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A alça dos preços energéticos provocou o encarecimento de insumos
como pensos ou fertilizantes. Gadeiras prevém que o impacto se perceberá nesta primavera.
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Perspetivas sobre o
conﬂito de Ucrânia

Os começos da atual crise ucraniana podem-se situar em 2014, com os protestos da Euromaidan que rematariam colocando um governo pró-européu em Kiev. Assim, nos territórios do Estado ucraniano com maioria da populaçom russa concentrárom umha
disidência política que cristalizou nas repúblicas auto-proclamadas de Crimeia, Donetsk
e Lugansk). As operaçons repressivas programadas desde entom polo regime de Kiev
conformárom um conflito armado que estivo a desenvolver-se nos últimos anos.

No passado mês de janeiro a Audiência Nacional espanhola fechava
com pesadas condenas o último ciclo de luita ilegal independentista
desenvolvido no nosso país: as sabotagens e ataques reivindicados
pola ‘resistência galega’. Demasiado próximo para ser história e demasiado censurado polo poder para ser objeto de pesquisa polo
jornalismo, oferecem-se algumhas chaves panorâmicas do que foi a
oposiçom clandestina ao ‘status quo’ na Galiza dos últimos tempos.
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20 anos depois

N

este mês de fevereiro cumpriram-se 20 anos do primeiro número deste jornal
que tés nas maos. Passaram
por diante dos nossos olhos duas décadas
em que aconteceram profundas mudanças mas também em que mantivérom a
sua continuidade desigualdades e problemáticas estruturais. Várias das questons
que apareciam naquele número inaugural
ainda poderiam estar presentes nas páginas atuais, como poderiam ser o caso das
reivindicaçons de coletivos LGBT ou
papel do nosso país como despensa energética para o Reino de Espanha.
Naquele primeiro número, em que
ainda nom participava ninguém das pessoas que atualmente componhem o NOVAS,
expunha-se também o calendário de diversas cimeiras durante
a presidência espanhola da UE e dava-se conta dos protestos
anti-globalizaçom. Hoje, já quando nom continua no jornal
nengumha das pessoas que compunham o conselho de redaçom inicial, vemos o estrago que deixaram as decisons de tales
cimeiras: um capitalismo voraz baseado no espólio das vidas da
classe trabalhadora e dos territórios na periferia do sistema.
Há outras notícias que ainda hoje mantenhem ecos. Há 20
anos denunciava-se o despejo e derrube da Casa Encantada,
em Compostela. Atualmente, vários dos espaços sociais de
base que foram nascendo nestas duas décadas tenhem o seu
futuro em entredito, como pode ser o Gomes Gaioso na Corunha ou o Liceo Mutante em Ponte Vedra. E em todos estes
anos aberturas e despejos de centros sociais autogeridos desfilárom polas nossas páginas: a Casa das Atochas, Palavea, a
Insumisa, o Escárnio e Maldizer… Nestes 20 anos olhamos
medrar espaços de construçom da cultura popular e de con-

Salva o Casino

alto

falante
altofalante@novas.gal

A

nossa associaçom pode mudar
de lugar, pode mudar de nome,
de diretiva, de socixs. Pode desaparecer e formar-se umha nova. O
Casino, nom. O Casino só pode existir
se evitamos que se venda, se conseguimos que nom se derrube e se
perda um dos poucos edifícios históricos que ficam em Carvalho.

O

vindoiro 8 de março vai ter
lugar o juízo que pode pôr
fim a umha batalha que levamos livrando desde 2018 para evitar
que o Casino desapareça.
Em agosto desse ano, após recebermos um burofax dos novos proprietários, tivemos notícia, por primeira vez,
do edifício ser adquirido pola quantidade de 70.000 euros, sem que a as-

Primeiro Conselho de Redaçom de ‘Novas da Galiza’

trapoder, que a dia de hoje se vírom golpeados pola pandemia e procuram resistir.
O caminho nom é reto, está cheio de curvas e ziguezagues;
desde dentro, vemos como suster, dar relevo ao que há e
aguentarmos é um esforço imenso, e resulta difícil cumprir
as expectativas mais ambiciosas de continuarmos a ampliar
públicos, a fortalecer a equipa e expandir o espaço para a
emancipaçom. Fazemos autocrítica: vam uns anos largos em
que nom medramos, mas resistimos para chegar mês a mês
ao meio milhar de casas que nos recebedes e sustentades.
Que som 20 anos? Temos o olhar e as maos postas em conseguir mais presença e maior capacidade de influência para
os vindoiros vinte. Porque enquanto ainda resistam movimentos sociais e luitas populares, enquanto for necessário
desvendar as estruturas do poder, um projeto informativo
como o NOVAS continuará mantendo a sua razom de ser e
achegando umha análise crítica da realidade galega.

sociaçom, como arrendatária, tivesse
sido notificada no seu momento, impedindo que puidesse exercer o seu
direito de retrato. Socixs e vizinhxs
unimos forças, entom, para conseguir
essa quantidade e poder comprar o
edifício, de forma que pudéssemos
garantir o mantimento do espaço e o
seu uso público. Porém, os proprietários nom se conformárom com a proposta de mercar o edifício pola
quantidade que eles mesmos comunicaram que o adquiriram. Recebemos um segundo burofax em que se
assegurava que o importe assinalado
na escritura de compra fora um “erro”
e que o prezo do imóvel era, na realidade, de 360.000 euros. Nom se
achegou nengum justificante de pagamento que validasse este feito,

como assim advertiu também o próprio notário. Todo isto deu lugar a um
litígio judicial, cuja tramitaçom se foi
demorando por causa da pandemia
da Covid-19, mas que está por fim a
piques de ter lugar.

O

prédio do Casino está, pola
sua localizaçom no centro da
vila, muito cotizado. O seu
valor para o sector imobiliário é induvidável, mas o seu valor histórico é
muitíssimo maior.
Mais informaçom para dar umha mao
ao Casino em: https://www.facebook.com/casino1889/.
Casino 1889 /
Carvalho, Fevereiro de 2022
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Se sabes dizer Shakira,
sabes dizer Tanxugueiras

rimeiro começou com “se
sabes dizer Shakira, sabes
dizer São Genjo” e irremediavelmente a atualidade
forçou uma mudança para “se sabes
dizer Shakira, sabes dizer Tanxugueiras”. Tenho que dizer que não concordo nada com estas sentenças, mas
revelam no fundo um tema muito sensível. Vou tentar dar argumentos linguísticos e didáticos para argumentar
a minha posição.
Acho que antes de mais devo contextualizar. Costumo ver isto como
resposta a um suposto desleixo de
quem fala castelhano quando tem que
pronunciar o nosso X, enfim, o som
[ʃ] que partilham palavras como caixa,
bruxa ou xadrez.
Primeiramente, parece que ao usarmos o nome da Shakira em vão estamos a afirmar que o comum da
sociedade galega conta com esta realização no seu repertório fonético. E
não é assim. Existem territórios galegos onde este som está despalatali-

CARME SABORIDO

Falemos agora
da banda do
momento: existe
um conluio antigalego
que quer mesmo
nos destruir
pronunciando este
nome com pouco ou
nada de jeito?
zado. Por outras palavras, há quem
fale galego e diga Sansenso não por falta
de perícia linguística, mas porque é
um traço mais do seu dialeto, da maneira de falar da sua zona.
E como estivemos a falar de variedade interna das línguas, é preciso assinalarmos que o espanhol não é
homogéneo. Nenhuma língua é homogénea. Assim sendo, há que compreender que existem variedades
desta língua onde o som [ʃ] é realizado. Por exemplo, quando lemos

Mucho Betis, com que pronúncia associamos esse <ch>?
Agora vamos com variedades do espanhol onde não existe essa realização.
Tenho constatado que na dobragem espanhola da série The Big Bang Theory
parte do elenco pronuncia Sheldon e
parte Seldon. Escolhem então fazer mal
o seu trabalho? Sabem dizer Shakira e
não sabem dizer Sheldon? É uma afirmação difícil. Não será que nem toda a
gente tem habilidade para dizer Shakira
porque é um som aprendido?
Quando lemos ou vemos <sh> associamos esta pronúncia com a do inglês,
porque foi isto que aprendemos na escola. O inglês tem essa realização, é
uma língua mundial que incorporou
muitas palavras de outras línguas e
adaptou-as à sua ortografia: sushi, kalashnikov, Shiva… A hegemonia da anglofonia é indiscutível e por isso o comum
da sociedade tem mais ferramentas
para interpretar um <sh> quando o vê
escrito do que um <x> galego-português. Portanto, sim, há uma razão in-

tuitiva para alguém de fora pronunciar
melhor Shakira do que Tanxugueiras.
Falemos agora da banda do momento: existe um conluio antigalego
que quer mesmo nos destruir pronunciando este nome com pouco ou nada
de jeito? Enxuguem essas lágrimas,
enxuguem com X. Houve um compilatório em redes sociais de vídeos de
pessoas estrangeiras a tentarem dizer
Tan-xu-guei-ras. Mas há uma dificuldade que nunca é comentada. Os falantes eram na sua maioria anglófonos
e o inglês não tem muitas palavras
com tantas sílabas. Não, o som [ʃ] não
era aí o obstáculo.
Por colocarmos um exemplo próximo, o <x> equivale em português de
Portugal a cinco realizações fonéticas
diversas. Noutras línguas peninsulares
como o catalão ou o euskera igualmente podemos encontrar uma variedade de pronúncias que o grafema
<x> representa.
Então desistimos? Nunca! Burro velho
sim aprende línguas. Toda a gente pode
aprender a pronunciar o [ʃ] , mas os
resultados podem ser muito diferentes, existem muitos condicionamentos.
Eu poderia aprender a dançar kizomba, mas aquilo seria um investimento de anos de treino e para outra
pessoa podem ser 30 minutos.
Imaginemos que há vontade de
aprender. Shakira tem UM som sibilante, São Genjo tem TRÊS. Eu sei dizer
Três e Tigres, mas custa-me mais dizer
Três tristes tigres comem num prato de trigo.
Mas “é que os de Valdemorillos del
Moncayo não se esforçam sequer. Ultraje!!”. O valor que damos às línguas
é chave, claro. Shakira diz que “las mujeres somos las de la intuición” e eu intuo
que é melhor depositarmos as energias noutro lado.

