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EDITORIAL
Neste novo Día da Patria o noso país continúa sumido nas consecuencias da crise, a pesar da prop-
aganda dos gobernos galego e estatal sobre unha suposta recuperación. Analizamos, pois, de forma
demorada, os pasos que desde o movemento nacionalista temos que ir dando para fortalecermos
a alternativa soberanista, no camiño da independencia e o socialismo.

Neste ano o Estado español afronta o maior desafío ao réxime xurdido en 1978 co proceso inde-
pendentista catalán e o seu referendo de autodeterminación, axendado para o 1 de outubro, de aí
que dediquemos a entrevista central a analizarmos este proceso na voz dun destacado dirixente
sindical de Catalunya, Carles Sastre. A outra entrevista é para outro conflito — un dos máis anti-
gos do país— que remite directamente para ese rexime decrépito e depredador: a loita pola preser-
vación do territorio e por unha economía sustentábel na ría de Pontevedra. Unha ría sen
ENCE-ELNOSA e sen o seu modelo de negocio, que impacta en toda a xeografía galega na medida
en que promove o monocultivo do eucalipto — cuestión que analisamos noutro dos artigos, que
procura responder a unha pregunta chave que poucas persoas se fan: que monte e, por extensión,
que medio rural queremos?

Igualmente, como sempre, debruzámonos sobre outras das necesidades urxentes para avanzarmos
como movemento e como país, desde esa que afirma, con razón, que non hai país sen medios pro-
pios para contalo e explicalo, até cuestións tan fulcrais como o redobrado ataque ás liberdades
públicas nun rexime que procura acalar as voces disidentes que procuran a súa ruptura. Ademais,
continuamos a poñer o foco sobre outras cuestións punzantes de actualidade, como anormal nor-
malización da mercantilización do corpo das mulleres a través dos ventres de aluguer ou da pros-
titución, ou como o carácter estrutural da corrupción que cada día salfere os medios de
comunicación até case a normalizar. Por último, as habituais recomendacións culturais completan
este novo número do Arredista.
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Para o soberanismo galego ábrense oportunidades neste ciclo, aprovei-
tando a relativa mellora da percepción social que atravesa o sobera-
nismo a nível político. A falta de alternativas críbeis ás organizacións
sistémicas xeran oportunidades que, de non seren aproveitadas, non re-
dundarán na mellora das posicións políticas nacionalistas. É momento de
apresentármonos como unha forza política e social que ten propostas
concretas, tácticas e estratéxicas, que son substancialmente diferen-
ciadas do resto de forzas políticas, sen ideas e submisas ás axendas
que marcan as súas respectivas direccións estatais. Remarcar o perfil
propio das propostas soberanistas axudará a facernos ver como a única
alternativa á situación de devalo e destrución económica, social, am-
biental ou demográfica que vive Galiza.

Ademais, o debate soberanista no Estado estará nun punto álxido neste
ciclo debido ao proceso independentista que se vive en Cataluña: o so-
beranismo ten que aproveitar para dar un debate en chave galega, que
combine por un lado a defensa do dereito democrático a decidir das na-
cións frente a un Estado autoritario e o apoio á súa independencia, e por
outro sinalar as melloras concretas que se derivarían de acadarmos a so-
beranía no noso país.

Sabendo que a situación e conxuntura de cada país é moi diferente, o
repto é non só a asunción das propostas concretas e razoábeis que o na-
cionalismo pon sobre a mesa, mais incardinar esas propostas no pro-
grama global de transformación que defende o soberanismo, de forma
que pasemos a gañar a hexemonía ideolóxica na sociedade, avanzando
de sermos unha minoría, aínda que significativa, a sermos maioría. Dada
a correlación de forzas no país que impide polo de agora a xeración de

propostas de avanzos de calado partilladas con outros actores, é nesa
acentuación do perfil propio que debemos apostar.

Para lograrmos eses avanzos, precisamos actuar en diversas frontes,
tanto sectoriais, de coordenación, como de tipo de traballo. Por un lado,
é preciso estreitarmos a colaboración xa existente nalgúns campos entre
todas as entidades e organizacións que partillan o obxectivo da sobera-
nía nacional e formalizala, de forma que poidamos, desde o respecto á au-
tonomía de cada quen e de forma horizontal, partillar análises e deseñar
actuacións en común.

En concreto, é fundamental aproveitar colectivamente a forza do sindi-
calismo nacionalista: se a soberanía é a ferramenta para vivermos me-
llor, a consecuencia inmediata é que o foco fundamental do soberanismo,
tamén a nível político, debe estar na clase traballadora e clases popula-
res e as súas condicións materiais de existencia, algo que se debe re-
flectir nas súas propostas, campañas, actuacións e discurso— que non
poden ser maioritariamente asépticas desde a óptica de clase.

A difusión das nosas propostas e a presión social que só pode darnos a
mobilización e activación da nosa base social é imprescindíbel. Ese vec-
tor fundamental ten que ir acompañado sempre dunha actuación a nivel
institucional que reforce esas dinámicas, desde o nível local até o na-
cional. Neses espazos é fundamental mantermos á vez unha xestión
exemplar, transparente e transformadora co confronto, legal e simbó-
lico, cos corsés estatais impostos ao noso país: desde o financiamento
local e as regras do défice até a imposición da bandeira española, a fi-
gura do xefe do Estado e o seu exército. É momento ademais para, por
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fin, reforzarmos a coordenación dos espazos locais onde a nosa pre-
senza institucional é maior cunha axenda nacional, de forma que inicia-
tivas exitosas a nivel local non fiquen como casos isolados e pontuais,
estendendo ao conxunto do país esas propostas, o que dará máis po-
tencia e visibilidade ás nosas actuacións.

A focaxe de todas estas iniciativas non pode ser, pois, unicamente seg-
mentaria e sen ligazón: a simple colocación de demandas puntuais, unha
tras outra, por moi adecuadas ou socialmente sentidas que sexan cada
unha delas non xerará aumento ningún da conciencia nacional se fica-
ren á marxe dun contexto global dentro dunha explicación estrutural das
causas da dependencia ou se os males son atribuídos apenas á defi-
ciente ou nula actuación do goberno que en cada momento ocupar a
Xunta ou o Estado. É o modelo autonómico que nega a soberanía e a

nosa capacidade de dispor de instrumentos para mudarmos a realidade

dentro do sistema capitalista a razón fundamental que subxace baixo

estes problemas, e cómpre non só analizalo, como tamén espallalo.

É tan preciso non enunciar no baleiro a necesidade da soberanía, de

forma que se percibise como unha demanda abstracta, e mostrar os as-

pectos concretos en que substancia esa necesidade, como conectar

esas demandas puntuais coa reivindicación global, de forma que non

poda ser subsumida polo sistema sen provocar contradicións. O marco

xeral de actuación onde se insiren todas as demandas debe ser, pois, a

necesidade da ruptura democrática en todas as ordes, e non só mu-

danzas parciais, necesarias, mais que poden ser revertidas ou diminuí-

das nun marco sistémico que non controlamos.
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A denuncia das deficiencias que apresentan as redes de transporte en
Galiza, for por estrada, camiños de ferro, conexións portuarias ou aé-
reas non pode verse desligada das limitacións legais impostas ao noso
país para proceder ao ordenamento destas cuestións. Neste caso, como
noutros, haberá que remarcar que estas limitacións proveñen de Ma-
drid, dun deseño e duns intereses alleos que privilexian conexións exte-
riores, ordenacións estatais que nos prexudican e beneficios
empresariais considerados a curto prazo, e non as necesidades das ga-
legas e galegos, e que polo tanto só superando o actual marco legal
poden ser definitivamente resoltos.

A cuestión enerxética non pode ser desligada igualmente da necesi-
dade da propriedade, xestión e control público galego das súas in-
fraestruturas, da súa ordenación e explotación, unha en maos estatais
e outras en maos de capital transnacional, de forma que necesidades
como a xestión hídrica, eléctrica e enerxética respondan a criterios
públicos como servizos básicos e universais, de sustentabilidade eco-
lóxica, etcétera.

As loitas pola manutención e ampliación dos servizos de sanidade,
educación, pensións, servizos sociais, etc. non poden ser desligadas
da necesidade dunha facenda soberana, e de igual forma as reivin-
dicacións laborais teñen que ter presente a necesidade dun marco
galego de relacións laborais soberano que garanta o dereito a un tra-
ballo digno, onde toda a lexislación de aplicación sexa decidida aquí
e non en Madrid.

