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O pasado 28 de outubro cul- o sentido transformador desa Nun momento político nada 
minamos con unha Asemblea palabra tan desprestixiada favorábel para os intereses dos 
Nacional nos arredores de polos políticos profesionais. sectores populares, que ven 
Compostela o noso proceso Priorizamos o traballo de cada vez más recortados os 
constituínte, logo de varios base, desde abaixo, e a mobili- seus dereitos sociais e laborais 
meses de debates e contacto zación social antes que o ao tempo que se degradan as 
con persoas de todo o país. Alí, campo institucional, que pen- súas condicións de vida, a res-
decidimos dar a luz unha nova samos debe subordinarse ao posta faise máis necesaria e 
organización política alicerzada primeiro e non á inversa. urxente.
na defensa dos intereses da Temos a vontade de funcio- A construción dunha ferra-
maioría social -a clase traballa- nar como un revulsivo para vol- mente política que organice esa 
dora- e que aposte decidida- ver mobilizar a un amplo sector resposta é o traballo no que o 
mente e sen complexos pola social, militante ou non, até Movemento pola Base está 
ruptura co actual sistema capi- agora instalado na apatía e o empeñado desde o seu nace-
talista e a nosa dependencia desánimo. mento.
nacional, apostando estratexi- Queremos contribuir á 
camente polo socialismo e a reconstrución do movemento 
consecución dun Estado propio popular galego en todos os 
como alternativa. ámbitos, e a colaborar en pe de 

O Movemento pola Base, que igualdade con todos aquelas 
naceu como un colectivo de organizacións e colectivos que 
militantes nacionalistas críticos aposten pola superación do 
coa deriva do BNG tanto no marco xurídico-político imposto 
terreo ideolóxico como organi- ao noso país, sen sectarismos 
zativo, comeza agora unha e desde a lealdade mútua.
nova andaina, na que sen 
renunciar á batalla pola recupe-
ración dos postulados históri-
cos do nacionalismo popular e 
convertirse no referente de toda 
a militancia crítica da fronte, tra-
ballará directamente no seo da 
nosa sociedade: na rúa, nos 
centros de traballo, nas mobili-
zacións populares, no tecido 
asociativo e de base, no move-
mento sindical... trasladaremos 
as nosas propostas co conven-
cemento de que é posíbel pro-
mover novas fórmulas de parti-
cipación política, horizontais, 
democráticas e que recuperen 



A CRISE QUE 
CUESTIONA O SISTEMA

TRATADO DE LISBOA:
SETE TAZAS DE NEOLIBERALISMO

O pasado 13 de decembro asi- Tratado que fora negociado ás 
nouse o “Tratado de Lisboa” na suas costas por “notábeis” e 
capital lusa. Este tratado semella gobernos sen un proceso consti-
o ponto final ás mudanzas insti- tuínte, esa mínima participación 
tucionais ocorridas na Unión seria excluida para aprobar um cas do capital europeo as que diri- beral: regresión nos direitos dos cooperación neste domínio res-
Europea nos últimos anos, relaci- Tratado semellante. xen a Unión á marxe dos cida- traballadores, submetemento peitan os compromisos asumi-
onadas co alargamento da Unión Así pois, en vez dese novo “Tra- dáns e os pobos, os contidos dos servizos públicos ás deman- dos no cadro da OTAN”.
Europea aos países do Leste e tado Constitucional”, o que se seguen a ser os mesmos, mesmo das e necesidades da libre con- Em resumo, atopámonos cun 
cerra o ciclo dos intentos de realizou foi un novo “Tratado de até na sua redacción. correncia, política económica novo tratado que non é mais que 
reforma trascorridos desde o Lisboa” para introducir o mesmo O reparto de poder segue cun monetarista centrada no control a aprobación por outra vía das 
Tratado de Niza em 2001. contido mediante unha mudanza modelo antidemocrático onde o da inflación e non na criazón de mesmas receitas antidemocráti-

 A primeira tentativa foi o “Tra- a fundo, por medio de emendas, poder executivo e lexislativo emprego, independencia do cas no seu funcionamento e 
tado Constitucional”, publicitado aos Tratados de Roma (1957) e seguen residindo na Comisión e BCE... estrutura, neoliberais na política 
como unha “Constitución para Maastrique (1991); que receben a única institución eleita polos Non muda tampouco o milita- económica e social; e imperialis-

agora o nome de Tratado sobre o Europa”, e que resultou fracasa- europeus, o Parlamento, segue rismo e submetemento á política tas e militaristas na sua acción 
Funcionamento da Unión da debido ao rexeitamento en co seu papel secundario; os esta- exterior dos EUA através da exterior que foran rexeitadas no 
Europeia (TfUE) e o segundo, referendo por parte dos cidadáns dos maiores gañan poder a xeito OTAN: así o artigo 42 volve recol- Tratado Constitucional, e ás que 
Tratado sobre a Unión Europeia franceses e holandeses. Mais de “Directorio” podendo recorrer ler, como o facia o “Tratado o MpB e o conxunto das forzas 
(TUE).tras o estancamento do proceso a cooperacións avanzadas, e Const i tuc iona l ” ,  que  “os  sociais e políticas do nacionalis-

Se o modo de aprobación a dirixencia europea tomou unha segue a mesma falta de recoñe- Estados-Membros comprome- mo galego e as forzas de esquer-
supón unha burla democrática e decisión: se os pobos europeos cemento dos pobos sen Estado. tense a mellorar progresivamen- da en Europa teñen que denunci-
a constatación palmaria de que non querían dar o seu verniz Continua sen modificacións o te as suas capacidades milita- ar e dar resposta.
son as elites políticas e económi-democrático a un proxecto de afianzamento do modelo neoli- res” ou que “os compromisos e a 
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Aínda que se negou nun prime- crise non é só unha consecuen- sobre a información e formación, 
iro intre, hoxe todos recoñecen cia das quebras por mor da bur- e o aparello militar represivo para 
que hai crise. A importancia da bulla inmobiliaria norteamerica- manter privilexios e frear as rei-
mesma mídese segundo se na e o inmenso déficit fiscal, vindicacións das maiorías socia-
estea no Goberno ou na oposi- senón que ten alicerces máis fon- is e dos pobos oprimidos.
ción; así, para os primeiros só é dos, como o esgotamento da A crise vai agudizar as tensións 
unha desaceleración, mentres os enerxía fósil e de certos metais, sociais e nacionais, aínda que tar-
conservadores preséntanse a sí as limitacións de auga, a desfeita den en se notar os seus efectos 
mesmos como os salvadores da climática, etc. máis negativos (desemprego, 
economía. O modelo económico non é impago de hipotecas, marxinali-

Esquecen, intencionadamen- sustentábel sen grandes refor- dade, etc.). Daquela o futuro poder, que residira totalmente na 
te, que tanto socialdemócratas mas. Está en cuestion o tipo de dependerá moito de que existan burguesía nos últimos tempos, o 
como Partido Popular aplicaron transporte, o estilo de vida e todo alternativas desde os movemen- que non foi suficientemente cues-
as mesmas receitas neoliberais. o tecido económico, incluída a tos de liberación e a esquerda tionado, nomeadamente polas 
Uns e outros teñen responsabili- globalización neoliberal, que se (nos países centrais) que dean clases medias. Pódese resumir a 
dade directa na crise actual: argallou ao seu arredor. Non é resposta ao momento, así como cuestión na expresión que ase- internacional, que reflicten unha 
deron folgos á especulación, polo tanto sustentábel. que a axitación social estea orga- vera que as Bolsas votaban nova tendencia, non exenta de 
especialmente a do ladrillo, con- Ademais, aínda que medrou a nizada, sexa estratéxica, comba- todos os días e os cidadáns cada atrancos e eivas, como sempre 
tribuíron á concentración e cen- produción, ao mesmo tempo tiva, e aporte a canle axeitada ao catro anos. En efecto, os empre- pasa cando algo nace, e que vai 
tralización da riqueza, precari- aumentaron como nunca antes descontento. Estamos diante sarios e gobernos submisos son constituíndo un novo polo de refe-
zando as condicións laborais, as diferenzas ter- dun novo período os responsábeis directos da rencia, tanto no aspecto econó-
mentres irracionalmente fomen- ritoriais e a desi- que deixa atrás a crise e dun modelo económico e mico como social (por exemplo a 
taban o consumismo. gualdade entre etapa de auxe (mal social insostíbel e inxusto; pola ALBA). Agora ben, dentro do 

