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CONSTRUÍNDO UNHA ALTERNATIVA
PARA A CLASE TRABALLADORA

Vigo - Folga do Metal

O 1º de maio foi entendido
sempre polo nacionalismo galego non como unha data ritual,
na que facer desfilar inofensivas bandeiras que o resto do
ano fican recollidas. Ao contrario, o contido combativo e de
loita que sempre mantiveron as
principais mobilizacións desta
data no noso país, son correspondencia directa dos centos
de loitas laborais e sociais que
en Galiza, como marco de loita
de clases, se dan durante todo
o ano.
A nosa clase dotouse, grazas
ao compromiso e esforzo de
miles de compañeiras e compañeiros durante as últimas
décadas, dunha ferramenta sindical como a CIG, imprescindí-

bel na defensa dos seus dereitos laborais, que non se limitou
nunca ás reivindicacións de
carácter sindical ou económico
e que foi capaz sempre de manter unha mensaxe fortemente
politizada, defendendo día a
día a transformación da realidade no camiño dun novo
modelo socioeconómico, baseado na xustiza social e pensado ao servizo das maiorías,
das clases populares.
O sindicalismo nacionalista
conseguiu medrar e fortalecerse mantendo aceso o facho da
loita de clases, negando así os
discursos (sostidos por CCOO,
UGT e os partidos do sistema)
que negan as contradición
entre explotados e explotadores practicando un interclasismo mal entendido que nega as
contradicións insalvábeis entre
capital e traballo. Por desgraza, boa parte da dirección do
nacionalismo oficial aderiu a
esta teoría, propondo gobernar

por igual “para todos” como se
fose posíbel conciliar nas políticas sociais ou laborais intereses que son antagónicos.
A autoorganización da clase
traballadora faise imprescindíbel ante unha realidade na que
a crise económica da que todo
o mundo fala comeza a facerse
realidade. Unha crise económica consecuencia do fracaso do
modelo de acumulación do
capitalismo neoliberal. Unha
crise que, de novo, pagaremos
as e os de sempre. Nos tempos duros que virán, é precisa
unha resposta forte e contundente pola nosa parte.
Por iso, e frente ao alonxamento cada vez mais acentuado entre a maioría de galegas e
galegos que sofren este sistema e as forzas políticas que
din representalos, é hora de
que a clase traballadora sexa
capaz de erguer tamén no
plano estrictamente político
unha alternativa que defenda
os seus intereses, tanto os imediatos como os estratéxicos, e
é con ese obxectivo que o
MpB naceu hai uns meses.
Vemos como a dirección do
BNG retira progresivamente da
súa axenda a defensa de que
sofremos cada día a explotación mais descarada. A fronte,
que naceu como unha alianza

das clases populares para a
liberación nacional, foi diluindo
progresivamente o seu discurso de esquerda e transformador, como consecuencia directa do feito evidente de que ningunha das forzas que o integran aspira xa a representar
nen conceder o protagonismo
á clase obreira.
Representar eses intereses,
tanto no seo do BNG como no
conxunto da sociedade, é o
papel do MpB neste momento
histórico, para contribuir no
camiño da recuperación do proxecto histórico do nacionalismo galego, que poña en primeiro plano a defensa das maiorías e aposte sen complexos
pola soberanía nacional, proxecto abandonado por certos
líderes que xa só aspiran a que
os galegos colaboremos na
gobernabilidade de España a
cambio dunhas migallas.
O Movemento pola Base, sen
pretensións absurdas de autoproclamarse neste momento
vangarda de nada nin ninguén,
reafirma o seu compromiso de
seguir a traballar na construción desa alternativa na que
estamos empeñados desde
que nos constituímos. Unha
alternativa que aposte pola
transformación profunda da realidade, co horizonte posto nos
obxectivos revolucionarios da
liberación nacional e o socialismo, un futuro que debemos
comezar a construir desde xa.

LEVEMOS DE
NOVO ÁS
RÚAS O
CONFLITO
LINGÜÍSTICO
Nun momento en que o galego
perde falantes e pasa polo peor
momento da sua historia, o españolismo ataca os pequenos
avanzos que se pretenden conseguir en canto á presenza da lingua no ensino. Desde o nacionalismo non podemos deixar
que estes grupos creen un estado de opinión falso respecto ao
estatus do galego coa sua presenza tanto na rua, como de
forma desproporcionada nos
medios. Así pois, aquelas e aqueles que pretendemos viver na
nosa lingua con normalidade
debemos plantar cara tamén na
rúa e mostrar que non estamos
dispostos a que exterminen a
nosa lingua, nen a que as
Administracións galegas calen
ou actuen favorecendo a substitución do galego polo español.
Así pois, o MpB fará parte da
manifestación convocada para
o dia 18 de Maio en Compostela
polo dereito a vivir na nosa lingua, e esixindo dunha vez medidas reais en favor da nosa lingua
por parte do goberno autonómico.

Análise na páxina 7>>

#INTERNACIONAL

KOSOVO:
AS INDEPENDENCIAS
DO IMPERIALISMO
Só cunha mirada moi limitada
(como os cabalos que só poden
mirar para a fronte sen entender
o que acontece a esquerda e
dereita) é que poderíamos saltar
de alegría cada vez que se funda
un novo Estado. Menos razóns
para a esperanza dá o caso de
Kosovo (...)

Segue na páxina 6>>
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# P O B O S V S C A P I TA L

O FRACASO DO NEOLIBERALISMO
UNHA PERSPECTIVA DE CLASE

APONTAMENTOS
SOBRE AS ELECCIÓNS XERAIS
O pasado 9 de Marzo celebráronse eleccións xerais, con un
resultado que reforza o bipartidismo e reduce notabelmente a
presenza do nacionalismo e a
esquerda no Congreso español.
O BNG, pola súa parte mantivo
case inalterados os resultados
de 2004, sendo isto interpretado
por algúns como un estancamento mentres que por outros
era visto como unha consolidación da fronte nacionalista.
Centrándonos na Galiza, e deixando de lado a valoración sobre
o reforzamento do PSOE a nivel

galego e a progresiva descomposición do PP, é preciso analizarmos os resultados do nacionalismo, ligándoos coa campaña e discurso que o BNG sostivo
durante os meses anteriores as
eleccións.
Vemos con preocupación o
alonxamento lento mais imparábel de sectores que tradicionalmente apoiaron o BNG, particularmente da xuventude. A progresiva homologación canto a
imaxe e discurso do BNG coa
das forzas políticas plenamente
integradas no sistema provoca

este afastamento, que fixo pasar
en poucos anos ao BNG de primeira a terceira forza entre os
votantes máis novos.
Este descenso en sectores
xuvenís e urbanos foi compensado co aumento en zonas
rurais, especialmente agrarias, o
que pode ter relación directa con
certas medidas valentes e transformadoras que está a levar a
cabo a Consellaría de Medio
Rural. Así mesmo, en vilas
pequenas e medias, tanto nalgunhas nas que o BNG asume
tarefas de goberno como nas

