de João Aveledo conhecemos algumhas das
caraterísticas das montanhas raianas do Gerês. As
suas paisagens estám marcadas polas penedias
graníticas, ademais de contar com as bacias do
rios Lima e Cávado cujas águas conformam numerosas cachoeiras. Várias som as espécies de flora e fauna de interesse que se
podem encontrar nestas serras. Mesmo se pode salientar a presença de três raças domésticas autóctones: o Garrano, a Cachena e o Cão de Castro Laboreiro. página 18
Cascata em Portela do Homem.
isabel fernandes
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A GALIZA NATURAL /

Gerês, o parque raiano
joão aveledo

“(...) comprehende a mayor parte da Serra do Gerès,
que nos divide de Galliza, em que ha neve muita parte
do anno, e por espaço de cinco legoas atè Barroso tem
só hum casal, o mais tudo saõ montes, e outeiros, em
que ha quantidade de lobos, raposas, ginetas, martas,
touroens, e outros bichos, e serpentes, cabras bravas
com ferozes cabroens, que já despenhàraõ homens depois de feridos, muitas corças, veados, javalis, e caça
miuda: crião nestas penhas Aguias Reaes, e Ribeirinhas, Bufos e Gaviaens, grandes matas de varias castas de madeiras (...)”
‘Corografia Portugueza’, P. António Carvalho da
Costa (1706).

O

padre Carvalho na sua descrição refletia bem o caráter selvagem do Gerês
e a abundância e variedade da sua
fauna. Segundo Tude de Sousa
(1909), um dos primeiros defensores da proteção
das matas geresianas, “em 1888, o Estado tomou conta dos

10.000 hectares de logradouros florestaes que comprehendem a
parte principal da serra, arrancando-os pela violência às populações arboricidas que os exploravam desde tempos imemoriais”. Já em maio de 1971, criou-se o Parque
Nacional da Peneda-Gerês, a primeira área protegida portuguesa e, até agora, o único parque nacional luso, que engloba as serras do Gerês, da Peneda,
do Soajo, Amarela e os planaltos de Laboreiro (ou
Leboreiro) e da Mourela. Vinte e dous anos mais
tarde, em 1993, o Governo Galego protegia, sob a
figura de Parque Natural, a parte galega destas montanhas raianas, compreendendo na atualidade o território que vai da Serra de Laboreiro à da Pena. Em
2009 a UNESCO declarava Reserva Internacional
da Biosfera um total de 267.958 ha. da região, considerando como zonas nucleares o parque nacional
português (70.900 ha.) e o parque natural galego
(30.000 ha.).

p

Parque Nacional da Peneda-Gerês.
pedro madera

A forma medieval
latina ‘Ugeres’ daria
origem a variantes
dialetais: Gerês
(a oficial em Portugal),
Juriz e Jurês (a oficial
na Galiza, grafada
como ‘Xurés’)

As imponentes penedias graníticas marcam estas
serras, onde encontramos cumes como o Pico da
Nevosa de 1546 metros (o segundo mais elevado
de Portugal Continental) ou os circos glaciais de
menor altitude da Península.