Aliás, os datos da economía clases, e a marxi- medido e irracional) contra, recuperar o poder políti- noso país a hexemonía do neoli-
real de Galiza están por riba de nación de gran- q u e  c o n t a x i o u  co para a maioría social, e para beralismo é moi forte, malia que a 
calquera análise voluntarista: en des áreas do pla- mesmo a forzas os gobernos que a representen, situación social e laboral é peor 
decembro caeu en picado a pro- neta, mentes se que mantiveran pos- vai ter moito eco na sociedade. en liñas xerais que no Estado 
dución industrial, baixou a venda excluía as mino- turas críticas ao sis- Non é un tema menor porque español (medraron os ritmos de 
de coches e pisos, aumentou o rías e á actividade tema. Lembremos entronca coa importancia do traballo, a xornada laboral, a 
desemprego e a refinanciación rural tradicional e tamén que hai unha debate político, coas estratexias, eventualidade e a desigualdade 
de hipotecas; todo isto prodúce- familiar. Ao tem- mudanza na corre- coa participación e coa disputa social). Esta crise a medio prazo 
se nun país dependente, coloni- po, o modelo aba- lación de forzas no polo poder. Hai que recuperar non ten porque ser negativa para 
zado, xa que aínda que a Xunta fou as linguas e mundo, o que ten para a política o control sobre a Galiza se impulsa unha rectifica-
xestione máis competencias non culturas periféricas ou que care- efectos no peso económico de economía, e polo tanto sobre o ción con custes, xa que pode 
ten poder real sobre as liñas cen de poder político. É polo cada rexión e pais. social, a cultura, o modelo de espertar a crítica e novas estrate-
estratéxicas, non decide e care- tanto un sistema inxusto e agre- Outro aspecto positivo, dentro vida. xias da maioría social que permi-
ce de soberanía real. sivo (imperialista) que utiliza a da gravidade, é que a crise pon Hai neste contexto aspectos tan rematar con moitas irraciona-

O panorama é preocupante. A estratificación social, o control en primeiro plano o problema do positivos, especialmente no eido lidades.

aínda que medrou a 
produción, ao mesmo 
tempo aumentaron 
como nunca antes as 
diferenzas territoriais 
e a desigualdade 
entre clases

Ge
rv

as
io

 U
m

pi
ér

re
z 

en
 R

eb
el

ió
n



Nº1-FEB/MAR 2008

Non lle poñades chatas á obra 
mentras non se remata. O que 
pense que vai mal que traballe 

nela, hai sitio para todos. 
Castelao.

A arxila fundamental da nosa 
obra é a xuventude, nela depo-

sitamos a nosa esperanza e pre-
parámola para tomar de nosas 

mans a bandeira.
Ernesto “Che” Guevara.

defensa e impulso dos nosos sec-
tores productivos. Tampouco se A CIG ven de obter uns resulta-
deu nengún paso cara a creación dos moi positivos nas eleccións 
dun Marco Galego de Relacións sindicais que comezaron o 1 de 
Laborais para aumentar a nosa Xaneiro de 2004 e remataron o 31 
capacidade de autogoberno e de Decembro de 2007.
lexislativa. Conseguiu un total de 5628 

Unha proposta innovadora e delegadas e delegados no pais 
moi positiva foi a creación da colocándose como segunda 
Caixa de Resistencia, un fondo forza sindical en Galiza por riba 
económico solidario, co que se de CCOO. Na provincia de 
pode afrontar un conflito colecti-Pontevedra consolidase como 
vo sen que poda verse condicio-primeira forza.
nado polas limitacións económi-Non só se pode falar dun 
cas dos traballadores e traballa-aumento de delegados e delega-
doras involucradas. É unha ferra-das senón tamén dun aumento 
menta importante para poder de afiliación. Estes dados non 
enfrontarse a folgas cunha dura-son casuais senón que son froito 
ción longa no tempo co que se do carácter reivindicativo e com-
pode botar un pulso ao empresa-bativo que caracteriza a labor sin-
riado sen a preocupación do que dical que se realiza dende o sin-
pasará a fin de mes.dicato.

   Son moitos O que caracteriza 
os exemplos que o sindicalismo da 
se poden dar, CIG é que fuxe de 
moitos os confli-políticas pactistas 
tos que se deron tanto a nivel estatal 
nas  d is t in tas  como a nivel nacio-
comarcas e que nal. Os sindicatos 
foron referentes estatais deronlle as 
entre a clase tra-costas á clase tra-

balladora. Pero si que compre balladora e levan varios anos asi-
nomear pola súa repercusión e nando coa patronal os Pactos de 
melloras conseguidas a Folga do Contención Salarial nos Acordos 
M e t a l  d a  P r o v i n c i a  d e  Interconfederais de Negociación 
Pontevedra do 2006 e 2007 e a Colectiva, o que supuxo unha pér-
Folga da Construcción da dida de poder adquisitivo impor-
Provincia de Pontevedra do tante para os traballadores e tra-
2007. Foron claros exemplos de balladoras do noso País. O sindi-
loita polas melloras para os tra-cato nacionalista non ficou cala-
balladores e traballadoras do sec-do ante estas agresións a clase 
tor, polo seu total seguemento traballadora e deu resposta con 
malia a duración, por servir de mobilizacións denunciando 
referente para o resto dos secto-estes acordos tan perxudiciais 
res como exemplo de loita e pola en un Pais coma o noso no que 
dureza do propio conflicto. temos das rendas máis baixas a 

Os resultados foron claros, son nivel estatal.
dous sectores onde a CIG ten Tamén é importante salientar a 
unha maioría ampla de represen-saída da CIG das Mesas do 
tación e tras estas folgas aumen-Dialogo Social en Galiza na que 
tou considerablemente a afilia-se realizou unha declaracións ins-
ción.titucional entre governo, patronal 

A CIG é quen da resposta as e sindicatos en materia de 
demandas e as necesidades da emprego. O Dialogo Social dei-
xente do País. É un exemplo de xou ao marxe, unha vez máis, á 
loita porque non só se centra en clase traballadora e centrou ás 
problemas laborais senón tamén súas políticas en materia de 
sociais e porque ten definido un emprego en medidas de subven-
proxecto de pais claro. É un pro-ción por contratación á patronal 
xecto con moito futuro, polo seu sen entrar nas condicións labo-
sindicalismo galego, reivindicati-rais, na precariedade, no aumen-
vo, participativo e de base.to de poder adquisitivo nen a 

A CIG MEDRA
OS RESULTADOS 
DUN MODELO
SINDICAL
COMBATIVO
E DE LOITA
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N o s  ú l t i m o s  t e m p o s  a  
Educación mantívose no punto 
de mira das forzas económicas 
dominantes, servindo de labora-
tório para as elites económicas e 
políticas que, amparándose na 
necesidade de reformar o siste-
ma educativo, dirixen claramente 
o dereito á educación ao merca-
do. 

O proceso de Boloña e a crea-
ción do EEES (Espazo Europeo 
de Educación Superior) arrincan, 
en primeira instancia, do acordo 
sobre o Comercio dos Servizos 
(GATS) impulsado pola OMC, 
encamiñado á paulatina privati-
zación dos servizos públicos, 
comezando pola Educación: moito desta pre- zaxe mais do que transmitir uns 
redefínese o tradi- tensión: os funda- coñecementos sólidos, que o 
cional concepto do mentos da inser- estudante deberá acadar  
saber, adapatán- ción laboral xeran mediante a realización dun pos-
doo as constantes unha sorte de estu- grao de prezos desorbitados, pro-

dante-lixo, basea-fluctuacións do mer- vocando unha situación de eliti-
do nun modelo cado de traballo. zación. 
d e t u r p a d o  d e  Analisando os pri- Asemade, dende hai anos 
empregabilidade meiros pasos na vimos experimentando un pro-
sustentado na for-c o n f i g u r a c i ó n  gresivo incremento das taxas de 
mación continua, deste proceso, olla- matriculación académica, facen-
isto é, a posibili-mos como a Mesa do que os elevados prezos a 
dade de reciclarse R e d o n d a  d e  pagar non  sexan tan públicos. 
constantemente E m p r e s á r i o s  A  d e r i v a  m e rc a n t i l  d a  

para se adaptar ás demandas do Europeos (ERTI, nas súas siglas Universidade cataloga as carrei-
mercado; alén disto, a libre mobi-en inglés) actúa como un impor- ras, dividindoas en “útis” e “inú-
lidade universitária non deixa de tante grupo de presión, adian- tis” para o mercado, supeditan-
ser unha ficción, tándose as institucións europeas do en última ins-
pois está limitada coa publicación do informe tancia as necesi-