Carme Saborido é filóloga.
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Que acontece com a luz?
Breves notas para um debate de fundo

os últimos meses estamos a viver um espetacular incremento do
preço da luz, ainda que
pouco se fala dos motivos polo que
esta situaçom se está a produzir. A
priori, o motivo fundamental passa
polo incremento do preço do gás nos
mercados internacionais: como custa
mais mercar gás no exterior, e usamos
gás para produzir eletricidade, logo o
preço da luz sobe. Parece bastante lógico, mas há algumha questom que introduz matizes a isto:
Em primeiro lugar, o gás nom é o
combustível fundamental para produzir eletricidade, representando só um
20% da produçom total. Entom, por
que o preço elétrico depende só dele?
Porque o mercado elétrico tem umha
armadilha que lhe dá incríveis benefícios às grandes empresas elétricas: a
última unidade de eletricidade vendida (a mais cara) pom o preço a toda
a eletricidade, o que se conhece como
mercado marginalista. Um exemplo: se as
empresas produtoras vendem a sua
eletricidade a 1€, 5€ e 100€, as pessoas consumidoras terám que pagar
sempre 100€. Para os consumidores
implica pagar um enorme sobre-preço,
mas para as elétricas supom um negócio redondo.
Portanto, aqui temos a primeira armadilha que precisa soluçom: a criaçom dos preços elétricos em Europa
(e nom só no Estado Espanhol) distorce os custos e prejudica as pessoas
consumidoras. Mas, por que sobe o
preço do gás? A priori, polas tensons
que existem na fronteira entre Rússia
e Ucrânia, o primeiro, grande produtor de gás e, o segundo, país chave
polo passo dos gasodutos com gás
russo a Europa. Agora bem, o Estado
Espanhol nom importa gás russo
(como si o fai Alemanha, por exemplo), senom que o importa do Norte
de África (de países como Egito ou
Líbia).

ADRIÁN DIOS

A desregulaçom dos
preços internacionais
facilita que em
momentos de
tensom como o atual
os preços de futuros
do gás subam
enormemente,
o que encarece
o preço final a
qualquer país que
quiger gás, for russo
ou nom

O gás nom é o
combustível
fundamental para
produzir eletricidade,
representando só
um 20% da
produçom total.
Entom, por que
o preço elétrico
depende só dele?

Contodo, a desregulaçom dos preços internacionais facilita que em momentos de tensom (como o atual) os
preços de futuros do gás (basicamente,
uns derivados financeiros que apostam
em canto vai custar o gás a meio
prazo, nom o seu prezo hoje) subam
enormemente, o que encarece o preço
final a qualquer país que quiger gás,
for russo ou nom. É dizer, que os outros grandes vencedores estám a ser as
empresas produtoras de gás a nível internacional, assim como os especuladores financeiros que se aproveitam
do sistema.

Esta dupla situaçom está a colocar
sobre a mesa a necessidade de reorganizar o sector energético europeu, e
nesse contexto Galiza também tem o
seu papel: estamos a viver um momento crítico para repensar a nossa estratégia energética, após o feche das
centrais térmicas de carbom, o encarecimento do gás e a nova expansom de
produçom eólica. Se na atualidade exportamos o 30% da eletricidade que
produzimos, é necessário continuar a
construir novos parques eólicos, que
também tenhem o seu impacto social
e ambiental? Porque ao final a aparente maior soberania energética nom
significa mais do que continuar a ser
a periferia energética do Estado.
E, por outra banda, nom teria mais
sentido que os preços nom puidessem
ser fixados por grandes empresas e especuladores? Estas som duas das questons que precisam de umha resposta,
e marcarám o futuro energético galego
nos vindoiros trinta anos.

Adrián Dios é professor de História Económica Mundial na USC.
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mais de mil assinaturas
contra o traçado da A-55

Há já mais de
duas
décadas
que a procura de
umha alternativa ao atual traçado da A-55, entre Vigo
e O Porrinho, é umha teima constante no planeamento urbanismo da cidade Olívica. Esta obra “necessária para Vigo”, como assim a definírom todos os
víctor echevarría bastos

U

m atentado contra a paisagem e o entorno da paróquia, mas também contra a
qualidade ambiental e ecológica de Vigo. Já que discorrerá polo
espaço natural do Rio Eifonso que, segundo o próprio PGOM, conforma um
“ecossistema fluvial com um interesse
natural muito elevado, com espaços que
constituem importantes redutos de biodiversidade que cumpre preservar […].
É umha zona natural de interesse para
o território viguês que acrescenta, aos
seus intrínsecos valores ecológicos e
paisagísticos, umha singular relevância
para assegurar a conectividade ecológica”. Isto todo, para além de significar

atores políticos que tenhem passado polo arco parlamentar viguês, tem no ultimo PGOM de Vigo, que vem
de rematar o seu prazo de exposiçom pública no passado 17 de janeiro, o seu enésimo trajeto. Terá o seu
máximo impacto na Entidade Local Menor de Bembrive; a qual atravessará de cheio, partindo do bairro
de Baruxáns.

um ataque contra o sossego e a qualidade de vida da vizinhança de Bembrive. É umha piora para a saúde dos
vigueses, que já de por si suportam
umha elevada contaminaçom ambiental
que se verá incrementada com este impacto que atinge diretamente ao cerne
do pulmom verde da vila.
Ademais há que somar as afeçons
materiais que estas grandes infraestruturas levam aparelhadas; como som as
expropriaçons de casas e de leiras,
com a consequente requalificaçom, de
urbanas a rústicas, para assim abaratar
os custos. Ou as evidentes eivas que
apresenta a infraestrutura que, tal e
como vem desenhada sobre o plano,

Superárom-se assim
as previsons dos
vizinhos, que
"decidiram tirar-se
ao monte, cansos de
que o mal-estar nom
passarasse dos
bares, de conversas
a pé de rua ou de
umha tensa reuniom
com a responsável
de Urbanismo"

terá um viaduto de quatro carris (mínimo) com pendentes fora do legalmente estipulado, assim como as
dificuldades para engarrafar o túnel,
que vem debuxado na cota 140, e que
afetara à estabilidade dos lares do ateigado bairro do Outeiro, que se encontra nas cotas 150 e 155.
Apesar de todo isto, a menos de
umha semana para fechar o prazo de
alegaçons semelhava que nesta paróquia o trajeto ia a passar a informaçom
pública sem umha constestaçom vizinhal visível, clara e contundente. Mas,
todo mudou o dia 9 de janeiro, ao começar a vogar polas redes um cartaz
que anunciava a instalaçom de um
posto de recolhida de assinaturas para
o vindouro dia.
A expetativa que se gerara logo se
deixou notar, e para quando chegárom a montar o posto já havia perto
de umha vintena de pessoas aguardando. E desde o momento em que
começou a funcionar a afluência de
gente foi continua, achegando-se pessoas que se somárom aos turnos para
a recolhida, outras que traiam alegaçons que fizeram pola sua conta ou
montagens com os planos da infraestrutura que servírom para fazer a
labor de exposiçom publica que deveriam ter feito as instituiçons; já que
moita da vizinhança que se achegava
desconhecia a existência desta aldraje.
Isto fijo possível que a mesa se mantivesse ativa oito horas diárias, durante
as vindouras quatro jornadas. Superárom-se assim as previsons dos vizinhos,
que “decidiram tirar-se ao monte, cansos de que o mal-estar nom passarasse
dos bares, de conversas a pé de rua ou
de umha tensa reuniom com a responsável de Urbanismo”. Estendeu-se a recolhida polos negócios da paróquia e ao
porta a porta. De tal forma que o ritmo
de recolhida nom baixou das 200 assinaturas por dia, atingindo finalmente
1000 alegaçons individuais e 1200 assinaturas, que se entregárom junto com
umha alegaçom mais completa.
A resposta chegou tarde, mas foi
exemplar. Numha paróquia com apenas
4500 habitantes, e em apenas quatro
jornadas, recolhérom-se 2200 alegaçons. E depois de um mês esta continua
graças ao artelhamento do movimento
vizinhal ‘Bembrive Em Pé’.
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Incremento de custos de produçom
intensifica problemas do setor agrário

campo galego

A alça dos preços energéticos
trouxo um incremento dos custes de produçom no setor gadeiro.
Pensos e fertilizantes som os produtos que mais encareceram, mas o impacto desta suba ainda pode ser
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

A

suba dos custes de produçom está a afogar ainda
mais as exploraçons gadeiras de vacum produtoras
de carne e leite. Samuel Formoso, responsável do setor vacum de carne do
Sindicato Labrego (SLG), calcula que
no último ano o total de custes de produçom incrementou-se entre 0,5
euros e 1 euro por quilo de carne produzido. “O setor gadeiro estava ao li-

maior nos próximos meses e evidencia a alta dependência do modelo hegemónico gadeiro dos combustíveis fósseis. Este aumento dos custes é mais um
problema a enfrentar polo vacum de carne e de leite,
que já venhem padecendo os baixos preços marcados
polas indústrias e o contínuo feche de exploraçons.

mite, mas com todo isto estamos mais
ao limite todavia”, assegura.
No leite, a vice-responsável deste
setor no SLG, Ana Rodríguez, expom
vários dos incrementos que fôrom acumulando-se na sua exploraçom: um
51% mais no gasóleo agrícola, fertilizantes que quase triplicam o preço do
ano passado, pensos que passárom de
266 euros/tonelada a 334 euros/tonelada… Assim como a suba da eletrici-

“O setor gadeiro
estava ao limite,
mas com todo isto
estamos mais ao
limite ainda”

dade. “E vai seguir subindo. Para qualquer granja isto implica muito dinheiro
no mês e no ano”, salienta Rodríguez.
Pola sua banda, o assessor agrogadeiro Xan Pouliquen estima que nas
exploraçons de leite o incremento dos
custes dos pensos pode situar-se entre
os 3 e 5 céntimos por litro de leite e a
suba do gasóleo poderá estar entre os
30 e 50 céntimos. “E depois está a luz,
que já se notou o ano passado um
pouquinho e agora notará-se mais”,
acrescenta. Pouliquen salienta que “vai
afetar mais ao leite que a carne, pois
o leite merca mais e está mais pendente das cousas de fora”. Mas nom
só, também adverte da suba de abonos
e plásticos agrícolas. “Tanto em abo-

no foco
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Samuel Formoso
(SLG): “O problema
grave será agora na
primavera, pois até
agora estamos
tirando com o que
temos feito: os
plásticos som os
do ano passado e o
que estamos
consumindo hoje
é o que produzimos
o ano passado”
sara torreiro

nos como em plásticos já há tendas
que estám com rutura de estoque. E a
influência será maior nos momentos
de trabalho porque há gente que acumulou e gente que nom”, acrescenta.