p
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De acordo com a maior parte dos estudiosos,
Gerês é um hidrónimo derivado da forma medieval
latina Ugeres; esta teria dado origem a diversas variantes dialetais: Gerês (a oficial em Portugal), Juriz
e Jurês (a oficial na Galiza, grafada como “Xurés”,
forma que se popularizou frente à tradicional “Gerês”
pola criação do Parque Natural, segundo contava o
falecido José Lamela, alcaide de Lóvios).
Assim, outro elemento definidor destas paisagens
são as águas, as bacias dos rios Lima e Cávado com
os seus afluentes. Águas que se precipitam em impressionantes cachoeiras, denominadas aqui fechas,
como Arado, Leonte, Pincães, Corga da Fecha...
Águas que brotam quentes em Torneiros ou nas Caldas, águas termais das quais já os romanos desfrutavam no campamento Aquis Querquennis de Bande,
uma jazida arqueológica que se encontra submersa
pola barragem das Conchas a maior parte do ano.
Águas represadas também no Alto Lindoso, em Vilarinho da Furna, na Caniçada, em Salamonde, em
Paradela, em Salas... aproveitamentos hidroelétricos
que desnaturalizaram cursos fluviais, inundaram aldeias e transformaram para sempre estas paragens.
Mais um fator a considerar nesta região é a
enorme importância da sua flora e da sua fauna.
Apontaremos só uns pequenos destaques:
Lírio-do-Gerês (Iris boissieri): Planta endémica que
aparece dispersa em fendas rochosas e zonas pedregosas por riba dos 600 metros e que se encontra nalguns pontos isolados da Galiza e, designadamente, na
serra que lhe dá nome.
Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris): Desapareceu
quase totalmente do quadrante norocidental ibérico
coincidindo com a última glaciação, mas no Gerês
ficaram quatro pinhais relictos, que atualmente reúnem umas 1770 árvores.
Mata de Albergaria: Carvalhal secular, formado
fundamentalmente por Quercus robur e Q. Pyrenaica,
classificado como uma das Reservas Biogenéticas
do Continente Europeu. Este bosque é atravessado
pola Via Romana Geira (que unia Bracara Augusta
com Asturica Augusta), da qual ainda se conservam
vários miliários.
Cabra-brava (Capra pyrenaica): A chamada subespécie lusitanica, que habitou na área galaico-cantábrica,
extinguiu-se arredor de 1892 no Gerês, que foi o seu
último refúgio. Um século mais tarde a cabra seria
reintroduzida com grande sucesso, utilizando exemplares procedentes de Gredos (subespécie victoriae).
Víboras: A víbora-cornuda (Vipera latastei), espécie
mediterrânica, tem neste parque uma das suas escassas populações galegas, e a víbora-de-Seoane (Vipera seoanei), endemismo do Norte peninsular,
concentra nestas montanhas a maioria dos seus efetivos em Portugal.

novas da galiza
janeiro de 2022
página 19

Lírio-do-Gerês.
luis borges

A principal ameaça
deste espaço natural é
o fogo recorrente.
Estes incêndios têm
difícil solução, pois a
cultura do lume está
fortemente arraigada
nas comunidades agropastoris, só a educação
das novas gerações
poderá constituir uma
solução a médio ou
longo prazo

De resto, entre os valores naturais da Reserva
Transfronteiriça devemos salientar a presença de
três raças domésticas autóctones: o Garrano ou cavalo de monte galego-português; a Cachena, uma
vaca de pequeno tamanho e grande rusticidade, perfeitamente adaptada à montanha; e o Cão de Castro
Laboreiro, um mastim ligeiro usado para proteger
rebanhos e propriedades na sua freguesia de origem.

Sobressai, igualmente, um riquíssimo património
material e imaterial: Fojos do lobo (armadilhas construídas com altas paredes de pedra); alvariças ou ‘silhas
do urso’, que protegiam os colmeais dos ataques do
plantígrado (os últimos exemplares foram caçados em
1843 no planalto da Mourela e em 1946 em Coucieiro); verandas e inverneiras de Castro Laboreiro (ou
Crasto), onde ainda pervive uma forma peculiar de
nomadismo entre aldeias de verão e de inverno (um
fenómeno em declínio e só partilhado na Europa
polos vaqueiros de alzada asturianos); o Couto Misto (enclave que sobreviveu independente até 1868); necrópoles megalíticas (no planalto crastejo achamos uma
das maiores da Península); santuários como o S. Bento
da Porta Aberta (o segundo maior português, depois
de Fátima), Nossa Senhora da Peneda, com o grandioso Escadatório das Virtudes, ou Santa Comba de
Bande, uma igreja da época suevo-goda...
A principal ameaça deste espaço natural é o fogo
recorrente. Estes incêndios têm difícil solução,
pois a cultura do lume está fortemente arraigada
nas comunidades agro-pastoris, só a educação das
novas gerações poderá constituir uma solução a
médio ou longo prazo. Mas, a curto prazo, a autorização de queimas preventivas controladas diminuiria o problema.... Afinal de contas, não o
esqueçamos, os incêndios fazem parte também das
dinâmicas ecológicas.

desportos
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A escalada estivo de
sempre associada ao
respeito e à vida no
entorno natural. A
modificaçom que
padeceu afeta a como
a gente se inicia nela,
como som transmitidos
os seus valores e a
prática desportiva

