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Grandes lumes arrassam
a planificaçom da Junta
A comparativa entre o acontecido neste verao e os objetivos da

Junta para a luita contra os incêndios evidenciam os erros da polí-

tica florestal do PPdeG: planificaçom curtopracista e autocompra-

cente, negacionismo da emergência climática, falta de compreensom

da evoluçom dos lumes, baixo investimento em prevençom... Ade-

mais, quando começárom os lumes do Courel os operativos da luita

contra incêndios nom se encontravam a pleno rendimento. Este foi

um dos motivos principais para a ‘Plataforma por um Monte Galego

com Futuro’ solicitar umha investigaçom à Fiscalia. 

NO FOCO / 6Cuidados na
velhice, em crise
Um quarto da populaçom é maior de 65 anos
e a sua proporçom de pessoas com dependência
está oito pontos por acima da média estatal.
Mesmo assim, Galiza é dos territórios do estado
que menos investe na sua assistência. Uns lares
de pessoas idosas em degradaçom e uns
serviços públicos de atençom esgotados
colocam as famílias numha encruzilhada.    
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O
mito da autonomia pes-

soal que se desenvolveu

no imaginário capitalista

refuta-se pola realidade

das necessidades variáveis e múltiplas

das pessoas: a interdependência hu-

mana. Particular atençom a nível de de-

pendência requerem a infância, a

velhice e eventuais problemas de

saúde –temporários ou crónicos–.

Porém, os serviços para darem cober-

tura aos problemas de dependência

estám longe de serem ajeitados.

Num país em que um quarto da povoa-

çom tem mais de 65 anos, as pessoas mais

velhas nom tenhem garantida a cobertura

das suas necessidades. E a comparativa é

odiosa, vendo, por exemplo, que o gasto militar estatal dos

orçamentos gerais do Estado é de mais do dobre (13.035 mi-

lhóns de euros) do reservado para serviços sociais, que ape-

nas supom o 1,35% do total. 

A administraçom nom está a responder à necessidade de

atençom das pessoas dependentes, e a sociedade sustem-se à

conta do trabalho reprodutivo que carregam(os) maioritaria-

mente as mulheres, oferecendo uns cuidados que em muitos

casos minam a saúde das cuidadoras e mesmo assim, em mui-

tos casos, nom dam atendido corretamente as necessidades

da pessoa cuidada. 

Os serviços públicos som paupérrimos: orçamentos insufi-

cientes, falta de planificaçom e listagens de aguarda que pa-

recem aguardarem pola morte das usuárias. As residências

públicas cobrem a ridícula percentagem do 1,92% das vagas

disponíveis. Sendo, ademais, os centros privados e concerta-

dos beneficiários de dinheiro público, em cifras que ascen-

dem a 74 milhons de euros anuais. Uns centros, cujos preços

rondam os 2.000€/mensais por usuária, e cujas condiçons,

em muitos casos, deixam muito que desejar.

A proclama feminista de colocar a vida no centro é mais

urgente do que nunca. Cumpre porfiar.

EdIToRIal /
nom é país para velhos

A2
ConSElho dE REdaçom/ Aarón
L. Rivas, Charo Lopes, Elena Martín
Lores, Laura R. Cuba, Maria Álvares,
Maria Rodinho, Xian Naia S. 

CoRREçom lInGÜÍSTICa/ André
Taboada Casteleiro, Lucia Cernadas,
Rosa Casais, Vichu García Torea, Xian
Naia S.

maQUETaçom/ Novas da Galiza
CooRdEnaçom dE ImaGEm/
Charo Lopes
admInISTRaçom/ Antia Balseiro.
wEb E REdES SoCIaIS/ Laura R.
Cuba, Ares Branco Lopes

ColaboRam nESTE nÚmERo/ 
Arancha Nogueira, Miguel Garcia No-
gales, Anabel Varela, Óscar Corral, J.J.
Carbonell, Dorinda Peteiro, Pablo San-
tiago, Arturo Real López, Daniel Sal-
gado.  

FECho dE EdIçom 22/09/2022

EdITa/
Associaçom Cultural Minho Media

SUbSCRIçonS/
assinantes@novas.gal

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

dEPóSITo lEGal / C-1250-02

alto
falante

altofalante@novas.gal

Oalcalde Bugalho  quixo
expulsar-nos da alameda
no Dia da Pátria como

durante a ditadura figera a Brigada
Político Social . A burda escusa:
carecer de licença para a venda
ambulante. Logicamente, negamo-
nos e defendemos o direito à
nossa livre expressom.

A consequência: multas de
600 euros para compan-
heiras de diferentes orga-

nizaçons.

Mais sobre todo, faze-
mos um chamamento
ao movimento galego a

reagir conjuntamente e denun-
ciar a deriva autoritária do con-

celho de Santiago e da delega-
çom "imperial" do governo es-
panhol na Galiza.

A livre expressom no Dia da
Pátria foi duramente repri-
mida nos tempos do fas-

cismo. Porém, nos anos sessenta
as novas geraçons de nacionalistas
perdérom o medo e com a sua co-
ragem impulsárom a luita galega. 

E ra habitual a ocupaçom po-
licial da capital e a repres-
som das concentraçons

patrióticas. 

Durante a reforma as mani-
festaçons nacionalistas e
independentistas vam ser

parcialmente toleradas pero na
década de oitenta o regime es-
panhol proíbe o acesso à zona
velha.

P ara as manifestaçons inde-
pendentistas e da moci-
dade nunca há "paz": a

violência policial, a intimidaçom e
a ameaça espanhola fam parte da
paisagem. E ante os aconteci-
mentos da alameda neste 25 de
julho perguntamo-nos até onde
quer ir o regime espanhol na sua
deriva autoritária.

Projeto Estreleira /
Galiza, 14–15 de 
Setembro de 2022

Multas por vender material 
na Alameda no 25 de Julho
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P
rovavelmente, um dos exer-

cícios que me resultam mais

gratos quando viajo é tentar

captar a sintonia das cida-

des quando chego, ser consciente do

espetáculo ao que (ainda) nom per-

tenço, do caminho em que ainda ando

com passos desastrados.

A coreografia da cidade, claro, pede

umha estreita observaçom, pede que

fiquemos atónitas perante a sua dança:

acho que muito poucas vezes ficamos

já diante de nada atónitas. E assim,

pede também observar com empatia

os lugares que poderiam chegar a ser

nossos, e portanto a ser nós (talvez

por isso o primeiro que procuro em

todas as cidades seja as suas livrarias).

Entrar na cidade exige a humildade

de umha convidada: os sapatos na en-

trada, o caminhar devagar, o silêncio.

É ela quem tem que abrir a porta,

quem tem que mostrar-nos a cozinha,

quem nos mostra os corredores com-

pridos, os quartos das crianças, o re-

canto livre na lareira. É provável que

primeiro nos acheguemos tímidas,

como nos achegamos ao torreiro as

que nom sabemos bailar, que conti-

nuemos a olhar mais do que fazendo,

que nos sintamos intrusas ao introdu-

zir o pé. Pouco a pouco, se assim que-

remos, vamos encontrando também a

nossa dança, os lugares dentro do

lugar; passamos a fazer parte, sem

querê-lo, da foliada imensa que é

umha cidade em movimento. Pode-

mos dizer, entom, que a cidade acei-

tou partilhar casa, que entramos nela

com as botas cheias de lama; que se ca-

lhar, também é nossa.

Regresso a Compostela e pergunto-

me o que fica das cidades quando se

extermina o ritmo, quando já nin-

guém abre a porta da casa porque

nom há casa, porque nengum lugar de

passo é umha casa (assim como nen-

gum ponto se apreende sem perseve-

rância). porque ainda que fique

vivenda em pé, a casa já é a casa de

ninguém. O que fica quando já nen-

gumha cidade soa a nada porque todas

soam ao mesmo, como as sintonias na-

talícias dos centros comerciais.

A cidade vibra a um tom porque

provocamos nós esse vibrato com a

nossa dança imperfeita de conjunto,

com a nossa tristeza, por vezes, e o

nosso entusiasmo outras, com essa

forma de imitar as cousas das demais

ao nosso jeito que confirma que algo

já é inevitavelmente nosso: como faze-

mos, claro, com todas as genealogias.

Assim os olhares foráneos contemplam

o ritmo da cidade, às vezes, desde a

barreira, outras com a vontade ardente

de bailá-lo no agarrado.

A cidade é porque nós somos nela,

porque decidimos aceitar a relaçom

entre esse lugar que nos habita e

como nós o habitamos: porque faze-

mos dela afetos, frustraçons, agoiros,

esperanças. Porque som as suas habi-

tantes, com as suas vidas oferecidas,

as que armam a foliada, e assim

apreendemos a cidade: com a paciên-

cia com a que se apreende qualquer

dança; com a que se apreendem tam-

bém os seus barulhos, os seus defeitos

e as suas carências, que as tem. Porque

queremos entrar no baile e lembrar o

som aquele que lhe é ao baile único,

porque nom há forma de copiar a in-

genuidade de muitas vidas juntas que

improvisam um foliom. Porque ape-

nas se pode pertencer a um orga-

nismo vivo. Porque ninguém quer

dançar na casa de ninguém.

Ninguém quer dançar na casa de ninguém
ARANCHA NOGUEIRA

arancha nogueira é escritora e professora de

ensino secundário.

Regresso a
Compostela e
pergunto-me o que
fica das cidades
quando se extermina
o ritmo, quando já
ninguém abre a porta
da casa porque nom
há casa, porque
nengum lugar de
passo é umha casa

astrid babayan
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O
s telejornais deste verão

seco e caloroso são um

bom exemplo do efeitis-

tas, inconexas e pouco

informativas que resultam as notícias.

O conhecimento fundamenta-se em

relações, não em dados, mas a im-

prensa não convida nem sequer para

ligar umas informações com as outras.

Por exemplo, nestes dias estivais de

2022 está-se a dar com tom triunfal a

notícia do recorde “histórico” de turis-

tas a visitarem Galiza, para logo falar

com urgência e preocupação da escas-

sez de água que sofre o país, e que faz

prever um outono igualmente “histó-

rico”, mas por seco.