No ámbito da lingua precisamos facer patente a falta efectiva de de-
reitos individuais e colectivos para vivirmos en galego de forma exi-
xente e masiva, desde o ensino até o sector servizos, así como nos
postos de traballo, resultado non só das prohibicións da Xunta de Ga-
liza, a cativa lexislación galega, e da ruptura dunha anterior suposta
“pax lingüística” que tamén condenaba o galego ao devalo. A situa-
ción é tamén resultado dun ordenamento constitucional que sitúa os
idiomas que non son o español nunha situación de puro voluntarismo
e falta de necesidade de uso, nunha “suboficialidade” que impide re-
solver o conflito lingüístico — que sempre existiu — de forma favo-
rábel ao galego.

Todas estas cuestións teñen que ter o seu reflexo equilibrado no dis-
curso público da organización política e do conxunto do soberanismo,
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combinando as explicacións concretas coa alternativa xeral, de forma
que a demanda da soberanía estea presente de forma constante no
discurso político: é necesario que a extracción pública das conclusións
e consecuencias das demandas inmediatas non estea escurecida, des-
aparecida ou fique á vontade das persoas que fan a transmisión pú-
blica das alternativas do nacionalismo, aplicando no seu conxunto as
directrices que emanan do aprobado de forma colectiva dos organis-
mos e asembleas.

Nun momento en que a sociedade vive de forma intensa as consecuen-
cias da actual crise sistémica, onde o desemprego e a precariedade con-
figuran o día a día da maior parte dos galegos e galegas, cunha ideoloxía
imperante que fomenta o individualismo e o “sálvese quen puder”, a
criación e activación de tecido popular a todos os níveis desde o aso-
ciacionismo de base é unha tarefa urxente dos soberanistas: a partici-
pación e o impulso de iniciativas sociais en todos os campos, cunha
perspectiva nacional e popular, do máis local até o nacional e o interna-
cionalismo axudará ao aumento de conciencia e á referencialidade dos
militantes e base social nacionalista.

Só desde unha actuación constante e firme no cultural, no lingüístico, na
defensa e ampliación dos servizos públicos, da clase traballadora en
cada conflito, do territorio frente ás agresións, seremos quen de socia-
lizar e visualizar ese proxecto propio e diferenciado dunha Galiza dona
de si e socialmente xusta. Ademais, isto contribuirá ao necesario au-
mento da militancia e base social soberanista, e á formación, promo-
ción e relevo de cadros políticos, cuestión imprescindíbel para
afrontarmos con garantías todas as tarefas que requer un movemento
social e político como o noso, que procura unha transformación completa
da realidade social, para o que se precisa ter continxentes aínda mais
amplos dispostos ao activismo e á actividade política.

Todas estas iniciativas, tanto propostas e campañas das organizacións
como actuacións institucionais servirán pois á “pedagoxia” soberanista
imprescindíbel: as demandas e a práctica mostrarán á sociedade que a
forma de avanzarmos na mellora das condicións de vida é através da vía
soberanista, avanzando paso a paso cara unha República Galega inde-
pendente no camiño do socialismo.

Mesa Nacional do Movemento Galego ao Socialismo
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Etimoloxicamente a orixe da palabra corrupción suma o prefixo con
(xunto, global) e a raíz do verbo rumpere (facer pedazos, romper). Sen en-
trarmos en discusións que corresponden á ciencia lingüística sobre a
evolución do significado ao longo da historia da lingua (ou da historia, sen
máis) é pertinente sinalar ese importante matiz que introduce o prefixo
por parecer esquecido: a unión ou colaboración, a organización. Quizais
o Partido Popular non conseguiu espallar de todo o eslógan dos casos
illados, pero hai que recoñecer que o sistema tivo éxito espallando a idea
de que a corrupción é algo atribuíble en exclusiva a persoas concretas,
con nomes e apelidos, e que nalgún momento infrinxen a lei, sen moita
máis fondura. De forma máis eficaz do que somos conscientes, o sistema
crea un marco que acaba por levarnos á súa linguaxe e modela a reali-
dade. Non é novo, nin pasa só coa corrupción. Hai anos loitabamos con-
tra a reforma da lei do aborto, normalizouse a palabra reforma cando
tería sido máis atinado falarmos da prohibición do aborto. No último ano
tamén se popularizou o debate arredor da denominada maternidade su-
brogada e triunfa a denominación, que enmascara e dulcifica o que re-
almente é, o alugueiro de ventres, unha transacción económica. E así, o
sistema e os seus actores gañan batallas no simbólico, na lingua que
usan e que acabamos por asumir. E imos deixando de falar de loita de
clases para falar de precariado, como se fora algo novo ou diferente.

Coa significación da corrupción acontece o mesmo. Ao combinárense
diferentes factores entre os que destacan a habilidade do sistema para
permanecer e a torpeza de certa autodenominada esquerda ao nuclear
todo discurso arredor dunha idea abstracta de que a corrupción é ex-

clusivamente un problema ético, corremos o risco de non profundar nas
causas fondas e avaliar as chaves que alimentan a corrupción como un
elemento consubstancial ao Estado español e as conexións que fan que
sexa unha madeixa complexa de desenredar.

Non podemos falar de corrupción sen ter presente que o sistema capi-
talista ten na obtención do maior beneficio a súa razón de ser; nel exis-
ten esencialmente explotadores e explotados cohabitando nunha
sociedade na que se xeneralizaron as relacións mercantís e os seus res-
pectivos intereses en todos os ámbitos da vida, máis alá da transacción
económica ou laboral. Desta forma, o propio sistema capitalista constrúe
mediacións para favorecer o seu dominio, desde relacións de poder entre
diferentes axentes individuais ou colectivos ata os medios de comuni-
cación, a engrenaxe cultural, ideolóxica, lexislativa, xudicial e un longo
etcétera... deseñando un marco que funciona en dúas direccións que
se entrecruzan constantemente. Dunha banda, favorecer a obtención do
lucro e a concentración de poder e beneficio económico en determina-
das mans; doutra banda, instalar visións particulares sobre a realidade,
tamén sobre a corrupción, que contribúen a consolidar ese poder ocul-
tando as causas e os vínculos aos que obedece.

Se a corrupción se deriva da estratexia planificada das elites do sistema,
no Estado español atopou o caldo de cultivo idóneo no franquismo e na
posterior transición, tan modélica para os partidos estatais. Estes pro-
cesos sentaron fortes estruturas de relacións de intereses económicos
que atravesan as estruturas do Estado, de Ministerios a consellos de ad-
ministración, e perpetúanse no tempo. Por iso, é reducionista asumir a

CORRUPCIÓN: ORGANIZADA,
CAPITALISTA E MARCA ESPAÑA
Noa Presas



7

pola clase traballadora e urxía unha reforma laboral. Antes de todo isto,
xa fora director xeral de emprego con Franco ou ministro de facenda do
primeiro goberno após a morte do ditador. Un señor que coa chegada da
presunta democracia pasou a centrarse nun aparello empresarial que
sempre tivo forte relación con decisións que se tomaban no ámbito pú-

lectura da corrupción como un anecdotario de malas prácticas atribuíbeis
sempre a condutas illadas; hai toda unha serie de fíos que conectan os
grandes partidos do Estado e moitos axentes con poder económico ou so-
cial con grandes apelidos que se perpetúan desde hai máis de corenta
anos favorecendo os seus intereses, que son os do sistema.

Poderiamos esgotar os caracteres deste artigo citando os casos de co-
rrupción estatais e as súas conexións galegas, pero cómpre ampliar o
foco para a complexidade dun fenómeno que se estende nas relacións
e intereses das elites. Máis alá de como todo isto afecta o público, o uso
dos nosos recursos e, en suma, as nosas vidas como clase traballadora,
cómpre pensar tamén que papel lle asigna a Galiza, converténdonos en
moeda de cambio. O modelo administrativo e político centralista tamén
obedece e ampara esa lóxica corrupta e capitalista. Recordemos, por
exemplo, o rol de produtor de enerxía que o franquismo outorgou ao noso
país. Ese deseño que deitou un forte impacto social e ambiental ao longo
do país, sen preguntarlle á súa poboación, non está exento de relacións
de poder e beneficios para as grandes familias do réxime. Un exemplo es-
candaloso témolo en Villar Mir, un señor que en 2011 foi distinguido polos
Borbón como Marqués polo seu servizo á coroa e aos intereses de Es-
paña. Ese mesmo ano, antes das eleccións xerais, estaba moi preocupado

blico. Hoxe, non só está implicado na Operación Lezo e no financiamento
do PP, tamén pretende especular coas centrais hidroeléctricas do río Xa-
llas. Na man do Partido Popular está autorizar a venda ou non. Poderían
axeitar o marco legal para facelo e non deixaría de ser corrupción capi-
talista e colonial, referendada polo DOG como outra é avalada polo BOE.
Por iso, calquera pacto anticorrupción procedente deles é só fume.