Aumento medio anual dos salarios
2006 2007

que practica unha firme oposiorganismos do BNG xa desde o
ción, conseguiuse tamén chegar
primeiro momento en que foi
a novos votantes.
deseñado pola Executiva
Por outro lado,
Nacional. O MpB
ao noso ver é inexentende que o displicábel que en
A progresiva homolo- c u r s o s o s t i d o
lugares nos que o
polos dirixentes
gación coas forzas do
nacionalismo
BNG durante
políticas do sistema a campaña elecgobernou durante
varios anos, isto
provocou o aloxamen- toral non foi o esinon se traslade a
xido neste
to de sectores sociais momento históriun medre en apoio
que apoiaban ao BNG co, pois incidiuse
electoral nin da
base social naciof u n d a m e n t a lnalista, o cal debemente na necesiría dar lugar a unha reflexión e a
dade de ser “fortes en Madrid”
preguntarnos se se está a conemulando a política de CiU e
seguir realmente crear concienPNV en anos pasados, consiscia e base social nacionalista
tente en “presionar” o goberno
neses lugares.
de turno (ben do PP ben do
En canto ao enfoque da camPSOE) para lograr concesións en
paña nacionalista, este foi critisigue na páxina 3>>
cado por nós internamente nos
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xiles, levando a millóns de seres
ao borde da desesperación,
tamén poden ser a oportunidade de o Traballo organizar a
resistencia ao Capital, e construír unha alternativa de sociedade que remate coa explotación, a dependencia dos pobos
e garanta un futuro para a humanidade. Esa é a tarefa á que
están obrigadas todas as persoas que procuran a xustiza
social e a soberanía nacional.
Eis o reto histórico que a crise lle
coloca ao pobo traballador e
aos revolucionarios: avanzar
cara o horizonte do socialismo,
da liberdade.

Beneficios anuais das empresas do IBEX 35

de riqueza-beneficio crecente
dependentes, e ao final, repartirproducida polos asalariados e
se (a navalladas) os beneficios
non redistribuída en forma de
nese casino chamado a Bolsa.
salario) conduce
Como xa estamos
necesariamente á
a ver, ese modelo
as crises tamén chegou a un pontoCrise de sobrepoden ser a oportuni- límite. Cando se
produción (demasiadas cousas
dade de construír xoga coas cousas
non teñen quen
de comer, as conseunha alternativa de cuencias
as merque, e o
poden ser
sociedade que diferentes das precapital que as producíu se depreremate coa explota- vistas.
cia); e esa crise
crises, cando
ción e a dependencia seAsmanifestan
non ten máis
afecdos pobos tando a todo o sissaída que a destrución do “sotema de vida da
brante” (tanto do
poboación traballacapital sobrante como dos trabadora, cuestionando seguridalladores sobrantes) para logo inides relativas que xa eran ben fráciar un novo ciclo de expansión e
lucro maior. De aí resultaron a 1ª
Guerra Mundial coa masacre de
30
2 0 m i l l ó n s d e p e rsoas/traballadoras e o novo
reparto das colonias e a 2ª
Guerra Mundial que arrasou
Europa enteira e media Asia e
25
deixou máis de 55 millóns de mortos.
A principios dos anos 70
rebentou unha nova crise xeral
20
do sistema que aínda non foi
“resolta”. A existencia do bloque de países socialistas e a
forza dos movimentos anticolonialistas do Terceiro Mundo,
15
xunto coa necesidade de manter
o chamado “estado do benestar” (a sociedade consumista
que alonxe aos traballadores das
10
arelas revolucionarias), levaron
ao Capital a unha saída temporal,
un paliativo: o neoliberalismo. A
receita consistiu en privatizar
empresas, levar a produción
5
para sitios nos que o traballo vale
menos salario, irlle sacando
pouco a pouco dereitos e subsidios aos traballadores e traballa0
doras, roubar canto poden (ma2006 2007
terias primas,etc) nos países

Incremento porcentual

Saltaron as alarmas.
bulla aparece outra en formaPrimeiro rebentou a burbulla da
ción? Non será que os mesmos
especulación inmobiliaria. Esa
que hai 10 anos incharon o globo
que segundo os voceiros do sisinmobiliario e amasaron fortunas
tema, non existía ou ía ter un final
(ollo: para que alguén gañe nesa
tranquilo (“progresiva desaceleruleta, ten que haber moitos que
ración” dicíanlle). Xa vemos
perdan), agora están apostando
como foi de tranquila esa “aterranunha puxa sobre as materias prixe suave”: grandes bancos quemas e os alimentos, levando os
brados en Estados Unidos e o
prezos ate as nuves, e provocanReino Unido, milleiros de millóns
do con iso a condena a morte por
de euros xenerosamente aportafame de centos de millóns de perdos polo Banco Central Europeu
soas? Todos os dados confirman
para salvar (de momento) as bolque así é. E todo o diñeiro que os
sas, 3 millóns de familias norteagovernos aporten ao sistema
mericanas ficando sen vivenda
financeiro (disque para evitar
nos vindeiros meses. Unha desunha catástrofe económica) serfeita que nos amosa que rápido
virán na realidade para facilitarlle
os defensores do neoliberalismo
a esa minoría de supermillonarecorren ao Estado para sacarlle
rios aumentar máis e máis rápido
ao Capital as castañas do lume,
as súas fortunas, nunha expanaqueles que tan contrarios eran
sión infinita do lucro do Capital
ao “intervencionismo do Estado
que arrastra a humanidade e o
na economía”. Hipócritas!!!
planeta cara a barbarie e a extinSen darnos tempo para respición.
rar, xa aparece
Isto non é novo.
outra treboada no
Xa a revolucionaria
horizonte econóserá casualidade que a l e m á , R o s a
mico: a crise aliLuxemburgo enuncando o diñeiro dos
mentar. Non pasa
ciaba a principios
un día sen o anundo século XX que o
ricos fuxe dunha
cio dunha revolta
capitalismo aboburbulla aparece
en Haití porque o
caba a humanidaoutra en formación?
prezo do arroz (o
de traballadora a
prato único e escaunha simple alterso dos pobres) muln a t i v a : o u
tiplicouse por dous en 6 meses.
Socialismo ou Barbarie. Hai
Ou con mobilizacións obreiras en
agora 160 anos que Marx e
Exipto (bestialmente reprimidas
Engels sentaron (no Manifesto do
polos esbirros de Mubarak, por
Partido Comunista) os fundacerto) pedindo máis salarios para
mentos dunha análise científica
afrontar a suba dos prezos (e
do funcionamento do capitalisliberdade sindical para poder reimo e demonstraron, en outras
vindicar esas melloras). E así dun
obras, as leis internas que rixen
país a outro.
inexorabelmente a súa complexa
Non falemos da imparábel
mecánica. Simplificando moito,
ascención da cotización en bolsa
o marxismo estableceu (e a hisdos prezos do petróleo e derivatoria confirma esa conclusión)
dos.
que a explotación do Traballo
Será casualidade que cando o
polo Capital (isto é: a acumuladiñeiro dos ricos fuxe dunha burción en máns dos empresarios
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#ENTREVISTA