É sabido que os números vermelhos

dão conta de uma relação negativa

entre ingressos e despesas, mas no que

respeita à água os média só falam da

falta de chuvas. Os excessos de con-

sumo, que explicam muitos dos pro-

blemas a que nos enfrentamos hoje,

som um tabu nas principais redações.

Mas  não é banal que algumas zonas

turísticas multipliquem por 5 ou até

por 10 a sua pressão demográfica nos

meses de verão: a olho, aventuraria-me

a afirmar que em Combarro ou em São

Genjo consome-se em Julho e Agosto

a mesma quantidade de água que os

seus habitantes necessitam para o resto

do ano. O turismo deixa dinheiro, sim,

mas a chuva não se pode comprar.

As notícias também não aprofun-

dam nas histórias que há por trás das

imagens. Nestes dias informam de

como o baixo nível de água dos enco-

ros está a deixar à vista muitas das al-

deias que o Estado expropriou e

destruiu nas décadas de 50 e 60 do sé-

culo passado. No telejornal falam do

aspeto curioso e até espetacular do fe-

nómeno, agachando o drama nacional

que subjaz. E é que essas aldeias arra-

sadas para alimentar de eletricidade a

indústria simbolizam à perfeição a re-

lação da Galiza e Espanha durante o

século XX.

Talvez as gerações mais novas não

conheçam os feitos, e a televisão pú-

blica faria um bom trabalho lem-

brando-os em horário de máxima

audiência. Os mesmos telejornais que

denunciam alarmados as ocupações de

prédios abandonados neste ou aquele

outro bairro das nossas cidades, deve-

riam contar como os engenheiros e os

polícias foram chegando às paróquias

situadas nos vales mais férteis das ba-

cias do Minho e do Sil, para expulsa-

rem as famílias das casas e das terras

que vertebravam as suas vidas. Não foi

algo muito diferente do que as madei-

reiras fazem ainda hoje com os povos

da Amazónia: a sociedade industrial

necessitava enormes quantidades de

energia, e uma turbina hidroelétrica

bem valia o sacrifício das vidas labregas

destruídas e os ecossistemas sepultados.

Valendo-se de uma ditadura (contam-

se com os dedos de uma mão os países

que se industrializaram “democratica-

mente”) e sem qualquer coisa parecida

a um estudo de impacto ambiental, a

vizinhança foi despejada e os vales

foram anegados para que a moderni-

dade espanhola se abrisse caminho.

O sacrifício idólatra daquelas comu-

nidades em troca do prometido pa-

raíso industrial não se levou a cabo

sem oposição, e sim com extrema vio-

lência. Hoje seria ilegal, e é de justiça

que nalgum momento uma lei de me-

mória reconheça como vítimas do

franquismo todas aquelas famílias cujas

vidas foram condenadas no fundo das

barragens. O nacionalismo galego con-

temporâneo arraigou na sociedade fa-

zendo-se valedor do povo nalgumas

dessas luitas contra a industrialização,

que a esquerda obreirista e a direita ca-

pitalista abraçavam eufóricas. A mo-

dernidade estabeleceu-se pola força, e

aquele movimento incipiente teve a lu-

cidez de perceber que o que Espanha

afogava baixo as águas (como o que

expulsava dos montes comunais rou-

bados, ou fendia e asfaltava com a Au-

toestrada do Atlântico) era a alma

mesma da nação, que agora se nos apa-

rece em forma de fantasma, ou de

monstro do lago Ness. Como esses ca-

dáveres que os mafiosos dos filmes

afundem atados a umha pedra, a his-

tória, a cultura, a identidade e as vidas

arrasadas da Galiza indígena emergem

cada vez que há seca, clamando para

que o crime não seja esquecido.

As notícias nom
aprofundam nas
histórias por trás das
imagens. Essas
aldeias arrasadas
para alimentar de
eletricidade a
indústria simbolizam
à perfeição a relação
da Galiza e Espanha
durante o século XX

O que a seca descobre
MIGUEL GARCIA NOGALES

Miguel Garcia Nogales é preso independen-

tista galego.

Aldeia de Aceredo, em Lóbios.
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O
Ribeiro foi nestes últi-

mos meses um dos

pontos da Galiza onde

mais se figérom sentir

os múltiplos efeitos e consequências

derivadas de um verao caraterizado

polas altas temperaturas e as escassís-

simas precipitaçons.

Em Riba d’Ávia, a vida diária da sua

populaçom estivo marcada nas passa-

das semanas pola falta de água. A

princípios do mês de agosto, a câmara

municipal começava a enfrentar a es-

cassez derivada da seca aplicando cor-

tes noturnos, mas nom foi suficiente.

Com o passo dos dias foi preciso limi-

tar o subministro a umhas poucas

horas diárias, trasladar água em ca-

mions-cisterna desde depósitos próxi-

mos ou repartir garrafons entre a

vizinhança. Nalgumhas zonas do mu-

nicípio, como a freguesia de France-

los, os períodos sem água corrente

chegárom a superar as 48 horas.

O rio Maquiáns, afluente do Avia, é a

fonte de captaçom da que se serve Riba

d’Ávia, e neste verao de seca chegou a

ficar praticamente com o seu caudal re-

duzido a zero. Agora, provisionalmente,

a vila recolhe água diretamente do Avia,

e terá que fazê-lo diretamente do

Minho: já se prevê que o Maquiáns fique

sem água todos os veraos.

Esta situaçom da capital do Ribeiro,

inaudita para a sua populaçom, é só

um dos muitos casos que neste verao

servírom para fazer patente a urgência

de defrontar períodos cada vez mais

longos de escassez de água, o que fai

já imprescindível reduzir o consumo e

melhorar umha rede de canalizaçons

nas que a abundância fijo, mui fre-

quentemente, que se descuidasse a

enorme quantidade de água perdida

no seu caminho às torneiras.

Cortegada, Trasmiras, Vilar de

Bairro ou Porqueira fôrom só alguns

dos outros municípios ourensanos que

tivérom que cortar intermitentemente

o subministro de água nas últimas se-

manas. Noutros municípios galegos, a

escassez de água juntou-se ao grande

incremento da populaçom no verao,

como é o caso paradigmático de Sam

Genjo, provocando sérias dificuldades

para manter o subministro. Um verao

que serve de prólogo para um outono

que se prevê seco e de outros veraos

semelhantes por vir.

as outras consequências 
dos incêndios
A falta de água nom foi o único pro-

blema que fijo deste um verao para es-

quecer no Ribeiro. A comarca sofreu

numerosos incêndios, alguns mui gra-

ves. Um deles, a princípios deste mês,

acrescentava um corte no subministro

elétrico aos cortes de água que vinham

sofrendo as vizinhas de Francelos e Pe-

xigueiro. O lume iniciou-se nas instala-

çons do punto limpo da Foz, no monte

ribadaviense de Santa Marta, estendeu-

se por 30 hectares e precisou de cinco

dias para ser extinguido. Entretanto, as

linhas elétricas fôrom cortadas e água e

luz faltárom simultaneamente em vá-

rios pontos do município.

Um verao marcado polos incêndios 
e a escassez de água bate no Ribeiro
maria rodinho Em Riba d’Ávia, a

vida diária da sua
populaçom estivo
marcada nas
passadas semanas
pola falta de água

Nalgumhas zonas 
do município, 
como a freguesia 
de Francelos, os
períodos sem água
corrente chegárom a
superar as 48 horas

Noutros municípios
galegos, a escassez
de água juntou-se ao
grande incremento
da populaçom no
verao, como é o 
caso paradigmático
de Sam Genjo,
provocando sérias
dificuldades 
para manter 
o subministro

A comarca sofre os efeitos da combinaçom de altas temperaturas e falta de chuva
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O
s objetivos de superfície

total queimada previstos

pola Junta no Plano de

Prevençom e Defesa

contra os Incêndios Florestais da Ga-

liza (Pladiga) ficárom sem cumprir.

Este documento estabelecia a meta de

alcançar umha reduçom da superfície

total queimada por baixo da média

dos últimos 10 anos, o que correspon-

deria a 16.187,38 hectares. Para a

Junta, o cumprimento ótimo desse ob-

jetivo consideraria-se por volta dos

12.223 hectares.

Contudo, este ano, estes números

já fôrom ultrapassados polos dous

grandes incêndios registados no mês

de julho. Segundo as cifras achegadas

pola Conselharia de Medio Rural, os

incêndios do Courel e Carvalheda de

Val d'Eorras arrasárom 11.100 e

10.500 hectares respetivamente.

Estes dous grandes incêndios no pri-

meiro mês da fase de alto risco fôrom

a prova do fracasso do planeamento

da Junta na luta contra os incêndios

florestais.

Os Grandes Incêndios Florestais

(GIF), aqueles que superam os 500

hectares som umha realidade assen-

tada nas últimas duas décadas. Se-

gundo os dados do próprio Pladiga, a

sua incidência medrou a partir dos

anos 2000. Desde entom que este

tipo de incêndios tem estado presente

na realidade dos nossos montes. Entre

1992 e 2001 fôrom registados 27

GIF, entre 2002 e 2011 medrárom

até 80 e entre 2012 e 2021 fôrom

contabilizados 53 lumes deste tipo.

Este último número é inferior ao da

década anterior, mas ainda assim

Os grandes incêndios florestais arrassam
a planificaçom da Junta da Galiza

Fôrom 13 os lumes
que se consideram
Grandes Incêndios
Florestais -que
superaram os 500
hetares ardidos- e
a média de
superfície afetada
por lume situou-se
nos 3.031,03 hetares

aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

DEFESA DOS MONTES  /
óscar corral

lUmES /  FRACASSO DO PLADIGA
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marca quase o dobro do dos anos

90. Ademais, umha realidade preocu-

pante emerge dos números forneci-

dos pelo Pladiga: a média superfície

afetada por incêndio está a aumentar

e estes GIFs estám a tornar-se cada

vez maiores. Se em 1992-2001 os

GIF queimavam umha média de

937,06 hectares por incêndio, em

2002-2011 essa média ascendia até os

1.192,15 hectares e em 2012-2021

atingia os 1.563,48 hectares.