Pensos e fertilizantes
Para Formoso, produtor de carne, “o
problema grave será agora na primavera, pois até agora estamos tirando
com o que figemos no ano passado: os
plásticos som os do ano passado,
quando o petróleo estava a metade de
preço, e o que estamos consumindo
hoje é o que produzimos o ano passado”. “É nestes próximos meses
quando se ensila, quando se fai a erva
seca... e agora quando se começa a abonar”, indica. “O forte virá agora quando
se comecem a mercar os plásticos
novos, quando se comecem a encher os
depósitos de gasoil, os cordéis… Todo
depende do petróleo e com o que está
subindo todo…”, acrescenta.
Pola sua banda, a produtora de leite
Ana Rodríguez acha que “o mais forte
vai ser agora neste primeiro semestre”.
Rodríguez pom especial atençom ao
caso dos pensos e dos fertilizantes.
Sobre os pensos, que dependem das
grandes multinacionais importadoras
de soja e milho, acha que o incremento vai ser acusado. Assim, expom
que muitas exploraçons abastecem-se

de pensos através de cooperativas, que
estas já figérom umhas compras a altos
preços, que repercutirám finalmente
nas exploraçons gadeiras.
Porém, onde semelha que vam começar a cortar nos custes é no abonado e no emprego de fertilizantes
químicos. Mas reduzir a fertilizaçom
também tem os seus riscos. “Há gente
que talvez está sobrefertilizando e
entom nom lhe vai passar nada, mas
se tu nom fertilizas ou nom botas algo
de matéria orgánica pode ser que para
o ano que vem tenhas menos comida
própria para os animais”, expom Rodríguez. E acrescenta que “o normal
seria aproveitar melhor a matéria orgânica que temos nas granjas para
nom comprar fertilizantes químicos
que em ocasions nom som necessários”. Pola sua banda, o assessor agrogadeiro Xan Pouliquen alerta da alta
dependência que o atual modelo de
produçom agrária tem dos fertilizantes
químicos e salienta que sem estes o
sistema nom é viável, polo que também considera que deixar de empregar os fertilizantes pod trazer riscos
para as exploraçons.

e no agroecológico?
Pouliquen acrescenta que aquelas exploraçons que seguem os modelos
agroecológicos padecerám um impacto

O assessor
agrogadeiro Xan
Pouliquen alerta da
alta dependência
que o atual modelo
de produçom agrária
tem dos fertilizantes
químicos e salienta
que sem estes o
sistema nom é viável
menor perante esta suba de custes, ao
serem granjas que trabalham com
menos insumos. “De facto, é umha caraterística das granjas agroecológicas
quando empregas pastoreio: se há
umha variaçom grande dos insumos,
resistem muito mais. Mas, também,
quando há umhas condiçons boas tampouco se beneficiam tanto”, indica.
Também salienta que o impacto da
suba de custes em produçom ecológica dependerá muito do caso concreto, pois “depende das capacidades
de gestom técnico-económica de cada
umha delas. Há quem trabalha melhor
e quem trabalha pior, como em convencional”. Ante a questom de se este
momento pode ser oportuno para que
haja granjas que decidam passar-se à

produçom ecológica, Pouliquen mostra-se cético: “É umha decisom de
muito calado, e se a gente está a atravessar problemas nom vam decidir
mudar de sistema de produçom”.

baixos preços e fechos
A atual alça dos custes de produçom
soma-se aos problemas que tanto a
produçom de leite e de carne de
vacum leva anos a sofrer, sendo um
dos fundamentais as vendas por baixo
dos custes de produçom. Sobre o
preço ao que as indústrias estám a
mercar o leite às produturas, Ana Rodríguez, do SLG, salienta que “nas exploraçons de leite da Uniom Europeia
subiu-lhes a média 6 céntimos o litro
no ano passado. Aqui na Galiza nom
subiu nem 2 céntimos o litro”. Também indica que o feche de granjas
mantém-se constante. “Agora mesmo
já ficam menos de 7000 mas o Plano
Estratégico da Conselharia de Meio
Rural prevê que fiquem umhas 4000
nos próximos anos”.
Rodríguez acrescenta que o momento atual é crucial para o setor do
leite, pois é nestes primeiros meses do
ano que se negociam os contratos com
as indústrias que mercam o leite às
produtoras. “Este é um setor bastante
heterogéneo. As indústrias aproveitam-se disto e há muitas diferenças
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praza pública

de preço, assim como muita diferença de custos entre as granjas. Antes
havia uns preços similares entre várias
indústrias mas agora há muitíssima diferença. Pode haver quase 10 céntimos por litro de diferença entre umha
indústria e outra”, expom.
A produçom de leite em ecológico
também está a atravessar problemas.
Segundo indica o assessor agrogadeiro Xan Pouliquen, as indústrias
leiteiras nom estám recolhendo leite
a novas exploraçons em ecológico devido a umha estratégia de comercializaçom para manter as margens de
lucro neste produto.
No setor da carne, Samuel Formoso, do SLG, afirma que também
está presente o problema dos baixos
preços que impedem cobrir custes de
produçom. E acrescenta a falta de interesse das indústrias em levar adiante
estratégias para a valorizaçom dos produtos cárnicos galegos. Ademais, denuncia que estám a debate novas
normativas que poderám implicar um
impato económico para as pequenas
exploraçons. “Por exemplo, imos ter
agora um problema com o decreto de
purins e abonos, pois metem as pe-

Ana Rodríguez (SLG):
“As exploraçons
leiteiras concentramse na zona central
do país. Afinal som
as indústrias as que
decidem muitas
vezes quais som
as produtoras de
leite e quais nom”
quenas exploraçons no mesmo baremo e para cumprir as mesmas normativas que as grandes exploraçons”,
acrescenta Formoso.

Concentraçom de granjas
O descenso no número de exploraçons bovinas nom parou nos últimos
decénios. Em 2008 estavam ativas
umhas 49.355 granjas bovinas, das
quais de carne eram umhas 26.363 e
de leite umhas 13.546. E segundo as
estatísticas do IGE, o número de exploraçom de gandeiria bovina em
2020 eram já 29.282, sendo os prin-

cipais setores produtivos o da carne,
com 18.879 exploraçons, e o do leite,
com 6.568 exploraçons.
No cómputo geral das pequenas exploraçons bovinas as pequenas exploraçons mantenhem a sua presença.
Das 29.282 granjas bovinas ativas em
2020 um 43% som de menos de 10
animais. Porém, vam medrando aquelas que contam com mais de 100 animais, de um 2,13% do total em 2008
passou-se a um 7,4% do total das exploraçons em 2020. Por setores produtivos, na carne as pequenas
exploraçons continuam a manter a sua
relevância, e no setor de leite o 50%
delas situam-se em 2020 entre 30 e
99 animais, descendendo a quase a
metade as granjas menores de 30
vacas e crescendo percentualmente
aquelas que tenhem mais de 100.
Para Ana Rodríguez o problema da
concentraçom de exploraçons, sobre
todo no sector leiteiro, há que lê-lo
em chave territorial: “O problema é
que as exploraçons se concentram
numha regiom mui específica, que é
na zona centro da Galiza. O resto fica
fora já do setor leiteiro. Afinal som as
indústrias as que decidem muitas

vezes quais zonas som produtoras de
leite e quais nom, porque quando
umha zona nom lhes interessa abandona-se a recolhida”.
Pola sua banda, Samuel Formoso
expom como acha que estám a evoluir
as exploraçons no setor de carne de
vacum: “As pequenas afinal acabam
morrendo por sim próprias, costumam
ser de gente que está próxima à jubilaçom, ou está vinculada com outro
setor e tem isso como umha atividade
secundária. E no momento em que
esse pessoa se jubila a exploraçom
fecha. E essa terra novamente acaba
aproveitando-a o vizinho do lado,
entom afinal na contorna nom se perdem animais. Mas se se perdem exploraçons afinal perdem-se postos de
trabalho. Isso está acontecendo na
maioria dos sítios”. Formoso considera
a atividade gadeira umha atividade
fundamental para manter populaçom
no rural e frenar o seu abandono.
Para Pouliquen, a atual alça de custes de produçom pode acelerar os processos de concentraçom que se estám
a dar no campo galego. Mas pontualiza que também as grandes gandeirias
poderám ver-se em problemas, e que
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SeToR VACUm / UM MODELO DEPENDENTE
O descenso de
exploraçons bovinas
nom parou nos
últimos anos.
Segundo o IGE em
2008 estavam ativas
umhas 49.355
granjas bovinas,
e em 2020 eram
umhas 29.282
nom sempre as pequenas exploraçons som as que terám mais problemas. Sim que deteta umha especial
vulnerabilidade nas estruturas pequenas que optam polos modelos intensivos, mas acha que poderám aguentar
aquelas que optem pola produçom
ecológica ou a pastos.

Transformaçons
Pouliquen acha que o que está acontecer com a aumento dos custes era
algo anunciado “polo próprio funcionamento do capital”, e acrescenta que
no setor do leite “desde a desregulaçom das quotas sabia-se que ia haver
anos em que se ia ganhar muito dinheiro e anos em que se iam perder
muito dinheiro”. “Isto nom é mais que
um reflexo de umha situaçom que vai
acontecer a cada vez mais. É a própria
organizaçom mercantil do sector o
que dá lugar a isso”, reflexiona.
Tanto Rodríguez como Formoso
mencionavam a incerteza sobre o impacto que a escalada bélica na Ucrânia
poderá ter nos preços, pois este país
é um dos grandes celeiros de Europa.
Para Ana Rodríguez há bastantes aspetos que evidenciam o caráter insustentável da atual produçom gadeira.
“Devera-se reformular toda a questom
de trazer a proteína de além do Atlântico, é inviável, mas continua-se assim
porque os interesses e os acordos comerciais som bastante fortes”, denuncia. Pergunta-se como poderá
corrigir-se todo isto, mas nom há resposta clara. “Pode ser umha correçom
ordenada ou pode ser que o preço
dos fertilizantes, dependente do petróleo, suba a uns níveis tam altos que
já nos obrigue a fazer umha reconversom ao grande”.