ANTOLÍN ALCÁNTARA, SINDICALISTA:
“O MODELO ALTERNATIVO DA CIG É O
SOCIALISMO COMO ÚNICO SISTEMA DE
XUSTIZA SOCIAL PARA A HUMANIDADE”
parte importante deste diñeiro sae
Como caracterizarías as polídos nosos salarios. Fai poucos
ticas neoliberais nas nosas
meses a multinacional americana
sociedades?
General Motors anunciou un desCoñecemos o neoliberalismo e
pedimento masivo de 14.000 traas consecuencias que induce. A
balladores nos próximos cinco
voracidade por apropiarse dos
anos. A noticia lonxe de inquietar
sectores públicos industriais e
ao mundo das bolsas, provocou
de servizos, as privatizacións e a
instantaneamente
redución dos sisteunha suba no valor
mas públicos de
das súas accións
protección social.
A sobreexplotación e
que representou
Todo convertido en
a precariedade
nun so día, unha
negocio e macrocidominan as relacións ganancia maior
fras financeiras e
que os beneficios
especulativas.
laborais, e o
netos da empresa
Nada distinto en
neoliberalismo
no último ano. Isto
Galiza a como se
podería explicar as
precisa que sexa así
reproduce a escala
bases dun modelo
planetaria, pero a
para transferir as
que privilexia o
nosa dependencia
rendas do traballo ao especulativo sobre
política déixanos
a economía real.
capital especulativo
ainda máis indefenUnha economía
sos, nun marco xesque nos países
tionado para os intecentrais do capitalismo reprodúreses do capital español e a súa
cese basicamente por un patrón
relación no ámbito de poder que
compulsivo de consumo na
representa a Unión Europea.
sociedade e polos cretos e hipoHoxe o capitalismo financeiro
tecas que se inducen para alimobiliza o 80% do diñeiro que cirmentalo, condenando ao resto
cula diariamente no mundo, menda humanidade a situacións de
tres o capital produtivo representa
pobreza extrema. Na actualidade
apenas o 20%. Na década dos cine a sombra desta crise estrutural
cuenta, após a II guerra mundial, a
no sistema, a resposta inmediata
proporción era exactamente a condo mesmo foi trasladar o seu printraria. A sobreexplotación da
cipal ámbito de negocio ao
clase traballadora e a precariedapetróleo e a alimentación, desade dominan as relacións laborais
tando unha inflación e un desano mundo do traballo, e o neolibebastecemento que depaupera as
ralismo precisa que sexa así para
economías da clase traballadora
transferir sen apenas conflito
e condena á fame a poboacións
unha importante parte das rendas
enteiras nos países mais pobres.
do traballo ao capital especulatiA definición correcta deste
vo. O simple feito de que as bolsas
modelo económico sería a de
necesiten rexistrar beneficios
acumulación por espoliación, no
cada día, representa unha proporque unha elite da sociedade apróción matemática de entrada de
piase dos recursos e riquezas
diñeiro, de liquidez constante para
que corresponderían ao resto da
que o sistema non se pare, e unha

ven da páxina 2>>
materia orzamentaria e de
infraestruturas.
Pensamos que, sendo lóxico
esixir un trato xusto por parte do
Estado mentres fagamos parte
del, o noso papel non debe ser
ese (contribuír á súa gobernabilidade sen cuestionar a súa estrutura e a súa hexemonía) senón

todo o contrario, traballar día a
día, e desde xa, pola súa ruptura.
Nun momento no que, con
todas as vacilacións existentes,
se está a dar socialmente nas restantes nacións sen estado da
península o debate sobre o
dereito a decidir, e mesmo se
anuncian consultas populares
para definir o marco xurídicopolítico que desexan os cidadáns deses pobos, non se
entende unha posición tan timorata por parte da dirección do
BNG, obsesionada cunh absurda “moderación”..
É evidente que a correlación de
forzas, canto a sentimento nacional, é mais desfavorábel que no
País Basco ou en Cataluña, mais
pensamos que debemos comezar a mudar esa realidade desde
xa, e a mellor maneira de facelo
non será en ningún caso tirar da
axenda e do discurso diario a
defensa dos dereitos que como
nación nos corresponden.

sociedade. Esta sería por tanto a
actual loita de clases, na que
todos os bens e servizos con
carácter universal; tanto as
empresas públicas, os sistemas
de protección pública ( saúde,
prestacións), os salarios, os
recursos alimentarios, enerxéticos e a propia natureza, son para
esta minoría valores mercantís e
de mercado. Toda esta acumulación para privilexio e disfrute das
súas particulares fortunas.
Como repercuten na nosa
terra estas políticas?
Na Galiza este modelo económico neoliberal tivo en todo este
tempo a contestación do sindicalismo nacionalista galego. Nestas
últimas décadas Galiza converAntolín Alcántara, secretario de Negociación Colectiva da CIG,
teuse nun enclave de mercado
intervindo nunha asemblea durante a folga do metal
para a Unión Europea, coa destrunacionalista ante a transcendenrentes ao sector,
ción e reconversión
cia do momento actual, anímacomo carpinterías
de sectores econoNeste intre podemos de madeira e alu- nos a reclamar a necesidade dun
micamente claves
ver
xa as debilidades minio, ferralla, modelo socioeconómico xusto e
na riqueza do país.
A desfeita do agro
deste modelo que electricidade e fon- sustentable, que obrigue a un
reparto solidario da riqueza, a
tanería, pedra,
e a conseguinte
inicia un período etc,
mesma riqueza que principalpoderá ter
dependencia alirecesivo e de posible consecuencias mente creamos a clase traballamentaria, a redudora, pero que no capitalismo
ción exponencial
crise estrutural. importantes sobre neoliberal
está sendo expropiada
o emprego, mendos sectores da
para inmenso beneficio dunha
tres na automoPesca e o peche de
minoría. O modelo alternativo da
ción o peche e descaladoiros as
CIG acordado en congreso, sería
localización de empresas é xa
nosas flotas, orientou as actividao socialismo; como único sisteunha ameaza real.
des asalariadas principalmente á
ma de xustiza social para a humaconstrución e ó sector do autonidade. Pero a nosa condición de
Temos alternativa?
móbil; o primeiro con enorme volacidadáns dun país dependente,
O nacionalismo ven reclamantilidade e o segundo condicionadebe facernos ver, que para caldo como non podería ser de
do á decisión das multinacionais
quera exercicio político necesitaoutra maneira, a soberanía das
estranxeiras. Agora neste intre
mos de maneira preliminar a nosa
decisións políticas; que chegado
podemos ver xa as debilidades
soberanía. Aqueles e aquelas
este intre son inda mais urxentes
deste modelo que acusa en prique non entendan isto, non
para enfrontar alternativas á maiomeira medida a iniciación dun
poden
descifrar a realidade
ría
social
e
nomeadamente
á
período recesivo e de posible
social dende o lado da clase traclase traballadora. A nosa preocrise estrutural. Na construción a
balladora nin satisfacer á mesma.
cupación dende o sindicalismo
inercia sobre as actividades inheInexplicabelmente pasamos,
sen saber ben como, de defender o dereito de Galiza a decidir a
defender só a súa necesidade de
decidir en Madrid, obxectivo condicionado ademais a que a aritmética fose xenerosa e Zapatero
precisase da axuda dos nosos
deputados para gobernar.
Mais alá do nominalismo, parécenos que o discurso do BNG foi
máis propio da defensa dunha
rexión (que aspira ao seu pedazo
da tarta española) e que dunha
nación con dereitos políticos que
lle son negados. Unha campaña
dese tipo podería ser, tristemente, asumida sen matices por forzas rexionalistas como CC ou o
P. Andalucista, pois non contiña
o máis mínimo atisbo de reivindicación nacional.
Por outro lado, desde o MpB
apostamos por recuperar a imaxe
(forxada con unha práctica coherente no seu momento) que o
BNG mantivera anos atrás como