Porém, a planificaçom da Junta nom

presta especial atençom a esta proble-

mática nem a outras como a emergên-

cia climática, ficando apenas numha

exposiçom de cifras a partir das quais

estabelece uns objetivos, definindo

umha média e tendo como referência

os últimos anos, em que os hectares

ardidos fôrom poucos. Mas este ano,

os grandes incêndios florestais contra-

riárom aquelas que eram as previsons

da Junta e as consequências fôrom

mesmo devastadoras: 13 incêndios ul-

trapassárom os 500 hectares e a média

da superfície afetada alcançou os

3.031,03 hectares.

E os riscos para a populaçom só ve-

nhem a aumentar. Neste ano já foi ati-

vada a situaçom 2 em 21 ocasions,

sendo este nível de alerta ativado

quando existe risco real para habita-

çons e infraestruturas. De novo, os ob-

jetivos da Pladiga visavam umha

realidade diferente, pois estabelecia-se

que o número de fogos em situaçom

2 ficasse por baixo da média dos últi-

mos cinco anos, que se situava nos 7,6.

denúncia ao ministério Público
A gravidade do impacto dos lumes

neste verao foi tal que a Plataforma

por um Monte Galego com Futuro,

em que participam diversos coletivos

sociais, sindicais e ambientalistas, de-

cidiu solicitar que a administraçom

autonómica fosse investigada para

elucidar a sua responsabilidade penal.

De acordo com um comunicado en-

viado por esta plataforma, em Agosto

foi apresentada umha queixa ao Mi-

nistério Público pola inaçom da Con-

selharia de Meio Rural perante a vaga

de incêndios e foi feito um pedido à

Valedora do Povo para que atuasse

por própria iniciativa e investigasse a

atuaçom do governo galego na pre-

vençom e extinçom dos incêndios

florestais.

A plataforma denuncia que “grande

parte do Plano de Prevençom de In-

cêndios Florestais, apresentado em 5

de maio de 2022 pelo Presidente da

Junta, Alberto Núñez Feijoo, foi mal

executado”. Assinalam também que a

afeçom dos grandes incêndios do mês

de julho “teria sido muito menor se se

tivesse ativado todo o operacional cor-

respondente à época de elevado risco

de incêndios, tal e como estabelece o

Pladiga 2022”. Na nota denunciam

que nessas datas “o operacional para

extinguir os incêndios estivo desbor-

dado desde o início pola falta de

No que vai de ano
ativou-se em 21
ocasions a Situaçom
2, em que os lumes
tenhem risco de
afetar vivendas ou
infraestruturas

A Plataforma por um
Monte Galego com
Futuro, em que
participam diversos
coletivos sociais,
sindicais e
ambientalistas,
solicitou à Fiscalia
que a administraçom
autonómica fosse
investigada

óscar corral

lUmES  / FRACASSO DO PLADIGA
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meios técnicos, materiais e huma-

nos”, polo que a Plataforma considera

que “o grau de mobilizaçom do ope-

rativo de prevençom e extinçom de

incêndios foi equiparável ao que é ati-

vado durante umha pré-campanha nos

meses de março, abril, maio e junho”.

Este pedido de investigaçom apre-

sentado pela Plataforma por un

Monte Galego com Futuro tem um

precedente recente. No mês de

junho, 25.000 hectares da Serra da

Culebra, área de alto valor ecológico

em Zamora, território de Castela,

fôrom queimados por um incêndio

iniciado por umha trovoada seca.

Após a apresentaçom de umha

queixa polo sindicato CCOO contra

o conselheiro de Meio Ambiente de

Castela e Leom, o Ministério Público

da Comunidade Autónoma decidiu

abrir um processo de investigaçom

para esclarecer se se tratava de um

crime. “E aqui estamos nós numha si-

tuaçom mui parecida”, expom Xosé

Santos, porta-voz da Plataforma por

um Monte Galego com Futuro.

negacionismo
Xosé Santos é também agente florestal

e membro do grupo ambientalista

Amigos da Terra. A sua crítica à ges-

tom florestal da Junta é contundente:

“Levamos 50 anos com as mesmas re-

ceitas, e as políticas florestais de luita

e prevençom contra os incêndios da

Junta nom funcionam”. Assim, ob-

serva que a administraçom galega con-

tinua a gastar muito mais dinheiro na

extinçom do que na prevençom dos

incêndios, mesmo após a chamada de

atençom do Conselho de Contas em

2016, alertando que esta prática con-

traria o Plano Florestal estabelecido

de 1992. Neste ano 2022, dos 180

milhons que a Junta orçou para o Pla-

diga, 33 milhons fôrom destinados a

trabalhos de prevençom.

Santos também denuncia a visom de

curto prazo com que a Junta desen-

volve o seu planeamento contra os in-

cêndios: “As políticas florestais têm de

ser de longo prazo, por isso é impor-

tante que os diferentes representantes

sociais cheguem a um consenso e par-

ticipem”. Mas expom que a Junta nom

está a facilitar que organismos com

Xosé Santos:
“As políticas
florestais tenhem
que ser a longo
praço, portanto
é importante que
se consensuem e
participem os
diferentes
representantes
sociais”

óscar corral

lUmES / UMHA JUNTA NEGACIONISTA
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participaçom pública, como o Con-

selho Florestal de Galiza, cumpram

com as suas funçons. E isto acontece

“porque a administraçom pública nom

acredita na sociedade”, critica Santos.

Por sua vez, após a vaga de incêndios

de outubro de 2017 abriu-se umha co-

missom de investigaçom parlamentar

que em 2018 publicou um ditame que

visava alterar as políticas florestais,

mas “a Junta nunca o pujo em prá-

tica”, denuncia Santos.

Este ecologista, que participa do

Conselho Florestal como represen-

tante de Amigos da Terra, expom que

“continuamente está a pedir-se que se

crie um grupo de trabalho sobre a

problemática dos incêndios e o silên-

cio é sempre a resposta da Conselharia

do Meio Rural e da Junta no seu con-

junto”. Santos critica que finalmente

nos planos de combate aos incêndios

da Junta, “serám as condiçons meteo-

rológicas que definirám se um ano vai

ser bom ou mau, porque eles nom

estám a fazer nada para que seja de

outra forma”. Em todos os Conselhos

Florestais, Santos alerta para esta si-

tuaçom, sendo que vê na falta de res-

posta da Junta e a sua visom de curto

prazo, a prova de serem uns “negacio-

nistas das alteraçons climáticas”.

A
meados deste mês de setembro a Conse-

lharia de Meio Rural anunciava o início

dos trabalhos de acolchoado com palha em

zonas afetadas polos incêndios do Courel

para evitar a erosom do solo. Estes trabalhos serám

executados num total de 160 hectares, fundamental-

mente em vagoadas e terrenos da rede de drenagem

das pistas. O trabalho é realizado com as indicaçons

técnicas do Centro de Investigaçom Florestal (CIF) de

Louriçám, em Ponte Vedra, entidade que o Pladiga

contrata para planear as medidas de regeneraçom.

Este trabalho levou um mês e meio a chegar, e

para Xosé Lois Otero, coordenador da Estaçom

Científica da USC, este foi um tempo perdido em

que “tinham de se ter organizado açons para recobrir

com palha ou qualquer outro elemento vegetal dis-

ponível”. Salienta ainda que havia umha grande rede

de voluntariado pronta para trabalhar em julho e

agosto. “Com um pouco de capacidade e vontade,

poderíamos ter 100 pessoas que poderiam ir de

forma sequencial e ordenada para responder a estas

questons”, diz Otero. Mas esta iniciativa foi descon-

tinuada pola falta de apoio da Junta, que em agosto

apresentava umha equipa de peritos diferente da que

estava a ser definida nesta iniciativa.

As análises do CIF de Louriçám indicam que a

temperatura atingida polo solo nos incêndios foi

baixa, o que permite umha melhor recuperaçom.

Otero testemunha que há umha semana havia fentos

que estavam a rebrotar. Mas  acrescenta que “o

grande risco é que som áreas com declives íngremes,

de difícil acesso e há pouco que se possa fazer para

lá chegar a nom ser deitar palha a partir de helicóp-

teros, mas este é um processo caro, nom há dinheiro

para todas as áreas afetadas”.

debate sobre a repovoaçom do rural
Algumhas das vozes consultadas para esta reporta-

gem destacavam o impacto que o despovoamento do

rural terá causado no alastrar deste tipo de incêndios.

Xosé Santos explica que nas últimas décadas “passá-

mos de um sistema agrossilvopastoral para um em

que quase nom há pessoas nem se aposta nesse uso”.

Para a educadora ambiental Yasmina Silva a rege-

neraçom dos montes tem de ir ligada a um aumento

de serviços que ajude a fixar populaçom no rural. “O

que interessa da regeneraçom dessas zonas é que

podam ser de proveito para que as vizinhas, ou as

pessoas que quigerem, tenham a oportunidade de po-

derem residir ali”. Silva chama a atençom para o facto

de que, depois dos incêndios, surgírom muitos anti-

gos caminhos que se encontravam ocultos entre o

mato. Também pom como exemplo a iniciativa ‘Re-

banhos de lume’ com que em Catalunha se está a pro-

mover o pastoreio tradicional.

Por seu turno, Xosé Lois Otero mostra-se cauto à

hora de pensar no repovoamento do rural e chama

a atençom para o facto de as práticas tradicionais

também terem o seu impacto. “Temos os montes des-

troçados por culpa das queimadas que às vezes eram

feitas de forma descontrolada e há umha defloresta-

çom enorme. Se agora no Courel há urso, é porque

aí já nom há gente”. Mas também aponta para o pro-

blema da acumulaçom de biomassa, “porque quando

esta arde, nom há jeito de a parar”. “Isso requer de

um debate complexo, de pessoal técnico que queira

ver a realidade sem prejuízos prévios. Temos de ava-

liar onde queremos chegar e avaliar novas estratégias

de uso do monte”, expom Otero, que é a favor da

criaçom de pequenas instalaçons para o aproveita-

mento energético da biomassa.