A escalada perante
a nova década

Rosa González, do clube de montanhismo Ártabros.
m. souto

D
m. souto

ia 29 de dezembro. Um projetor e um
par de filmes sobre escalada é o plam
para fechar o ano que propom um pequeno clube, a Agrupaçom de Montanheiros Independentes (AMI). A AMI é um dos
clubes de montanha mais velho da Corunha, fundado
em 1986, junto com Artabros, nascido em 1974. A
sua intençom com esta atividade é fomentar o conhecimento e a comunidade dentro do clube. Um dos filmes é The alpinist, um documentário que expom a
peculiar vida de Marc-André Leclerc (1991-2016),
um alpinista terrivelmente arriscado e com um talento surpreendente que nom era muito conhecido.
A razom da sua falta de popularidade é que Marc
tratava os seus logros para ele mesmo, sem mostrar
nas redes sociais o que fazia. Muita gente nascida a
partir da década de 90 vive como se a realidade estivesse nas redes sociais, sem ter a certeza de estarem a fazer algo por desfrute próprio ou por
partilhá-lo depois na internet. Mas Marc nalguns dos
seus ascensos mais incríveis ia completamente só.
Dizia que se a partilhava com outra pessoa a expe-

riência devaluava, pois o importante era o que ele
próprio sentia no momento da aventura.
Em The Alpinist, o escalador veterano Hevy Duty
di: “Marc nom vive como a gente do século XXI,
ele vive como a gente dos 70”. Com certeza, nom
parece que pertença à sua geraçom nem esteja na
época ajeitada para os desportos que praticava.
Efetivamente, pode falar-se de umha mundança
de época para todos os desportos tradicionalmente
associados a valores próprios. A escalada estivo de
sempre associada ao respeito e à vida no entorno
natural. A modificaçom que padeceu afeta a como a
gente se inicia nela, como som transmitidos os seus
valores e a prática desportiva. Alguns dos fatores
que motivam a mudança som a procura por que o
desporto se transforme em algo rendível, a própria
mudança da posiçom social da escalada –com a atual
moda da escalada– e as modificaçons propiciadas
polas redes sociais.

mudanças de atitudes
Para elucidar como estas mudanças influenciaram no
panorama galego é necessário falar com gente conhecedora do âmbito nacional que vivisse o assentamento

e evoluçom da escalada. Rosa González é sócia e colaboradora do clube Ártabros, e Félix Criado da AMI.
Ambas as duas som escaladoras veteranas e soman
mais de vinte anos de experiência cada umha. Félix
começou saindo à montanha desde bem rapaz, da
mao de amizades e professores. Rosa começou inspirada pola sua parelha, competiu vários anos e continua
ativa no desporto mas afastou-se da competiçom.
Rosa ri lembrando como nos inícios era habitual
ver cousas na montanha que agora seriam impensáveis, mesmo era possível encontrar gente “escalando
com a corda do tendeiro”. Segundo Felix, os meios
e os equipamentos antes eram em muitas ocasions
“caseiros, nom había manual, agora está todo muito
mais doutrinado”. Na sua juventude só havia dous
filmes e um par de livros, como Hielo, nieve y roca de
Gaston Rebuffat. Este livro ensinava só algumhas
técnicas e a forma de aprender era “por ensaio e
erro; e em ocasions o erro era dramático”.
Segundo ele, agora as practicantes tenhem muitos
mais meios para aprender e muita mais segurança, e
para algumhas esta foi a primeira mudança na escalada. Félix aponta para umha nova atitude na iniciaçom: “Antes era um desporto minoritário e dificil
para iniciar-se, as técnicas de segurança nom estavam
claras. Agora temos umha doutrina estabelecida. Era
mais perigoso, mas o rapaz que ia com a corda do
tendeiro tinha inquedança e a levava a cabo. Hoje
temos medo ao acidente, à crítica nas redes sociais,
todos temos feito locuras daquela… tinhas mais liberdade”. O peso das redes mudou a sociedade e
pode que isso, como di Felix, mudasse a motivaçom
das pessoas para começar un desporto. Antes escalar
“era ir por lares para chegar ao cúmio, mas a dificuldade nom era o importante. Hoje a escalada continua a ser o mesmo, resolver um problema, mas
acontece que o resultado é diferente”.
Rosa acha que antes a prática da escalada era
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mais respetuosa com a natureza. “Respeitar as
vias, nom andar a martilhazos nem roubar material”.
Mas agora acrescenta que “a escalada está-se a massificar e quiçá este é o centro da discussom. Se massificamos umha atividade se calhar somos mais
concientes da gente que fai as cousas mal. Temos
umha responsabilidade individual de transmitir as
normas que tínhamos estabelecidas sobre o respeito
e cuidado da natureza”. Rosa percebe também umha
perda de conhecimentos sobre como compartilhar
um espaço como as vias da montanha: “Hoje vês práticas como deixar a corda todo o dia para que ninguém colha a via”.