Educación para os europeos. en todo momento dades sociais ás 
Cara á sociedade da aprendizaxe aos condiciona- d e m a n d a s  

mentos económi-(1995) no que, parafraseando empresariais. Só 
dirixir os cos de partida. aos autores, búscase deste xeito pode-

procesos de aprendizaxe para A aplicación prác- se comprender a 
adaptalos aos retos económicos. tica da reforma ten intención mani-

Asistimos nos seguintes anos a coma punto clave o festa de eliminar 
un bombardeo de declaracións sistema de créditos progresivamente 
de intencións (Declaración de ECTS (European aquelas carreiras 
Boloña e da Sorbona, etc) que Credits Transfer System), funda- que non comporten un claro 
preparan o campo para que no mentado na medición da carga beneficio mercantil. No noso 
ano 2000 vexa a luz no Estado lectiva en horas de traballo per- caso concreto, veríamos perigar 
Español o Informe Universidade soal académico. Isto supón de carreiras coma a Filoloxía 
2000, coñecido como Informe entrada ollar ao estudantado Galega.
Bricall, traslación práctica desas coma man de obra (de balde), che- A dia de hoxe a loita contra 
aspiracións. O estudantado asis- gando a estabelecer xornadas lec- Boloña na Galiza está a ter difi-
te perplexo ás primeiras tentati- tivas de oito horas, que impedi- cultades á hora de se artellar alén 
vas empresariais de privatiza- rían a posibilidade de estudar tra- dos proprios centros, polo que 
ción. Asemade, as forzas econó- ballando ou mesmo de realizar existe unha tendencia á focaliza-
micas plasmarán as súas inten- actividades asociativas, organi- c ión das lo i tas en cada 
cións no que se deu en chamar zativas, culturais… Facultade. Proba disto é o acon-
Proxecto Tuning, onde se confi- As novas titulacións divídense tecido na Facultade de Ciencias 
gura a relación (a todas vistas arti- en Graos e Posgraos. Esta estru- P o l í t i c a s  e  S o c i a i s  d a  
ficial) estudante-empresa, na tura pretende superar a aínda Universidade de Compostela, 
que o primeiro fica en todo caso vixente de Diplomatura /Licen- onde os estudantes erguéronse 
supeditado a ésta. Finalmente, a ciatura, na que os coñecementos contra a reforma do Plano de 
plasmación legal do Informe eran adquiridos nos anos de dura- Estudos, aplicación concreta do 

ción da titulación e a formación Bricall Proceso de Boloña. Pese a esgo- ven da man da LOU (Lei 
específica podíase acadar ben tar todas as posibilidades de Orgánica de Universidades, 
mediante o terceiro ciclo, ben acción (mobilizacións, recursos, 2001), aprobada pasando por 
facendo un Master, en todo caso etc), o Plano foi aprobado (non alto as masivas mobilizacións e 
complementários á formación de sen dificultades) e unha vez máis protestos do estudantado. 
base xa adquirida. Isto vira coa Europa do tentouse relegar ao estudantado Unha descoñecida 
unificación de Diplomatura-coñecemento a unha simple posición de  preséntase como 
Licenciatura nos chamados títu- espectador, cuxa capacidade de a panacea educativa de inser-
los de Grao, que pretenden ofre- influir nas decisións finais é prác-ción e mobilidade laboral no 
cer ferramentas para a aprendi- ticamente nula. marco da UE. A realidade dista 

BOLOÑA CHEGA Á UNIVERSIDADE
O ENSINO AO
SERVIZO DO
CAPITAL E A
RESISTENCIA DO
ESTUDANTADO

A deriva mercantil da 
Universidade cataloga 

as carreiras, dividindo-
as en “útis” e “inútis” 

para o mercado

os fundamentos da 
inserción laboral 
xeran unha sorte de 
estudante-lixo, 
baseado nun modelo 
deturpado de 
empregabilidade

O que caracteriza o 
sindicalismo da CIG é 
que fuxe de políticas 
pactistas

mobilización dos estudantes de Ciencias Políticas contra
o novo Plano de Estudos derivado da aplicación de Boloña



FORO SOCIAL GALEGO:
TECENDO A ALTERNATIVA

200 persoas, a metade delas representando colectivos sociais 
diversos, acordaron o pasado 26 de xaneiro en Compostela conformar 
o Foro Social Galego. Malia a pluralidade ideolóxica e a diversidade de 
sectores presentes nesta Asemblea, afirmouse claramente que Galiza 
fose suxeito pleno no Foro Social Mundial e que a construción dun 
outro mundo posíbel pasaba necesariamente polo cuestionamento do 
neoliberalismo, en todos os aspectos da realidade no que este se 
manifeste. Será necesario manter con firmeza a defensa da xustiza 
social e da soberanía dos povos nos debates posteriores e na 
construción social deste Foro Social Galego. Mais pagará a pena o 
esforzo.

CIDADE DA CULTURA:
DE “MAUSOLEO” A

“MOTOR DA CULTURA”?
A solución tomada hai uns meses pola Consellería de Cultura (en mans 
do BNG) sobre o espiñento asunto da Cidade da Cultura e a evolución 
da organización frontista ao respecto foi valorada polo Movement pola 
Base nun documento de análise ao que pode acceder en Internet na 
seguinte ligazón:
www.polabase.org/cdc.pdf

SELECCIÓN GALEGA
A selección galega de futebol xogou o seu terceiro partido o pasado 
mes de decembro logo da súa reaparición (á que lle seguirían outras 
seleccións) en 2005, a iniciativa da Dirección Xeral de Deportes. O 
MpB participou con Siareir@s Galeg@s desa xornada de festa, mais 
tamén de reivindicación e loita, na que difundimos un manifesto no 
que reinvidicamos pasos firmes e decididos cara á oficialide plena da 
nosa selección. A “Declaración de San Mamés” é un bo paso neste 
sentido, ao que deben seguir outros que aposten de forma decidida e 
valente polo dereito a participarmos en competicións internacionais.
Canto ao programa da xornada parécenos criticábel, e esperemos que 
no futuro sexa algo a corrixir, o papel subsidiario que se lle concedeu 
na programación ao agardado estreno da selección feminina, que 
impediu que tivese contado con moito mais seguimento ao ficar só 
como un “aperitivo” da masculina, algo que foi denunciado o mesmo 
dia por colectivos feministas.

CADA VEZ MÁIS REPRESIÓN
Tres viciños do Eixo condenados a prisión logo dun proceso xudicial 
cheo de baleiros e contradicións, e o clamor polo indulto ignorado polo 
goberno. Varios galegos procesados na Audiencia Nacional e ameazas 
de multas só pola queima dunha imaxe do monarca. Dúas persoas 
detidas (unha delas ainda na cadea) na Coruña e Vigo por presunta 
“colaboración cos GRAPO”, só por actividades solidarias de carácter 
público que nada teñen de delictivo. A represión contra os movemento 
populares non deixa de aumentar, a todos os niveis e en todas as 
frontes.
A última: a fiscalía procesará seis sindicalistas (tres deles da CIG) pola 
ocupación dun edificio da Xunta durante a folga do sector naval 
vigués.
Con esta folga, forzouse á patronal cumprir o Convenio, e 
conseguíronse por tanto 2500 novos contratos fixos. Até ese 
momento, os empresarios estaban evidentemente incumprindo a lei, 
é obvio. Mais para a xustiza, parece que non son eles os 
delincuentes...

A SOCIEDADE GALEGA APOIA
A DÍAZ PARDO, QUE RESISTE

Isaac Díaz Pardo venceu unha importante batalla –nunha guerra que 
desgrazadamente se supón perdida- ao non prosperar o intento dos 
xestores de Sargadelos de destituilo do Consello de Administración do 
Instituto Galego de Información, por un defecto de forma. O intelectual 
galeguista recibiu un apoio masivo da cidadanía galega, que olla 
estupefacta a operación que pretende descabezar do grupo ao seu 
fundador, auténtico creador xunto con Luís Seoane dalgúns dos 
proxectos culturais máis valiosos do século pasado na Galiza, as 
fábricas de Sargadelos e O Castro. Diversos colectivos sociais, 
culturais e xornalísticos editaron polos seus proprios medios o 
número cero do xornal "Galicia", o que constituía un dos obxetivos 
fundacionais do Instituto Galego da Información. Polo contrario, esta 
inxustiza histórica, todo un síntoma dos tempos, prodúcese ante o 
silencio e pasividade das administracións.B
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O pasado 15 de xaneiro cum-
pr í ronse 30 anos do 1º  
Congreso de ERGA. 

A organización de estudantes 
revolucionarios galegos fora 
impulsada pola Unión do Povo 
Galego cinco anos antes, a 
finais do 1972, coa misión de 
converterse no xérmolo dunha 
organización de masas, dun sin-
dicato de estudantes que orga-
nizase un colectivo social moi 
importante e cunhas reivindica-
cións propias: por un ensino 
nacional, popular, científico e 
democrático. 