Umha recuperaçom
que pode chegar tarde

Neste ano 2022, dos
180 milhons que a
Junta orçou para o
Pladiga, 33 milhons
fôrom destinados a
trabalhos de
prevençom

A Junta nom está
a facilitar que
organismos com
participaçom pública,
como o Conselho
Florestal de Galiza,
cumpram com as
suas funçons

lUmES / A REGENERAÇOM DO TERRENO QUEIMADO
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os pés na terra

N
o ano 2003, José Maria

Vilaboy, vizinho das

Pontes e veterinário

frustrado, deixa atrás a

sua atividade política como conce-

lheiro do PP, e pom em andamento a

empresa de cria de roedores e coelhos

Xaraleira, nomeada assim, segundo

conta o próprio empresário numha

entrevista, em alusom à quinta La Ja-

ralera, de um personagem literário de

Alfonso Ussia. O destino dos animais

explorados por Vilaboy é maioritaria-

mente a sua venda a tendas de animais

como mascotas ou como alimento

para zoológicos, prévio passo polas câ-

maras de gás instaladas na própria

granja. As espécies implicadas som

gerbos, coelhos, hamsters, cobaias e

chinchilas. Já nos seus começos, Xara-

leira conta com um dos vários subsí-

dios que vai receber ao longo da vida

da empresa; os primeiros recebe-o do

ICO e do ‘plam Ferrol’ e com eles

constrói a primeira nave. Com umha

mentalidade neoliberal, a principal

ambiçom do empresário é o cresci-

mento constante da empresa; para

isso, necessita mais naves e mais ani-

mais que explorar.

Deste modo, uns poucos anos após

a criaçom da empresa, J.M. Vilaboy re-

cebe mais um subsídio de 76.000

euros através da Agência Galega de

Desenvolvimento Rural (Agader) para

a construçom de mais naves. A pró-

pria Junta de Galiza passa a fazer

parte da empresa com umha participa-

çom do 27% através de Xesgalicia.

Neste ponto parece que nos pacotes

de ajudas públicas recebidas fora in-

cluído também um bono-extra de

atençom mediática. O empresário apa-

rece promovendo a sua atividade em

vários programas da Televisom Pú-

blica; aparece duas vezes no telejornal

da TVG falando da sua empresa,

sendo a nova o grande empreendedor

que é –incluso, a entrevistadora

chama-o duas vezes de “empresário do

mês” –, e assim em diferentes meios,

desde generalistas até especializados

em economia. O tom de todas as re-

portagens é o inovador do projeto, cu-

riosamente sempre destacando o bom

trato aos animais e o carinho que lhes

tem o empresário desde criança. É fre-

quente ouvir esta última narrativa

também às gandeiras, toureiros e de-

mais exploradores de animais quando

saem na imprensa.

Contodo, só uns poucos anos de-

pois, soubemos polo labor de investi-

gaçom de Xiana Castro e Eira do Val

difundido polo coletivo Animal’s

View que, após a empresa quebrar por

má gestom em Outubro do ano 2021,

ficaram mais de 2.000 animais aban-

donados ao cargo dumha soa pessoa

trabalhadora. Os mesmos meios que

davam graxa ao empresário nom pu-

blicárom nada sobre a quebra e o

abandono dos animais apesar de

terem recebido várias nota de im-

prensa. Também fica em entredito

Granjas de mascotas: 
sofrimento animal é negócio

anabel varela
Entre outras ajudas,
Vilaboy recebe um
subsídio de 76.000
euros da Agência
Galega de
Desenvolvimento
Rural e a própria
Junta de Galiza
participa da empresa
no 27% através de
Xesgalicia

eira do val

A maior granja de animais de estimaçom do estado, sita em As Pontes,
agochava trás os seus muros um holocausto animal.
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o papel da administraçom, a qual,

sabendo-se que realizou inspeçons,

nom atuou de maneira nengumha.

Depois da quebra da empresa os

animais passárom 7 meses sem apenas

atençom até que em maio do 2022 no

santuário de animais Vacaloura sabem

do caso e decidem intervir e dar co-

meço ao macro-resgate de todos eles.

Isto é o que Inés Trillo, fundadora do

santuário Vacaloura, conta que encon-

trou o primeiro dia que foi à Xara-

leira: “Nada mais baixar da furgoneta

começou a picar-nos todo corpo por

mor dos ácaros. Havia cans jogando

com cadáveres de ratos e coelhos, o

esterco chegava até os joelhos e fazia

impossível caminhar por algumhas

zonas, pilas e pilas de cadáveres, coe-

lhos com encefalitozoonose e com

problemas para se alimentar… Os ani-

mais vivos viam-se enfermos, havia

animais fugidos das gaiolas, animais

vivos convivendo com cadáveres dou-

tros, os sistemas por gotas de água

para beber estavam atascados sem fun-

cionar e outros funcionavam mal bo-

tando água seguido até inundar os

caixotes e fazer aboiar os cadáveres...

Cenários dantescos que ficarám na

nossa retina para sempre”. As condi-

çons da vida na granja no seu funcio-

namento “normal” supugérom para os

animais sobreviventes muitos proble-

mas de saúde física e mental, en-

quanto a desvinculaçom da sua

natureza, somada aos que vinhérom

após o abandono, provocou a morte

de muitos deles mesmo sendo resga-

tados. Vacaloura conseguiu transladar

todos com a colaboraçom doutros san-

tuários, protetoras e associaçons.

Todos os animais resgatados estavam

doentes, polo qual todos tivérom que

receber atençom veterinária. A dia de

hoje conseguírom fogares responsá-

veis todos os coelhos e ainda ficam 30

hamsters no santuário aguardando um

fogar definitivo em que poder deixar

atrás o inferno vivido em Xaraleira.

Os gastos veterinários deste macro-res-

gate supugérom para o santuário Va-

caloura um gasto económico de

milhares de euros e, ao revés das em-

presas que baseiam a sua economia na

exploraçom animal, os santuários ani-

mais nom recebem ajudas públicas.

Explica Inés que os santuários ani-

mais som refúgios multiespécie e an-

tiespecistas onde se acolhem animais

que venhem do abandono e a explo-

raçom, onde recebem umha vida que

merece a pena ser vivida até o fim dos

seus dias. Nom é normal que um san-

tuário busque adopçom aos animais

agás em casos como este, no qual a

cifra de animais supera as possibilida-

des do santuário. Inés e a sua parelha

Mario fundárom o santuário Vaca-

loura há 10 anos e dam refúgio na

atualidade a 250 animais. O ano pas-

sado conseguírom mediante umha

campanha de crowdfunding mercar um

terreno para eles, ao qual precisam

mudar-se aginha porque as instalaçons

do atual santuário som mui precárias.

Porém, para fazerem a mudança, pri-

meiro tenhem que habilitar o novo es-

paço segundo as necessidades de cada

espécie e, para isto, solicitam apoio a

todas as pessoas sensibilizadas com a

opressom animal “quem queira botar

umha mao atopará como fazé-lo nas

nossas redes sociais ou bem na nossa

página web: santuariovacaloura.org”. Pen-

sar que isto aconteceu pola má praxe

de um indivíduo seria umha leitura

deste caso mui limitada. A raiz, para

os coletivos antiespecistas está em tra-

tar seres sencientes como mercadorias.

Ainda que as imagens dos animais

abandonados é mais impactante,  para

as ativistas pola liberaçom animal “a

vida de todos os milhons de animais

que por lá passárom durante o funcio-

namento regular da empresa nom foi

muito melhor”. Engaiolados, explora-

dos reprodutivamente, gaseados, e

vendidos. A alternativa para que isto

deixe de acontecer é deixar atrás a fic-

çom dos animais serem produtos.

Inés Trillo, fundadora do Santuario Vacaloura.
núria guiadás
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Sem tempo para as pessoas idosas 

Q
uando surge um debate

público sobre a atençom

à dependência é habitual

esquecer o facto de a

própria conversa ser um sintoma social

positivo. Por um lado, os avanços cole-

tivos permitiram umha mudança inte-

gral que alongou e melhorou a vida.

Nom só é a vontade de todas as pes-

soas viverem mais, senom de viverem

melhor. Deste jeito, as usuárias da de-

pendência som diversas, com protago-

nismo principal das pessoas idosas, mas

com a presença de afetadas de doenças

crónicas ou alteraçons congénitas.

Estes logros, porém, significaram

também umha reconfiguraçom de di-

nâmicas e serviços sociais que ainda

está em marcha. Por exemplo, aí estám

as carências da Administraçom à hora

de oferecer umha assistência integral

e eficiente a famílias e usuárias. E,

doutro lado –e ainda–, a exploraçom

do trabalho reprodutivo das mulheres,

com duplo rol no mercado laboral e

nas famílias, monopolizando o âmbito

dos cuidados nom profissionais.

Apontam todas estas ideias desde o

Colexio Oficial de Traballo Social de

Galicia (COTSG), que na sua análise

anual do sistema de atençom à depen-

dência no país chamam às vistas sobre

o estado dos lares de pessoas idosas,

serviço fundamental no terceiro pilar

do sistema de bem-estar. A sua cons-

tante degradaçom é provocada, apon-

tam, pelo orçamento insuficiente e a

incerteza na planificaçom. Estas cau-

sam grandes eivas no dia a dia dos cen-

tros: ratios desproporcionais de

pessoal, vagas insuficientes ou listas de

espera que demoram indefinidamente.

a autonomia
Estes defeitos estruturais no modelo

galego de centros residenciais resul-

tam sistemáticos também no nível es-

tatal, esfera de onde emana a

legislaçom vigente. Desta forma, se-

gundo aponta o último informe da

Asociación de Directores y Gerentes

en Servicios Sociales do Estado

(ADGSS), o Reino de Espanha só ga-

rante ajudas a 11,3% da populaçom

maior de 65 anos, entre sete e doze

pontos menos que outros países da sua

área económica.

Nesta tessitura, Galiza chama a aten-

çom em relaçom à média do Estado.

A Administraçom espanhola oferece,

em média, umha cobertura de vagas

em residências para 2,7% de todas as

pessoas em idade de aposentadoria.