Mugindo umha vaca
a mao em 1978.
os parentes

Das resistências
à especializaçom

PeRSPeTIVA hISTóRICA dA modeRnIzAçom AGRáRIA

O

atual modelo agrário hegemónico tem
como umha das suas caraterísticas a especializaçom. As transformaçons que
se deram no agro desde o final da II
Guerra Mundial impugérom umha modernizaçom,
aqui instaurada polo regime franquista, que afogou
outras formas de viver e trabalhar no campo.
A historiadora Alba Diaz Geada tem investigado
arredor da história social e agrária do nosso país e
ubica na segunda metade do século XX umha intensificaçom nas relaçons de produçom capitalistas que
promocionou o atual modelo de especializaçom
agrária e gandeira. Nestes anos foi desenvolvida a
Teoria da Modernizaçom, fornecendo de umha legitimaçom teórica aos processos de especializaçom e
concentraçom. Assim, este processo dá-se para adequar o agro a umha sociedade de consumo ainda em
construçom, e num marco de compreensom em que
se supunha que umha sociedade moderna tinha que
contar com umha populaçom agrária reduzida. “Portanto, as pessoas que trabalhavam na terra ou bem
tinham que profissionalizar-se e especializar-se, ou
bem abandonar o seu lugar e passar a ocupar postos
de trabalho assalariado na indústria ou nos serviços
noutro lugar”, expom Diaz Geada. Na década de 80,
com o giro neoliberal, este modelo passará a fazerse cada vez mais dependente de diferentes insumos.
“Este modelo de especializaçom produtiva vai implicar umha maior dependência de energia e de insumos externos de todo tipo, que nom era algo próprio
da maneira em que se relacionava com o gado o campesinhado anteriormente, que era um modelo muito

menos dependente”, indica.
Este processo modernizador foi também um processo aculturador que foi incorporando o campesinhado nas dinâmicas industriais e empresariais. Mas
Díaz Geada expom que esse modelo de especializaçom nom foi assimilado de jeito imediato polas labregas: “A realidade é que durante décadas as casas
labregas em Galiza que tinham gado optárom por ter
pequeninhos rebanhos mixtos de gado de trabalho,
quedava um xatinho, algumha vaca de leite... e completando isso com o salário de algumha pessoa que
tivesse um trabalho assalariado ou algum ofício,
umha família podia reproduzir a sua vida. Mas a medida que nos adentramos numha nova fase isso vai
ser a cada vez mais difícil”.
Esta historiadora nom quer dotar de inevitabilidade ao processo modernizador, que se encontrou
com ambivalências e resistências no nosso páis.
Assim, exprime que houve várias modernizaçons
possíveis e que ainda hoje se podem recolher elementos provindes daquela agricultura prévia à especializaçom que sejam úteis para construir um
novo modelo. “Às vezes nos interstícios encontramse processos que permitiriam construir, e nom sempre passou o que alguns queriam que passasse,
sempre houve modulaçons”, afirma. E deixa claro
que existem possibilidades de mudança. “Nom todo
acontece igual em todos os lugares nem a todos os
níveis. Há muitas formas de fazer e muitas iniciativas concretas a desenvolver”, pensa e coloca como
exemplo dessas iniciativas a compra pública de alimentos de proximidade.
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INDEPENDENTISMO E VIOLÊNCIA POLÍTICA /

A justiça pola mao

‘A justiça pola mao’ é
um conhecido poema
de Rosalia que relata
um episódio de contestaçom de umha mulher oprimida na Galiza rural do XIX; é também o título de
umha obra historiográfica recente que, inspirando-se
naqueles clássicos versos, analisa vários fenómenos
de violência política e social decorridos no nosso país
na contemporaneidade. Nesta ampla rúbrica poderia
jorge paços

D

esde o seu momento fundacional na afastada
Cuba dos anos 20, a vontade de confronto direto
com o Estado está presente no independentismo galego. As formulaçons
ensaísticas ou jornalísticas do CRAG
ou A Fouce além mar pareciam tomar

bem entrar o último ciclo de luita ilegal do independentismo, que um tribunal especial espanhol clausurava com pesadas condenas no passado mês de
janeiro. Demasiado próximo para ser ainda história e
demasiado censurado polo poder para ser ainda objeto de pesquisa por parte do jornalismo, tencionamos
nestas linhas dar algumhas chaves panorâmicas do
que foi a oposiçom clandestina ao ‘status quo’ na Galiza dos últimos tempos.

corpo e intençons práticas no sector
juvenil das Mocidades Galeguistas,
mas tal processo, como muitos outros,
foi gorado em 1936 e nom será até
três décadas depois, no contexto da
Guerra Fria, e de umha esquerda ocidental rejuvenescida e radicalizada,
quando umha parte do movimento ga-

lego comece a teorizar e a praticar um
germolo de linha armada. A rápida intervençom do Estado, com recurso à
morte e à tortura, exemplificado na
queda de José Ramom Reboiras, fecha
o primeiro ensaio, que também se
frustra polo novo clima institucional e
pactista que alimenta a ‘Transiçom’.

Ilustraçom do periódico galego ‘A fouce’ (1926).

Mas, apesar das crescentes mostras de
normalizaçom política, a Galiza da
modernizaçom e da primeira autonomia foi também cenário de projetos armados, o mais notório dos quais, o
EGPGC, ocupou boa parte da atualidade nos finais da década de 80.

A Galiza dos anos 90:
pacificaçom e radicalizaçom
Se o nosso país atravessou na década
de 80 processos sociais e económicos
mui traumáticos, com o seu correlato
de tensom e mobilizaçom, o progressivo avanço da década de 90 pareceu
encarreirar o Reino de Espanha, e
também a nossa terra, polos vieiros
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da homologaçom institucional e de
certa paz social. No contexto global,
cai o Muro de Berlim e o socialismo
real entra em grave crise; no país, ficavam atrás os anos mais duros da
chamada reconversom industrial, e as
primeiras e mais intensas mobilizaçons contra dos efeitos no agro da integraçom na CEE. Se nos tempos da
Reforma política um contingente
imenso de militantes da esquerda antifranquista começava a nutrir os aparelhos partidários e sindicais da
nascente democracia, nos anos 90,
outras tradiçons políticas pareciam assinar o seu particular armistício com
as elites da monarquia. Na Catalunha,
Terra Lliure desaparecia e um novo
independentismo institucional, ERC,
capitalizava a identidade nacional; na
Galiza, o BNG ratificava a sua aposta
na via reformista, validada por apoios
eleitorais crescentes e um trato mediático mais benévolo. Em 1998, a principal força nacionalista do país
pretendia homologar-se às direitas
basca e catalana na ‘Declaraçom de
Barcelona’ e a independência virava
palavra proscrita. O independentismo
representado pola Assembleia do
Povo Unido dissolvera-se pouco antes
e a sua militância marchava para a
casa ou ressituava-se no espaço da política nacional, enquanto presos e presas penavam quase em solitário longas
condenas.
Mas, como em todos os ciclos políticos, em este também estava presente
a dialética e nele pulavam tendências
mui contraditórias. Um importante
movimento assemblear, o antimilitarismo, orientava centos de moços
numha estratégia desobediente e era
secundado na rua por milhares de pessoas. Ainda que o neoliberalismo começava a fazer os seus estragos nas
relaçons laborais, a Galiza continuava
a ser um pontal mobilizador e alguns
conflitos exemplares, como o dos marinheiros do banco canário-saariano,
demonstravam a força da pressom da
rua, sobardando continuamente a legalidade. No campo da cultura e da
língua, embora já se conformara todo
um bloco dependente da oficialidade
e trincado no quadro da autonomia,
floresciam por todo o território coletivos reintegracionistas de base, nada

Apesar das
crescentes mostras
de normalizaçom
política, a Galiza da
modernizaçom e da
primeira autonomia
foi também cenário
de projetos armados,
o mais notório dos
quais, o EGPGC,
ocupou boa parte da
atualidade nos finais
da década de 80
Na década de 90,
ainda que o
neoliberalismo
começava a fazer
estragos, a Galiza
continuava a ser um
pontal mobilizador e
alguns conflitos
demonstravam a
força da pressom
da rua, sobardando
a legalidade
académicos, mormente juvenis e ligados direta ou intuitivamente às teses
arredistas.
É neste contexto em que nasce a
Assembleia da Mocidade Independentista, umha modesta organizaçom
que enfrenta o cerco, desde os seus
primeiros anos, da polícia política espanhola e da mídia de grande tiragem. Assinalada acusatoriamente por
algumhas plumas como ‘o ovo da
serpe’, o cordom sanitário por volta
desta força juvenil nom impediu que
esta atuasse como um pequeno estímulo no campo nacionalista, dinamizando inúmeras iniciativas populares,
e introduzindo no imaginário do movimento galego um discurso e açom
baseados na contundência, os chamados à tensom social e a umha agitaçom incansável.

Um novo século de convulsom
e esperança
Na viragem de século, a Galiza prepara-se para a despedida do fraguismo,
e fai-no numha conjuntura que concatena processos mobilizadores, e de
grande entidade numérica e calado sociológico: duas greves gerais consecutivas, as luitas universitárias contra da
LOU, o Nunca Mais, a versom nacional das mobilizaçons mundiais contra
da Guerra do Iraque, ponhem umha
nova geraçom em contacto com a intervençom social e política. À margem
dumha ampla constelaçom de organizaçons independentistas públicas, que
coesionam de maneira efémera por
volta de NÓS-UP, nas mobilizaçons
populares começa a ensaiar-se um novo
repertório, desta volta violento e ilegal,
que chama a atençom do Ministério

É neste contexto
em que nasce a
Assembleia da
Mocidade
Independentista,
umha modesta
organizaçom que
enfrenta o cerco,
desde os seus
primeiros anos, da
polícia política
espanhola e da mídia
de grande tiragem
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Sucursal bancária queimada em 2009 em Cangas do Morraço.

do Interior e leva as forças institucionais a um claro deslinde de qualquer
identificaçom radical. Nas manifestaçons, as encapuchadas fam já parte da
paisagem, atacando sedes bancárias ou
sedes de meios de comunicaçom espanhóis; os enfrentamentos com as forças
policiais som planificados e sistemáticos, com uso cada vez mais frequente
de artefactos incendiários. A noite de
24 de julho, protagonizada pola mocidade independentista, vira progressivamente um campo de batalha na zona
velha de Compostela, que é militarizada, vigiada por um helicóptero, e tomada por antidistúrbios e segurança
privada. Na véspera do Dia da Pátria de
2003, uns meses depois da catástrofe
do Prestige e na véspera de ser entregada
a Medalha de Ouro da Galiza a Álvarez
Cascos, encapuchadas incendiavam dez
sucursais bancárias a poucos metros da
catedral de Santiago, ante a denúncia
escandalizada da casta política.