a forza situada máis á esquerda
todo caso, a desmedida euforia
do arco parlamentar (algo non moi
desatada na direccion nacionacomplicado vendo as alternatilista é dificilmente explicábel,
vas). É obvio que este perfil xa non
pois non hai que esquecer que
existe con claridade, logo de que
os resultados que se mantiveron
o BNG se teña comprometido con
foron os do 2004, cando se percuestións impenderan 100.000
sábeis hai uns
votos dos 300.000
o papel do BNG non que se tiñan.
anos, caso do
debe
ser contribuír á
envío de tropas
O futuro debe
españolas ao
gobernabilidade do pasar, na nosa opiLíbano, o apoio a
nión, pola recupeEstado, senón traballar ración
uns orzamentos
do discurso
día a día, e desde xa, histórico do naciodo Estado claramente antisociais
pola súa ruptura nalismo, centrado
ou se abstivese
na defensa dos
incomprensibeldereitos nacionais
mente ou mesmo apoiase leis eduque poña de novo na axenda a
cativas centralizadoras e privaticuestión da Soberanía e que conzadoras, caso da LOE e da LOU,
verta as maiorías sociais en prorespectivamente.
tagonistas das súas políticas.
Finalmente, e volvendo aos
Esa será a mellor garantía para
resultados, pódese dicir que se
atraer non só novos votantes,
“salvaron os mobles”, toda vez
senón para o que é ainda mais
que os obxectivos marcados de
urxente, crear consciencia
partida eran moi inferiores aos
nacional e mobilizar de novo a
de outras convocatorias. En
base social nacionalista.
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B R E V E S

RECHEOS NA RÍA DE VIGO
A ameaza dos recheos paira de novo sobre a Ría de Vigo. A
Autoridade Portuaria retoma, da man do seu novo presidente, Jesús
Paz, este aterro de máis de 200.000 m2 que se produciría no xa
existente de Bouzas. Así, os movementos sociais teñen resaltado a
necesidade de trasladar as concesións non relacionadas directamente coa actividade mariña e pesqueira, tal como por outra parte
esixe a Lei de Costas permanentemente incumprida; e de reordenar
todo o espazo portuario, aínda sen o preceptivo Plano de Usos, que
necesariamente ha de aprobar a corporación municipal. Mentres
tanto, os empresarios portuarios respaldan esta nova agresión
ambiental á ría.
No campo partidario, a postura do BNG até o de agora ven sendo
coerente coa negativa a maiores recheos na ría, algo asinado entre o
BNG e o PSOE no pacto de goberno municipal, mais que o PSOE quer
obviar, xa que o presidente da Autoridade Portuaria foi nomeado por
este partido.

O ESTUDANTADO VIGUÉS SAE Á RÚA
POLO ENSINO EN GALEGO

B R E V E S

As aulas dos centros de ensino medio de Vigo ficaron baleiras o
pasado día 24 de abril, en resposta á convocatoria de folga por parte
do Foro da Mocidade de Vigo. Ademais, centos de estudantes
manifestáronse (no medio dun desmesurado dispositivo policial) até
a xunta para reclamaren da Consellaría o cumprimento efectivo da
lexislación que define o mínimo de materias que deben impartirse na
nosa lingua, como primeiro paso para a a plena galeguización do
ensino no noso país.
A pesar da aprobación do novo decreto 124/2007, que substitue o
anterior, a lei segue a incumprirse sistematicamente na maioría de
centros do país, permitindo que o ensino continúa inexorabelmente
a exercer o papel de principal axente españolizador entre a
mocidade.

A CIDADANÍA MOBILÍZASE CONTRA A
CONSOLIDACIÓN DE ENCE

B R E V E S

Unha populosa mobilización, convocada pola Asociación pola
Defensa da Ría (APDR) e apoiada por máis de 40 colectivos,
expresou en Pontevedra o rexeitamento social á autorización
ambiental integrada que a Xunta de Galiza baralla concederlle ás
dúas empresas contaminantes Ence e Elnosa. Segundo o movimento popular, as empresas incumpren varios requisitos legais
–superaron os prazos establecido, non teñen o informe urbanístico
favorábel do Concello e incumpren abondosa lexislación medioambiental- pero aínda así o conselleiro de Medio Ambiente estuda, máis
unha vez, actuar de avogado das empresas en vez de defender o
medio, o que suporía un novo paso nunha política ambiental
continuísta e subordinada á lóxica depredadora do neoliberalismo.
Os dous partidos do goberno asinaron no seu acordo a desaparición
do complexo poluínte da ría, posición que defende tamén o goberno
municipal, pero parece lonxe de acadarse polo momento.

DECRETO DE BACHARELATO:
MENOS GALIZA, MENOS PENSAMENTO,
HISTORIA E EDUCACIÓN FÍSICA, E MÁIS
ADOUTRINAMENTO RELIXIOSO

B R E V E S

A Consellaría de Educación preparou un novo borrador de Decreto de
Bacharelato ás cóstas da comunidade educativa. Redúcese o peso de
materias como a Filosofía, a Historia ou a Educación Física mentres
aumenta a da Relixión, que contaría cunha hora obrigatoria no
segundo curso, o que demostra ás claras onde fica a "laicidade" do
Estado e o progresismo dos responsables en política educativa. A
calidade e a adecuación do ensino á realidade galega retroceden con
esta nova reforma educativa, que non garante nin dúas
especialidades de bacharelato en cada centro e exclúe as
posibilidades de galeguización dos contidos. As mobilizacións do
profesorado reclaman que a Xunta abra un proceso de diálogo, e
tamén o BNG reclamou, mesmo por medios de moción municipais,
que se negociase a reforma, con especial fincapé na necesidade de
garantir optativas de oferta obrigatoria, como Historia da Galiza ou
Literatura Galega do Século XX.
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A POLÍTICA EXTERIOR DO PSOE:
XESTOS PARA O PÚBLICO,
INVASIÓNS CONTRA OS POBOS
Nin a monarquía, nin a política
económica, nin a política exterior
e de "defensa" puideron ser substraídas desde a reforma do franquismo do consenso construído
polos mass media e compartido,
en liñas xerais, por PP e PSOE,
amparados nunha lei electoral á
súa medida e un sistema político
baseado masivamente na prevaricación, nas achegas financieiras
clandestinas e na corrupción.
Non foron os cidadáns os que
tomaron as decisións políticas fundamentais, senón que se aplicou
a política de factos consumados,
que seguía fielmente o guión deseñado polo departamento de
Estado norteamericano.
Aínda así, é o PSOE -pola súa
habilidade para o disfraz- o partido máis útil para as aventuras guerreiristas do imperialismo euronorteamericano, cos seus propios conflitos de intereses, mais
aliados no fundamental. O escaso
custe que lle produce a mentira
continua pode parecer case sorprendente: propugnaran permanecer fóra da OTAN e remataron
por situar un dos antigos opositores na Secretaría Xeral da alianza.
O primeiro goberno de Zapatero
estivo precedido de numerosas
mobilizacións anti-guerra que
socavaron o final do aznarismo, e
foi unha política de xestos (ou quizais "dun" xesto nesta materia) a
que logrou desactivar o cuestionamento da política exterior do
Estado. Do mesmo xeito, o
nomeamento dunha muller para a
carteira de Defensa non convirte
en mellores as ocupacións de
Afganistán ou do Líbano do
mesmo xeito que non é mellor
invadir un país polo feito de que
nas tropas participen mulleres,
ainda que resume moi ben as
mudanzas simbólicas en curso.
Por riba do cambio nas formas
("o talante") a liña política internacional caracterízase pola defensa
dos intereses das empresas españolas, como demostrou simbolicamente a vergoñenta defensa do criminal de guerra Aznar, efectuada á
par polo monarca designado por
Franco e polo presidente do
goberno na cimeira iberoamericana, e polo apoio aos EEUU na "guerra contra o terrorismo". Un
momento puntual que resume
unha actitude constante, na que xa
existen consensos para atacar aos
gobernos de Cuba e Venezuela e
apoiar ao goberno neofascista de
Uribe en Colombia. En nome dos
ilexítimos intereses de Repsol,
Unión Fenosa, BBVA ou Santander
(auténticos Hernán Cortés do noso
tempo, embarcados nunha recolonización económica), non existen
diferencias entre os grandes partidos, para os que América Latina é
un mercado grande e libre.
Se o primeiro xesto foi a retirada
das tropas de Iraq, explotado ata
a saciedade, os seguintes foron
sempre para reforzar a colabora-