No caso galego, no entanto, a cifra

desce até 1,92%. O dado é ainda mais

notável ao ser o povo galego um dos

mais avelhentados de todo o terri-

CRISE DOS CUIDADOS /

Nom existe hoje
em dia nenhum lar
privado em que nom
haja umha oferta de
camas a concerto,
cujas percentagens
fôrom crescendo
com os anos

A paisagem de-
mográfica nom
deixa dúvida:

Galiza som, também, as velhas e velhos. Um quarto da
populaçom é maior de 65 anos, umha percentagem

que ascende até quase um terço em territórios como
Ourense, sinalada por Eurostat como umha das regions
mais avelhentadas da Europa. Perante este cenário é
já impossível virar as costas a umha realidade presente
nas ruas e nas famílias: os cuidados à dependência.

laura r. cuba
laurarcuba@novas.gal
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tório e apresentar umha maior pro-

porçom de pessoas com dependência

e grande dependência (38%, oito pon-

tos mais que a média estatal). Con-

tudo, Galiza é o terceiro dos que

menos investe na sua assistência.

oligopólio sobre velhice
Do total de centros residenciais, por

volta de três quartas partes recai na

gestom privada. “A presença das resi-

dências públicas é anedótica, e

mesmo centros de titularidade pública

têm, na verdade, gestom privada”,

aclara Ana Rodríguez, secretária do

COTSG. A partir dum complexo sis-

tema de assistência com capas de bu-

rocracia e labirintos administrativos

filtram milhons de euros desde os or-

çamentos da Junta até estas empresas

que achegam 8 de cada 10 vagas no

sistema de lares. 

As cifras que estas camas supõem

para o bolso das galegas “nom é divul-

gado”, se bem os preços som superio-

res ao serviço das instalaçons públicas.

“Nom há um padrom para o custo por

vaga na privada, depende do pactuado

e da negociaçom com cada lar”, expli-

cam desde o COTSG. O negócio, de-

certo, é claro: quer através dumha

subvençom plena, quer dumha parcial

(mediante o Bono de Autonomía), a

Xunta financia lares de pessoas idosas

sem um teto acordado no preço. Isto

provoca cenários em que existem

vagas privadas que roçam os 3.000

euros mensais num país onde a pen-

som média é de 700 euros. 

Para mais ênfase, a gestom destas ins-

tituiçons é centro de controvérsia, tal e

como foi patente no confinamento.

Trato deficiente, usuárias desatendidas

com úlceras, sobrepovoamento, incum-

primento de convénios, surtos de

Covid, alta incidência de infeçons por

nom mudar a roupa, mobiliário defei-

tuoso… Som algumhas das questons

denunciadas por famílias e associaçons

contra a relaçom de corporaçons fi-

nanciadas pela Xunta de Galicia.

Entre elas cumpre mencionar Ballesol,

Orpea e DomusVi. Esta última, que

fora foco da polêmica após surtos e

defunçons massivas entre as suas usuá-

rias nas vagas de Covid, perdeu este

verão o controlo de 37,5% dos lares

públicos que geria na Galiza. O tras-

passo de titularidade foi, informam

desde a Federación de Familiares e

Usuarias de Residencias e da Depen-

dencia (REDE), em favor do grupo

multiserviço Clece, propriedade de

Florentino Pérez.

dois anos de espera
Se bem, segundo indica o Observato-

rio da Dependencia de FEDEA, a

maior parte das dependentes recebem

a sua assistência através de prestaçons

ou ajuda no domicílio, e nom me-

diante instituiçons, esta escolha é ainda

umha das opçons prioritárias para as

famílias e usuárias com umha situaçom

muito crítica, já esgotados os recursos

do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

-locais e autonómicos- e das próprias

possibilidades de cuidado doméstico.

Desta maneira, quando o estado de

saúde da pessoa já nom permite certa

independência, inicia um lento meca-

nismo burocrático para ela e a sua fa-

mília. Em primeiro lugar, deve ser

solicitado o reconhecimento do grau

de dependência para, depois, concor-

rerem ao Programa Individual de

Atención (PIA). A lei fixa um prazo

máximo de seis meses para resolver

estas duas fases, mas na realidade

pode chegar “ao ano e meio de es-

pera”. Ademais, mesmo umha vez re-

solvidas as duas instâncias, passam

meses até aceder ao recurso. Desde a

Asociación Galega do Sector da De-

pendencia assinalam umha espera

ainda 9 ou 10 meses superior.

Um novo modelo de lar? 
Assim sendo, a situaçom do modelo

dos lares de pessoas idosas, alvo dos

protestos de famílias e profissionais

desde há décadas, é umha questom

com multitude de fatores desencadean-

tes e ramificaçons. Dentro dos últimos

esforços institucionais para paliar as de-

ficiências neste serviço assistencial está

o acordo aprovado pelo Consello Ter-

ritorial de Servizos Sociais em junho

para modificar o modelo dos lares. 

Dentro da iniciativa, apresentada

pelo Ministerio de Derechos Sociales,

estám, a priori, algumhas das propostas

habituais do sector: um modelo cen-

trado na pessoa que combate a preva-

lência de macro-centros fixando um

máximo de 120 vagas por lar. A oferta

destes estabeleceria núcleos de convi-

vência de até 15 pessoas e fixaria umha

melhora no ratio de trabalhadoras. O

acordo, que saiu adiante graças a um só

voto, impom também um limite de três

anos para reduzir a utilizaçom de sujei-

çons (físicas, químicas…) das residentes

e lograr, igualmente, um aumento de

até 65% dos quartos individuais.

Protestos diante do Complexo Residencial de Atençom a Pessoas
Dependentes (CRAPD) de Bembrive (Vigo), em 2021.

A lista de espera para
o reconhecimento da
dependência e a
resoluçom da
atençom roça o ano
e meio para, depois,
esperar ainda meses
até obter o serviço
de residência

Mesmo com umha
populaçom idosa
maior, Galiza é o
terceiro território
com o menor
investimento em
dependência de
todo o Estado
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Primeiro presidente de esquerda
na democracia colombiana

L
ocalizada no nordeste da Co-

lômbia, a regiom de El Cata-

tumbo, conhecida por

abrigar a maior quantidade

de plantaçons de coca por quilómetro

quadrado do mundo, este 26 de

agosto recebeu pola primeira vez na

sua história a visita do Presidente da

República. Gustavo Petro visitou o

município de El Tarrá, centro nevrál-

gico desta regiom, apesar de, poucos

dias antes da sua visita, a caravana da

presidência ter sido atacada por gru-

pos à margem da lei com armas de

longo alcance.

O chefe de estado foi saudado polos

aplausos dos moradores que aplaudí-

rom o seu discurso quando falou da

criaçom de umha universidade para a

regiom, da construçom de infraestru-

turas rodoviárias e das conversaçons

de paz com o sector cocaleiro. No seu

discurso dixo que pediu ao “governo

dos Estados Unidos para mudar a sua

política antidroga conhecida como a

‘guerra contra as drogas’, que só na

América Latina deixou um milhom de

mortos nos últimos 40 anos e está a

começar a causar 70.000 mortes por

dia nos Estados Unidos, mas nom pola

cocaína senom, antes bem, polo fenta-

nil, outra droga inventada que nom é

produzida na Colômbia, mas sim em

Taiwan e na China [...] O balanço é

verdadeiramente negativo, é um fra-

casso”, assegurou.

Dous dias depois desta visita, por

ocasiom do XXII Conselho Presiden-

cial Andino, fixo o seu primeiro dis-

curso presidencial fora do país. Foi ali

que, entre outros temas, voltou a tratar

a questom da “guerra às drogas” e

O presidente
Gustavo Petro pediu
ao governo dos EUA
“para mudar a sua
‘guerra contra as
drogas’ que só na
América Latinba
deixou um milhom
de mortos nos
últimos 40 anos”

j.j. carbonell

O árduo caminho que percorreu para chegar à cadeira presidencial e o desafio de tornar realidade
o programa de governo com os poucos recursos que recebe do governo anterior

fernando vergara
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assegurou que “esta realidade me-

rece que a Comunidade Andina con-

voque umha conferência dos países da

América Central, América do Sul e

Caraíbas para discutir a política de

drogas, avaliá-la, compará-la com os

números, e ver se leva a umha solu-

çom, ou se, polo contrário, nos mer-

gulha no fundo de um abismo

violento, sangrento e antidemocrá-

tico”, concluiu.

A política antidrogas mais antipro-

hibicionista dos últimos tempos, foi a

do ex-presidente Juan Manuel Santos

que propujo a legalizaçom do con-

sumo recreativo, mas o que propom o

presidente Petro, ademais da legaliza-

çom do consumo, é a da produçom, o

que converteria o sector numha indús-

tria estratégica e provocaria umha vi-

ragem de 180º na política exterior

colombiana.

modelo económico
Umha grande parte das propostas do

Presidente Petro giram em torno da

industrializaçom do país, incluindo a

transiçom energética, inspirada, como

ele tem dito repetidamente, pola pen-

sadora Mariana Mazzucato; dela falou

no ano passado num tweet, quando ga-

rantiu ela ser “a economista líder mun-

dial hoje, (e) propom um novo pacto

social entre os sectores público e pri-

vado baseado na equidade social e sus-

tentabilidade ambiental; e umha rutura

com o consenso de Washington”.

As posiçons económicas do Presi-

dente Petro som reformistas, assegu-

rando que o seu objetivo é

“desenvolver o capitalismo na Colôm-

bia. Nom porque o adoremos, mas

porque devemos superar o feudalismo

na Colômbia, superar esta nova escra-

vidom, superar as mentalidades atávi-

cas, deste mundo de escravos, para

chegar a um pluralismo económico”,

garantiu o presidente naquele que foi

o seu primeiro discurso como presi-

dente eleito dos colombianos. O que

Mazzucato propom é reformar o capi-

talismo considerando que a redistri-

buiçom da riqueza nom é tam

importante quanto a criaçom desta ri-

queza e “umha vez criada a riqueza,

através da inovaçom no sistema indus-

trial, esta riqueza pode ser redistri-

buída entre a populaçom”, garantiu

ele em entrevista aos meios de comu-

nicaçom colombianos.