da base para a cima
Como di Rosa, os perfis das praticantes som diversos.
Está a falar-se da base, umha cousa bem complexa. E
neste assunto devemos olhar para acima, para a administraçom, para entender grande parte das mudanças.
Félix aponta que algumhas administraçons som mais
sensíveis que outras aos valores da escalada, mas de
forma geral só entendem de resultados. Nos circuitos
de competiçom só valem os números. “É hipocrita, a
queixa está nos valores, porém só che pido resultados”. E acrescenta que se interessam polas medalhas
“quando a luita está pola base: estar pola gente que
cria espaços comunitários para praticar os desportos
de montanha e, portanto, transmitir os valores”.
Ambas escaladoras reconhecem que a competiçom é boa porque fai à gente superar-se e treinar
mais duro, mas os valores que saim dela tenhem
muitos perigos. O tipo de competiçom da que falam
é a que atualmente está a ser mais patrocinada. Rosa
lembra perfeitamente que há uns anos as atitudes
eram competitivas, mas nom eram comparáveis ao
que nesta hora vemos.
De forma geralizada, as subvençons desportivas
dependem em muitos casos só dos títulos, algo que
nom reflete o trabalho de um clube à hora de introduzir o desporto numha sociedade cada vez mais sedentária. Nesta nova onda, em palavras de Félix,
“aparecem os pais que pensam ter umha estrela e
aos dous segundos estám na procura de bolsa e patrocinador, é dizer, transladam todo para os números”, em lugar de ver o desporto como uns valores
que a sua criança pode aprender.

o impato da competiçom
A escalada viu-se nessa carreira contrarrelógio de
modernizar a sua competiçom para encaixá-la nos
parámetros atuais e nas Olimpíadas, nas quais participou por vez primeira em 2021. Na atualidade a
competiçom divide-se em três provas: corda, boulder
e velocidade. Velocidade é a modalidade mais recente e a que suscitou polémica.

Félix Criado, da Agrupaçom de Montanheiros Independentes.
m. souto

Percebem umha perda
de conhecimentos
sobre como partilhar
um espaço como as
vias da montanha:
“Vês práticas como
deixar a corda todo o
dia para que ninguém
a colha”
Às duas deportistas custa-lhes reconhecer nestes
novos formatos a escalada que conheceram. Segundo Rosa, “o que mais se achega à escalada no extrerior é boulder e corda. Contodo, a escalada boulder
indoor tem passos impossíveis ou pouco reconhecíveis para as veteranas. Isto acontece porque os desportos dinámicos, que deam emoçom, som o
importante agora. Ao meu parecer é demasiado artificioso”. Certamente, isto chama mais a atención
de marcas e inversores. Pouca gente pagaria por ver
umha escalada de montanha onde os passos som
lentos e procuram a máxima precissom.
Rosa mostra a sua disconformidade com a prova
de velocidade. Félix concorda e critica a velocidade
como “um invento para captar atençom. Nom ten
muito significado porque a escalada é resolver um
problema, já for com corda ou sem ela. Em veloci-

dade é sempre o mesmo muro, autoassegurador,
quase tem mais a ver com o atletismo que com desenvolver umha ideia”.

o dilema perante as mudanças
Na conclusom, e olhando para o futuro, Rosa e
Felix nom chegam a consenso sobre se todas as pessoas que estám a interessar-se pola escalada ficará
mas sabem que as mudanças sim o farám. A escalada, como outros desportos de montanha, nom respondem bem aos modelos atuais de competiçom,
onde a estética, os resultados e o financiamento de
marcas é o importante. Mas nom é o único, muitos
outros desportos nom tenhem sentido dentro do
‘todo vale para ganhar’ da nova competiçom, posto
que a sua criaçom pretendia transmitir valores sobre
o respeito. Se na escalada é o cuidado da natureza,
noutras modalidades é o respeito polas companheiras e por figuras como as árbitras.
A decisom nom é fácil, pois mudar implica em
muitos casos perder a essência mas nom fazê-lo é
ficar excluídas. De facto, muitas escaladoras veteranas nom parecem conformes com a evoluçom enquanto outras sim o estám e acham que as primeiras
atiram pedras contra a sua casa, e outras muitas
estám no meio das duas posturas.
Ademais, umha administraçom concentrada na
competiçom nom atende a rocódromos de bairro
que querem juntar a gente e mostrar-lhes a montanha, ou combinar para actividades simples como ver
filmes no tempo do natal.
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É
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Contra a lusofonia