No seu programa, definírase 
como parte integrante do move-
mento nacional-popular galego. 
Caracterizábase a Galiza como reflectidas nese programa sadas na época polo nacionalis-
unha colonia do Estado espa- nacionalista e de esquerdas. mo, caso das Encrobas, Xove ou 
ñol, e propúñase como alternati- Tamén axudou o contexto xeral Baldaio.
va a liberación nacional e social. da loita contra da ditadura fran- Así chegou ERGA ao seu 1º 

quista e os desexos de demo- congreso (ainda en situación de 
cracia, como amosaban as mobi- ilegalidade) en Compostela, no 
lizacións estudantís do 68 e as que participaron un milleiro de 
grandes folgas obreiras do 72 en mozas e mozos de todo o país. 
Ferrol e Vigo. A isto temos que Isto reflicte á vez o importante 
engadir unha situación interna- grao de incidencia da organiza-
cional ilusionante na que a pers- ción na mocidade e a existencia 
pectiva de grandes mudanzas dunha mocidade motivada e 
sociais e políticas parecía inmi- inqueda. O congreso desenvol-
nente (non hai máis que pensar veuse baixo a palabra de orde: 
na Revolución dos Cravos en “pola autoorganización do estu-
Portugal e a descolonización no dantado galego, por un ensino 
que fora o Imperio Portugués). nacional, científico, popular e 
Mais foi fundamental o elemento democrático”.
humano: a entrega, o desinte-
rés, o sacrificio e a vontade de 
ducias de militantes que proce-

ERGA non tiña un programa dían de familias traballadoras do 
socialista, mais definíase por rural, das vilas e dos arredores 
unha economía mixta e por unha das cidades, e que accedían 
democracia popular, como con moita dificultade á universi-
pasos previos a un avance dade, e a un ensino que eran hos-
social e político máis profundo. tís á súa lingua natural e aos 

O rápido desenvolvemento de seus anceios de coñecemento. 
ERGA por todo o país, entre o Finalmente, hai que lembrar a 
seu nacemento no 72 e o 1º con- importancia do seu voceiro, “Lu-
greso en xaneiro do 78, tivo me”, que contribuía á difusión 
moito que ver coa correspon- das ideas e reivindicacións.
dencia das propostas reivindi- Foi un período de intensas loi-
cativas cos anceios dos secto- tas nas que salientan os paros e 
res máis populares da Galiza mobilizacións contra o aumento 
que se vían representadas e das taxas académicas, co exem- ERGA, que moitos definiron 

plo da manifestación como “o lume que prendeu”, foi 
do 9 de setembro en un viveiro de cadros para o nacio-
Compostela na que par- nalismo ao que aportaron auda-
ticiparon 2.000 estu- cia, paixón e o dinamismo de mili-
dantes, convocados tantes entregados. Hoxe, son 
por ERGA. moitos os que, con corenta e cin-

A d e m a i s ,  E R G A  coenta anos ás costas, gardan a 
xogou un papel moi lembranza dos seus tempos en 
importante no apoio a ERGA, pensando no traballo feito 
loitas populares impul- e nas arelas pendentes.

MEMORIA DA PATRIA: 30 ANOS
DO PRIMEIRO CONGRESO DE ERGA
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Estado ou co parla-
mentarismo, o que 
exclúe a maior parte 
da poboación. Moi ao 
contrario, debería-
mos preguntarnos, 
na liña de Méstzáros, 
como é que precisa-
mente unha forza 
extraparlamentaria 
que non se presenta 
formalmente ás elec-
cións, o capital, domi-
na aos grupos repre-
sentativos e toma as 
decisións importan-

Diversos movimentos sociais, vez que non podemos ter unha tes.
ambientalistas e veciñais decidi- visión pesimista sobre as nosas O debate reside en definir se se 
ron unir forzas na Rede Galiza capacidades e a posibilidade –e trata dunha crise de formas, de 
Non se Vende, que prolonga o tra- necesidade- de autogobernár- contidos, ou de ambas.
ballo de Litoral Vivo en coorde- monos e decidir en todos os En segundo lugar, esta inter-
nación con asociacións do inte- ámbitos. pretación tamén lle concede 
rior, a partir da coincidencia de Un dos sinais distintivos de armas ao poder. Os movementos 
problemas e de causas: a des- Galiza Non se Vende, a non admi- sociais teñen obxetivos e pro-
trucción do territorio en nome do sión de partidos políticos, si gramas sectoriais valiosos e 
desenvolvementismo. merece unha reflexión menos evi- imprescindibles, converxentes e 

Oportunidades non faltan para dente. Se ben o debate sobre a xustos, pero non podemos per-
a confluencia: o Plan Acuícola relación entre movementos mitir que as árbores non nos dei-
(Noruegués, máis que Galego) sociais e partidos políticos non é xen ver o bosque, nunha caste 
pretende enterrar milleiros de novo, nos últimos anos acen- de fetichismo. 
hectáreas baixo asfalto –expro- tuouse en todo o mundo, en para- Autores como Ellen Meiksin 
piadas aos seus donos e ás lelo a unha despolitización das Woods, da Monthly Review, 
colectividades- para entregarllas loitas locais. En función dunha teñen sinalado os perigos dun 
a voraces empresas transnacio- parte de verdade aprendida na modelo que se anuncia como 
nais, coa paupérrima promesa experiencia –as frecuentes ins- "máis inclusivo" pero que en vez 
de escasos postos de traballo, trumentalizacións de aspiracións uni-
silenciando os danos que causa partidistas- tense v e r s a l i s t a s  s ó  
sobre a actividade pesqueira e dado por confir- supón unha plurali-
mariñeira tradicional; en Ferrol, mada a obsoles- dade de loitas par-
seguen a entrar gaseiros para cencia dos parti- ticulares que pode 
Reganosa nunha instalación dos como con- conc lu i r  cunha 
inxustificable; en Pontevedra, a d u c t o r e s  d e  sumisión ao capi-
Xunta non demostra vontade polí- correntes políticas talismo (e no noso 
tica para forzar a marcha de e portadores dun caso á dependen-
ENCE, condenada por delito p r o g r a m a  d e  cia de España). A 
ambiental continuado; desde o t ransformación filósofa norteame-
Courel ás Rías Baixas, a especu- real. ricana ten defendi-
lación e a maré de asfalto amea- Non obstante, do un proxecto 
zan os ecosistemas, a paisaxe e habería que sina- socialista que se 
até o modo de vida. No polo con- lar que isto vén e n r i q u e z a  c o s  
trario, o tecido social defende motivado por un fenómeno con- recursos e os coñecementos dos 
unha nova cultura do territorio creto: nace da crise da política e movementos sociais, e non o seu 
que pare a súa artificialización, das derrotas dos setenta e dos empobrecemento usándoos 
deteña a especulación e corrixa oitenta, así como da ofensiva como excusa para desintegrar a 
os desequilibrios xeográficos e neoliberal, e tamén do interese oposición ao capitalismo.
sociais existentes; deter as agre- do poder en fomentar a despoli- As simples loitas locais –im-
sións no espazo litoral; sanear as tización e equiparar forzas trans- prescindíbeis- poden terminar 
rías: a protección efectiva das formadoras con sistémicas, á por deixar intacto o capitalismo, 
zonas naturais máis valiosas, na vez que fai esforzos -e reparte o seu modo de destrucción 
que sinalan que de nada valería prebendas- pola efectiva inte- desenvolvimentista. Na Galiza 
unha mellor lexislación se persis- gración destas. hai un poder central contra o que 
te o desleixo; a reducción da A institucionalización de todos pelexar, un espazo privilexiado 
xeración de residuos; a transfor- os partidos, mesmo os de de confrontación que se atopa 
mación do modelo de desenvol- esquerda transformadora, é na política, unha trincheira 
vemento do litoral e a aposta por dependente da imposibilidade común na que temos que cons-
un turismo social e comunitario e decretada polo poder de intervir truir hexemonía a partir da articu-
non comercial e masivo; e a par- no importante, como na econo- lación e unificación de diversas 
ticipación social e o dereito á con- mía, de xeito que, segundo o loitas heteroxéneas (precisa-
tar con información. vello lema do Gatopardo, todo mente unha experiencia similar á 

Mentres, a administración  pode mudar a condición de que que se dá cando se unifican 
enmascárase nun suposto nada cambie. Isto é especial- reclamacións do litoral coas dos 
desenvolvimento sustentable e mente patente na Galiza, na que Ancares). 
na preocupación sobre o cambio o nacionalismo e os movimentos Debemos asumir o desafío de 
climático mentres se actúa en sociais de todo tipo estiveron construir forza e social e conver-
dirección contraria; impóñense o moi ligados historicamente, e xer as emancipacións. A autoor-
curtopracismo e os beneficios onde a deriva política –progra- ganización do movemento popu-
económicos.  mática, discursiva e organizati- lar galego -sen verticalismos nin 

A Rede Galiza Non se Vende, e va- na que se instalou o BNG pro- dirixismos-  é perfectamente 
os primeiros pasos dun Foro duciuse con máis lentitude que compatíbel coa confluencia dun 
Social Galego, son esperanza- no conxunto do Estado Español. bloque histórico capaz de trabar 
doras reaccións da nosa socie- Do mesmo xeito, non pode- de vez o capitalismo e a depen-
dade, que demostran máis unha mos identificar a política só co dencia nacional.