Esta necessidade parece mais pre-

mente no país deixado por Iván

Duque, que segundo a revista Forbes

em junho do ano passado tinha umha

dívida total de “668 bilhons de pesos

(151 mil milhons de euros), dos quais

61,35% correspondem à dívida in-

terna, enquanto 38,65% pertencem à

dívida externa do país”. A dívida pas-

sou de representar 36% em janeiro do

2019 (quando começou o quatriénio

Duque) a 57% do PIB ao final do seu

período, segundo indica o concei-

tuado economista Salomón Kalmano-

vitz na sua coluna ‘O corrupto legado

de Duque’.

O jornal El Tiempo informava em

agosto de 2020 que “o Banco da Re-

pública vendeu dous terços das suas

reservas de ouro num mês”, avaliados

em 475 milhons de dólares. A falta de

controlo nas despesas do governo de

Duque refletiu-se no orçamento do

processo de paz. “Umha investigaçom

da Blu Radio atopou que cerca de 500

mil milhons teriam sido pagos em

coima para 355 projetos” segundo in-

formou o El Espectador num editorial

do dia 6 de julho, que no final se per-

gunta “e por que o dinheiro que ia ser

gerido em 10 anos acabou por ser exe-

cutado até 2022, com aprovaçom do

Congresso e sançom presidencial”

concluírom.

Iván Duque entrará para a história

como o primeiro presidente a apoiar

o envolvimento de militares na polí-

tica nacional, militares como o Gene-

ral Eduardo Zapatero, quem ameaçou

o candidato Gustavo Petro nas redes

sociais, contribuindo para a polariza-

çom das eleiçons. A hostilidade em re-

laçom ao candidato de esquerda foi

evidente em muitas outras ocasions ao

longo de todo o período da campa-

nha, nom apenas mostrando apoio ao

candidato do seu partido Federico

Gutiérrez no primeiro turno, mas

também Rodolfo Hernández, que pas-

sou na segundo volta contra Petro.

Na Colômbia, esta última campanha

presidencial foi umha das mais árduas,

num país que se destaca precisamente

por ter umhas campanhas eleitorais

particularmente agitadas. Em 1990

fôrom assassinados três candidatos

presidenciais, na altura o grande ini-

migo da democracia era Pablo Esco-

bar, mas nestas eleiçons os meios de

comunicaçom centrárom-se na pos-

Manifestaçons durante a greve geral em Bogotá em Maio de 2021. 

As posiçons
económicas do
Presidente Petro
som reformistas,
assegurando que o
seu objetivo é
“desenvolver o
capitalismo na
Colômbia. Nom
porque o adoremos,
mas porque
devemos superar o
feudalismo na
Colômbia  para
chegar a um
pluralismo
económico”. “Umha
vez criada a riqueza
através da inovaçom
no sistema industrial,
esta riqueza pode
ser redistribuida
entre a populaçom”

fernando vergara
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sibilidade de um governo de es-

querda, polarizando a opiniom pú-

blica “a revista Semana [...], tornou-se

o órgao nom oficial da campanha do

candidato que disputou a segunda

volta contra Petro, Rodolfo Hernán-

dez”, como afirmou Diego Salazar na

sua coluna no The Washington Post.

As semelhanças do triunfo de Gus-

tavo Petro com o triunfo de Felipe

González em 1982 som evidentes,

segundo o sociólogo Pablo Muñoz

Rojo, licenciado pola Universidade

Complutense de Madrid, com sede

na Colômbia, que assegura que o Es-

tado espanhol “vinha de umha dita-

dura muito longa e depois de todo o

processo de ‘transiçom’ e pola pri-

meira vez chegava ao poder um go-

verno de esquerda. A Colômbia, sem

ter tido formalmente umha ditadura,

rompe, e pola primeira vez podemos

falar de umha esquerda, ou polo

menos de umha social-democracia,

que chega a governar”.

O fenómeno político destas elei-

çons, para além da figura de Gustavo

Petro, foi o da sua fórmula vice-presi-

dencial, que Muñoz Rojo destaca por

causa da “figura simbólica que a vice-

presidenta Francia Márquez repre-

senta a todos os níveis na medida em

que é umha mulher negra, que vem

das classes trabalhadoras mais baixas,

que foi empregada como empregada

doméstica, que é mae solteira e que

também sofreu tentativas na sua pró-

pria vida devido à liderança social que

exerce”, salienta o sociólogo.

No dia da sua tomada de posse, o

gesto do rei Filipe na cerimónia foi

bastante surpreendente, umha vez que

ele nom ficou de pé na passagem da

espada de Bolívar como o resto dos lí-

deres; dado que a figura da monarquia

para os colombianos é o símbolo da di-

plomacia mais rigorosa e dos bons cos-

tumes; ainda que também fixo com

que a opiniom pública se lembrasse do

dia em que o pai dele (ungido na au-

toridade que lhe dava a coroa que lhe

colocara Francisco Franco), mandou

calar um mandatário elegido democra-

ticamente na Cimeira Ibero-americana

do ano 2007. Em qualquer caso,

Muñoz Rojo comenta que “o episódio

nom tivo quase nengumha releváncia

na Colômbia comparado com a impor-

tância que lhe foi dada ao outro lado

do oceano”, no Estado espanhol onde

a imprensa realizou umha grande co-

bertura “como se fôssemos o umbigo

do mundo”.

O fenómeno político
destas eleiçons, para
além da figura de
Gustavo Petro, foi
o da sua fórmula
vice-presidencial,
que o sociólogo
Pablo Muñoz Rojo
destaca por causa
da “figura simbólica
que a vice-
presidenta Francia
Márquez representa
a todos os níveis”

Momento em que rei espanhol, Felipe VI, fica sentado ao passo da
espada de Bolívar durante a tomada de posse de Gustavo Petro.



N
este ano, a celebraçom do Dia da Galiza Comba-

tente, data em que o independentismo comemora

episódios históricos de luita, centra-se na figura do

militante José Manuel Samartim Bouça ‘Martinho’,

falecido por enfermidade em 2010. Com a legenda ‘Lideranças

amorosas da Galiza combatente’, este ato pom o foco na humil-

dade de ‘Martinho’ e resgata a história de unha geraçom de mi-

litantes do nacionalismo popular que passariam a umha

confrontaçom direta participando do EGPGC. página 18

Memória
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N
o ano 1986 Martinho, Jose Manuel Sa-

martim Bouça, obreiro do naval ferro-

lano de 27 anos, integrava umha base

operativa na legalidade do Exército

Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), en-

carregada de dotar de recursos materiais e económi-

cos ao nascente projeto militar. A este mesmo fim

contribuiria com o seu próprio finiquito no estaleiro,

em torno a cinco milhons de pesetas (35.000 euros).

Numha falida açom de expropiaçom a umha sucur-

sal bancária das Pontes, cairá preso depois de ser

brutalmente torturado a mans da Guarda Civil.

Após algo mais dum ano preso, recupera a liber-

dade e retoma a sua militância no Exército Guerri-

lheiro, desta vez já na clandestinidade. Nestes anos

a organizaçom decide fazer das infraestruturas de

espólio elétrico um dos seus objetivos prioritários.

Na altura, o projeto iniciado com o franquismo de

converter a Galiza numha colónia energética, tem

culminado a fase de construçom das grandes barra-

gens para a geraçom de energia hidráulica. A Galiza

produz mais do duplo da energia que consome e

isto agrava-se mais se temos em conta que arredor

de metade da energia que se gasta no país fai-se

noutros enclaves coloniais: industrias como ENCE,

Alumina-aluminio… Responsável da base que opera

na zona da provincia de Ponte Vedra, Martinho terá

um papel mui importante no desenvolvimento da

tecnologia que permitirá ao EGPGC atacar torres

de alta tensom, sendo obra sua a que abrirá a cam-

panha, em Matamá (Vigo) em Novembro de 1987.

Desenhará e comandará umha das operaçons mais

exitosas e importantes da organizaçom armada,

aquela que em 1988 paralisará ENCE durante vá-

rios dias, por primeira e única vez desde que fora

inaugurada por Franco no ano 1963. O caráter co-

lonial e biocida desta infraestrutura, a terrorífica po-

lítica florestal que iniciou a sua implantaçom e a

oposiçom popular que despertou desde que o go-

verno fascista anunciara o seu projeto, converteram

ENCE em objetivo do Exército Guerrilheiro. O 30

de Abril, um pequeno grupo de combatentes com

Martinho à frente, voaria com cargas explosivas as

infraestruturas de água e eletricidade que abasteciam

a celulose, obrigando a paralisar a sua atividade.

Em 1988, o EGPGC conta com duas bases nos

montes galegos e Martinho agirá como responsável

de ‘Augas Limpas’, o refúgio que se estabelecerá ao

pé da barragem das Portas, nos montes do Inverna-

deiro. Será nesta altura em que entre a formar parte

do Estado Maior Irmandinho (EMI), a direçom da

organizaçom armada. Assiste a umha juntança de dito

órgao quando será detido, torturado no monte e de-

pois no calabouço, onde, para evitar que continue

aquela situaçom, se abalançará contra umha vidraça,

após o qual terá de ser trasladado ao hospital.

No cárcere continuará a sua militância no Exército

Guerrilheiro: depois de ingressar em prisom, iniciará

umha greve de fame como protesto polo seu traslado

a um cárcere espanhol. Dinamizará o coletivo de pre-

sos e presas independentistas, que levará adiante múl-

tiplas açons de protesto pola situaçom de dispersom.

Permanecerá na cela por volta de seis meses em

Martinho: Lideranças amorosas
da Galiza combatente

dorinda peteiro

MEMÓRIA /
Recebemento popular de ‘Martinho’ após a sua saída de prisom em Fene, o 14 de abril de 1996.
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manifestaçom externa dum estado interno de notá-

vel submetimento do ego, essa pulsom corrosiva que

nos empurra ao fratricídio, à prepotência, ao exibi-

cionismo, ao ódio e o seitarismo. Que lindo senti-lo

viver nas pontas dos pés! Deixou pegada sem pisar;

foi escuitado sem alçar a voz, respeitado sem acu-

mular cadáveres. Sobressaiu sem competir, foi reto

sem ser altivo, íntegro sem ferir. Fijo o que havia

que fazer, sem nunca se exibir e gabar; excelente

combatente, mas nunca agressivo e irascível. Fijo da

sua própria vida e dos seus atos a sua grande obra

mestra, fermosa e transcendente. Ou entendemos

algo do que uma vida como a de Martinho nos

transmitiu ou nom poderemos fazer-lhe frente ao

cainismo que nos reclama”.