Resistência galega
Segundo declaravam peritos de inteligência da guarda civil no juízo contra
vários militantes galegos em junho de

2013 na Audiência Nacional, o corpo
armado já enviara desde Espanha especialistas em inteligência no verao de
2004, decidido a esculcar e gorar qualquer tentativa de violência independentista galega. O trabalho destes
responsáveis somava-se assim ao dos
quatro serviços de informaçom provinciais do corpo, ao que haveria que
somar a própria estrutura da ‘polícia
nacional’. Um ano mais tarde, e com as
engrenagens policiais e mediáticas a
pleno rendimento, o site Brasil Indymedia dava luz ao ‘Manifesto pola resistência galega’, que dava corpo
teórico ao processo subterrâneo que se
cozinhava nos sectores mais decididos
do arredismo e fazia-o nas chaves relativamente novas de umha resposta violenta anónima, “sem nomes, sem siglas,
nem postas em cena organolépticas”.
Ainda que a mídia do Regime situa
reiteradamente o começo deste ciclo
no ano 2005, coincidindo com a explosom dum forte artefacto que desfijo parte da sede central de Caixa
Galicia em Compostela, o Manifesto
aponta pola contra que já “desde 1995
assistimos a umha nova resistência ga-

Na viragem de
século, nas
mobilizaçons
populares começa
a ensaiar-se um
novo repertório,
desta volta violento
e ilegal, que chama
a atençom do
Ministério do Interior
lega que utiliza a violência política
como umha arma mais de combate no
processo” e recapitula o amplo leque
de objetivos que recebêrom “algum
tipo de castigo popular independentista”, desde infraestruturas energéticas a “empresas escravistas”, passando
por “partidos políticos espanholistas”.
Para o Manifesto, no novo processo
em andamento “concatenavam-se pola
primeira vez na história três geraçons
de combatentes” e os anos seguintes à
publicaçom deste documento viriam

confirmar inequivocamente as intençons das ou dos autores: os ataques
com explosivos a grandes infraestruturas relacionadas com a turistificaçom, o boom imobiliário ou grandes
obras públicas sucedem-se, e as primeiras detençons sob legislaçom antiterrorista,
encarceramento
e
dispersom evidenciam um maior esforço policial.
Estamos já na Galiza do bipartido e,
no contexto espanhol, as tentativas negociadoras do PSOE com a esquerda
abertzale antecipam o fim da luita armada basca. No nosso país, remete o
nível de mobilizaçom popular do lustro anterior e o independentismo mergulha-se de novo num dos seus
clássicos processos cissionistas; mas, se
as cenas de encapuchadas e barricadas
ardendo desaparecem da paisagem, os
ataques noturnos com bombas fam-se
mais frequentes e de maior poder destrutivo. Os vozeiros do Estado advertem na mídia que a resistência galega,
ainda sem apoio popular, é um perigo
de ordem pública real e alertam sobre
a existência de militantes na clandestinidade ‘dispostos a todo.’ Um mem-
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bro da Comissaria Geral de Informaçom, que criou um grupo específico
para combater a resistência, manifestava a um meio madrileno em 2013
que “estamos ante um grupo com funcionamento elementar mas efetivo”.

Crises e novos ciclos
No outono de 2011, quando na Galiza
e no conjunto do Estado som mais do
que palpáveis os efeitos da crise mundial das finanças, que tantos taboleiros
políticos ia abanar, um ‘Segundo manifesto pola resistência galega’ valorava
positivamente o caminho emprendido
“dezasseis anos atrás” e enfatizava a
necessidade da açom: “as imagens mais
relevantes da resistência galega som os
factos, os estragos causados no conglo-

A sucessom de
golpes políticojudiciais ponhem
de relevo a vontade
estatal de umha
política de terra
queimada com a
subversom galega
merado de ocupaçom, e o pesar e a intranquilidade levados às máfias político-económicas e intelectuais que nos
assovalham. O melhor discurso é a
açom que cria poder de facto”. Poucos
meses depois, umha nova operaçom
policial com grande repercussom me-

Ataque em 2010 a umha sede do PP.

diática pom de relevo um outro paradigma repressivo que situa o independentismo em novas coordenadas: além
da dureza do tratamento carcerário,
sintetizado na classificaçom FIES e na
dispersom, as condenas incluem no sucessivo o delito ‘integraçom em organizaçom terrorista’ e entendem a
participaçom em sabotagens, ou
mesmo a implicaçom política pública,
como parte de umha adscriçom a
umha estrutura clandestina. Desde
entom, a sucessom de golpes políticojudiciais baseados no chamado ‘direito
penal do inimigo’, as longas condenas
de alguns militantes (superando as
duas décadas), que continuam mesmo
depois de se extinguir a prática da violência, ponhem de relevo a vontade es-

tatal de umha política de terra queimada com a subversom galega.
No processo das décadas passadas, a
luita ilegal acaparou certa atualidade social e informativa e, em comparaçom
com outras épocas históricas mais recuadas, a solidariedade humanitária ou
política alcançou maior transversalidade; ainda com isso, tampouco este
passado ciclo social, político e armado
iniciado nos anos 90 superou com o défice organizativo do independentismo,
autêntico calcanhar de Aquiles deste
movimento, desde o seu nascimento há
um século. Em qualquer caso, como em
todos os processos sócio-políticos complexos, as consequências dos erros e os
acertos farám-se visíveis muitos anos
depois dos factos.
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Quem ataca quem?
O conﬂito da Ucrânia em perspetiva

Cimeira da NATO em 2021.

N

o momento de escrever
estas linhas, a maquinaria
de guerra do imperialismo, a poderosa NATO,
já se preparou para combater. Anunciou umha invasom cujo autor dizia que
nom se ia produzir e que, com efeito,
nom se produziu. Agora, após ter assegurado ao mundo conhecer as intençons belicistas da Rússia (data e hora
incluídas), Washington, Londres, Paris
ou Madrid entram mais umha vez no
jogo de desconhecer o que acontece no
terreno. A retirada de contingentes militares russos das fronteiras ucranianas
de acordo com o que tinha anunciado
abertamente o próprio Kremlin: que estavam ali para realizarem exercícios militares e que voltariam às suas bases
assim que se dessem por terminados.
A realidade nom condiz com o discurso das potências ocidentais sobre

ÓSCAR VALADARES

o mundo. Mas depois de termos assistido já à invençom de diversas ameaças iminentes (da Jugoslávia às armas
de destruiçom maciça do Iraque, passando por Líbia e Síria), isto também
nom é umha grande novidade. Se a
NATO fosse umha criança, poderíamos ainda explicar-lhe o que acontece
com quem mente permanentemente
com a história do Pedro e o lobo. Mas
esta organizaçom nom é umha
criança. E, pior ainda, parece ter à
mao todo um exército de meios de
comunicaçom corporativos com todo
o interesse em acreditar no seu discurso e em difundi-lo por toda a parte
todo o tempo.
Num paralelismo pouco surpreendente, a própria criaçom da NATO
em 1949 respondeu já a um desses conhecimentos certos que, porém, jamais
se verificárom: que a Uniom Soviética

A iminente
cristalizaçom do
processo de entrada
na NATO da Ucrânia,
que poria instalaçons
da Aliança Atlântica
a um tiro de pedra de
Moscovo, é apenas
o detonante desta
nova fase quente
da crise que leva já
anos acima da mesa
da altura estaria pronta para lançar um
ataque sobre a Europa com o objetivo
de conquistá-la. Como no caso da retirada de tropas que agora dim desconhecer, as potências que integram a

NATO também parecêrom nom advertir o colapso da URSS e, portanto,
o fim da “ameaça” que justificava a sua
existência. Portanto, dérom continuidade à aliança semeando bases e instalaçons militares polo mundo, com
preferência para o chamado cinto de
Wolfowitz (tratando de envolver, precisamente, a vasta extensom da Rússia). Temos, ademais, o histórico da
NATO no pós-Guerra Fria, que é eloquente avondo para quem quiser
olhar: nengumha das suas missons foi
de defesa. Bem ao contrário, fôrom
sempre de agressom. Primeiro contra
os países do bloco socialista e do Movimento dos Nom Alinhados; e, mais
tarde, quando aquela estruturaçom do
mundo acabou por desaparecer, contra
países de governos incómodos ou que
se negárom a pregar-se à folha de rota
imposta, invariavelmente, polos Es-
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tados Unidos. E é isso, precisamente, o que está em causa nesta crise
ucraniana.
Nom se trata, como muitos meios
apresentam, de umha crise nova, surgida em relaçom aos recentes movimentos de tropas russas perto das
fronteiras da Ucrânia (mas dentro de
território russo). Mas tampouco de
umha dinâmica de velha guerra irresolúvel que afunde as suas raízes nos
tempos do czar Pedro I sem qualquer
variaçom. Esses elementos existem, é
claro, mas o ano zero desta crise é
muito mais recente. Em 2014, com
umha Ucrânia que vinha de receber a
enésima negativa da UE a abrir-lhe as
portas, voltava novamente a olhar
para umha Rússia quase recuperada da
terrível década de desmantelamento
que foi 1990 e com boas projeçons de
futuro. O imperialismo alentou, organizou, armou e deu cobertura política,
diplomática e mediática a grupos de
extrema direita e abertamente neo-nazistas que também nom escondiam as
suas simpatias por colaboracionistas da
Alemanha nazi como Stepan Bandera
ou pola Waffen SS Galizien, nem a
sua antipatia visceral por qualquer
cousa que cheirar a russo. O objetivo
era mudar o governo legítimo da
Ucrânia que liderava aquela viragem
por um outro que, sem pretender verificar a sua entrada na UE, nom fosse
cair de volta na órbita de Moscovo, e
pudesse acabar convertendo-se em
mais umha pedra do muro de bases
militares a circundar Rússia. A fórmula escolhida –baixo o nome de Euromaidan–
foi
umha
dessas
revoluçons coloridas que apanham
todo o apoio dos grandes impérios
mediáticos, convertem presidentes
eleitos em inimigos públicos que todo
o mundo deseja ver em prisom ou fugidos, e servem para justificar sançons,
embargos e todo tipo de ataques económicos e políticos à vista, enquanto
os ataques de força –no caso, paramilitares– se dam à socapa.
Nota: Esta colaboraçom foi escrita
antes do reconhecimento por parte
da Rússia das repúblicas de Donetsk e Lugansk e da sua posterior
intervençom militar.