“GALIZA NON SE VENDE”
CONVERXENCIA DAS LOITAS
PARA CONSTRUÍR A FORZA SOCIAL
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As reaccións da nosa 
sociedade demostran 
máis unha vez que 
non podemos ter 
unha visión pesimista 
sobre as nosas 
capacidades para 
autogovernármonos
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GADIS: VIVAMOS COMOS ESCRAVOS
O sistema ten unha capacidade inmensa de absorber e desactivar as 
contradiccións máis profundas. Primeiro vimos ao Ché Guevara, 
revolucionario exemplar, convertido nun icono banalizado polo 
consumo durante décadas; hai uns anos impulsouse a moda de vender 
nas tendas camisolas coas siglas CCCP, se ben algunha marca 
comercial tranquilizaba e aclaraba que "non significaba nada en 
absoluto", e agora son ás palestinas as que están á venda nos 
comercios; no tempo das guerras humanitarias, os coches ecolóxicos 
e o bilingüísmo harmónico, pouco nos debería sorprender. A empresa 
Gadis ameaza aos seus traballadores con despidos de familiares, 
cambios de horario e centro de traballo para que non se presenten por 
un sindicato díscolo, a CIG. Mentres, as caixeiras cobran 820 euros por 
traballar máis de 40 horas á semana. No entanto, o grupo lanza unha 
publicidade que se ampara nos tópicos da tortilla, o polbo á feira, as 
respostas ambiguas e a choiva para lembrarnos o ben que vivimos 
como galegos. Como escravas galegas.

DEFENDENDO (AINDA MAIS)
O ESPAÑOL EN GALIZA

Os defensores mais acérrimos do dominio do idioma español no noso 
país (e por tanto da aniquilación definitiva do galego) comezan a 
organizarse. De xeito moi ben planificado, e situadas no espectro 
ideolóxico da dereita ultraconservadora do PP, con nomes tan cómicos 
e cínicos como “Tan gallego como el gallego”, “Galicia Bilingüe” ou 
“Mesa por la libertad lingüística”, comezan a aparecer publicamente 
para denunciar unha inexistente discriminación da lingua que usan 
mais do 90% dos medios de comunicación na Galiza ou na que é 
impartido de forma moi maioritaria o ensino, incumprindo 
sistematicamente as mesmas leis. 
A resposta social non se fixo agardar, e xa houbo protestas ante o 
autobús fletado por un destes colectivos para percorrer Galiza, ao que 
ademais se lle impediu por parte do Concello de Gondomar escenificar 
alí a sua burla, algo polo que felicitamos o alcalde nacionalista desa 
localidade.
Tamén na Coruña un acto antigalego foi respostado espontaneamente 
por un grupo de persoas, nas súa maioría mozas e mozos, que tiveron 
que sofrer unha carga policial totalmente inxustificada.
É preciso estar atentos e denunciar publicamente en todo momento a 
hipocrisía destas iniciativas -con nulo apoio social agora mesmo- para 
que non vaian a máis, e promovendo sen complexos a nosa altenativa, 
que non pode ser outra que a aposta polo monolingüísmo social.

CONDENAR O(S) XENOCIDIO(S)
A chamada “Asociación Galega de Amizade con Israel” (ollo, non cos 
xudeus, senón co Estado racista de Israel) iniciou unha nova campaña 
contra o BNG, á que despois aderiu máis unha vez todo o coro mediático 
da extrema dereita española, intoxicando como de costume. A moi digna 
actitude da organización frontista, que foi despois absolutamente 
terxiversada, consistiu en, ligar a conmemoración da barbarie do 
holocausto nazi coa actual situación de Palestina, que tratamos neste 
mesmo número do noso voceiro. A negativa de PP e PSOE a consensuar 
un texto neste sentido impediu que este ano se aprobase declaración 
nengunha (como xa se ten feito con anterioridade), finalmente, o que 
serviu para iniciar unha campaña de calumnias na que o BNG, por ser 
antisionista (é dicir, demócrata e antirracista) foi acusado de 
“antisemita”.
A postura do Bloque resulta particularmente acaída e valente, sobre todo 
tendo en conta que o xenocidio contra os xudeos foi utilizado moitas 
veces de forma interesada para xustificar as atrocidades de Israel, como 
se quen onte foi vítima contase hoxe con lexitimidade para ser verdugo.
 

É MARÍA SAN GIL UNHA DEMÓCRATA?
O pasado 12 de Febreiro, María San Gil, dirixente do PP basco, foi 
presentada en case todos os medios de comunicación como grande 
defensora da liberdade de expresión, pois un grupo de estudantes 
protestaron contra a súa presenza na Universidade de Santiago de 
Compostela. É o mundo ao revés. Quen defende que centos de miles de 
bascos non teñan dereitos civís nen políticos (asociación, reunión, 
manifestación, participación eleitoral...), aplaude o peche de medios 
de comunicación (Egin, Egunkaria...) ou entende por democracia que 
unha alcaldesa sexa eleita con 27 votos sobre 500 por estar a lista 
gañadora ilegalizada (Lizartza), aparece presentada como unha vítima 
porque houbo dignos estudantes que non están dispostos a que usen 
os cartos das súas matrículas para traer a Galiza a esta xente.
Todos os meios de comunicación (os da dereita mais tamén os ditos da 
“esquerda”) publicaron a nova acusando os estudantes de agresores, 
cando foi a escolta da dirixente da dereita quen empurrou e golpeou as 
persoas que protestaban ensinando uns cartaces, dando lugar ás 
imaxes que se difundiron na prensa.
A raiz disto, amezas de denuncias, multas, expulsións... o de sempre. 
Mais represión contra todo discrepante.
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Colombia viveu sempre no cen- m a s a s ,  o  M o v e m e n t o  co-paramilitares en territorio de colombiano e os seus apoios 
tro das mentiras. Porque o impe- Bolivariano para unha Nova Venezuela. españois. E confrontar as calum-
rialismo, sobre todo se é ianqui, é Colombia, e unha organización Agora compre manterse vixi- nias contra as FARC con máis 
mentiroso por natureza. E de cadros, o Partido Comunista lantes. Denunciar o fascismo información e solidariedade.
Colombia sempre estivo no cora- Clandestino.
zón do proxecto imperialista en Logo, entre 1985 e 1997, 5.000 
América Latina. militantes e dirixentes da Unión 

O 9 de abril do 48 foi o Patriótica, o partido criado polas 
Bogotazo. Ese día foi asasinado FARC para darlle unha oportuni-
o candidato liberal á presidencia dade á paz, foron asasinados por 
da república, Jorge Eliécer sicarios dos narcos, por paramili-
Gaitán. A perspectiva dunha pro- tares e por elementos das forzas 
bábel vitoria electoral do avoga- de seguridade do Estado. Eis a 
do progresista asustou a oligar- democracia colombiana. 
quia colombiana a o propio impe- A seguir viñeron o Plan 
rialismo USA. Matárono. Patriota, e o Plan Colombia, con 

milleiros de “asesores” militares 
ianquis e israelienses inmersos 
no conflito, agravándoo. O rear-
me dun exército que conta xa 
con 400.000 homes. 30.000 para-
militares ao servizo do Estado, 
das mafias do narcotráfico e dos 
empresarios, para facerlles os tra-
ballos suxos (que lle pregunten, 
se non, aos sindicalistas da filial 
colombiana de Unión Fenosa).