Martinho tratava com o mesmo respeito ao velho

e reconhecido militante que à jovem recém chegada

ao movimento. Dava conselhos e nom liçons, e mos-

trava-se acessível, afetuoso. Silandeiro, escolhia os

trabalhos de menor reconhecimento, falava o justo

nas assembleias, cumpria com as suas responsabili-

dades sem gabar-se por isso; fugia dos protagonis-

mos, nom presumia de ‘curriculum’. É por isto que

este ano se lhe dedica o dia da Galiza Combatente,

com atos de homenagem que decorrerám o dia 15

de Outubro na vila de Burela, onde passou os seus

últimos anos: para pôr o foco nos valores militantes

que inspiram outros tipos de compromissos e lide-

ranças, lideranças amorosas, as que enchem de sig-

nificado o conceito de irmandade.

protesto polas condiçons carcerárias e participará

em greves de fame do coletivo, sendo amonestado

em celas de isolamento em diversas ocasions.

Sairá do cárcere em 1996 e, mália topar o inde-

pendentismo derrotado, sem apenas estruturas pró-

prias e mans para construí-las, retoma o seu

compromisso na rua. Participará nas Juntas Galegas

pola Amnistia (JUGA), o coletivo que dá apoio anti-

repressivo às presas do EGPGC, e contribui ao re-

nascimento do movimento ao lado dumha nova

geraçom de militantes organizadas na Assembleia da

Mocidade Independentista (AMI). Também apor-

tará a sua bagagem ao germolar dumha nova expe-

riência de resistência combativa que se iniciará com

o lume dos coqueteles molotov nos primeiros anos

do novo século. Aliás, será umha pessoa ativa nos

projetos sociais da sua contorna, na Fundaçom Ar-

tábria e nas apostas políticas que o independentismo

leva avante nestes anos.

No ano 2010, umha enfermidade fulminante atra-

vessou a vida de Martinho, que morreu no mês de

Novembro com 51 anos de idade. A dor que deixou

em todo o movimento só se explica se entendemos

o escassas que som as notas biográficas descritas nos

parágrafos anteriores para referirmos quem foi ele.

Para falarmos de Martinho e entender a importância

da sua pegada, há que ir muito além das qualidades

habitualmente proclamadas dos bons militantes –que

também personificou– como a valentia, diligência,

audácia… Cumpre atendermos àquelas outras relega-

das a um segundo plano (ou mesmo invisibilizadas):

Martinho inaugura um novo tipo de liderança, umha

liderança saudável, respeitosa com as fraquezas pró-

prias e alheias, humilde, singela, bondosa.

Em palavras do seu irmam Antom Garcia Matos:

“Um rasgo do seu carácter define-o mui bem: a ti-

midez. A timidez em Martinho era um precioso re-

galo político (...) tinha muito a ver com a genuína

Martinho tratava com 
o mesmo respeito ao
velho e reconhecido
militante que à jovem
recém chegada ao
movimento. Dava
conselhos e nom liçons,
e mostrava-se acessível,
afetuoso
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Na tese contas que as adolescentes galego-
falantes encaram situaçons hostis com ou-
tras adolescentes ao falar em galego. Que
tipo de respostas encontrache?
Essa é a parte mais dolorosa. Nas entrevistas, as in-

formantes diziam que havia algumhas respostas hos-

tis do professorado, mas que eram muito mais habi-

tuais por parte do alunado. Há ataques nos recreios,

fora do liceu, desconsideraçons ou brincadeiras que

vam moldando a consideraçom da língua. Estas pes-

“A nível global, é raríssimo
alguém ter de procurar 
lugares seguros para falar 
a língua oficial do seu país”

soas vem-se impossibilitadas para empregar o galego,

embora as suas interlocutoras sim o entendem e

podem falá-lo perfeitamente.

Porém, a paisagem linguística dos centros
é maioritária em galego: cartazes, docu-
mentos... É o galego umha língua artificial
nestes contextos?
O centro é um microcosmos, porque está todo em

mais dum 80% em galego. É um dos paradoxos,

que neste ambiente em específico se crie esse am-

biente que impeda o uso normal da língua. Se

baixa um marciano nom o entende, e até é difícil

para nós entender. Toma-se o galego como língua

de ritual para utilizar só para certas cousas. Nos

últimos decénios ganhou esse espaço, o qual para

nada implica a sua normalizaçom social, mas nem

sequer fai com que o galego poda falar-se com nor-

malidade. Isto vemo-lo como normal mas revela

umha realidade muito complexa e enrevesada. Se-

gundo as informantes, muitas vezes nem lembra-

vam em que idioma estavam os cartazes da parede.

E isso que era unha mostra de alunado
com consciência sobre temas linguísticos,
nom é?
Claro, nom era representativa do alunado, só era

umha mostra de rapazes e raparigas que sofrêrom

falando galego ou que quigérom falá-lo e nom pu-

dérom. 

A que chamavam ‘espaços seguros’?
Para elas, som espaços tranquilizadores e livres e

definiam-nos com diferentes adjetivos que contras-

tam com a hostilidade que há fora. Por exemplo,

as redes sociais fôrom precursoras como espaços

seguros, ou também associaçons de galegofalantes,

onde concorrem com outras pessoas que também

falam galego... mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo

que alguém tenha que buscar um lugar seguro para

falar a língua do seu país, e mais quando essa lín-

gua é oficial. Isto é umha questom muito especí-

fica do galego, a nível global. 

Qual é a reflexom que fas tu ante esta par-
ticularidade?
Pois que há muita hipocrisia. Estám convencendo-

nos de que temos certas liberdades, mas quando

analisamos microprocessos deste tipo, vemos que

essas liberdades, como neste caso a liberdade lin-

guística, nom existem. Para este segmento de po-

pulaçom, nom existe o bilinguismo cordial nem

essa liberdade, por muito que legalmente sim a po-

suam. Há microprocessos cotidianos, a própria rea-

lidade, que influem muito mais nas nossas

Por muitos anos, Miguel Rodríguez Carnota foi pro-
fessor no rural. Ao chegar a umha vila marinheira
para trabalhar num liceu, apesar de seguir lecio-

nando as aulas em galego, a realidade linguística mudou: “De vez em quando,
aparecia algum rapaz ou rapariga solta falando galego, sobretodo rapazes” ex-
plica. Esta singularidade -falar galego na Galiza- chamou a sua atençom quando
observou que esse alunado tardava “um ou dous anos” em adotar a língua do
resto da rapaziada, o espanhol. Além dos ‘rituais’ -as aulas de galego, o Dia das
Letras ou os magustos- o liceu era um espaço hostil para a utilizaçom do idioma.
Esta é a premissa de que parte a tese sobre a substituçom lingüística de Miguel,
em versom divulgativa no livro ‘Lingua, poder e adolescencia’.

pablo santiago

miguel
Rodríguez
Carnota
Professor

arume
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liberdades do que o discurso oficial. Afinal é umha

contradiçom que também têm as próprias infor-

mantes: “No licéu ninguém me proibia falar ga-

lego, mas nom o fazia por isto, isto e isto”.

Explicavam muitas razons, mas a realidade é que

nom podiam falar galego no liceu. Nom fai falta

umha figura que o proíba, já existe um corpo so-

cial que o fai.

A discriminaçom ou violência exercida por
motivaçons linguísticas nom é definida cla-
ramente, como sim podem sê-lo outros
tipos de violências e discriminaçons. Pen-
sas que há que definir isto de forma oficial?
Sim, esta é umha das conclusons mais evidentes

que surgírom mais rápido na investigaçom. As pes-

soas informantes tinham muita vontade de contar

o que passárom e os ataques que sofrêrom por

falar em galego. Mas nom sabiam como definir

esses ataques, enquanto sim saberiam definir um

ataque machista ou xenófobo. Elas davam muitas

voltas a isso, diziam “mexem com nós porque fa-

lamos galego”, “foi assim toda a vida”, “som cousas

da cultura da gente”... Falta muito por definir

deste ataque galegófobo e deste ataque glotófobo,

e isto deveria ser estudado, recolhido, e nomeado

para desestigmatizá-lo.

Até onde pode chegar o neofalantismo?
Pode reverter todos estes processos?
É lógico pensar que quem pode salvar o galego

som as pessoas neofalantes, porque as falantes tra-

dicionais som cada vez menos. Isto é uma cousa

que se passou muitas veces; eu tenho 63 anos e

som neofalante, e muitos dos grandes literatos e

literatas galegas também o fôrom. Temos que ten-

der mais a fazer políticas focando nestes processos

e menos políticas estruturais, porque som afinal

estes microprocessos que sucedem no plano da

realidade os que nom ficam recolhidos oficial-

mente. Seguimos com as ideas da liberdade lin-

guística, com a escolha da língua e todo isso... Fai

falta umha mudança séria, e nom só porque o diga

a minha investigacçom. Também o di, por exem-

plo, o estudo do CEIP Agro do Muíño do Semi-

nario de Sociolingüística da RAG. Eu cada vez

desconfio mais dos inquéritos e mesmo dos mapas

sociolinguísticos. Haveria que complementar estes

estudos com investigaçons baseadas na observa-

çom da realidade, que tenha em conta as opinions

e as subjetividades das pessoas.

Algum acréscimo mais?
Que para nada quero ser pessimista sobre o futuro

da língua galega, nem soar catastrofista. Fai falta

muita autoconsciência, mas nom podemos ser tam

idiotas como para deixar morrer a nossa língua

assim sem mais nem menos.