A corrupción é un ingrediente fundamental para o éxito do capitalismo
que no caso do Estado español conta cun deseño alimentado no fran-
quismo e na transición e asentado nos grandes partidos estatais, o que
o sostén como un Estado estruturalmente corrupto e contrario aos inte-
reses de Galiza e da clase traballadora. Por iso, apostar pola ruptura so-
beranista e socialista é unha necesidade como clase e como pobo,
ademais dun deber ético individual e tamén colectivo.

Noa Presas é deputada no Parlamento Galego.
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Catalunya demostrou que é posíbel dar saltos cualitativos a nível
de consciencia social, pasando dun independentismo minorita-
rio a unha maioría social capaz de desafiar o poder do Estado.
Como se produciu esta acelaración?

Existe un elemento subxacente que normalmente se ignora: refírome ao
impacto da crise do 2008 e seguintes en Catalunya, e de maneira es-
pecial no que se podería chamar clases medias: o ascensor social baixa
máis do que sobe e ninguén está exento do risco de pobreza. A isto hai
que sumar a percepción que se ten de ineptitude do Estado e a eviden-
cia que se goberna desde a oligarquía e para a oligarquía. Durante anos
o “procés” foi o único cravo ao que agarrarse. Logo, hai outro elemento
oculto, e é a evidencia de que Catalunya como Estado independente é

CARLES SASTRE

A poucos meses de que a Generalitat de Catalunya
coloque as urnas para o referendo de independen-
cia que España considera ilegal e ameaza con im-
pedir mesmo pola forza, conversamos con Carles
Sastre, histórico militante da esquerda independe-
tista catalá. Pola súa militancia en diversas organi-
zacións, entre elas Terra Lliure, pasou anos en
prisión. Na actualidade é secretario xeral da Inter-
sindical-CSC e temos a oportunidade de achegar-
nos a través del ao momento histórico que vive o
seu pobo e coñecer máis sobre o papel protago-
nista da presión social pola autodeterminación,
sobre o papel da “esquerda” española, e sobre o
papel antidemocrático do Estado.

“

As nosas respostas van
encamiñadas a non caer
na trampa do medo,
mantendo a mobilización
e a solidariedade entre os
posíbeis afectados individuais
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viábel económica e politicamente; a obsolescencia dos “mercados na-
cionais” e a abertura internacional da economía catalá así o aseguran.

Dito isto, imos ao evidente: en 2005 o Parlament de Catalunya aproba
un novo estatuto que despois de ser convenientemente “laminado” en
Madrid é aprobado en referendo en 2006. Malia iso, exponse recurso de
inconstitucionalidade e ao final catorce artigos son anulados e vinte e tres
son reinterpretados de maneira restritiva. O consenso político e social
maioritario sobre o pacto da transición rompe unilateralmente. Entre
2009 e 2011 prodúcese un movemento de consultas populares sobre
o dereito á independencia que mobiliza máis de 60.000 voluntarios e
máis de 800.000 votantes. A rúa e a mobilización popular toman a ini-
ciativa. En 2010, despois da sentenza do Constitucional prodúcese unha
das maiores manifestacións da historia, así que a situación bascula na
rúa e a política das institucións non ten outro remedio que seguila.

Por último hai elementos obxectivos: a situación crítica das infraestru-

turas ou a necesidade de pagar por todo, cousa que non ocorre noutros

sitios; a consciencia crecente de que pagamos máis do que recibimos e

que dalgunha maneira se produce un espolio económico que en ningún

caso ten xustificación solidaria; a oligarquía extractiva española, política e

económica, a encher os petos con absoluto menosprezo... Todo iso cansa.

Dentro desta aceleración, cal é o peso que tivo a pedagoxía in-
dependentista nas décadas anteriores?

Creo que se produce certo desbordamento sobre todo nos inicios do
proceso, cando amplas capas de poboación asumen a independencia
rapidamente sen teren unha clara consciencia das dificultades da viaxe,
entrando no curto-pracismo e nun certo pensamento máxico. Creo que
o recoñecemento á pedagoxía previa empézase a dar no momento que
tomamos consciencia da magnitude e dificultade dos feitos.

Por outra parte, dunha pretendida perspectiva de esquerda, fundamen-
talmente española, cuestionouse o proceso pola súa transversalidade,
suxerindo que antes das independencias habería que pasar por unha
transformación social en todo o Estado. Que opinión che merece isto?

Son da opinión que o Ibex 35 e outras instancias de poder real saben que
o modelo de estado xurdido do 77/78 non funciona e que necesita unha
importante reorganización; e saben tamén que isto é imposíbel con PP
e PSOE. Para seren viábeis necesitan unha recentralización e isto expón

problemas graves: a fórmula “café para todos” é un fracaso e non é sus-
tentábel con défices orzamentarios e débedas superiores a 100% do
PIB en contexto recesivo. Necesítanse novos actores, aparecen Ciuda-
danos e nalgunha medida Podemos. Non digo que sexa creación do Ibex
pero si que obxectivamente lle é funcional. O seu gran proxecto é gañar
a “hexemonía” da esquerda ao PSOE, de maneira que é un proxecto re-
formista español, e dese punto de vista a independencia de Catalunya
non lle interesa, por dúas razóns basicamente: primeira, España sen Ca-
talunya ten serios problemas de viabilidade económica e, segunda, o
censo catalán a efectos electorais é moi importante: o PP é marxinal e
a tendencia sempre estivo á esquerda do resto do estado. O asalto aos
ceos sen o censo catalán é pura quimera.

En xuño, na CSC comezastes unha campaña polo si no referendo
nos centros de traballo. En que consiste e como se vehicula?

Parecía obvio que un dos elos fracos do proceso serían os traballadores
públicos, dentro da estratexia do medo, e non por elementos obxectivos,
posibilidade real de cometer faltas ou delitos — desobediencia e pre-
varicación basicamente — senón para explotar o sentimento de inse-
guridade na fase final do proceso e vinculándoo ao “día D”. O que tratan
de facer é trasladar a tensión política ao traballador do común. O que faga
ou deixe de facer terase en conta ese día, as fidelidades prémianse e cas-
tíganse. Así que tentan curtocircuitar a administración autonómica e, nou-
tro nível, a local, por medio de interventores e secretarios, corpos estatais,
etc. Este é o plan. Seguramente os valores do sector público son a segu-
ridade e a estabilidade, así que están a manipular material sensíbel.

Vendo a situación e coa colaboración da sectorial de administracións pú-
blicas da ANC iniciamos a campaña “jo m´hi apunto” [eu apúntome]. Hai
que dicir que ningún outro sindicato se prestou a colaborar malia a ANC o
tentar. O que fixemos foi, basicamente, asembleas informativas en centros
de traballo, a maioría nos servizos centrais da Generalitat, nas que parti-
ciparon unhas cincocentas persoas, pechando o curso cunha asemblea
aberta nun espazo público o pasado luns 10 á que asistiron unhas 300 per-
soas. Elaborouse material técnico respecto diso e uns vídeos curtos cos ar-
gumentos básicos. O obxectivo é non deixarmos espazo para a dúbida ou
o medo e ao mesmo tempo tecermos complicidades solidarias.

Nas últimas semanas introduciuse unha nova variábel a ter en conta, a
citación ante a Garda Civil de funcionarios con responsabilidades signi-



ficativas. Dá a sensación que ademais do efecto intimidación tentan ar-
ticular un relato, solicitar información suficiente para vestir un sumario
desde baixo cara ao goberno. Isto obríganos a expor a posibilidade de ar-
tellar respostas sistemáticas ante estas citacións.

A parte disto iniciaremos unha campaña no sector privado a favor da
celebración do referendo e a favor do si. Somos o sindicato do si; nin-
gún outro sindicato se posicionou.

Abundando nisto, como interfire isto co sindicalismo estatal en
Catalunya?