O colmo da indecencia foi mon-
tar a patraña da “narcoguerrilla”. 
Non podendo vencer militarmen-
te á guerrilla, o narcogoberno de 
extrema dereita de Álvaro Uribe 
quere emporcallar a credibilida-
de moral das forzas revoluciona-
rias. Mais a realidade é todo o 
contrario. Son as cúpulas do exér-

Sucedéronse semanas de pro- cito, os políticos e a CIA os que 
testas e violencias con milleiros cada tanto se ven implicados en 
de mortos (os mortos, xa se turbios negocios de tráfico de 
sabe, sempre os pon o povo). A cocaína.
represión levou a milleiros a fuxir Nesa guerra de propaganda, 
ao monte. Así naceron as guerri- temos que situar e contextualizar 
llas liberais, integradas logo os obstáculos de todo tipo que o 
maiormente por campesiños que goberno opuxo á liberación de 
loitaban pola reforma agraria e a persoas retidas polas FARC-EP, 
xustiza social. O pacto, nos anos e que promoveu Hugo Chávez. A 
50 entre liberais e conservado- guerrilla propuxera un intercam-
res, permitiu a desmobilización bio humanitario de prisioneiros 
desas milicias, que unha vez co Estado. Uribe, presionado 
desarmadas foron, na súa maio- polos EE.UU. rexeitou. A guerra 
ría, masacradas. en Colombia e o rearme dos para-

Marulanda era un dos que non militares e das súas mafias de nar-
se desarmou e en 1964, cuns cos son unhas das bazas máis 
poucos sobrevivintes, fundou as importantes que xoga o goberno 
Forzas Armadas Revolucionarias de Bush para combater o pro-
de Colombia (Exército do Povo). xecto bol ivar iano e ant i-
Co apoio político do Partido imperialista de Chávez. O com-
Comunista, a paciencia e sabe- promiso de Chávez coa busca da 
doría organizativa propia do paz en Colombia, amais de soli-
labrego e un innegábel xenio mili- dario, procura desactivar o prin-
tar, as FARC-EP convertéronse cipal perigo que confronta a revo-
en 44 anos de constante cons- lución venezuelana: a interven-
trución na máis importante orga- ción ianqui por medio da interna-
nización guerrilleira de América cionalización do conflito colom-
Latina, cunha fronte política de biano e da penetración dos nar-

A expansión cara o Leste do A tendencia crecente de ceron ao antigo Partido Obreiro Odessa” están a ser xulgados 
espazo capitalista europeo tivo sectores populares desconten- Unificado Polaco. militantes do Komsomol de 
como consecuencia unha brutal tos a dar apoio político ás vellas Mesmo foi ilegalizada a KSM, a Ucraína e máis do PC de Ucraína 
perda dos niveis de protección (ou novas)  organizac ións Mocidade Comunista Checa, por por “atacar a orde constitucio-
social e unha agudización das comunistas levou ás autoridades non aceptar retirar dos seus nal” e polo reparto de xornais. 
desigualdades sociais neses dos agora “democráticos” estatutos “o obxectivo da queda Foron denunciados casos de 
países. paises do Leste a adoptar toda do capitalismo”. Claramente, un asasinatos políticos e torturas a 

En poucos anos, millóns de unha serie de medidas represi- ensaio xeral para un próximo varios militantes.
traballadores e traballadoras e vas para combater e ilegalizar a ataque legal contra o Partido Atraídos polos cantos de sireia 
as súas familias víronse sen idea do socialismo. Comunista de Bohemia e do capitalismo europeu, os 
traballo e forzados á emigración, Así foi enxuizada e condeada a Moravia, unha forza política con povos da Europa do Leste teñen 
expulsados da vivenda social, direción en pleno do Partido grande implantación entre os agora que enfrontar miseria e 
c u n h a  s a n i d a d e  p ú b l i c a  Comunista dos Traballadores de traballadores checos, cun 18 % represión. Unha represión que é 
rebaixada e deteriorada; en Hungría. de  implantación electoral. cada vez máis a resposta común 
resumo,  desposu ídos de Están a ser purgados da Agora chegoulle o turno a do estado policial no que se 
direitos que pensaban inviolá- función pública e do ensino en mocidade comunista de Ucraína. converteu a Unión Europea.
beis. Polonia as persoas que perten- No coñecido como “caso 

CAZA DE BRUXAS EN EUROPA

COLOMBIA NO CENTRO DAS MENTIRAS

PALESTINA,
A INTERMINÁBEL
CATÁSTROFE

PALESTINA,
A INTERMINÁBEL
CATÁSTROFE
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Este ano Israel comemora o 
seu 60 aniversario exterminan-
do a poboación de Gaza. 

Case un millón e medio de 
palestinos apresados nese 
campo de concentración  de 
360 km2 no que se converteu a 
Franxa de Gaza. Bloqueados, cabezas nucleares, construídas 
sen poder saír nen entrar, sen en marxe do direito internacio-
poder pescar no seu mar, sen nal, sen que a ONU movese un 
electricidade para bombear dedo ou abrise o pico para san-
unha auga cada vez máis insalu- cionar a Israel.
bre dos seus pozos, sen com- Israel está ensaiando en Gaza 
bustíbel para quentar as casas o que no futuro aplicará nos 
ou cociñar, sen medicamentos e territorios de Cisxordania. 
enerxía nos hospitais. Fragmentando esa rexión en 

O pobo árabe de Palestina cha- cachiños arrodeados do famoso 
moulle á fundación do Estado muro que os sionistas chaman 
sionista de Israel a catástrofe (Al cinicamente valado protector, 
Nacba). Naquela primavera do coa poboación palestiniana 
48, as milicias das organiza- presa nun arquipélago de cam-
cións sionistas, coas modernas pos de concentración, sen tra-
armas cedidas pola potencia ballo, sen luz, sen auga, sen 
colonial británica, masacraron comida. Mentres, coa cumplici-
ou expulsaron das súas casas a dade dos gobernos da Unión 
700.000 árabes de Palestina Europea e coa proteción dos 
(musulmanos ou cristianos, Estados Unidos, Israel ocupa e 
tanto lles daba). Despois derru- constrúe novas colonias nos 
baríanse as mesquitas, cambia- territorios de Cisxordania e máis 
ríaselle o nome ás localidades, e en Xerusalén Oeste. 
as casas poboaríanse de refu- Israel ten grandes negocios de 
xiados xudeus expulsados de armas, tecnoloxía, cultura, cons-
Europa polo xenocidio nazi. trución e agricultura coas 

Así desapareceron centos de empresas da moi humanitaria 
vilas e aldeas palestinas borra- Europa. Xa vai chegando a hora 
das do mapa e nacería Israel, un de organizar unha solidariedade 
estado xudeu para “un pobo sen permanente e masiva co pobo 
terra nunha terra sen pobo”. Un de Palestina. Esta resposta pasa 
estado sen Constitución (aínda xa polo organización do boicot 
non a ten) e sen fronteiras. Un activo e total ao Estado de Israel 
estado ilegal que non respecta e pola denuncia do sionismo 
nengunha das reglas nen nor- como ideoloxía racista. Este vai 
mas das Convencións de ser posibelmente un dos desa-
Xenebra sobre o tratamento á fíos da solidariedade internacio-
poboación civil en tanto que nalista na Galiza no futuro inme-
potencia ocupante. Unha diato.
potencia militar con máis de 400 

O ano 2008 nasceu co anuncio 
da criación dunha nova repúbli-
ca. O 1º de xaneiro Russell 
Means,  representante do gober-
no provisorio da República dos 
Lacotas (Republic of Lakotah) 
denunciaba diante dos gobernos 
e pobos do mundo e declaraba 
nulos a efectos do dereito inter-
n a c i o n a l ,  o s  T r a t a d o s  
Internacionais asinados no curso 
do século XIX entre os xefes dos 
pobos lacotas e os EE.UU.

Denunciando máis unha vez a 
situación de marxinación, mise-
ria e discriminación ás que son 
sometidos os pobos orixinarios 
en Estados Unidos, na súa pro-
pia terra, a proclamación da 
República dos Lacotas inscríbe-
se na longa marcha das nacións 
orixinarias de América cara a súa 
autodeterminación. Un camiño 
no que se van dando avances, 
como en Bolivia con Evo 
Morales, e no que en Chile o 
povo Mapuche xa lle ten posto 
data á proclamación para o 2010 
do autogoberno para a rexión da 
Araucanía.