ción na ofensiva armada impulsada polo imperialismo norteamericano: o Estado Español reforzou
os soldados en Afganistán, xestionou a base de Herat, enviou soldados a Haití para apoiar o golpe
de Estado contra Aristide e ao
Líbano para unha misión na que
se protexe ao agresor e se controla a resistencia dos oprimidos.
Por outra banda, o executivo
aínda colabora cos EEUU en Irak
por medio da formación de policías, militares e dirixentes para o
goberno títere, e por medio dos
seus servizos secretos.
O papel imperialista do Estado
non se reduce ás intervencións
militares directas. Non é só que o
Estado seguise a ignorar os dereitos do pobo saharaui, senón que
asinou un macrocontrato con
Marrocos, que supera os 200
millóns de euros, para proporcionarlle milleiros de vehículos militares. O PSOE tamén consentiu
máis "voos da CIA" (usados para
trasladar a Guantánamo presos
detidos en todo o mundo fora de
toda legalidade) que durante o
goberno de Aznar, e apoiou
incondicionalmente o estado
terrorista de Israel. En África, os
acordos asinados polo goberno
con distintos Estados asocian a
cooperación económico-militar á
contención da inmigración, dos
saqueados polo imperialismo, e
non ao progreso dos países empobrecidos baixo o capitalismo e as
relacións internacionais de poder.
A política exterior básease, onte
coma hoxe, na forza das armas.
Estamos a asistir –mudos- a un
verdadeiro proceso do rearme do
Estado Español, que segue a liña
marcada pola OTAN, que se produce ademais con auténtico
carácter ofensivo, ante a ausencia de ameazas militares críbeis.
O orzamento de defensa tivo con
este goberno o aumento máis
grande en 20 anos, co fin de
mellorar a capacidade ofensiva, e
non defensiva, das forzas armadas, ao atinxir a modernización
de equipos e infraestructuras, e a
creación de forzas militares de
despregamento rápido.
Ademais, foi o goberno de
Zapatero o que, nos comezos
dunha nova crise económica,
aumentou nun 18,6% o salario

a nova ministra de defensa pasando revista
ás tropas de ocupación en Afganistán

dos militares, medida que pasou
tamén inadvertida, mentres se
pide contención salarial para as
persoas traballadoras. Ao tempo,
o Exército promociónase entre a
mocidade –en centros de ensino
e en feiras de emprego, como se
ensinasen algo ou constituíse un
"emprego"- case como unha organización de axuda humanitaria,
ocultando o seu papel en conflictos bélicos e a súa funcionalidade
a respecto de intereses económicos, sen informar ademais das
consecuencias de ingresar nas
forzas armadas.
España non só se prepara para
intervir alí onde estexan os seus
intereses e os dos seus socios,
senón que se convertiu xa nunha
das principais potencias exportadoras de armamento -éxito económico no que frecuentemente
non se repara- incluíndo bombas
de racimo. Este armamento é vendido a moitos daqueles países
que despois se tenta "rescatar"
con misións humanitarias.
Por último, un dos máis mediáticos termos acuñados, a "alianza
de civilizacións", aínda enmascarada como unha proposta progresista, parte dunha postura hixienista, que nos convence de que o
problema dos conflictos reside
nas friccións entre "civilizacións"
na que non interveñen as causas
políticas e económicas, e aínda
pretende que os oprimidos polo
saqueo, a invasión ou a ocupación poderán aceptalo de mellor
grado cando llo expliquemos cun
novo talante.
O nacionalismo non pode optar
polo silencio nin mirar para outro
lado, senón implicarse na denuncia activa e a mobilización, sen
ceder ao refluxo anunciado dos
movimentos populares e a inconsistencia da anterior vaga mobilizadora anti-guerra. O BNG, que
ten mantido posturas dignas en
solitario nalgunha destas materias -como na ocupación de Haití
e Afganistán, non así no silencio
ante os orzamentos militaresdebería tamén esforzarse por
reforzar o seu perfil antiimperialista, en defensa dos
pobos e da humanidade.
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Cuntis, terra que se gaba de ter
unhas augas minerais das mellores da Galiza, por non dicir da
Europa, non posúe o que ten.
Quero dicir con iso que é moi
curioso que as súas fontes mineromedicinais que gorgolexan por
cada recuncho da súa vila, en
zonas públicas e en fincas privadas, estean todas nas mans
dunha empresa alí asentada que
as explota e se lucra delas. Iso si,
dada de alta tal entidade colonialista –ou sexa con domicilio
fiscal– na capital do estado. Eu
pregúntome por que a auga
pode ter un dono exclusivo, e o
que é máis sangrante, como burgas como as que nacen en zonas
públicas da vila do Baño (Cuntis)
poidan ser privadas.
O 19 de abril deste ano, como
quen di hai uns días, operarios
da citada empresa (de cuxo
nome non me quero nin lembrar)
realizaron obras (ou inspeccións)
na arqueta dunha desas fontes
de auga quente. Mais, fixesen o
que fixer, alarmaron, loxicamente, á veciñanza, ao pobo consciente e non submiso, ao pobo
que leva no seu subconsciente a
idea socialista sen crer no actual
socialismo.
Cidadáns responsábeis dirixíronse, ao luns seguinte (día 21), á
Casa do Concello e alí protestaron, e perante o clamor popular,
os edís chamaron a un técnico
da consellaría de industria (ollo:
da de industria) para que nos
dese unha explicación do que alí
estaba a acontecer. Parece ser
que tal empresa vía que a auga
desa burga (chamada Lume de
Deus), ía pouco a pouco dimi-