No caso de Cataluña, nas administracións públicas hai que ter en conta
o sindicalismo estatal e o sindicalismo corporativo. Ambos son cons-
cientes de que o tema do referendo xera tensións, que é unha ferra-
menta para facer entrar en crise as organizacións. Isto é evidente a nível
político e pódese trasladar a nível sindical. De maneira que tratan de pór
as veas ofrecendo a mínima resistencia ao vento, xestionando a situa-
ción día a día, movéndose no terreo das ambigüidades. Non esquezamos
tampouco as vinculacións persoais e orgánicas entre sindicatos e sindi-
calistas e partidos políticos. Creo que están a funcionar lobbies político-
sindicais: os grandes sindicatos son poder e isto implica clientelismo,
horas, liberados, salarios, dietas, certos postos de traballo... quen se
mova non sae na foto, hai moitos intereses creados. Están a xestionar
esta amálgama cos menores riscos posíbeis, co convencemento que
pase o que pase o día 1 de outubro seguirán existindo.

O problema é a lóxica do “funil”. Este proceso é como un funil: ten unha
parte larga que se estreita progresivamente e unha parte estreita que se
vai fechando. Na parte larga hai maior marxe de manobra e é posíbel ato-
par zonas de conforto; xa na parte estreita isto é moi difícil, os espazos
redúcense e a presión e a velocidade aumentan. Estamos xa na fase es-
treita e isto vaise notar. As ambigüidades caducan.

O que están a facer é moverse na lóxica dos Comúns, esixindo garan-
tías. Trátase da “cláusula inasumíbel”. Darán soporte se houber “garan-
tías”. De feito, o que fan é substituír o “acordado” polas garantías, o
recoñecemento internacional e o efecto vinculante, e no ámbito “garan-
tías” poñen no punto de mira os traballadores públicos. Esíxese moito,
por unha banda, mais, pola outra, non se fala do papel demófobo, auto-
ritario e represivo do Estado nin se pide o posicionamento das organi-
zacións a nível estatal, supoño que por obvio. É curioso tamén como
desde sindicatos corporativos, nalgún caso de maneira lamentábel e in-
esperada, se fai o xogo ao Estado, fomentando mesmo a delación entre
os traballadores públicos.

De maneira máis xeral, cal é a estratexia que está a seguir o Es-
tado e cal é a resposta que se está dando desde as organiza-
cións a favor da soberanía?

Aquí sería interesante remontarse ás eleccións autonómicas de setem-
bro de 2015. Naquel momento desde o Estado séntese preocupación
polo resultado e polas posíbeis actuacións naquela altura. A preocupa-

“

Entre 2009 e 2011 prodúcese
un movemento de consultas
populares sobre o dereito á in-
dependencia que mobiliza
máis de 60.000 voluntarios e
máis de 800.000 votantes. A
rúa e a mobilización popular
toman a iniciativa.
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ción esvaécese rapidamente e a estratexia é esperar que o terrón de
azucre se disolva. Pasa o tempo, isto non ocorre e pasa a debaterse
entre a “solución final” (sic) e o gradualismo e a proporcionalidade. A
“solución final” sería a aplicación do 155 da Constitución ou a aplicación
retorcida da Lei de Seguranza Nacional. Pero non creo que teñan prazo
suficiente, nin consenso político, para ningún tipo de “solución final”, a
non ser que lle dean unha solemne patada ao que queda de estado de
dereito — alén das incertezas que iso xeraría.

A parte da intimidación, seguirán coa “guerra suxa” de amplo espectro.
Antes procuraban ou manipulaban información sobre persoas concretas.
Agora procuran información que poida axudar a bloquear a loxística do
referendo. A aposta é pola loxística (censo, papeletas, urnas, etc.); qué-
rese evitar a foto da incautación material das urnas o día 1 de outubro,
e apóstase á intervención da Garda Civil e do Tribunal Constitucional. A
cuestión non é o fondo xurídico das cousas, a cuestión é atraparnos nas
redes dos procedementos, os prazos e as medidas cautelares. Referente
ás persoas optarase polas sancións económicas e as inhabilitacións.
Todo iso acompañado polos medios de comunicación ofrecendo vías im-
posíbeis e polo ministerio de exteriores bloqueando calquera iniciativa.

As nosas respostas van encamiñadas a non caer na trampa domedo,man-
tendo a mobilización e a solidariedade entre os posíbeis afectados indivi-
duais. A nível institucional hase demostrar intelixencia, firmeza e
determinación, tensando todas as institucións: goberno, parlamento, con-
cellos... Alguén dicía que, segundo a teoría de xogos, o problema é que exis-
ten demasiados xogadores, o que aumenta a imprevisibilidade da partida.

Como comentaches, o espazo equivalente ao Podemos estatal, os
Comúns, xoga un papel de ambigüidade do "referendo con ga-
rantías". Como pode afectar isto á dinámica do 1 de outubro?

Dalgunha maneira xa contestei no referente ás ambigüidades. Hai que
dicir tamén que seguramente se van a producir movementos a curto
prazo. Hai pouco fíxose público un manifesto de persoas significadas
desta contorna, que se situaron claramente contra o referendo. Supoño
que xurdirá outro colectivo en sentido contrario. Desde as bases non se
entende esa teima contra un referendo. O importante será o comporta-
mento a nível municipal e en especial no concello de Barcelona. A coa-
lición co PSC exporá contradicións fortes en sectores independentistas
que participan tamén do goberno municipal.

Por último: a vitoria do proceso, como crees que pode afectar á
configuración do Estado español e ás súas relacións coas na-
cións que aínda permanezan dentro del?

Penso sinceramente que o referendo se levará a cabo, e espero que
gañe o si. No caso de non se celebrar por “causa maior”, aínda haberá
partido. Se son intelixentes teremos que negociar activos e pasivos e os
pormenores do período transitorio. Caso de non ser intelixentes, os acre-
dores da débeda han obrigalos a selo, e estariamos ante o fracaso do
proxecto histórico da oligarquía española. A partir de aí, ou se produce
unha remodelación importante en termos democráticos e de respecto
aos dereitos dos pobos ou poden seguir vivindo, durante un tempo, do
esforzo dos demais. Vistas as balanzas fiscais, os próximos a botar as
mans á cabeza serían as Illas Baleares e Valencia. O que é claro é que
España sen o 18% da poboación, sen o 20% do PIB, sen o 26% dos
impostos, sen o 25% das exportacións, sen o 30% das empresas ex-
portadoras... ten que se reformular por completo.

“

o Ibex 35 e outras instancias
de poder real saben que o
modelo de estado xurdido do
77/78 non funciona e que
necesita unha importante
reorganización; e saben
tamén que isto é imposíbel
con PP e PSOE



Segundo a Organización Mundial da Saúde, temos o dereito de con-
trolar o noso corpo sen inxerencias; mais, baixo o capitalismo, o
corpo contémplase como un obxecto máis do que extraer beneficios
económicos. Paralelamente, o patriarcado subordina o corpo da mu-
ller aos desexos do home. Dende a súa orixe, o sistema capitalista
e o patriarcado teñen actuado de xeito articulado, polo que a opre-
sión que o sistema social exerce sobre os corpos é o resultado da ac-
ción conxunta de factores de clase, xénero e tamén raza, xa que o
colonialismo reforza esta alianza. Neste momento, a globalización
ameaza coa mercantilización descontrolada dos corpos, reforzando
a crenza patriarcal de que o corpo da muller non é máis que un ob-
xecto intercambiable.

Cando a tendencia capitalista a mercantilizalo todo vén precedida pola

cousificación dos atributos humanos, incluída a corporalidade, faise com-

plicado establecer os límites. Nun contexto individualista, as clásicas con-

signas polo dereito ao aborto que pedían autonomía sobre o propio corpo

convértense nunha arma de dobre fío. No ámbito da xestación subrogada,

o dereito a decidir non busca evitar inxerencias de sectores patriarcais nin

o recoñecemento de dereitos sexuais e reprodutivos; máis ben pretende

facer do lucro mediante o aluguer do propio corpo e da vida un dereito,

malia se tratar de decisións tomadas por factores económicos.

Baixo o pretexto do dereito a decidir, reclámase o dereito á materni-
dade/paternidade. Un dereito que non existe. Pola contra, existen e

A VENDA DO CORPO, A VIDA
E OS DESEXOS
Xandra Martínez
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están recoñecidos o dereito á dignidade e á integridade física e moral
da mulleres, ou o dereito dos menores a contar con tutela para non
seren tratados como mercadoría. En todo caso, o desexo de exercer a
maternidade xamais debera supor un prexuízo para terceiras persoas.
No caso de dificultades biolóxicas ou outros supostos, existen opcións
das que se deberían reclamar melloras. É certo que os procesos de
adopción son longos e esixen requisitos exacerbados, pero moitas per-
soas non contemplan esta opción simplemente por se tratar de pe-
quenos que non herdarán a súa propia xenética. Argumento
egocéntrico, narcisista e pouco ético cando nalgúns países incluso se
permite seleccionar o sexo do bebé.