Ademais, non debemos deixar 
de reclamar a liberdade de 
Leonard Peltier, activista do 
Movemento Indio Americano 
preso desde 1977, falsamente 
acusado de matar un policia 
nunha montaxe do FBI.
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O semanario A Nosa Terra será manifestacións deste tipo non lle leguismo” (tal como 
agora “galeguista” e “interclasis- sobrasen medios nos que se clases populares por 
ta”. Así o declaran os novos expresar. interclasismo) e nós 
xerentes do semanario. Só pode- Producese asi um curioso para- valorar o alcanzo de 
remos apreciar a significación lelismo (só aparentemente para- tal abandono, debe-
real destes termos se os compa- dóxico) entre dous sectores que riamos recordar un 
rarmos con aqueles outros aos hoxe manteñen unha alianza: par de cousas: pri-
que veñen substituír: “naciona- aqueles que abandonan agora as meiro, quen son hoxe 
lismo” e “esquerda”. Para xustifi- reivindicacións históricas da AN- na política os que se 
car a renuncia pretendese lexiti- PG xustificándoo baixo a falsa definen perante a 
mar tal cambio asegurando que afirmación de que xa na altura a sociedade galega 
xa quen impulsara ANT nos AN-PG defendia o interclasismo, como “galeguistas 
setenta, a AN-PG, era así hai 30 e aqueles outros que, identifican- mais non nacionalis-
anos. do e recoñecendo publicamente tas”; e segundo, a 

Debéramos primeiro perceber cais eran verdadeiramente as solemne afirmación 
a diferenza antagónica entre aspiracións da AN-PG, din hoxe que realizaron un dia, 
interclasismo mal entendido e ali- seguir a defender esas aspira- na I Asemblea de 
anza de clases: un nega a loita de cións; mais na realidade operan Lugo, aqueles dos 
clases defendendo a posibilida- baixo coordenadas interclasistas que ANT era voceiro: “Tendo a 
de de representar a todas baixo e autonomistas. Uns negan o que Galiza todas as características 
uns intereses comuns, concep- forom, outros o que son. esenciais de nacionalidade, nós 
ción de democrata-cristians; a Para rematar: se uns queren nomeamonos, de hoxe para sem-
segunda si afirma a existencia de abandonar nacionalismo por “ga- pre, nacionalistas galegos”.
distintas clases cos seus respec-
tivos intereses, e a loita entre 
eles, e defende a posibilidade de 
várias delas se aliaren baixo uns 
mínimos comuns, de ai a sua fre-
cuente configuración baixo a 
forma de frentes populares ou 
frentes nacionais.

Mais, foi a AN-PG interclasista 
ou defendia unha alianza de cla-
ses? Por moito que efectivamen-
te a AN-PG usase a palabra “in-
terclasista”, esta era usada no 
sentido de alianza entre as clases 
populares galegas, e non de 
todas as clases existentes na 
nosa nación. Para comprobar 
isto, o mellor será ir ás proprias 
fontes: nos seus Estatutos, art.2, 
di que a AN-PG está “formada 
por todas as clases populares 
galegas (obreiros, labregos, mari-
ñeiros e aqueles sectores da 
pequena burguesia interesados 
obxectivamente na liberación de 
Galicia) (...) frente á burguesia 
monopolista española” e tamén a 
“burguesia intermediaria”. Esta 
declaración é unha constante 
nos textos: “unión das clases 
populares baixo un proxexto 
patriótico anti-monopolista e 
anti-imperialista” (páxina 32, IV 
Plenario) , “unión de todas as cla-
ses e sectores sociais interesa-
dos no proxecto anti-imperialista 
e anti-colonial” (páx. 36, IV 
Plenario)

Nada mais lonxe disto que a 
louvanza á necesidade do capital 
e a pertenza a unha empresa 
construtora, a terceira empresa 
da Galiza, suposto modelo, nem 
sequer cumprido, de “burguesia 
nacional” ao xeito basco ou cata-
lán, calificadas pola AN-PG de 
colaboracionistas: “a burguesia 
imperialista española mantén a 
opresión nacional de Euskadi e 
dos Paises Cataláns coa conni-
vencia das respectivas burguesi-
as autóctonas (PNV, CiU)” (páx. 
130, IV Plenario). Por non falar-
m o s  d u n  C o n s e l l o  d e  
Aministración con membros de 
PP e PSOE: Victorino Núñez e 
Ceferino Díaz; e colaboracións 
nas que se chega a denunciar un 
suposto adoctrinamento dos 
nenos no ensino por parte do 
nacionalismo galego, como se a 

EUSKAL
HERRIA:
DE NOVO A 
MESMA RECEITA

A LIQUIDACIÓN d’A NOSA TERRA
(E A AN-PG)

Mais alá das electoralistas críti-
cas do PP ao goberno sobre a 
súa “política antiterrorista”, 
resulta obvio que este é o 
momento de maior presión políti-
ca, xudicial e policial contra o 
independentismo basco na his-
toria recente.

O PSOE, logo dun proceso 
negociador no que se negou a 
asumir compromisos en favor 
dun marco democrático, optou 
pola mesma receita que todos os 
gobernos veñen aplicando 
desde hai 40 anos para solucio-
nar o conflito: a via represiva.

Esta última vaga de deten-
cións, novas ilegalizacións e sen-
tenzas insólitas é posíbel grazas 
a que a separación de poderes 
non é real, e os acontecementos 
demostran que as actuacións 
xudiciais dependen directamen-
te de decisións políticas. 

Chama a atención que sexa a 
“cara amábel” do bipartidismo 
que sustenta o Estado Español 
quen se aplique con máis dureza 
nas fórmulas represivas, no pasa-
do na súa versión mais crúa 
(GAL) e hoxe con medidas de 
excepción, pois non só a prácti-
ca totalidade das estruturas polí-
ticas e sociais de todo tipo da 
esquerda abertzale son xa ilega-
is, senón que ademais a maioría 
dos seus dirixentes están na pri-
sión.

O caso do sumario 18/98, 
amplamente contestado social-
mente é ben ilustrativo, e a ilega-
lización en curso de ANV e 
EHAK, as recentes denuncias de 
torturas... demostran definitiva-
mente a recuperación de vellas 
receitas que nin deron nin van dar 
resultado, pois teiman en con-
verter  un problema de raiz políti-
ca nun asunto exclusivamente 
de orde pública.

O diálogo do Estado con ETA e 
entre as forzas políticas bascas 
para definir un novo marco no 
que todas as opcións políticas 
sexan defendíbeis, é e será a 
única vía con garantías de acadar 
unha solución xusta que remate 
co escenario de violencia.

Sorprende, e preocupa, o 
silencio de todas aquelas forzas 
políticas e sociais que se din 
democráticas e que teñen a pou-
cos quilómetros unha das maio-
res violacións dos dereitos civís e 
políticos en Europa nos últimos 
anos. 

O noso papel debe ser xusto o 
contrario, exercer a solidarieda-
de e, desde Galiza, axudar a rom-
per o cerco e o apartheid ao que 
é sometido o sector máis com-
bativo da sociedade basca.

Do mesmo xeito, no plano social as “Os meus fillos comezan a falar Quintana expresa a súa “ale-
alternativas son claras. Ou se asume español e galego, e eu encanta- gría” e “congratúlase” pola 
unha praxe e un discurso situado clara-do.” detención de quen "violentan a 
mente na esquerda (isto é, en favor da 25 de Xaneiro  de 2008 convivencia pacífica e a paz". maioría social, das clases populares), Almorzo do Fórum Europa, Madrid declaracións a Europa Press, ou se defenden modelos sociais que pri-

23 de Xaneiro de 2008 men o lucro económico sobre as per-É obvio que sobran os argumentos 
soas.para desmentir o discurso falaz do PP e Estes dous “terroristas” -non parece  O BNG naceu tendo claro onde esta-o seu entorno sobre unha presunta dis- existir presunción de inocencia para ba, estaría ben que Quintana tamén o criminación do español na Galiza sen algúns- eran Carlos Cela (que rexenta- tivese e non o ocultase a cambio de uns ter que recorrer a afirmacións deste ba un coñecido pub na Coruña), que votos que así tampouco vai conseguir.tipo. Que os fillos de Quintana, como a ainda segue na cadea, e Xosé Luis 

maioría dos nenos galegos, comecen a Fernández “Che”, un coñecido viciño 
falar español por culpa do entorno esco- do bairro de Sárdoma (Vigo), que até (sobre o incidente do rei con Chávez)lar, mediático ou social, é un drama hai uns meses traballaba vendendo “Parece lóxico que os xefes de cotián que hai que denunciar e co que cupóns na súa cadeira de rodas e que 

Estado protexan e defendan que non convén “encantarse”. saiu libre baixo fianza. O seu único deli-
Ningún nacionalista nin ningún non se usen determinados epíte-to, do que os acusan, é o de exercer a 

demócrata pode alegrarse de que solidariedade cos presos, actividade tos cos que foron representan-
alguén comece a falar a lingua que lle de carácter público e legal. tes lexítimos dos cidadáns”
impoñen... En período preeleitoral abundan as Declaracións a TVE,

demostracións de “man dura” do 12 de Novembro de 2007
goberno contra toda disidencia. O noso 

“O lehendakari está en todo o deber é criticalas, defendendo a liber- Poderíase cuestionar que fai exacta-
dade de expresión e asociación, non dereito de facer a proposta que mente unha persoa non electa polo 
aplaudilas. pobo (e nomeada por un ditador) nunha considere oportuna dentro do 

cimeira de Xefes de Estado e de gober-ámbito legal e constitucional 
no. Poderíase falar dos intereses eco-(...) E o BNG non é unha forza 
nómicos das multinacionais españolas “O Bloque en termos nacionalis-independentista” en América Latina, postas en cuestión tas e en termos esquerda-Entrevista no Faro de Vigo polos novos gobernos populares da dereita é unha forza tremenda-13 de Xaneiro de 2008 rexión, o que explica o nerviosismo dal-mente moderada”
gúns... 