evidente a vantagem que a estratégia reintegracionista representa para o avanço do
galego. Mesmo as pessoas que negam a
igualdade do que se fala às duas beiras do
Minho aproveitam as ferramentas do português para
acederem em melhores condições ao mercado linguístico. A velocidade na produção de neologismos
ou as traduções audiovisuais são valores importantes
num mundo onde as línguas se desenvolvem de
acordo com as lógicas capitalistas.
Porém, não fiquemos fascinados polo slogan duma
língua extensa e útil. Em primeiro lugar, porque todas
as línguas podem estender-se ou contrair-se: o istriota pode servir, igual que o galego, para se entender com qualquer falante duma língua românica,
mas é pouco provável que fora do Morraço saibam
o que significa mandá-las por terra a Peniche. E ainda
mais importante, porque considerar que a utilidade
depende do número de falantes é supremacismo linguístico: a língua em que falo com a vizinha é a que
realmente me resulta verdadeiramente útil, por mais
que a use menos gente que o mandarim.

iván cuevas

O conceito da lusofonia é apenas a última expressão duma retórica de exaltação nacionalista e dominação colonial. Os mais de 200 milhões de
falantes de português contam-se sobre a invisibilização, a discriminação e mesmo o extermínio das
utentes de aparaí, balanta ou quémaque. Porque se
o galego se fai idioma forte é precisamente porque
também pode ser língua opressora. Resulta-nos singelo denunciar o castelhano como língua comum mas
esquecemos que o Dia da Lusofonia foi chamado
Dia da Raça até 1974. Há apenas um mês, uma professora escrevia num jornal cabo-verdiano que o
português está ameaçado polo uso do crioulo no
ensino e que o país só se pode desenvolver falando
um idioma global. E o som deste cantar há soar conhecido para os ouvidos de qualquer falante duma
língua menorizada.
Além disso, existe uma relação direta entre o
grande capital e a promoção das línguas, como revela o cada vez maior número de artigos que analisam o seu valor económico. Não é casualidade que
o Santander Totta e o Banco Comercial Português

se encontrem entre os mecenas do Instituto Camões.
A língua continua a acompanhar o império, antes
composto de missões e conquistadores e agora de
fábricas deslocalizadas e transnacionais financeiras.
A entrada de Catar, Geórgia ou Japão como observadores associados da CPLP, ou a declaração do português como língua oficial da Guiné Equatorial só
podem entender-se como movimentos estratégicos
no tabuleiro do poder mundial. A própria aceitação
de instituições galegas como observadores consultivos, ainda que positiva para a língua, não é alheia
aos interesses económicos que poda representar a
Galiza para Portugal.
Talvez não se poda escapar completamente a estas
dinâmicas num contexto em que as línguas se vendem e se compram como qualquer outro produto
do mercado. Mas ainda é possível sonhar com um
mundo onde o português da Galiza poda servir para
nos achegar às falantes de umbundo, de forro ou do
asturo-leonês de Miranda, e não para situar-nos por
acima delas. Com uma maneira de sermos lusófonas
contra a lusofonia.
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“Às vezes estou a ler e aponto um
verso que gosto e a partir do qual
me vem umha imagem à cabeça”

carmen carreiro

Paula Pereira é ceramista, ilustradora e
cria peças carregadas
de significado baixo o nome de ‘Cavalinho do demo’.
Afincada em Ponte Vedra ao começo, onde tinha umha
tenda chamada ‘A formiga no carreiro’, agora reside
em Fornelos de Montes, de onde segue a mostrar as
suas criaçons, que bebem da volta ao rural, o feminismo e a poesia do nosso país.
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

Por que decides morar em Fornelos de
Montes?
Um pouco por voltar à aldeia e fazer aqui um projeto de vida e também de trabalho. Aqui em Fornelos está a casa da minha bisavó, onde eu sempre
vinha de pequena, e também tinha o meu avó o
seu talher. Quando voltei aqui, restaurei o talher e
é onde trabalho eu agora. Em resumo, a ideia era
fazer o meu projeto de vida aqui, no rural.
Entom o teu avó tinha um obradoiro?
Quando se retirou fazia no seu tempo livre cousas
de madeira, mas nom era a sua profissom.