Os sectores afíns ao alugueiro de ventres tentan xustificar esta prác-
tica apelando ao suposto altruísmo da xestante, que só se podería ase-
gurar nos países nos que a xestación subrogada se limita a familiares
(unha minoría); mais aínda nestes países está contemplado o pago
dos gastos xerados por embarazo e parto. Gastos desorbitados para
unha actividade baseada na filantropía. No canto da boa vontade, o
que motiva este acordo na maior parte dos casos é unha relación de
poder. Cando os destinos preferidos polos europeos para alugar ven-
tres son países depauperados, con salarios ínfimos e en moitos casos
en situacións sociais críticas, determínase perfectamente o perfil da
xestante e o dos contratantes, e a posición privilexiada destes últimos
con respecto á xestante. A precariedade é incluso signo de seguridade
para os compradores, xa que unha xestante en situación crítica non se
pode permitir rescindir o contrato. Resultado da alianza entre impe-
rialismo e patriarcado, maximízase o negocio e arrebátaselles a digni-
dade a estas mulleres, quen son tratadas como gando.

Os defensores desta práctica tachan de moralista calquera tipo opo-
sición, e escúdanse na liberdade individual para xustificar a mercan-
tilización do corpo e a vida dunha muller durante 9 meses, ou mesmo
para lle poñer prezo á vida dun cativo. Este tipo de argumentos pó-
dense aplicar tamén noutros preceptos como a trata, o tráfico de ór-
ganos, ou mesmo a prostitución, con maior aceptación social nos
ámbitos da esquerda feminista, mais baseada na mesma premisa de
mercar o corpo e a intimidade.

A concepción da prostitución como unha práctica feminista, empode-
radora e liberadora é aceptada só dende unha óptica neoliberal na que

o feminismo ten como único obxectivo o empoderamento, case como
unha práctica de autoaxuda e loa ao crecemento persoal individual,
pero sen ter en conta que o que empodera unha muller pode prexudi-
car todas as demais, fomentando estruturas de dominación e refor-
zando o sistema.

Cando unha persoa aluga o corpo doutra, asígnalle a categoría de ob-
xecto de consumo. Ademais, a relación de prostitución habitual reafír-
mase na desigualdade entre homes e mulleres ao identificar a muller
co obxecto de desexo e o home como suxeito do mesmo. A relación re-
mata cunha transacción económica da que habitualmente se lucra
outro home, o proxeneta. Alén diso, o feito de manter relacións sexuais
sen ter en consideración o desexo da outra persoa reforza unha vez
máis as relacións de poder. Adoitan ser ademais relacións violentas,
sendo elevadas as cifras de feminicidio en prostitutas, aínda que para
o estado non computen como tal. Os negocios satélite da prostitución
alimentan este círculo no que a venda do corpo e a intimidade como
orixe da actividade económica xera violencia. Por unha banda a trata,
que baixo a explotación e negación do individuo se alía co imperia-
lismo para nutrirse de camadas sociais que non están en condicións
de optar a un emprego. Pola outra a pornografía, o marketing da pros-
titución, que malia as imaxes fortemente sexualizadas ou xenitalizadas,
pouco ten a ver coa sexualidade. A carga sexual non se establece entre
as partes involucradas, se non entre a persoa que observa e o obxecto
sexual que se presenta. Isto contribúe a que se cree unha imaxe vio-
lenta do sexo que se reproduce na intimidade.

En definitiva, o corpo é unha ferramenta para o intercambio físico co
mundo do que facemos parte. Defínenos como seres vivos, pero non
só. Este corpo-suxeito ten tamén un aspecto íntimo e un aspecto so-
cial, que entre outras cousas xestiona o xeito no que as relacións físi-
cas teñen lugar e identifícanos como individuos. É por iso que a venda
ou alugueiro do propio corpo non representa empoderamento, senón
que dificulta que vivamos e nos relacionemos de xeito san. A liberdade
nas relacións sexo-afectivas e no uso do propio corpo debera estar
sempre determinada polo consentimento e a voluntariedade, e ser in-
dependente de todo lucro.

Xandra Martínez é activista feminista.
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O incendio do mes de xuño en Pedrógão Grande tivo grande impacto
para todas nós. Os paralelismos no rural a unha e outra beira da raia
(despoboamento, abandono, monocultivo de especies pirófitas,...) pro-
vocaron que, de súpeto, nos preguntásemos se unha situación semel-
lante podería darse aquí. Máis aló dos lugares comúns tan habituais nas
situacións catastróficas, o certo é que o rural galego e, en particular, o
monte, precisa de alternativas con urxencia que palíen a situación de
caos que nos últimos corenta anos se fixo ben patente.

É difícil planificar solucións a curto prazo para un feito que é estrutural.
Porén levamos demasiado tempo instalados nunha política consistente
en evadir responsabilidades e polo tanto é hora xa de feitos concretos
que poñan as bases do rural que queremos no futuro. O primeiro paso
é cumprir e facer cumprir a lexislación vixente. A Xunta de Galiza é a
responsable de que se respecte o disposto na Lei de Montes sobre as
faixas de xestión, as distancias e as novas plantacións, en especial as
que se refiren a especies pirófitas. É imprescindible que a planificación
contra incendios se leve a cabo antes dos meses de maior risco, e que
se executen labores preventivas durante o inverno e primavera. Non é ra-
zoábel que nun mes de xuño tan caloroso coma o do ano 2017 segui-
ran a concederse permisos de queima.

Tendo en conta que se vai seguir precisando un dispositivo contra in-
cendios, é esixible un sistema de extinción completamente profesiona-
lizado, dotado dos correspondentes medios que garantan a seguridade
e a operatividade desde unha xestión completamente pública, evitando
que haxa empresas que fagan negocio a conta do lume.Ademais o ope-

rativo debe garantir eficacia, salvando o actual caos nas asignacións de
brigadas e as dependencias destas de administracións diversas. Abonda
de propaganda institucional a favor do exército apelando a unha UME que
non ten arte nin parte no dispositivo final.

Con todo, a loita contra o lume é unha tarefa a medio e longo prazo. O
maior problema que enfronta o mundo rural é o despoboamento. Detrás
del está o troco nos usos e tamén o masivo abandono que se vén pro-
ducindo nos últimos anos. É fundamental unha política eficaz que garanta
verdadeiramente a vida das persoas no rural. Isto non se consegue con
propaganda nin con axudas mal orientadas. Habitar no rural require equi-
paralo en servizos co ámbito urbano. Pero, ademais, vivir no rural require
que as actividades das persoas que deciden traballar nel obteñan renda
suficiente e un nivel de vida homologable a outros ámbitos e sectores. O
rural non é un soño; é unha realidade económica, social e ambiental que
precisa de garantías políticas que eviten a competencia desleal nos pre-
zos, que melloren a transparencia dos mercados, que valoricen as acti-
vidades e os produtos obtidos, porque detrás deles hai persoas.

É urxente ordenar o territorio tendo en conta as novas actividades e
as persoas que as realizan nel, non só dun punto de vista económico,
senón tamén dun punto de vista ambiental e social. O rural que que-
remos é aquel do que temos conciencia entre todas. Ordenar o terri-
torio significa determinar os usos preferentes que eviten esquilmar
recursos, que afonden na sustentabilidade das actividades agrarias e
que permitan un desenvolvemento local axeitado ás necesidades das
persoas que viven nel.

O RURAL E O MONTE GALEGOS,
URXENCIA E DESENVOLVEMENTO
Mariam Ferreira e Óscar Antón Pérez



Necesítase intervir na propiedade. Evitar o actual caos vai requirir tempo.
A incidencia do abandono vai parella á perda de superficie e tamén do
coñecemento da propiedade, feito que limita ou ralentiza calquera uso

que as persoas do rural pretendan. A reducida dimensión así como a di-
stribución dos predios imposibilita a súa xestión. Calquera iniciativa para
mudar a realidade forestal pasa polo agrupamento (de parcelas e pro-
pietarias), con ferramentas que posibiliten a xestión das superficies
desde un punto de vista mancomunado outorgándolle un rendemento
máis racional e eficiente.

Non debe esquecerse tamén a planificación dos aproveitamentos. Tense
falado moito da proliferación de especies foráneas que fan do monte un
perigo. É necesario racionalizar o seu cultivo, eliminando e evitando
novas plantacións de especies que sobran. Hai eucalipto en exceso e
está mal xestionado. A produción por hectárea sobrepasa a demanda e
está a tirar cos prezos. Debe reducirse a superficie adicada a el, tamén
porque os excesos de oferta levan ao abandono das superficies cos pe-
rigos inerentes. Sumado a isto convén deseñar industria de transforma-
ción dos recursos forestais con máis dunha finalidade. Para isto cómpre

unha planificación industrial que permita aproveitamentos do monte
como madeiras de calidade, de ciclos máis longos, cogomelos, peque-
nos froitos, gando, recursos paisaxísticos e ambientais, etc.