Faro de Vigo,Mesturar allos con bugallos non é o Mais non, deféndese o “dereito” dun 
17 de Xuño de 2007mellor xeito de fuxir dunha pregunta monarca antidemocrático (que non 

incómoda. A proposta de consulta de gosta moito da liberdade de expresión, 
Descoñecemos que concepto políti-Ibarretxe non é independentista (xa como sabemos) a saír de malos modos 

co é exactamente a “moderación”, en nos gustaría a algúns!), e en calquer en defensa dun criminal de guerra man-
todo caso é moi perigoso ese pánico a caso, recomendarlle tamén (como PP e dando calar a un presidente lexítimo, 
definirse. Unha organización ou é naci-PSOE) o “cumprimento da lei e a que sufre unha campaña de acoso 
onalista ou non o é (xa dicía Jenaro Constitución”, co que iso implica, é mediático simplemente por gobernar 
Marinhas que do mesmo xeito non se recoñecer que os nosos dereitos naci- en favor do pobo e non da oligarquía.
pode estar “moderadamente embara-onais só poderemos exercelos no 
zada”, ou se está ou non se está).marco lexislativo que precisamente os 

nega. Un estraño contrasentido.

DUN PORTAVOZ NACIONAL
FRASES DESAFORTUNADASFRASES DESAFORTUNADAS
O portavoz nacional dunha organización política, especialmente nunha que se define como 
transformadora, como é o caso do BNG, debería tentar ser fiel tanto ao ideario que di defender 
como ao conxunto da sua base militante, social e eleitoral, que estamos seguros non se ve 
representada nalgunhas das súas recentes declaracións, entre as que destacamos as 
seguintes. O noso dereito, como parte desa base social, é criticalas.
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A Nosa Terra, 1916
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www.polabase.orgwww.polabase.org
COMUNICADOS, DOCUMENTOS, NOVAS, ARTIGOS...

ESTAMOS EN:

APRESENTACIÓNS PÚBLICAS
DOS NOSOS TEXTOS

S E M P R E !A P R E N D E R S E M P R E !

envíanos as túas achegas a movemento@polabase.org

L I B R O S  W E B S E R E C O M E N D A D A S

Lénine e a Revolução (Jean Salem. Edições Avante. 2007) // Jean Salem, profesor de filosofía na Universidade da Sorbonne-París, coloca neste libro sobre o 
tapete, a actualidade e pertinencia das teses de Lenine sobre a revolución como fenómeno político-militar, sobre a interrelacionamento entre o político e  o social, 
sobre a relación dialéctica entre reformas e revolución e sobre a cuestión central de toda revolución: o poder. Jean Salem, que viveu parte da súa infancia e 
adolescencia en Checoeslovaquia e na Unión Soviética, ten un coñecemento de primeira man das contradicións entre a teoría leninista da revolución e as aplicacións 
posteriores que dela se reclamaron. 

O fracaso neoliberal na Galiza (Xabier Vence. A Nosa Terra. 2005) //
competente profesor de economía aplicada na USC, o compañeiro Xavier Vence. Trátase dunha escolma de textos diversos, unidos por un fío 
condutor: a construción dunha argumentada e ponderada crítica do fracaso teórico e práctico do neoliberalismo, para afrontar os problemas 
da realidade económica do noso país ao longo dos últimos vinte anos. Coincidimos totalmente  coa súa conclusión principal: a fonda mudanza 
na estrutura de clases do país implica que o nacionalismo, se quere representar os intereses da maioría social na nosa patria, só pode ser de 
esquerdas.

Publicouse hai tres anos un interesante e moi oportuno libro do ben 

Durante estes meses, esta- nosa nación; unha concisa expo-
mos a presentar publicamente sición dos principios e obxecti-
os documentos da nosa aproba- vos de carácter revolucionario 
dos na nosa asemblea nacional que guían o noso traballo; unha 
constituinte. Logo dunha apre- ampla tese política onde fixa-
sentación pública nacional, esta- mos as nosas liñas xerais de 
mos a realizar actos en todas as acción social nos diferentes 
comarcas do país, para explicar ámbitos e expomos as nosas 
de primeira man á sociedade analises sobre a evolución do 
cales son as nosas propostas BNG; e un documento no que se 
políticas. define o noso modelo organiza-

Os textos, que foron presenta- tivo baseado na participación, o 
dos publicamente o mes pasado asemblearismo e o compromiso 
en Compostela, están compos- consciente. Por último, recóllen-
tos por unha introdución que se os Estatutos da nova organi-
analiza a realidade social da zación.

A estrela da mañá. Surrealismo e marxismo (Michael Löwy. Laiovento. 2005) // Se difícil é actuar como comunistas, aínda existiron escritores e artistas que tentaron enlazar a loita de clases coa 
rebelión do espírito e o reencantamento subversivo do mundo. A adhesión dos surrealistas ao materialismo histórico, solemnemente afirmada por Breton no Segundo Manifesto, marcou a historia do 
movimento e permitiulle alzarse contra a racionalidade instrumental do capitalismo na Europa occidental posterior a Outubro. Lowy percorre esta aventura, desde autores relativamente populares como 
Aragon até biografías deslumbrantes e sorprendentemente descoñecidas como a de Claude Cahun, sen esquecer a autores que non fixeron parte do surrealismo –Benjamin e Debord- pero que se 
achegaron a este movimento desde outras expresións críticas. Trátase da obra escrita máis importante para coñecer o sorprendente percorrido dun proxecto primodialmente esteticista convertido en 
compromiso político de primeria orde, a historia daqueles que descubriron que as consignas de Marx (transformade o Mundo) e Rimbaud (transformade a vida) eran unha e a mesma.

BUFANDA DE APOIO Á 
SELECCIÓN NACIONAL
BUFANDA DE APOIO Á 
SELECCIÓN NACIONAL
Desde o MpB editamos para o partido da Selección Nacional do pasa-
do decembro estas bufandas, que vendemos á entrada de Balaídos e 
na manifestación previa. Se queres conseguir unha (o prezo é de 10€) 
diríxete a movemento@polabase.org ou ao apartado de correos 491 - 
CP 36200 - Vigo.

DESCARGA OS
NOSOS DOCUMENTOS
DESCARGA OS
NOSOS DOCUMENTOS
Accede en
www.polabase.org/anc.pdf

Mais, por que os extremistas 
parecen moderados e os mode-
rados parecen extremistas? Por 
que canto máis extremistas son 
os extremistas parecen máis 
moderados e canto máis mode-
rados son os moderados pare-
cen máis extremistas?

En efecto, mentres os modera-
dos asasinan 800.000 nenos en 
Iraq, os extremistas lanzan ovos.

Mentres os moderados amea-
zan a todo o mundo con bombas 
atómicas, uranio e bombas de 
racimo, os extremistas protes-
tan.

Mentres os moderados inva-
den cidades, dinamitan casas, 
apalean nenos, lanzan misís, tor-
turan e fan desaparecer prisione-
iros, violan as leis internacionais 
e anuncian que xa non haberá nin 
unha sombra de paz, de seguri-
dade nin liberdade no planeta, os 
extremistas maniféstanse.

(tirado do texto
“Últimas noticias: Iraq existe”

de Santiago Alba Rico)

adicado ás/os estudantes 
ameazados con sancións por 
protestaren contra a visita de 

María San Gil á USC

POR ÚLTIMOPOR ÚLTIMO

www.cubainformacion.tv

Unha brecha no bloqueo mediático. Videos para 
comprender a realidade cubana sen pasar polo 
filtro do imperio.

www.aporrea.org

A mellor fonte de información sobre o proceso 
revolucionario en Venezuela, con artigos e videos 
en constante acualización.

www.odiario.info

Páxina impulsada por un grupo de intelectuais 
comunistas portugueses, con interesantes artigos 
de análise sobre a realidade social no mundo.
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