A REPRESIÓN FAISE NORMA

Burga da Praza de Galiza de Cuntis

nuíndo o seu caudal, que xa non
botaba o que botaba por culpa
a súa identidade, e no momento
dunha gretas, e que a preocupaen que un innomeábel alcalde
da entidade tiña que salvagardar
socialista lle recoñeceu a propieos seus recursos privados que
dade aos “feudais”, un torpedo
afloran nunha praza (pública!!) e
colide na liña de flotación da conda que só se benefician durante
ciencia popular. Por iso o pobo
a época estival. E
revelouse, e vólvesuxire, o técnico,
se a revelar cando
estamos a falar de
que sería axeitado
pouco a pouco se
poñerlle unha billa
recursos naturais que nos vai roubando
(para el “grifo”) a
unha pinguiña
foron privatizados, e
ese manancial.
máis de auga, de
dos que sempre se
Onde ficou o dito
identidade, de
“auga que non has
recursos que debeserviu o pobo
b e b e r, d é i x a a
ran ser de todos,
cuntiense
correr”.
por moito que
O técnico da conunha Lei de Augas
sellaría (nun casteMinerais, obsoleta
lán correctísimo, por certo) prie centralista, poida dicir que as
meiramente cuestionouse por
fontes termais tamén poden ser
que a xente deste pobo lle ten
privadas.
tanta rabia á citada empresa. E
E, por certo, canto tributa en
eu supoño que por nada, polo
Cuntis tal empresa?, e na
simple feito de lle protestar ao
Galiza? Non tributa ren. E onde
máis grande, coma se fose un
ten o domicilio fiscal a innomeácadeliño palleiro que lle berra a
bel? Na Capital, único lugar para
un “San Bernaldo con pedigrí”.
onde debe ir “el capital” líquido.
Pois non señor, estamos a falar
E logo pregúntase o que fala no
de recursos naturais que foron
castizo idioma:
privatizados, e dos que sempre
–Por que lle ten rabia a xente
se serviu o pobo cuntiense, un
de Cuntis a esa empresa?
pobo que pode parecer que non
–Por nada, meu rei (sic), por
son moitas as cousas as que lle
nada. E por certo, iso non é
importa, mais non é así, a auga é
rabia, chámase Xustiza.

Finalmente, sete dos participantes na concentración solidaria cos
detidos na manifestación de Causa Galiza o 6 de decembro foron
condenados a pagaren 630€de multa. No insólito xuizo, incialmente
por “agresión” pero que mudou de motivo sobre a marcha, usouse
como argumento inculpatorio a “opinión que sobre os axentes das
forzas de seguridade teñen os imputados”. É dicir, que opinar que a
policía asume funcións represivas no noso país é un indicio delictivo.
Temos que lembrar que, tamén na cidade de Vigo, máis de 20 mozas
e mozos enfróntanse a multas que en total suman arredor dos
20.000€ pola concentración contra o acto galegófobo de “Galicia
Bilingüe”.

MOVEMENTOS VECIÑAIS E
POPULARES DEFENDEN O TREN DE
PROXIMIDADE
Diversos movimentos veciñais e populares apostan pola promoción
do tren como medio de transporte seguro e ecolóxico que vertebre o
territorio, mentres os distintos gobernos desbaldan os fondos
públicos na Alta Velocidade, de escasa rendabilidade social,
reservada para as elites e os poderosos intereses económicos, e
causante de grandes impactos ambientais. Así, veciños de Portas
criticaron a supresión da parada da súa localidade, motivada pola
chegada do TAV, e aseguraron que a cidadanía nunca fora informada
das consecuencias deste modelo de transporte. En Cambre, os
veciños mobilizáronse en varias ocasións porque o trazado do TAV
arrasaría coa fraga de Cecebre, á vez que tamén suporá a abolición
da actual rede ferroviaria e imposibilitará a criazón dun servizo de
cercanías para a área metropolitana da Coruña. En Cerdedo, os
veciños teñen denunciado os danos que o TAV causa ao patrimonio
natural e paisaxístico (na Serra do Candán, Serra do Cando e no
Lérez), ao rico patrimonio arquitectónico e etnográfico da zona, e aos
afectados directamente, xa que o prezo de expropiación é ridículo. Os
colectivos ecoloxistas defenden un outro modelo de transporte, que
aposte pola proximidade e non pola mobilidade, que limite o impacto
do automóbil particular e que modernice a rede ferroviaria galega
–unha das máis deficientes do continente- para reducir a contaminación, gasto enerxético e contaminación, para inserir o tren nun
desenvolvemento sustentábel. Por último, unha plataforma
recentemente constituída a nível galego defende a permanencia do
Tren Rexional "dado que, ata a data, non teñen previsto outra cousa
que o AVE" e xa estuda a convocatoria de mobilizacións.

B R E V E S

Con este artigo comezamos no
noso voceiro unha serie que
baixo o nome xenérico de
“voces contra a desfeita”
recollerá, contados en primeira
persoa polo seus protagonistas,
diferentes conflitos locais en
defensa do territorio e dos
nosos recursos naturais fronte
as ameazas do capital e a
frecuente complicidade das
administracións.

A loita por impedir o proxecto especulativo na antiga fábrica de Massó,
na zona do Salgueirón, Cangas; en terreos de uso industrial, segue
adiante."Marina Atlántica" é a empresa que dirixe o proxecto, apoiada
por Caixanova, parte del en terreos da Autoridade Portuaria. Os últimos
pasos dados pola adxudicataria das obras, Puentes y Calzadas, foron
tentar levar maquinaria para o inicio das obras, unha vez aprobada a
acta de replanteo, trámite que marca o comezo das obras, correndo os
prazos desde ese momento.
O Foro Social de Cangas segue mantendo unha vixilancia continuada
da zona, impedindo o acceso a esta obra mentres non se defina nun
novo Plano Xeral de Ordenación Municipal cal será o destino da
parcela. Ademais nen sequer está aprobado o preceptivo Plano de
Usos Portuarios, polo que será agora o momento de definir un novo
proxecto que conte coa participación e aprobación veciñal, que
reclama a calificación de zona verde para o Salgueirón.