Mariam Ferreira é Técnica Forestal e Óscar Antón Pérez é Técnico Agrícola.

O monte non debe producir só madeira de trituración; non podemos renun-
ciar a un recurso que nos facilitaría unha construción moito máis susten-
table. É por iso que na industria de transformación debera pensarse tamén
na madeira como elemento estrutural de calidade, con menor gasto ener-
xético emáis limpo ca outrasmaterias construtivas como aceiro ou formigón.

É imprescindible dignificar o rural en xeral e o monte en particular: pre-
císase visibilización e coñecemento das súas actividades económicas, pero
tamén daqueloutras cuestións relativas ao clima, a biodiversidade e ao pa-
trimonio histórico e inmaterial que contribúen de xeito eficaz á conserva-
ción e posta en valor dos recursos propios. Debe pensarse na educación
dos temas rurais coma un contido transversal na educación, pois del pro-
ceden os alimentos pero tamén multitude de recursos do cotián. Cómpre
incrementar o coñecemento das actividades para o conxunto da sociedade
dignificando todo o capital material e simbólico contido no rural galego.
Unha cidadanía consciente é o mellor activo para o progreso e corrección
dos desaxustes que unha política suicida de abandono e caos territorial
trouxo estes anos.Tan só desta maneira conseguiremos trocar anos de xe-
stión nociva para o rural e tamén os gobernos que a sustentan.



Os medios de comunicación constitúen un espello que deforma a reali-
dade de Galiza. A dependencia económica por mor do accionariado em-
presarial, dos intereses bancarios, xunto co exceso de propaganda
gobernamental, fan que diminúa o pluralismo e a diferenciación dos
temas de axenda mediática. De aí que nas portadas coincidan fotos, ti-
tulares e enfoques informativos que, máis alá dunha cita anual e dal-
gunha fugaz noticia, non contribúen á creación de conciencia nacional.

Se no século XIX Galiza tiña medios de comunicación en galego, na efer-
vescencia das Irmandades da Fala sabían da necesidade de proxección
das ideas e do idioma nas radios e publicacións periódicas da época con
afán de interpretar os acontecementos e de gañar influencia social, cul-
tural e política para construír un país. “A bandeira ergueita”, un artigo pu-
blicado no primeiro número de A Nosa Terra, explicaba que “a nosa terra
precisa un boletín, xa que até o de agora hai xornais e revistas de gale-
gos, mais nin un só de Galiza, escrito en galego, en Galiza e para Galiza”.

Nun tempo, as cabeceiras de xornais galegos tiñan un carácter ideolóxico
e político con cadansúa liña editorial definida mais, cando se converteron
en empresas industriais transformadoras de materias como papel e infor-
mación en produtos para seren vendidos, a incidencia do poder económico
e político, aliado da publicidade para exercer o control, unificou criterios,
provocou a concentración de medios e así conseguiu reducir o pluralismo.

Como formadores da opinión pública, desenvolven un papel na conse-
cución dunha sociedade informada, con capacidade crítica e que de-
fende os sinais de identidade de onde se difunden. Deste xeito, nos
sistemas que se din democráticos outórgaselles unha responsabilidade

social artellada sobre as supostas liberdade de prensa e liberdade de
expresión, para garantir o dereito fundamental a recibir información veraz
por calquera medio de difusión.

Pese a que estes dereitos fundamentais non poden restrinxirse mediante
ningún tipo de censura previa, a precariedade laboral favorece a auto-
censura, a pasividade e a neutralidade. Cómpre afastarse dos cantos á
neutralidade e asumir principios deontolóxicos para defender a con-
ciencia de clase e a xustiza social. A argucia da imparcialidade leva a re-
producir a versión oficial dos feitos, sen contrastar coa realidade vivida.
Oír, ver e contar, como principios elementais do xornalismo, adoitan ser
substituídos por reprodución automática, corta e cola, de mensaxes pre-
cociñadas nun think-tank.

Non é casual a coincidencia de que se acuñasen expresións como “des-
afío soberanista”, “febre independentista”, “delirio secesionista” ou “re-
ferendo ilegal” e fosen reproducidas en radios, televisións e xornais até
o infinito. Ese posicionamento do independentismo asociado a cualifi-
cativos pexorativos non é neutral; procura crear un pouso e incidir na
conciencia mediante ese clima creado e espallado simultaneamente nos
medios de comunicación que nin se pode esquivar ao facer zapping para
fuxir do pensamento único e unidimensional. Neses debates televisados
non hai contraste de ideas, fanse para a reafirmación dunha única idea.

Neste país tolérase que formacións políticas contribúan economicamente
a sufragar estudos demoscópicos e sondaxes electorais que difunden
os medios de comunicación. Con estes datos procúrase un clima de opi-
nión a favor ou en contra de temas e de opcións políticas que, sen dú-

XORNALISMO
PARA RECONSTRUIR PAÍS
Iria Méndez
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bida, teñen a súa incidencia nos resultados das urnas, como un xeito de
propaganda, mais a lexislación electoral permite que se realicen sen ad-
vertir a audiencia, nun exercicio que desvaloriza a calidade democrática
mediante o uso de medios de comunicación. Tampouco se investiga a
suposta fraude á normalización lingüística da convocatoria de concesión
de fondos públicos da Xunta aos medios de comunicación que utilizan
o galego co limiar do 8% das publicacións.

A creación da Facultade de Ciencias da Comunicación en Galiza foi punto
de inflexión na preparación de profesionais. Inculcáronse principios e di-
fundiuse coñecemento sobre a realidade galega, a súa historia, econo-
mía, política e cultura. Mais esa idea primixenia tropezou coa outra
realidade figurada, a do espello que deforma o país e impide implantar
ideas para avanzar na normalización lingüística, na creación de identi-
dade e na consecución de dotármonos de medios propios para defen-
der a soberanía. Para informar do que acontece nun país cunha óptica
propia, sen preconceptos alleos e inzados de autoodio que falan sobre
Galiza facendo crer que son de Galiza.

Como exemplo, hai tan só 20 anos os medios de comunicación manti-
ñan a toponimia deturpada nas súas páxinas e incumprían a diario a Lei
de Normalización Lingüística. Na actualidade, un medio de comunicación
segue a pór La Coruña e Orense na súa edición para Galiza. Ninguén

actúa de oficio contra esa ilegalidade que burla algo tan básico como é
o respecto a chamar polo seu nome un lugar. O respecto ao país.

En canto á divulgación, os programas que poden contribuír a dar a co-
ñecer a cultura e historia do país na TVG emítense en horarios afasta-
dos do prime-time, xa que estes están ocupados por concursos e
espectáculos que traen a farándula española e introducen unha cultura
allea cuns modelos de contratación, por certo, nada transparentes. No
programa 1.000 de Luar, as convidadas Azúcar Moreno mesmo dicían
entre risos “casi hemos hecho los mil”.

Entre os principios inspiradores da TVG está a promoción e difusión da
cultura e lingua galegas, así como a defensa da identidade de Galiza. O
espello racha en mil anacos no reflexo do pluralismo ideolóxico, político,
cultural e social de Galiza ao introducir información con visión antigalega,
semellante á producida nas canles de difusión españolas.

Faise necesario colocar na axenda política e mediática elementos para
a creación de conciencia nacional, velar polo respecto á identidade do
país. Nos medios de comunicación existe tamén unha responsabilidade
social co país, co pobo. Chegou a hora de definirse, de nomear as pala-
bras tabús e de atravesar o espello.

Iria Méndez é xornalista.
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Ainda nom transcorrera umha semana desde a jornada de protesto con-
vocada em Santiago de Compostela para apoiar o CSO Escárnio e Mal-
dizer e as agências de notícias, devidamente adoutrinadas pola
delegaçom do governo, já apregoavam as conseqüências: “multas de
até 30.000 euros para os identificados na manifestaçom”, “400 pro-
postas de sançom administrativa”, “infraçons graves da Lei de segu-
rança cidadá”.

O fenómeno nom é novo, mas cada vez se torna mais visível: o Direito
Administrativo está a substituir o Direito Penal como principal ferramenta
escolhida polo Estado para reprimir o conflito social, quando este se ma-
nifesta em forma de manifestaçons, greves ou outros meios de contes-
taçom e dissidência.