Na tua obra está presente a natureza galega, o feminismo, o meio rural... Isto vêse também nas fotografias das tuas obras,
onde parecem misturar-se com o médio.
As fotos fai-nas Alberte Peiteável, e som imagens que
sempre tiramos por aqui, pola contorna. Estou
numha aldeia onde tenho a sorte de que ainda haja
carvalheiras, e penso que tanto no meu trabalho
como nas fotografias reflete-se muito este meio natural. E, ao mesmo tempo, inspira-me muito estar
aqui. Penso que isso também se vê. E vê-se ademais
nos temas que escolho: a defensa do rural, o feminismo, ser galega... E fago também todo em galego.

Tés peças inspiradas na poesia.
Sim. A poesia inspira-me muito. De
facto, fago peças para vários concelhos
e aqui no concelho de Fornelos de
Montes desenho o Prémio de Poesia
Manuel Lueiro Rey. Para este prémio,
cada ano fago umha peça distinta inspirada nalgum dos versos deste poeta.
Para além disso, o ano passado também
figem várias peças inspiradas nos versos de Xela
Arias e, junto com Charo Lopes, participei no projeto da Numax, Intemperiadas, e figem outra peça
baseada nos versos desta escritora, mas nessa ocasiom num copo.

E como escolhes quais versos vam formar
parte das tuas obras?
Gosto muito de ler poesia em geral, e sim que às
vezes estou a ler e aponto um verso que gosto e a
partir do qual me vem umha imagem à cabeça. É
como que me vem a ilustraçom e imagino depois
da ilustraçom umha peça em cerámica, sabes? Fago
o rascunho e depois penso na obra. Mas isto passame também com a música... Há muitas cousas que
me inspiram.
Em que estás a trabalhar agora?
Estou continuamente a fazer peças novas porque
aborreço um pouco a produçom em série. Por essa
razom procuro sempre trabalhar com cousas distintas. Quanto a projetos mais amplos, nom tenho
agora nengum em concreto. Sim que estou a mirar
para oferecer algum curso de cerámica, que até
agora nunca impartim. Também estou a ilustrar um
livro para umha editorial... Mas disso nom podo
contar muito ainda.

Xurxo Borrazás

É

inevitável que as pessoas se comovam ao verem-se rodeadas de
umha pobreza, miséria e fame
intoleráveis. As emoçons difundem-se mais facilmente que a inteligência.
Assim sendo, com intençom admirável mas
mal dirigida, emprendem a tarefa de remediar esses males. Os seus remédios nom
curam a doença, alongam-na. De facto,
som parte da doença. Tentam resolver o
problema da pobreza mantendo vivos os
pobres; ou, no caso dumha escola avançada, entretendo os pobres. Isto nom resolve
nada, agrava o problema. O objetivo deve
ser a reconstruçom da sociedade com fundamentos que fagam a pobreza impossível.
As virtudes altruístas impedem que este
objetivo poida levar-se a cabo. Igual que os
piores escravistas eram os que tratavam
bem os seus escravos, impedindo que o
horror do sistema fosse percebido por
quem o sofria e admitido polos que o contemplavam, no presente as pessoas que
causam mais dano som aquelas que tentam
fazer mais bem. Devemos implorar à comunidade que pare o impulso altruísta da
caridade porque degrada e desmoraliza. A
caridade engendra umha multitude de pecados. É imoral valer-se da propriedade
privada para aliviar os males terríveis que
resultam da propriedade privada.
O parágrafo anterior escreveu-no Oscar
Wilde há 130 anos. A caridade individual
e institucional da esmola e o voluntariado
campa hoje sem controlo: bancos de alimentos, ceias para pobres no Casino de
Madri ou rebaixas fiscais em que as elétricas se apoiam para dar outra volta de porca.
Já o dixo um humorista andaluz antes de
que na SER lhe fechassem o microfone:
Aos curas maus havia que aforcá-los com
as tripas dos curas bons. Já nom se valoram
as boas metáforas.