Tropas británicas às ordens da NATO.
nato

A vitória daquela operaçom aparentemente espontânea e popular, mas na
realidade estritamente imperialista,
deixou, com efeito, um novo governo
a ocupar Kiev, formado por grupúsculos fascistas inchados, mas inteligentes o suficiente para vestirem alguns
dos seus membros de fato e gravata.
O novo regime ucraniano tinha,
numha mao, novos dirigentes pró-europeus recebidos imediatamente em
Bruxelas e Washington; e na outra,
neonazistas que passárom a dirigir o
exército e a integrar batalhons paramilitares em operaçons de limpeza de
toda dissidência política –que se concentrou, sobretodo, nas áreas de maioria russa da Crimeia e da regiom
industrial do Donbass. A organizaçom
dessa dissidência anti-golpista (e, em
grande medida, também antifascista)
cristalizou em repúblicas auto-proclamadas em três desses distritos (Crimeia, Donetsk e Lugansk), dos que só
o primeiro celebrou um referendo de
reintegraçom na Rússia, que obtivo
95% do voto favorável.
As operaçons de repressom desatadas por esse novo regime –a base de
assassiNATOs extra-judiciais, massacres como a da casa dos sindicatos de
Odessa, ou bombardeamentos maciços
contra milícias populares e alvos civis–
dam forma à única guerra que verdadeiramente se vive na Ucrânia. Umha
guerra em que, desde esse 2014 até

A análise nom pode
limitar-se a decifrar
em que medida
a hegemonia norteamericana é
protegida. Sobretodo
porque a contestaçom
dessa hegemonia nom
procede apenas da
Rússia, mas dum
conjunto de potências
emergentes que
apostam na soberania
e doutros focos
resistentes
hoje, Kiev continuou a repressom
cada dia; Moscovo, envolvido já na
guerra síria, limitou as suas açons ao
envio de suprimentos e ao apoio diplomático às repúblicas populares.
Ocidente, por sua vez, dedicou-se a
apagar os focos mediáticos para negociar com o novo poder ucraniano a
sua incorporaçom à NATO.
A iminente cristalizaçom desse processo de entrada, que poria instalaçons
da Aliança Atlântica a um tiro de
pedra de Moscovo, é apenas o detonante desta nova fase quente da crise
que, como foi dito, leva já anos acima

da mesa, mesmo que os meios que
agora fam soar os tambores da guerra
nom lhe tenham prestado qualquer
atençom. Umha Ucrânia na órbita
atlântica nom só romperia de maneira
definitiva os acordos de Minsk de
2015 (que visavam dar umha saída política à situaçom), como também os
compromissos de nom expansom da
NATO para o leste a que James Baker
e Mikhail Gorbatchov teriam chegado
no seu dia e que fôrom essenciais para
o final da Guerra Fria.
Por outra parte, deveria resultar evidente que esse alargamento serve mais
aos interesses dos Estados Unidos do
que aos europeus. Afinal, a hegemonia
que essa aliança militar consolida é a
de Washington. A análise, porém,
nom pode limitar-se a decifrar em que
medida a hegemonia norte-americana
é protegida. Sobretodo porque a contestaçom dessa hegemonia nom procede apenas da Rússia, mas dum
conjunto de potências emergentes que
apostam na soberania (da China ao
Irám), e doutros focos resistentes (de
Cuba à Palestina, passando pola Venezuela ou a Síria). Por outras palavras:
porque nom é só a Rússia a falar de
umha nova ordem mundial multipolar
e sem um poder ubíquo incontornável, que é o maior temor duns Estados
Unidos que há menos de trinta anos
chegárom a proclamar, tam empoladamente, o “Século Americano”. O es-
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copo tem de ser, necessariamente,
mais amplo.
Mesmo se o conflito nom deflagrar –em cujo caso todo o mundo
perde–, o lugar que mais sentiria os
efeitos dum novo status de hostilidades
seria a Europa, que continua em
grande medida dependente do gás
russo. Os Estados Unidos, em troca,
ganhariam um mercado para exportar
o seu gás com umha enorme margem
de lucro, ao que haveria ainda que
somar os custos do transporte. Polo
momento, o grande capital europeu
parece sentir-se à vontade num modelo em que as suas empreitadas imperialistas devem pedir permisso a
Washington antes de começar, e os go-

Com a perspetiva de
umha guerra que
envolveria
diretamente quatro
potências nucleares,
nom parece que
romper pactos,
acordos e
compromissos seja
boa estratégia para
rebaixar tensons

vernos da Uniom Europeia parecem
dispostos a correr os riscos desse cenário de volta ao passado em troca
dum pedaço do bolo. Mas o bloco imperialista do Atlântico Norte fai anos
que mete água. Nem Paris, cuja aposta
nuclear a tem feito menos dependente
do gás; nem Berlim mostram o entusiasmo doutras operaçons imperialistas. Londres tampouco parece
esquecer a negativa de Washington a
inclui-lo na parceria militar com a
Austrália para contrapesar o crescente
poder da China. E outros governos
eurocépticos, como o da Hungria, já
começárom a lembrar que há um direito internacional para ser respeitado,
polo menos nas aparências.

Há umhas décadas, umha reflexom
como esta teria sido, com toda probabilidade, umha crónica de feitos consumados. Hoje, porém, o tabuleiro está
bem mais aberto, e as prediçons só
podem ser conjeturas. Por enquanto, o
alargamento da NATO nom se verificou. Mas umha cousa já sabemos: que
com a perspetiva de umha guerra que
envolveria diretamente quatro potências nucleares, nom parece que romper
pactos, acordos e compromissos seja
boa estratégia para rebaixar tensons.

Óscar Valadares é membro de Mar de Lumes,

Comité Galego de Solidariedade Internacio-

nalista.
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Futebol galego
na Havana

A

finais do século XIX, Curros Enríquez testemunhava
com supresa a emergência de novos desportos na
ilha de Cuba. Um deles era o futebol, que daria os
seus primeiros passos na capital cubana com a viragem de século. Assim, este desporto passou a ser umha das atividades incluídas nas sociedades galegas de emigrantes. Igual
que passava na Galiza, ao começo o futebol era mais umha das
actividades dos programas festivos, mas os encontros entre equipas rematariam adquirindo entidade própria. página 18
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Tardes de domingo na Havana

Nomeamento de Teresa Agromayor Novoa como madrinha da equipa
juvenil do Deportivo Centro Galego (1936). diario de la marina

N

roque sanﬁz arias

a Corunha, na Havana, em Ferrol,
Vigo, Bahia ou Buenos Aires marinheiros britânicos jogavam a finais do século XIX a algo que causava certo
assombro, ceticismo e mesmo repulsa, tal e como
quedou escrito nos jornais da época.
Desde finais do século XIX, o desporto tornou-se
numa realidade em Cuba. Especialmente o basebol,
que ante o degradante regime colonial, converteuse em um paradigma de modernidade para os crioulos. Assim o observava o próprio Curros Enríquez:
“Apenas el vapor me condujo á América desde el extremo
occidental de España, el 5 de marzo de 1894, tuve el presentimiento de que España había muerto para Cuba. (...) en vez
de jugar sus mozos al trompo, los bolos y la pelota [refere-se à
pelota vasca], características de la raza ibérica, jugaban al
lawn tennis, al críquet, al foot ball y al base ball. (...) He ahí
el por qué la popularidad del base ball me advirtió que, si no
de un modo formal, virtualmente, al desembarcar, en Cuba,
me encontraba en tierra extranjera”.1

O futebol deu os seus primeiros passos nesta cidade com a mudança de século. A rivalidade foi um
dos vetores principais para o seu desenvolvimento,
como em qualquer outra cidade. O primeiro grande
dérbi futeboleiro havaneiro foi entre o Sport Club
Hatuey e o Rovers Athletic Club: um herói nacional
de Cuba vs. um clube de ingleses.2
Os galegos que viviam na Havana não foram
alheios. Nessas primeiras equipas já jogavam “espanhóis”, e rapidamente começaram a fundar-se equipas
que se correspondiam com os ambientes de socialização da capital, tal e como demonstrou o Santiago
Prado Pérez de Peñamil nas suas investigações. Nas
décadas de 1910 e 1920 competiam clubes como
Euskeria Sporting Club, o Canarias Sporting Club,
Catalunya Sport Club, Baleares Sport Club, Juventud
Asturiana ou o Club Deportivo Centro Gallego.
O Futebol passou a ser uma das atividades incluídas naquelas sociedades de emigrantes. Igual que
passava na Galiza, ao começo estava entre o repertório de actividades festivas mas ao crescer a sua popularidade os partidos adquiriram entidade própria,

e mesmo rivalizaram com as atividades festivas que
as sociedades de emigrantes faziam os domingos.
Em 1925, dizia-se que os rapazes preferiam ir ver
os partidos de futebol que às giras das sociedades
pelos parques da Havana.3
Também na Havana o futebol era uma atividade
quase completamente masculina. Porém, mulheres
de todas as classes assistiam aos encontros: esposas
de associados do mais alto nível, as suas criadas e
trabalhadoras de todo tipo. As bancadas herdaram
esse papel de lugar de relação entre homens e mulheres, ao igual que na Galiza. Normalmente, as mulheres só eram nomeadas como “madrinhas” das
equipas ou faziam tarefas de organização dos bailes
que seguiam aos partidos.
Com tudo, na Havana as mulheres fizeram incursões neste terreno de jogo masculino que era o futebol anos antes que na Galiza. Em 1929 chegaram
a disputar-se jogos entre equipas femininas de galegas e baleares, que despertavam grande expectação4.
As equipas femininas tiveram continuidade alguns
anos mas não há notícias de uma organização fe-
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As bancadas herdaram
esse papel de lugar
de relação entre
homens e mulheres,
ao igual que na Galiza.
Normalmente, as
mulheres só eram
nomeadas como
"madrinhas" das
equipas ou faziam
tarefas de organização
dos bailes que seguiam
aos partidos

derativa ou a continuidade de uma competição
estabelecida, como se houve para os homens.
Os galegos tiveram bastante presença nos campeonatos da capital, participando muitos times que enxergavam identidades variadas. Club Deportivo
Centro Gallego, Club Deportivo Galicia, Vigo Sport
Club ou Celta são algumas das equipas que competiam na capital contra asturianos, catalães ou baleares. Cada equipa tinha a sua alcunha: os asturianos
eram os ‘touros’ e os galegos ‘os alacraus’ ou, para a
feminina, as ‘alacrancitas’.5
Na metade dos anos 20 começou a profissionalização, que não foi legal até 1929. Isto provocou
grandes disputas desportivas e nas equipas de administração e nas federações nas décadas dos 20, 30 e
40, quando o futebol teve o seu ponto máximo em
Cuba. Nestes anos, o clube do centro galego tinha
sócios distribuídos pela cidade, que se encarregavam
de cooptar jogadores para a equipa. Mas os intentos
por aumentar a qualidade do time também implicava assinar jogadores que viviam na Galiza ou nas
Astúrias, oferecendo-lhes salários ou emprego para
animá-los a cruzar o oceano.
A implicação galega no movimento futebolístico
na capital cubana foi importante, mas não única. São
conhecidos também os casos de equipas de galegos
em Nova York ou o exitoso Galicia Esporte Clube
de Bahía. que hoje segue a jogar. Além destes exemplos que portaram o nome ou as cores da bandeira,
a integração de galegos e galegas no movimento desportivo a começos de século propiciou um avanço
na chegada e expansão pela Galiza do desporto. Um
processo similar ao surgimento de escolas financiadas pelos indianos, salvando as distâncias. Quer com
um aporte monetário quer com um fluxo de ideias,

Cartaz informando de um domingo de competiçom (1930). diario de la marina

galegos que moravam na emigração impulsaram a
construção de campos de desportos em vilas e aldeias ou criaram clubes ao seu retorno. Assim provocaram um avanço em termos qualitativos e de
difusão territorial.
Além do impressionante edifício do Centro Galego
ou os inumeráveis panteões de galegos no cemitério
de Colom, outros aspetos da presença galega não deixaram restos, mas tiveram uma grande importância.
Os futebolistas e equipas de galegos ainda ficam no
recordo. Pessoas de alta idade recordam como iam os
domingos à tarde a ver futebol na Havana.