B R E V E S

por Héitor Picallo (Cuntis)

B R E V E S

CONTINUA A LOITA
DE MASSÓ EN CANGAS

#VOCES CONTRA A DESFEITA

CUNTIS: OS SEN AUGA
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ASEMBLEA NACIONAL DE ISCA!
A organización xuvenil ISCA celebrou a finais do pasado mes de marzo en Compostela a súa segunda Asemblea Nacional.
Nela, decidiu reactivar o seu funcionamento organizativo e o seu traballo, tanto no interior dos movementos sociais e políticos nos
que participa como de cara ao conxunto da mocidade galega, e nesa liña xa se están a planificar diversas actividades, propostas e
campañas para os próximos meses.
Ademais, entre outros temas (como foron o papel a xogar en Galiza Nova e no movemento estudantil ou a autoorganización da
mocidade traballadora) debateu e definiu a relación que terá coa nosa organización política, o Movemento pola Base. Así, ambas as
organizacións forman parte do mesmo movemento político revolucionario, socialista e independentista, e recoñécense mutuamente
como referentes nos seus respectivos ámbitos.
É unha boa nova que o espazo político que estamos a construír se consolide e medre, tamén por medio da autoorganización da
mocidade rebelde e combativa.

ndo
organizaade
a mocid
rebelde
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#INTERNACIONAL

BOLIVIA NO ALVO DA
CONTRARREVOLUCIÓN

AS INDEPENDENCIAS
DO IMPERIALISMO
>>ven da portada

Un dos países máis pobres (e
máis ricos) de América Latina está
a ser o alvo da contra-ofensiva
reaccionaria dirixida desde o centro do poder imperialista, os
Estados Unidos.
Non pasa un día sen que os
medios de comunicación nos abrumen coa tráxica situación dos
pobres latifundiarios e clases
medias de Santa Cruz obxecto
das persecucións racistas do
indio Evo Morales que lles nega o
dereito a fundar unha nova república separando de Bolivia os territorios máis ricos en gas e petróleo
e outras materias primas.
A chamada autonomía proclamada polas elites da oligarquía do
Oriente boliviano (a chamada
Media-Lúa), non é outra cousa
que a plasmación do proxecto
imperialista de apropiación directa
dos recursos naturais dos países
dependentes cando estes se
revoltan contra a opresión e a
inxustiza multi-secular.
O primeiro paso do proxecto
contra-revolucionario en América
Latina, para confrontar o ascenso
emancipador da chamada revolución bolivariana, consiste en fracturar os Estados rebeldes, amputándolles as súas rexións máis
ricas en recursos (o estado Zulia
en Venezuela, Guaiaquil en
Ecuador, e as provincias orientais
en Bolivia, con Santa Cruz como
punta de lanza). Se cadra, mañá
podería ser a Patagonia de
Arxentina, a Amazonia do Brasil
ou a triple fronteira do Paraguai.
Proxectos de protectorados neocoloniais, dirixidos por ricos, ao
servizo aínda máis ricos: as grandes compañías transnaconais
capitalistas.

O esquema xa fora usado a principios do século XX cando
Colombia non quixo ceder a soberanía do territorio sobre o cal sería
construído o canal entre o
Atlántico e o Pacífico. Así os
Estados Unidos, crearon Panamá.
Por unha módica suma.
Non por casualidade, o novo
embaixador de Estados Unidos en
Bolivia era recén chegado de
Kösovo, onde o lexítimo dereito de
autodeterminación da maioría
albanesa foi desviadosecuestrado para constituír o primeiro Estado made in OTAN de
Europa, gobernado por unha
mafia de proxenetas e narcotraficantes.
Estados Unidos elixe ben os
seus embaixadores. E non ha ser
gratuita a “axuda” (soborno, sería
o termo apropiado) de diferentes
axencias governamentais ianquis
(por máis de 120 millóns de dólares van) a diversas institucións e
organizacións “cívicas” reivindicadoras dunha suposta “nación
camba” que mentres dirixiu
Bolivia ignorando e sometendo ás
maiorías pobres, nen se lembrou
de ser nación de nada, e agora descóbrese unha identidade independentista (con capital en Miami e
Wall Street).
Os e as patriotas da Galiza, habemos estar ao lado dos pobos e
dos traballadores de Bolivia, máis
agora cando a súa nova
Constitución recoñece os pobos
orixinarios como nacións, establece a proibición do latifundio e do
mal uso da terra, e a proibición da
privatización dos recursos naturais. Sempre co pobo traballador
de Bolivia. Nunca coas oligarquías
mercenarias.

Non nos pode enganar o vocabulario dos amos do mundo. Os
Estados Unidos bombardearon,
invadiron e ocuparon Afganistán,
en nome da xustiza e da liberdade
e arrasaron Iraq en nome dos dereitos humanos e ata da liberdade
dos kurdos do sul, veciños dos
que son masacrados polos turcos
no norte. Tamén os estados imperialistas incitaron en numerosas
ocasión a unha poboación a crear
un novo Estado para apoderarse
dos seus recursos, como Texas en
1835 –onde finalmente Estados
Unidos apoderouse da metade de
México-, ou Panamá. Noutros
casos, teñen mesmo creado un
Estado artificial, como ese monstro militar chamado Israel, para
controlar unha zona do mundo;
hoxe, a táctica segue vixente na
campaña desatada contra a China
en nome do Tibete. Os exemplos
non collerían neste voceiro: os
poderosos nunca nos van regalar
nin a xustiza, nin a liberdade, nin
dereitos humanos, nin civilización... nin autodeterminación.
Kosovo representa xa non un
exemplo do neo-imperialismo,
senón un retorno ás formas clásicas do peor colonialismo: bombardear un estado soberano, ocupar unha parte del e instalar un protectorado dirixido directamente
desde a metrópole ata que se
pode instalar un goberno títere.
Tras unha campaña de propaganda mediática, o Pentágono iniciou
unha "intervención humanitaria"
na que lanzou 35.000 bombas,
incluído uranio empobrecido, destruíndo máis de 480 escolas, 33
hospitais, industrias, infraestruturas de transporte, centrais eléctricas e ata a embaixada chinesa.
Os anos de protectorado representaron non só a violación sistemática dos dereitos humanos da
minoría serbia –en Pristina vivían
40.000 mil antes da invasión, e
hoxe fican 200- senón a consolidación dun capitalismo mafioso
que comercia con heroína e armas
mentres a rexión sofre unha pau-

perización social e económica. A
presenza militar foi determinante,
coa construcción de
Camp
Bondsteel, a
maior base militar
estadounidense
creada desde a
guerra do
Vietnam, localizada ao carón de
estratéxicos oleodutos en construción, xa deseñada desde antes
dos bombardeamentos.
Non seremos
nós precisamente os que velemos pola inamobilidade das fronteiras dos estados
ou pola vixencia eterna de imposicións legais como a Constitución
que nos nega, que non poden actuar como corsé ante as aspiracións
dos pobos que aspiran a exercer a
súa autodeterminación, mais si
sinalaremos que os que frecuentemente apelan a esta precaria
legalidade internacional demostraron ás claras a súa utilización
instrumental segundo conveña.
En efecto, o recoñecemento
internacional confirmou de novo
que o imperialismo non ten problema en saltar todos os tratados
e acordos que asinou anteriormente, e impor os seus designios
pola forza e a violencia: viola non
só a Acta fundacional das NNUU
senón a resolución do Consello de
Seguranza, acatada polos dirixentes da Iugoslavia tras 78 días de
bombardeamento, que estipulaba
a garantia da soberanía e integridade territorial da Serbia. Sen autoridade legal, outorgaron carácter
de estado independente a parte
dun estado que non é membro da
UE nin da OTAN. A defensa da "excepcionalidade” esgrimida para
contentar os problemas internos
doutros Estados (como o español)
non debe tampouco convencernos: os casos únicos sucederanse
en cada ocasión en que sexan
necesarios.
Dificilmente se pode afirmar que
os cidadáns de Kosovo poderán
decidir os seus asuntos, isto é,

exercer a autodeterminación, e
non só porque non pense ocupar
un asento na ONU. Unha análise
das institucións creadas permite
concluír que o Kosovo nin sequera
lle foi entregado algo digno de ser
chamado independencia; o territorio que di presidir Thaci será
gobernado por un virrei, un alto
representante designado polos