Desde as origens do Estado de Direito, as classes dominantes legitimam
a repressom — o “monopólio da violência legítima”, por palavras de
Weber — mediante o seu revestimento com formas legais. Neste mo-
mento histórico, a repressom legal que exerce o Estado adopta duas
fasquias diferentes, mas complementares: o Direito Penal — repressom
de alta intensidade, materializada em detençons, acusaçons por delito e
penas de privaçom de liberdade e outros direitos — e o Direito Admi-
nistrativo— repressom de baixa intensidade, consistente na imposiçom
de multas com menores garantias jurídicas. A modificaçom em 2015 do
Código penal e da Lei de segurança cidadá (Lei Mordaça) obedece a
esta lógica “burorrepressiva” de asfixiar os conflitos com elevadas san-
çons económicas, sem os custos sociais de empregar a repressom
penal, que se considera mais própria de estados autoritários.

A mostra
mais clara
deste novo
paradigma re-
pressivo é que
as condutas ilícitas
menos graves — as faltas — desaparecêrom
do Código penal para serem punidas por via ad-
ministrativa. A respeito da antiga norma de 1992 (Lei Corcuera), a Lei
Mordaça mantém o custo para as sançons muito graves (de 30.001 a
600.000 euros), mas duplica o mínimo das graves (de 300,52 a 601
euros) e o máximo das leves (de 300,52 a 600 euros). Aliás, a nova Lei
eleva o número de faltas leves da Lei Corcuera, que pasam de 10 a 17,
enquanto as graves passam de 16 a 23. Este incremento do número de
infraçons pode explicar-se como conseqüência da transformaçom de fal-
tas penais em infraçons administrativas, mas esta inovaçom rara vez será
beneficiosa: as multas administrativas som, de regra, mais elevadas que
as que estavam fixadas no Código penal para condutas similares.

A repressom em via administrativa tem outra vantagem óbvia para o Es-
tado, do ponto de vista processual. A jurisdiçom penal está baseada no
princípio de presunçom de inocência, de modo que o testemunho dos
agentes da polícia nom tem um valor superior ao de qualquer outra pes-
soa. Porém, a jurisdiçom contencioso-administrativa limita-se a revisar
a legalidade do procedimento administrativo, no qual as informaçons
achegadas polos agentes de autoridade, devidamente ratificadas, som

O (IN)EVITÁVEL ASCENSO
DA LEI MORDAÇA
Héctor López de Castro



suficientes para sancionar, ainda que o
inculpado negue os feitos.

Por outro lado, a Lei Mordaça caracteriza-
se por utilizar umha linguagem laxa e pouco precisa, o que abre a porta
a interpretaçons extensivas. Um exemplo disto é o artigo 35.1: “som in-
fraçons muito graves as reunions ou manifestaçons nom comunicadas ou
proibidas em infraestruturas ou instalaçons em que se prestam serviços
básicos para a comunidade ou no seu contorno”.Aqui a Lei equipara duas
condutas muito diferentes: as reunions nom notificadas e as proibidas, o
que vulnera o princípio de que a sançom deve ser proporcional à gravi-
dade da infraçom. Parece evidente que nom tem a mesma entidade nom
notificar unha manifestaçom que fazê-la umha vez que foi proibida; neste
segundo caso, a autoridade governativa tivo de justificar devidamente que
existiam motivos fundados para prever que se podiam produzir situaçons
de perito em pessoas ou bens. Em definitivo, é um evidente excesso pu-
nitivo estabelecer a mesma sançom, de extrema gravidade, para duas
condutas muito diferentes na sua entidade.

Resulta também preocupante que a Lei sancione condutas que, de seu,
nom produzem dano à segurança cidadá. Por exemplo, é falta leve a exe-
cuçom de atos de exibiçom obscena, com multa de até 600 euros. Cabe Héctor López de Castro é avogado.

perguntar-se o que entenderá por tal a autoridade administrativa e se che-
gará a aplicar-se a pessoas que empregam os seus corpos nus como forma
de protesto. Em todo o caso, se a pessoa que protesta nua se resiste à in-
tervençom policial, a sua conduta poderia ser qualificada como infraçom
grave, sancionada commulta de até 30.000 euros. Paradoxalmente, a pu-

niçom era menos severa quando estava
castigada no Código penal.

O legislador preocupou-se também de
pôr atrancos à defesa jurídica dos ma-

nifestantes. O artigo 36.23 considera como
infraçom grave “o uso nom autorizado de imagens ou

dados pessoais ou profissionais de autoridades ou membros das
Forças e Corpos de Segurança”, de forma que parece impor-se
umha proibiçom geral do uso de fotos ou vídeos dos agentes de po-

lícia, salvo autorizaçom administrativa. É mais, permite-se em certos
casos à administraçom sancionadora incautar o material informativo.

Esta previsom legal, assim interpretada, parece pouco compatível com
as garantias constitucionais e os tratados internacionais. A polícia exerce
funçons públicas muito relevante e deve estar sujeita ao controlo dos
poderes públicos e da própria cidadania, de modo que a regra geral de-
veria ser a contrária: o direito a captar imagens em espaços públicos.
Assim foi como o entendêrom tanto o Tribunal Europeu de Direitos Hu-
manos — caso Sürek contra Turquia, de 8 de julho de 1999, que con-
denou o estado turco por vulnerar os direitos dumha revista a revelar a
identidade de funcionarios que cometeram irregularidades — como o
próprio Tribunal Constitucional espanhol — sentença do 16 de abril de
2007, que reconheceu o direito a publicar a foto de um agente de polí-
cia que estava a participar num despejo por ordem judicial.

Se me permitem umha confidência final, para mim o mais grave da
Lei Mordaça nom é o seu conteúdo autoritário nem o uso antidemo-
crático que dela está a fazer o governo do PP. O mais desolador é que,
existindo no Congresso dos Deputados umha maioria suficiente para
derrogá-la, ninguém tomasse a iniciativa. Cada vez que como advo-
gado tenho que recorrer umha multa sem muitas esperanças no re-
sultado, pergunto-me o porquê.
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O goberno en funcións de Rajoy concedeu a prórroga a ENCE por
60 anos máis, argumentando a defensa dos postos de traballo e
dun dos motores económicos da comarca.
Este é o argumento que utiliza ENCE para tratar de manipular a opinión
pública, pero a realidade é que unha empresa que apenas chega aos
300 postos de traballo directos dificilmente pode ser motor económico
da comarca. Nos seus 50 anos de vida, ENCE ten destruído milleiros de
postos de traballo na pesca, o marisqueo e o sector turístico, e debemos
ter en conta tamén os postos que se poderían crear nestes sectores —
e nos nosos montes — de desaparecer a fábrica. Uns traballos compa-
tíbeis co ambiente, respectuosos coa saúde e a calidade de vida e per-
durábeis no tempo. Por tanto, este argumento non xustifica unha
prórroga que condena a poboación e a Ría a sufriren por 60 anos máis
os problemas ambientais e económicos que provoca a empresa.
Na mobilización do 3 de xuño, apuntastes a posibilidade de que
o Partido Popular neste 2017 volva saltar a lexislación a respecto
de Elnosa. Cal é a situación desta factoría?
A lexislación europea prohibe o uso da tecnoloxía do cátodo de mercu-
rio para a fabricación de cloro e sosa mais alá deste 11 de decembro,
data pactada mesmo co propio sector electroquímico. ELNOSA tiña que
ter acometido xa a reestruturación da fábrica e, a día de hoxe, nin se-
quera ten presentado un proxecto. A UE non vai permitir ningunha pró-
rroga, pero en Pontevedra sabemos que o PP, na Xunta e no Goberno
central, vai buscar calquera subterfuxio para saltar a Lei, porque ten in-
tereses particulares no complexo ENCE-ELNOSA. Están a falar xa de
aplicarlle un decreto de supramunicipalidade (como fixeron no seu día
con ENCE) para pasar por riba do Concello de Pontevedra, unha situa-
ción absolutamente inxustificábel e un caso máis de corrupción am-
biental do PP.
Que suporía a desaparición de ENCE-ELNOSA en termos econó-
micos, ecolóxicos e turísticos?
Sen ningunha dúbida, traería unha mellora radical para a Ría, os recur-
sos naturais e a calidade de vida das persoas. E todas estas melloras te-
rían un reflexo no económico, na creación de emprego; permitirían a
creación dun maior número de postos de traballo sustentábeis deriva-
dos da explotación racional dos recursos marisqueiros, pesqueiros e tu-
rísticos, rematando co actual modelo de pan para hoxe e fame para
mañá, tan característico deste tipo de industrias; permitiría tamén mudar
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É Educadora Social e participa da Asociación Pola
Defensa da Ría, da que é secretaria na súa directiva.
No 30 aniversario desta asociación vimos de enorme
interese contar coa APDR para coñecer a actualidade
da súa loita. Recentemente ven de celebrarse a Mar-
cha contra Celulosas, que cada ano percorre as mar-
xes da ría e que este ano estivo centrada na denuncia
da eucaliptización da nosa terra.