NOTAS
1. Manuel CURROS ENRÍQUEZ: “Al desembarcar”, em
Ramón S. de MENDOZA, José Mª HERRERO e Manuel
F. CALCINES: El base ball en Cuba y América, Hardvard University, 1908, pp. 3-5.
2. Santiago PRADO PÉREZ de PEÑAMIL: El fútbol y los
clubes españoles de la Habana, 1911-1937. Asociacionismo y espacios
de sociabilidad, La Habana, Fundación Fernando Ortiz,
2013. p. 36.
3. Idem, p. 55.
4. Diario de La Marina, 15/12/1929, p. 23
5. Diario de La Marina, 10/12/1929, p. 16.
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Nom há fronteiras? Um olhar crítico
sobre o fenómeno Tanxugueiras

A

pablo pesado

recente candidatura de Tanxugueiras a
possíveis representantes espanholas na
Eurovisom está destinada a tornar-se um
episódio relevante na história das relaçons entre a Galiza e Espanha no início desta década –marcada, como na anterior, polo conflito
nacional no interior do Estado. Apesar do clima de
celebraçom identitária provocado pola intervençom
do grupo no BenidormFest, é preciso dirigir um
olhar crítico que aponte algumhas das suas possíveis
consequências negativas.
A Eurovisom nasceu com o duplo objetivo de unir
os países europeus e consolidar parte dos estadosnaçom após a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de
um espetáculo deliberadamente nacionalista e nacionalizador. Por esta razom, devemos começar por
aquele que é talvez o problema mais óbvio deste fenómeno Tanxugueiras: o da representaçom nacio-

nal. Considerando o apoio maciço e transversal à
candidatura das pandeireteiras, parece que para
umha enorme maioria da esfera pública galega
nom é problema as artistas e inventários culturais
galegos representarem a Espanha na Europa. O
apoio popular à candidatura foi partilhado por
umha maioria dos altos dirigentes políticos e dos
dirigentes culturais do país, desde a presidência do
governo ao principal partido da oposiçom, passando pela CRTVG, a RAG e umha longa lista de
personalidades, instituiçons e associaçons. Todos
estes sectores considerárom que, polo menos no
contexto da Eurovisom, ser galego era umha forma
legítima de ser espanhol. A ausência de debates públicos sobre as implicaçons deste consenso leva a
concluir que a populaçom irá certamente interiorizar: que o duplo patriotismo galego-espanhol goza
da aprovaçom entusiasta de todo o espectro político
representado no parlamento galego. Pensar fora
desse consenso é mais difícil hoje do que era ontem.

c

rocío cibes

Seria necessário
estudarmos como
a esperança
normalizadora e
o aldraje constituem
duas faces da mesma
moeda

Para além da magnitude quantitativa da celebraçom, é importante ter em conta a sua dimensom
qualitativa –que foi claramente hiperbólica. A possível vitória de Tanxugueiras foi imaginada como
um evento nacional de primeira classe, mobilizando
todos os tropos da ideologia da ‘normalizaçom’:
como um antídoto para a ‘perda da língua’ e a baixa
‘autoestima’ nacional capaz de superar os tradi-

c

cultura

cionais ‘preconceitos’ linguístico-culturais. Confirmada a vitória de Chanel, surgiu, porém, a acesa
retórica da “aldraje”, que levou à convocaçom –finalmente abortada– de manifestaçons e ao pedido
de comparecimento do presidente da RTVE no parlamento espanhol. Seria necessário estudarmos
como estes dois sentimentos (esperança normalizadora e aldraje) constituem duas faces da mesma
moeda, e como tendem a impedir análises mais eficazes. É mais urgente agora meditar sobre qual foi
a aparência política que a Galiza projetou com essa
reaçom massiva. Que impressom dá toda a institucionalidade política e cultural de um país ao depositar a sua autoimagem nom só na participaçom na
Eurovisom, mas num festival destinado a escolher
quem vai representar a Espanha na Eurovisom? É
claro que nom é umha imagem de força. É a imagem de um sistema cultural deficiente que fai enormes esforços para aproveitar esta oportunidade. Isto
é, com toda a probabilidade, o que somos. Mas admira que nom pretendamos ser outra cousa.
Tam relevante quanto questionarmos que a Galiza
represente a Espanha é refletirmos sobre que Galiza
representa que Espanha. No meio da vaga de entusiasmo que referim, houvo elementos evidentes da
proposta de Tanxugueiras e da sua receçom espanhola que fôrom consensualmente ignorados. Nom
foi relevado, por exemplo, o enquadramento ideológico despregado polas artistas em Espanha para
ganharem as simpatias populares, marcado por um
nacionalismo banal espanhol que ainda nos custa
muito detetar. Por exemplo, quando perguntadas
polo elDiario.es sobre o que a sua presença na Eurovisom significava para a Espanha, respondiam: “Representa a unidade [...] e dizer ‘as línguas existem,
som preciosas e é normal que cada povo, cada comunidade autónoma que tenha a sua própria língua
se orgulhe disso’; que possamos comunicar todos
com um elo como o espanhol, mas ao mesmo tempo
se respeite”.
No mesmo sentido, também nom se discute o
facto de a única candidatura em língua diferente do
espanhol ter de estar duplamente marcada: polo seu
caráter folclórico, com todos os custos simbólicos associados; mas também polo compromisso explícito
com cousas mal denominadas ‘co-oficiais’, o que
levou as artistas a assumirem um papel de portavozes da pluralidade cultural espanhola. Ambos os
requisitos constituem umha forma evidente de tokenizaçom, ou seja, umha concessom ritualizada de espaços às minorias para que o Estado possa exibir a
sua pretensom ao multiculturalismo. Por que a populaçom galega, que soube denunciar o evidente
pink-washing na vitória de Israel na Eurovisom 2018,
é incapaz agora de detetá-lo em si mesma? Umha
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Atuaçom das Tanxugueiras no BenidormFest.

A atuaçom magistral
das Tanxugueiras na
Espanha provocou
umha intensa vaga de
sentimento patriótico
na Galiza. É certo.
Mas um balanço deve
incluir também os
custos

resposta muito sucinta é que ainda consideramos
que o papel de minoria nacional que nos foi atribuído polo Estado é o melhor a que podemos aspirar. E isto, embora legítimo, é falso: nós podemos
ser muito mais.
No mesmo sentido, nom deixamos de admirar o
esquema súbito e generalizado da vaga repressiva e
homogeneizadora experimentada polo Estado espanhol nos últimos anos; que é, precisamente, a sujeira
que devia lavar a RTVE –um dos principais aparelhos de reproduçom sociopolítica do Estado– com o
que a jornalista e investigadora Marta Roqueta soube
ler como national-washing. A ofensiva contra a imersom linguística na Catalunha e os repetidos anúncios
de um aumento da proeminência do espanhol na
educaçom estatal som tam recentes que chega a ser

chocante que nom tenham sido postos em relaçom
com aquilo que estava a acontecer na televisom. A
aplicaçom do 155 à Catalunha o o encarceramento
de políticos e militantes independentistas de todas
as naçons sem Estado constituem um pano de fundo
tam sinistro que a celebraçom pública das “línguas
cooficiais” em prime time devia produzir, no mínimo,
perplexidade –a que sempre produz a hipocrisia.
Porém, a julgarmos pola receçom maioritária do BenidormFest na Galiza, poderá haver quem pense que
aquilo que estou a atestar nos “apanha longe”. A
nossa incapacidade pública para colocar em relaçom
ambos os eventos é a prova indesmentível da alta
produtividade política do festival.
A atuaçom magistral das Tanxugueiras na Espanha
provocou umha intensa vaga de sentimento patriótico na Galiza. É certo. Mas um balanço deve incluir
também os custos e ajudar a pensar que é o que vai
ficar depois. E, na verdade, as hipóteses unionistas
saem claramente blindadas deste evento, como também é reforçada a estratégia do executivo de compensar as suas políticas homogeneizadoras com
distinçons culturais. Isto nom devia preocupar apenas quem ocupemos posiçons independentistas, mas
também qualquer um que esteja interessado polo
bem da política e da cultura galegas. O reconhecimento pontual e ritualizado dos nossos artistas nom
é o primeiro passo para a internacionalizaçom; é,
polo contrário, umha última barreira de segurança
para garantir que tudo continue como até agora.
Sem se mover.

cultura
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Desde outubro de
2016, a ‘Kallaikia’ tira
dois números anuais,
um pelo inverno e um
outro pelo verão, a
andar cada um por
volta das 150 páginas.
Esta publicaçom volta
de novo após um
hiato de dous anos
pola pandemia

Número 7 da ‘Kallaikia’
homenageia Afonso Mendes
A Associaçom de Estudos Galegos (AEG) vem de dar a
lume o número 7 da revista
Kallaikia (dezembro de 2021). É uma revista semestral,
não monográfica de umas 150 páginas por número.
Neste caso, o motivo da publicação é homenagear o
antigo membro do Conselho de Redaçom da Kallaikia
Afonso Mendes Souto, finado em agosto de 2019.
jota rodrigues