“Há muita hipocrisia.
Estám convencendo-nos
de que temos certas
liberdades, mas quando
analisamos os
microprocessos vemos
que a liberdade
lingüística nom existe”
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O
‘triplo F’ que dá título a esta reflexom

é umha dinâmica que se repete ao

longo da história do “curto”, em pala-

vras do historiador britânico Eric

Hobsbawn, século XX. Curto sim, mas também cru

de transitar e rememorar. Umha das principais re-

moras deste é o fascismo, umha ideologia em muitos

sentidos alimentada por um forte afám de criar es-

téticas dinâmicas e atrativas com o fim de galvanizar

as massas em pro de um objetivo político autoritário

e absorvente que negue a diversidade e imponha

umha homogeneizaçom total. O seu período de es-

plendor arranca fai 100 anos, em outubro de 1922.

Naquele momento, um grande número de cidadáns

italianos marcham, perante o assombro, o medo e a

indiferença de um número ainda maior de pessoas,

cara a capital, Roma. Esta protesta e demonstraçom

política dará lugar à consolidaçom do regime fascista

de Benito Mussolini no estado italiano, inaugurando

a etapa de consolidaçom dos fascismos.

É importante salientar a importância do registo

gráfico para este novo movimento político. Era pre-

ciso imortalizar a chegada ao poder desta nova vaga

totalitária, que em pouco ou nada se assemelhava a

sistemas prévios como o absolutismo monárquico.

Este avance tinha a ver com a complacência que

mostrava o fascismo perante a mobilizaçom das mas-

sas, da forma que fosse precisa. Ergo, nom é raro

ver que umha das primeiras açons do regime fascista

italiano fosse a emissom nas salas de cinema do país

do documental A Noi (1923), que é um registo desta

marcha política ao seu alcance. Só nos 20 anos que

durou a ditadura de Mussolini chegárom a fazer-se

três documentários ou filmes mais sobre este feito.

Já a própria propaganda do fascismo o tinha como

máxima: “Il cinema è l’arma più forte”, isto é, o cinema

é a arma mais forte. Realizárom-se importantes

obras públicas para o fomento do “cinema nacional”

como a criaçom dos estudos Cinecittà ou o Instituto

Luce. Ambos serám importantíssimos centros de rea-

lizaçom cinematográfica nas décadas de ‘50 e ‘60,

mas tenhem umha origem marcada polo projeto me-

galómano e autoritário do ditador italiano.

O cinema cria no fascismo um relato baixo o

controlo do Estado, quem transmitirá umha men-

sagem e chegará a educar a cidadania em paradig-

mas como o culto à beleza do corpo normativo, as

ideias tradicionais da família, as políticas e obras

públicas do regime (vid. Sole, de 1929 sobre a seca

do Lago Pontino; ou Vella Garda, de 1935, arredor

da marcha sobre a capital já nomeada). Para este

objetivo combinam-se este tipo de valores autori-

tários e/ou tradicionais com ideias mais na van-

guarda do cinema desse tempo: as originárias do

cinema soviético. Isto é, temos no cinema do fas-

cismo umha parte de vanguarda que nom pode

beber desses antagonistas no ideológico, mas que

no fundo é umha ferramenta ao serviço do inte-

resse totalitário. Um cinema que foi e segue a ser

umha ferramenta básica para reafirmar certas ideo-

logias e formas de ver o mundo, criando e conso-

lidando visons e imagens canónicas que ocupam o

imaginário mental da sociedade.

Fascinaçom: filmes e fascismo
arturo real lópez

cineclube de compostela
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ComPoSTEla/
o PIChEl
Santa Clara

CaSa dE SaR
Curros Enríquez

VIGo/
dISTRITo 09
Coia

FaÍSCa 
Calvário
a REVolTa do bERbÊS
Rua Real

oUREnSE/
CSo a KaSa nEGRa 
Perdigom

a GallEIRa 
Praça Sam Cosme

SalzEda dE CaSElaS/
o maTadoIRo
Senda do rio Landres

RIbEIRa/
CSa o FERVEdoIRo 
Rua Mendes Nunes

lUGo/
CS mádIa lEVa
Serra dos Ancares

CS VaGalUmE
Rua das Nóreas

a CoRUnha/
CS a ComUna 
Doutor Ferrant

CS GomES GaIoSo
Marconi

aTEnEo lIbERTáRIo
XoSé TaRRÍo
Gil Vicente

FERRol/
CS aRTábRIa
Trav. Batalhons

aTEnEo FERRolán 
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
Avda. da Corunha

CSoa a CaSa da 
ESTaCIón
Avda. Ferrol

bUREla/
CS XEbRa
Leandro Curcuny

PonTE VEdRa/
lICEo mUTanTE
Rosalia de Castro

CanGaS/
a TIRadoURa
Reboredo

CaSTRoVERdE/
a ChaVE daS noCES
Sam Juliam de Pereiramá

SáRRIa/
bURIl
Travessia da Rua Nova

CEnTRoSoCIaIS



“Ser sexóloga permitiu-me explorar
mais livremente o autorretrato”

Acabas de voltar á tua terra após 18 anos,
a que é devida a mudança?
Fum para a Catalunya estudar antropologia e estivem

aló 18 anos. Depois de tantos anos fora, queria voltar

para estar mais perto da família. A isso somou-se que

a situaçom da vivenda em Catalunya é péssima –aqui

também, mas penso que alá pior– e que tinha von-

tade de estar em contacto com com umha vida sem

o ritmo acelerado da grande cidade. Na minha famí-

lia sempre me diziam: “ti marcha, mas volve e traz-

nos o aprendido”, e isso quixem fazer. Tinha ilusom

de voltar e achegar a aprendizagem de todos estes

anos. Por agora a mudança está a ser positiva.

De que modo influem o resto das forma-
çons que figeche na tua fotografia?
Influem no sentido de que me interessam muito os

temas que tenhem a ver com a sexologia. Todo o

que tem a ver com o corpo, com a sexualidade, com

a sensualidade, com o erotismo, com as diversidades

sexuais e de género... Por isso, os meus trabalhos

muitas vezes giram arredor dessas temáticas. Trata-

se de juntar duas paixons. Depois, o feito de ter es-

tudado sexologia e fotografia terapêutica

permitiu-me poder explorar o autorretrato, dando-

me liberdade para me colocar diante da câmara e

mostrar-me a mim própria. Todo isto penso que

também ajuda a que, quando fotografo outras pes-

soas, elas confiem mais em mim para que as retrate.

Figeche umha exposiçom para
dar visibilidade à endometriose,
umha enfermidade que ti sofres.
Como foi a experiência?
Figemos umha exposiçom com autorre-

tratos. Montámo-la dentro do coletivo

TecEndo: Arte e endometriose,  –um

coletivo de três mulheres que somos ar-

tistas e padecemos esta doença– e com

a colaboraçom da associaçom Que-

rEndo. Este ano estivo na Corunha e Compostela.

Penso que foi mui bem recebida. Permitiu-nos poder

dar a conhecer a enfermidade através da arte, que é

outro jeito de difusom. Outras companheiras com

endometriose sentírom-se identificadas, e mesmo

pessoas com outras patologias que cursam com dor,

como a fibromialgia.

E também figeche um mural com a técnica
‘paste up’ das Mártires de Sofám.
Sim. Tenho muito interesse nos temas políticos e so-

ciais. Aliás, som mui fan da arte urbana e sempre

quixem fazer algo sobre a história das mulheres com

umha temática que me tocasse perto. Vivendo perto

e tendo família ali, foi doado conseguir fontes que

contassem o que aconteceu e ter acesso a artigos da

época. Na hora de representá-las quixem recolhê-las

no momento em que elas se rebelárom contra o

poder: com os braços levantados, com pedras nos

mandis e nas maos... Além disso, tentei utilizar as

suas familiares para representá-las. Por exemplo,

umha das  mulheres estava grávida no momento em

que aconteceu, e no mural utilizei a sua bisneta, que

também estava grávida. Isso foi quiçá o mais emo-

tivo na hora de presentar o mural. Por último, em

vez de colocar a Guardia Civil como os assassinos,

pugem um cacique. Queria representar a figura do

poder que realmente estivo detrás destas mortes. O

mural pode ser visitado no Centro Social de Sofám.

Verónica Ramilo sente-
se galego-catalá.
Acaba de regressar a

Galiza trás 18 anos vivendo em Barcelona. É trabalha-
dora social, sexóloga, fotógrafa, antropóloga —ainda
que “nunca acabara a carreira”— e também lhe dá
“um pouco ao bordado”. Agora mistura todas as suas
formaçons para criar projetos artísticos e está em pro-
cesso de começar um obradoiro de educaçom sexual
para adolescentes utilizando a fotografia.

Verónica
Ramilo
fotógrafa

elena martín lores
elenamartinlores@novas.gal N

o ensaio Um retorno aos funda-

mentos do socialismo, o filósofo

canadiano Gerald A. Cohen

descreve o olhar sobre o

outro nas sociedades de mercado: umha

mistura entre a cobiça e o medo. “Sem

importar como de afeitos estamos a elas,

nom deixam de ser formas horríveis de

ver os demais”, assinala. Respondia, em

1993, a um documento do Partido Labo-

rista inglês em que se entornava certa di-

reitizaçom. O seu razoamento, defensor

de umha política de princípios –“precis-

samos valores socialistas fundamentais

que apontem a determinada forma de so-

ciedade, a milhares de quilómetros do ho-

rizonte de possibilidades atuais”–, nom

obtivo excessiva audiência. Blair nom tar-

dou em consumar as ameaças e o sólido

esvaeceu no ar.

O seu diagnóstico contém um núcleo

de verdade –espida como umha salamân-

tiga, diria Ferrín. A cobiça e o medo in-

tensificárom o seu papel como peças

centrais do motor ideológico da reaçom.

A hipóstase do eu, o embiguismo como

ponto de vista, o solipsismo do quarto

próprio, o limite ético da lógica mercantil,

aparecem como linhas de força da cultura

dominante. A renúncia das esquerdas pró-

ximas a elaborar umha crítica da econo-

mia política do capital arou o campo de

batalha: sobre esse páramo avança o sen-

tido comum conservador. “A vitória da di-

reita sobre a consciência tivo na prática

um tremendo impacto”, advertia, noutro

lugar, o próprio Cohen. Nom há mais que

atender à atonia geral da política de par-

tidos na Galiza, capaz de assistir indo-

lente ao cambio de presidente na Junta à

metade de legislatura.

a cobiça
e o medo
Daniel Salgado
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