ANTIA MARINHO



Este tipo de argumentos esgrimidos por ENCE, poderíamos dicir que xa
non nos sorprenden. É así como adoitan actuar, usando mentiras ou me-
dias verdades para tratar de enganar e manipular a opinión da poboa-
ción ao seu favor.
A realidade é que, con independencia de cal sexa a superficie de euca-
liptal, de monte raso ou de monte con outras especies que se queime
ano tras ano, o medre descontrolado do eucalipto, as súas característi-
cas específicas, etc. son factores que están detrás das continuas e de-
vastadoras vagas de lumes forestais.
Algo moi habitual nas empresas de enclave e dedicar unha parte con-
siderábel de diñeiro a difundir discursos das súas supostas bondades
tanto económicas como no que refire ao medio ambiente. Fano me-
diante custosas campañas publicitarias, esmolas a asociacións ou
colectivos de índole social ou deportiva e, por suposto, pagando ben
aos medios de comunicación de masas que se encargan de espallar
as súas “marabillas” industriais.
En definitiva, grandes maquillaxes e lavados de cara para contrarrestar
unha realidade que saben ben diferente. ENCE é o maior responsábel da
expansión do eucalipto nos nosos montes, en terras de labor e prados,
e do baixo valor económico da súa madeira. E hai voces suficientemente
autorizadas que avalan as nosas posicións ao respecto.
Trinta anos de activismo ecoloxista avalan a APDR. Pensades
que se conseguiu modificar a opinión da poboación sobre
estes enclaves industriais logrando maior sensibilización e
apoio social?
Sabemos que é así; cando comezou a camiñar a Asociación Pola De-
fensa da Ría, eran minoría as persoas que se manifestaban en contra
destas industrias; hoxe é a maioría social da comarca a que se posi-
ciona claramente en contra. A conciencia ambientalista e da defensa do
medio natural na nosa comarca, e mesmo os posicionamentos de moi-
tas forzas políticas e movementos sociais a prol destas loitas, medraron
da man da nosa Asociación.
E podería engadir algo máis: vimos observando que cada vez hai
máis xente moza que, téndose criado xa coa visión continua das súas
chemineas e respirando os seus cheiros e fumes, toma consciencia
da necesidade de saír a rúa e loitar para lograr un futuro mellor e
mais limpo.
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o modelo forestal existente hoxe na Galiza e diversificar os usos do monte
e, así, a creación de emprego no sector. A nivel ecolóxico as vantaxes son
innumerábeis: mellora da calidade do ar, da auga e da paisaxe, recupe-
ración de espazos naturais como as marismas de Lourizán e a praia dos
Praceres, etc.

Por outra parte, que consecuencias prácticas ten o monocultivo
de eucalipto para o monte galego?
A consecuencia máis evidente é a perda de diversidade a todos os ni-
veis e, ao tempo, a perda da nosa paisaxe; pero, ademais, leva ao aban-
dono do monte e favorece a vaga de lumes que padecemos ano tras
ano. Como ben sabemos, o eucalipto é unha especie pirófita, que con-
some grandes cantidades de auga e nutrientes impedindo o crecemento
doutras especies e por tanto facendo desaparecer a biodiversidade fo-
restal e aquelas especies autóctonas máis resistentes ao lume como o
carballo e o castiñeiro.
O monocultivo de eucalipto impide desenvolver unha economía que apro-
veite de maneira racional todas as potencialidades do monte galego
como poden ser as árbores froiteiras, os cogomelos, os cultivos asocia-
dos, etc. E só cunha política que potencie esta diversidade, evite o aban-
dono do monte e potencie a volta ao rural, poderemos recuperar a
riqueza natural dos nosos montes.
Na cuestión dos lumes, ENCE defende o eucalipto como a mellor
ferramenta para combater o abandono e os incendios forestais.
Como valora o voso colectivo esta posición?

“

Nos seus 50 anos de vida,
ENCE ten destruído
milleiros de postos
de traballo na pesca,
o marisqueo
e o sector turístico



VERBO NA ARRIA.
Homenaxe literaria a Xohán Xesús González, Varios Autores,
Asoc. Cultural O Fervedoiro, Edicións Fervenza, 2015

Recentemente relanzado coa edi-
ción dun booktrailer, a publicación
constitúe a maior homenaxe liter-
aria organizada en memoria de
Xohán Xesús González, escritor,
intelectual, xornalista, sindicalista
e dirixente político, arredista e so-
cialista, fusilado no contexto do
exterminio sistemático que impul-
sou o alzamento fascista de
1936. Medio cento de autores
dedican os seus textos á defensa

da democracia, a memoria e a liberdade de Galiza, nun texto que
ofrece tamén un breve bosquexo biográfico e unha selección de
bibliografía. Trátase dunha iniciativa do movemento popular e aso-
ciativo galego.

RETRATO DO COLONIZADO
Alberto Memmi, Laiovento, 2016

Edítase en galego unha obra clásica
acerca das complexas relacións
entre as formacións sociais coloni-
zadas e a identidade, política e cul-
tura impostas polo colonizador. Se
ben parte da experiencia do autor,
nacido no Túnez colonizado por
Francia e educado no sistema edu-
cativo metropolitano, merece unha
releitura para profundar en concep-

tos como a despersonalización da poboación sometida, a inte-
riorización dos relatos míticos impostos pola potencia
estranxeira, a amnesia cultural e o papel da historia na imaxi-
nación de identidades, a dislocación interior, a función da es-
cola nos contextos dependentes, os discursos do bilingüismo
e os procesos de autoafirmación dos pobos dependentes, nos
que poderemos achar numerosos paralelismos co noso país.

CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE OUTUBRO
PCP, http://revolucaodeoutubro.pcp.pt/

Páxina especial commemorativa
do Partido Comunista Português,
que permite unha aproximación na
nosa lingua a diversos aspectos do
Centenario de Outubro. O website
analisa brevemente as conquistas

e impactos da Revolución en todo o mundo, con especial atención á in-
fluencia en Portugal, oferece unha completa selección de bibliografía
ensaística e literaria, permite a descarga dunha exposición didáctica,
con textos e elementos gráficos, e inclúe unha galería de imaxes históri-
cas e outra sobre a arte revolucionaria. Complétase con diversas infor-
macións sobre os eventos programados no país veciño para conmemorar
o Centenario e os posicionamentos publicados polo partido promotor.

SETEDEZASETE
O Sonoro Maxín, 2017.

O grupo ourensán, nacido no
2007, vén de editar un novo
traballo, Dez anos despois,
manteñen a aposta polos rit-
mos de verbena, cun estilo
desacomplexado e festeiro
desde o título, que fai refer-
encia aos días de feira en
Ourense. Este novo disco

demostra máis unha vez que os momentos de diversión non ex-
clúen a denuncia explícita das lacras do país con temas sociais e de
denuncia. O disco pode descargarse de balde no seu web, xunto co
primeiro traballo.
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A FRAGA inmensa, o rechouchío perdido, a cerna, o celme, as madeiras, os cedros aromados,
as estrelas nos cabelos, os crustáceos, os neboeiros, os enxertos, as mesturas, interseccións,
o espiño albar, os remansos, as presenzas, a fariña, a aldea; a carballeira intensa, os bosques
das tribos, as fronteiras, os límites, o alén, o subterráneo, as illas das mazás, os unicornios, o
sabugueiro; eguas desbocadas, coellos con ás, e os poldros, matogueiras escuras, pega
marzal; a utopía, as cadencias, a calidez da tarde, a vivenda de cristal, o rumor dos paxaros,
as lontras, as denosiñas, o lobo cerval, os acivros, tobos sombrizos, os cebros, a esencia, as
plumaxes, os cisnes, as orquídeas, invernadoiros, as casas de madeira, os teixos, os arandos,
as tortas, ameixeiras, a feixiña, e as medas, as rafias, as veigas abertas, as agras enormes,
comareiros, os breixos, as xesteiras, as uces, mercadores, as furnas da umbría, as figueiras
bravas, os merlos.

Lucía Novas