A

AEG nasceu em 2016 após um cisma no
seio de uma outra Associaçom, a Galega
da Língua (AGAL). Quando a AGAL decidiu em assembleia renovar o seu Conselho e dar uma viragem à estratégia normativa, uma
parte das sócias, entre elas várias integrantes da hoje
extinta Comissom Lingüística, decidiram abandonar
o navio agálico. Este sector criou em seguida a AEG
e dotou-a da revista Kallaikia.
Segundo a própria AEG anunciou no seu site ao
apresentar a revista, “os trabalhos relativos ao corpus
e o status da nossa língua terám um lugar permanente
nas páginas da revista Kallaikia”, sendo uma entidade
“vocacionada para o estudo e a divulgaçom científica
do padrom galego e da nossa língua” Então, tem “a

nossa língua como eixo articulador e
abrange todos os ámbitos do saber e a Galiza como referente principal” com o alvo
de “exercer, a partir deste canto da Europa
ocidental, a verdadeira forma do universal”. A revista cede também espaço para
“outras áreas das ciências sociais e naturais,
assim como as artes”, tudo “com umha
perspectiva de inequívoco serviço à construçom nacional da Galiza”.
Desde o seu nascimento em outubro de 2016 (número 1), a Kallaikia tira dois números anuais, um
pelo inverno e um outro pelo verão, a andar cada
um por volta das 150 páginas. Para além de artigos
de investigação ou divulgação, todos os números incluem três secções permanentes: uma literária,
uma de recomendações e uma “galeria” de peças
gráficas esparsas por todo o volume. Neste primeiro
lustro de vida, o prelo da AEG tem oferecido trabalhos de tão diverso tipo como ‘Anticolonialismo e
Irmandades da Fala, com a Guerra do Rif ao Longe’,
‘Dos inícios da apicultura à problemática do vespom
asiático’ ou ‘Wernher von Braun: da arma de repre-

sália nazi V-2 à Lua’, não sendo nenhum dos seis
primeiros números de carácter monográfico. Ainda
que o sétimo também não esteja redigido em volta
de um único tema, sim dedica vários textos a um
mesmo fim.
Após um hiato de dois anos a consequência da pandemia (dificuldades para “a entrega de trabalhos, o
funcionamento das gráficas e a própria dinámica organizativa de muitos coletivos como o nosso”, segundo declarava a própria AEG via Twitter), a Kallaikia
retomou a atividade para oferecer um número homenagem ao Afonso Mendes Souto, falecido na Corunha
em agosto de 2019 quando contava 39 anos.
O Afonso Mendes Souto (Monte Alto, Corunha,
1980) foi um ativo quadro do processo de libertação
nacional galega, involucrado desde logo na extinta organização estudantil AGIR, participou na criação da
juvenil Briga e militou em Nós-UP e Primeira Linha.
Foi ainda notável a sua implicação no Centro Social
A Comuna, no seu bairro. Estudou Filologia GalegoPortuguesa na Universidade da Corunha, concluiu os
estudos de português na EOI daquela cidade, lecionou língua e literatura galegas profissionalmente e foi
um dos sócios que abandonaram a AGAL para fundar
a AEG. Fez parte, até o seu passamento, do Conselho
de Redaçom da Kallaikia.
Pelas palavras do Comité de Redaçom da revista
em comunicação ao NOVAS DA GALIZA, o “desgraçado e inesperado falecimento do companheiro abalou a nossa entidade”; neste sentido, o número 7
pretende “reivindicar o seu compromisso exemplar
de toda umha vida com valores como os que a AEG
e a Kallaikia representam”. Para tal, inclui “um valioso trabalho de pesquisa da autoria do Afonso,
bem como poemas inéditos do companheiro, ilustrado polo desenho que amavelmente nos cedeu
Carlos Calvo para reproduzirmos na capa”.
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CenTRoSoCIAIS
ComPoSTelA/
o PIChel
CASA de SAR

Santa Clara

Curros Enríquez

VIGo/
dISTRITo 09
FAÍSCA

Coia

A ReVolTA do beRbÊS

Calvário

Rua Real

oURenSe/
CSo A KASA neGRA
A GAlleIRA

Perdigom

Praça Sam Cosme

SAlzedA de CASelAS/
o mATAdoIRo
Senda do rio Landres

RIbeIRA/
CSA o FeRVedoIRo
Rua Mendes Nunes

lUGo/
CS mádIA leVA
CS VAGAlUme

Serra dos Ancares
Rua das Nóreas

A CoRUnhA/
CS A ComUnA

CS GomeS GAIoSo

Doutor Ferrant

ATeneo lIbeRTáRIo
XoSé TARRÍo

Marconi

Gil Vicente

FeRRol/
CS ARTábRIA

ATeneo FeRRolán

Trav. Batalhons
Magdalena

nARom/
CS A ReVolTA de
TRASAnCoS
Alcalde Quintanilla

AlhARIz/
CSA CAmbAlhoTA
Caminho do Castelo

A GUARdA/
o FUSCAlho
Frente a Atalaia

PonTe d'eUme/
lS do ColeCTIVo
TeRRA
CSoA A CASA dA
eSTACIón

Avda. da Corunha

Avda. Ferrol

bURelA/
CS XebRA

Leandro Curcuny

PonTe VedRA/
lICeo mUTAnTe
Rosalia de Castro

CAnGAS/
A TIRAdoURA
Reboredo

CASTRoVeRde/
A ChAVe dAS noCeS
Sam Juliam de Pereiramá

SáRRIA/
bURIl

Travessia da Rua Nova
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Tecor
Societário
grupo de
‘celtic-punk’

“Se a gente tem interesse em que
saiam grupos em galego tem que se
implicar na defesa da nossa cultura”
Tecor Societário define-se
como
um
grupo de ‘punk-folk’,
ou ‘celtic-punk’, “segundo o queiras chamar”, radicado
em Compostela. Está formado por seis rapazes que começárom a sua andaina em abril do 2018, gravando a
primeira maqueta na Radio Galega. A pandemia fijo
que tiveram que deixar os cenários durante um tempo,
ainda que eles fôrom “sempre um grupo de diretos que
nom serve para ser escuitado desde o telemóvel”. Xabi
Buxeiro, a guitarra e a voz da banda, conta-nos como
foi para eles o confinamento, a apariçom do novo disco
‘Caça Maior’ e a importância de apoiar a nossa cultura.
elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal

Sendo um grupo que vive de diretos, como
vos tratou a pandemia?
Pode dizer-se que mal. Porque se calhar há outras
bandas que se centram muito no tema das redes sociais, ou há grupos que nom precisam tantos meios
técnicos para produzir material novo. Nós tivemo-lo
difícil porque nom podíamos juntar as seis pessoas
da banda para ensaiar. Ademais, para gravar um
grupo como o nosso tés que ir forçosamente a um
estúdio de gravaçom. Além disto, tivemos a má sorte
de publicar um vídeo justo ao principio da pandemia
que pensamos que ia ter muita repercussom –pensávamos que estaríamos só dous ou três meses fechados– mas, ao cancelarem-se quase todos os concertos,
nom pudemos movê-lo todo o que desejávamos.
Ainda assim, publicastes em 2021 ‘Caça
Maior’, o vosso novo disco.
Si. Mas nós sacamos o disco com a esperança sempre de poder tocá-lo em direto. Num dos poucos
concertos que tivemos em 2020 em Ponte d’Eume,
decidimos sacar um segundo adianto do disco, pensando que a cousa se calmaria no outono. Nom foi
assim, polo que a seguinte vez que pudemos dar
um concerto já sacamos o disco inteiro. Mas nom
o sacamos no meio da pandemia pensando na distribuiçom digital nem nada assim. A ideia era sacálo quando houvesse um concerto que pudéssemos
fazer, mas ao final nom pudo ser. E até hoje que

por fim parece que se move a roda de
novo e temos muitos concertos já pensados de aqui ao verao. Notámos muito
esta falta, desfrutamos de tocar ao vivo.

Que opinades do êxito das Tanxugueiras?
As Tanxugueiras fam umha cousa mui
bem, que é também o que tentamos
fazer nós: colher a música tradicional galega e adaptar as letras para lhe dar vida
à tradiçom. Nós também colhemos
temas tradicionais e os adaptamos para
falar dos assuntos atuais que nos preocupam mais.
Um deles é o da cultura galega, já que pensamos que
a nossa cultura tem que deixar de ser vista como
umha peça de museu que nom se pode tocar. E as
Tanxugueiras contribuem a isto, e por essa razom
alegramo-nos do seu êxito. Fora disto, nós por exemplo nunca iríamos a Eurovisión, mas tampouco é
como se nos fossem chamar (risos). Além disto, sim
que me dá medo a utilizaçom que se poida fazer do
seu êxito por parte do nacionalismo espanhol.

Algo mais que queirades acrescentar?
Com a auge das novas tecnologias a gente está a se
converter em espetadora passiva de qualquer produto cultural. Isto para a música é mui perigoso, sobretodo para música como a nossa, o punk-rock, que
sempre foi autogerida e vivia de que a gente comprasse bilhetes ou merchandising. Por isto, eu diria às
pessoas que se realmente tenhem interesse em que
saiam grupos em galego e sobre certas temáticas, se
impliquem mais na defesa da nossa cultura, levando
em conta ademais que partimos dumha posiçom menorizada porque fazemos música fora do circuito comercial. Ao final, isto é o que se viu em Eurovisión:
as Tanxugueiras puidérom chegar até ali a pesar de
nom serem um grupo com umha multinacional detrás, mas já vimos a jogada que lhes figérom para que
ao final ganhasse o grupo comercial. Por isso é importante que a gente volte a ser consumidora ativa.

Atlas

L

Ismael Saborido

embro que quando era criança me
mandaram mercar um atlas para a
escola. Para mim, aquele livro era
pesado, enorme, um livro para
gente maior, e tinha que utilizá-lo para fazer
um trabalho de geografia. Um sábado, depois da sobremesa, pugem-me a fazer o trabalho na mesa da cozinha quando meu pai
ainda estava com o café. Viu que estava a
mirar mapas e interessou-se polo que fazia.
–A ver esse mapa. Esse é o golfo de
Leão! Os piores temporais da minha vida
fôrom nesse golfo.
–E esse é o canal de Suez! Quantas vezes
tenho passado por aí..., pensou em voz alta.
Sentei à sua beira e começou a passar as
folhas. Botamos horas a mirar para aquele
atlas. E em cada mapa havia alguma história. Chegamos à conclusão de meu pai ter
estado em quase todos os países do mundo
com costa. E daquela ele não chegava aos
quarenta e cinco anos.
Tenho pensado várias vezes naquela
tarde. Quando era criança para mim era incrível que o meu próprio pai fosse como
Willy Fog. Parecia-me uma sorte. Mas com
o passo dos anos compreendi que o que
viram os meus olhos inocentes como uma
fortuna, para ele fora uma lousa. Tantas e
tantas milhas no meio do oceano, tantos e
tantos dias de solidão longe da casa. E como
ele, os seus irmãos, os meus tios, também
foram marinheiros. Pola parte de minha
mãe o mesmo conto. O meu padrinho, na
pesca do bacalhau primeiro, e depois em
barcos petroquímicos alemães botou também meia vida longe da Terra. E antes do
que eles, os meus avós também emigraram:
um a Venezuela e o outro de marinheiro.
Poucos anos mais tarde daquela tarde de
sábado, antes de meu pai deixar de navegar, o meu irmão mais velho marchou para
Lanzarote. Estivo treze anos emigrado.
Nesse período, o meu segundo irmão seguiu os seus passos e puxo rumo também
para as ilhas. Agora, o meu irmão pequeno
está em Djibuti.
Merda de atlas.