bandeiras dos EUA e
da UE nas celebracións
pola “independencia” en Pristina

Estados Unidos, UE e OTAN. O
Representante Civil Internacional
poderá adoptar medidas correctivas para remediar "calquera
acción que as autoridades de
Kosovo emprendan", o que comprende anular leis, expulsar a funcionarios e nomear cargos de
todo tipo. A Misión Política de
Defensa e Seguridade Europea
poderá intervir nos delitos e revocar as decisións adoptadas polas
autoridades locais. Por último, a
presenza militar internacional da
OTAN ten plena responsabilidade
no desenvolvemento das forzas
de seguridade. En resumo, non
poden decidir sobre os seus
impostos, seguridade, política
exterior, aduanas ou aplicación da
lei.
A pesar do cinismo habitual,
non sorprende que EEUU marque a súa propia axenda, invada
países e asasine cando o necesite, nin que a CIA conspire contra movementos progresistas de
todo o mundo. En todo caso, as
"independencias" do imperialismo e a instrumentalización do
dereito de autodeterminación
polo capital só demostran, de
novo, o deber de resistir á guerra mediática e informármonos
por fontes alternativas, mentres
constatamos que liberación
nacional e loita de esquerdas
virán sempre de mans dadas,
como dúas caras da mesma
revolución, sempre contra os
poderosos; nada bo se pode
agardar das súas decisións.

Ninguén agardaba ese
resultado o pasado 10 de abril,
agás os comunistas nepaleses,
que viñan anunciando que cando
houbese elecións, eles as
gañarían. E así foi.
Conscientes da crise do rexime
da única monarquía hindú, os
militantes do PC (maoísta)
iniciaron en 1996 a guerra
revolucionaria neste país de case
30 millóns de habitantes, cun
programa democrático ben
definido que lles foi gañando a
simpatía e o apoio das clases
populares e sectores oprimidos
da sociedade nepalesa: os máis
pobres (a casta dos Intocábeis:
os dalit), as mulleres, e as

nacionalidades.
O programa para a revolución
democrática: abolición da
monarquía e proclamación da
República Democrática Federal
(recoñecemento das nacionalidades e do dereito de autodeterminación), reforma agraria, dereito á
educación e á saúde, fin da
tutelaxe máis ou menos encoberta que exerce a India como
potencia rexional. Ao cabo de 10
anos de guerrilla, amplas zonas
do país eran “zonas liberadas”
nas que a terra foi entragada aos
labregos, nas quese realizaron
campañas de alfabetización e de
saúde, e nsa que se instituíu un
Estado paralelo de democracia

directa, defendido por un Exército
Popular.
A combinación de grandes
mobilizacións de masas, accións
militares e negociación política
coas dúas principais forzas
electorais do rexime, a saber, o
Congreso Nepalés, e o Partido
Comunista Nepalés – Unidade
Marxista Leninista, levaron a
estas elecións para unha
Asemblea Constituínte, nas que o
partido maoísta ten o 37 % das
actas (a UML por súa parte suma
17 %). Hai pois unha clara maioría
de esquerda, suficiente para
encamiñar o país cara a
República, nun proceso que os
comunistas encaran como un

200.000 persoas asistindo
a un mitin maoísta en Katmandú

NEPAL: A REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NO HIMALAIA

paso no camiño dunha construción socialista. Haberá que estar
atentos ás repercusións tamén
que este proceso poda ter no
desenvolvemento do movemento
dos maoístas na India (a guerrilla
maoísta hindú dos chamados

naxalitas ven desenvolvendo un
exército popular de máis de
15.000 combatentes nunha área
de grande pobreza desde o norte
ao sul do subcontinente indio, co
mesmo programa de transformación social que o dos nepaleses).
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#LINGUA

LINGUA, GOBERNO E SOCIEDADE GALEGA HOXE
Ás portas dun novo 17 de Maio, a situación do galego volve ao foco, e
desde o MpB viamos a necesidade de reflexionar sobre o novo e o
vello que hai hoxe na cuestión da lingua no noso País: que mudou e
que permaneceu? Que significan os recentes ataques ao idioma?
Desde aquí o noso contributo ao debate, a crítica e a reflexión: porque
para acertarmos, debemos interrogarnos.
A filosofía (e praxe) da SXPL
do novo goberno
O acordo de goberno asinado
entre os grupos políticos do BNG
e PSOE recollía medidas sobre
lingua baseadas moitas delas no
“Plan xeral de normalización da
lingua galega” (PXNLG) aprobado por unanimidade polo
Parlamento galego, nos estreitos
limites permitidos pola LNL, lei
historicamente cualificada de
insuficiente, desiderativa e
pouco prescritiva polo nacionalismo galego.(1)
A designación de Marisol López
como Secretaria Xeral de Política
Lingüística; dependente directamente de Presidencia, non auguraba nada bo. Ademais, apesar da
creación dunha comisión de
seguimento paritaria PSOE-BNG
desta S.X.P.L., esta non se ten
efectivizado. O discurso que sustenta as accións deste departamento continúa lamentabelmente
na liña do “bilingüismo harmónico” e a negación da existencia
dun conflito lingüístico. Conflito
que se quer conceptuar como a
criazón artificial dun confronto
(mesmo violento) de falantes que
até hoxe viven harmoniosamente;
e non como o que é, o proceso
verificábel de substitución lingüística acelerada do galego polo
español, que transcorre así sen
maiores “incidencias” nin “resistencias”. Múltiplas declaracións
tanto de Marisol López, como do
Presidente da Xunta, así o confirman (2); tendo permeado este discurso antinormalizador e españolista mesmo en destacados membros do BNG (3).
Asi, non é de estrañar que as
accións desenvolvidas polo
departamento sigan as mesmas
liñas que os anos anteriores: campañas pretensamente modernas
que parecen querer transferir a
responsabilidade sobre a pervivencia do galego a decisións individuais, sen atacar as causas
estruturais do descenso de galego-falantes, concursos estrambóticos para redixírense “epitafios en galego”, etc.
Un dos campos onde se debería verificar o cambio é no referido ás millonarias subvencións
aos medios de comunicación

polo uso do galego, especialmente a prensa escrita, que ano
após ano se seguían concedendo apesar do uso residual (limitado a maior parte das veces a
usos culturais ou folclorizantes) e
mesmo descendente do mesmo.
Pois ben, esas subvencións
seguen a concederse igualmente, como podemos comprobar
nas subvencións concedidas
este ano só no primeiro cadrimestre a editoras de diarios
como ABC (40.000 €), El Correo
Gallego (104.618 €) , Faro de Vigo
(150.00 €) , El Progreso de Lugo
(58.208 €), La Voz de Galicia
(150.000 €)... até sumaren cantidades que nun ano poderían chegar aos 2 millóns de euros.

(mesmo temporaria) deste modelo argumentouse para atraer o PP
ao consenso. Mais este consenso pouco despois veuse roto, ataO galego no goberno. O novo
cando furibundamente o PP o
decreto no ensino
novo decreto, e facendo que un
Mais a PL non é algo restrinxidecreto de mínimos semellase
do ao departamento que leva tal
de máximos, o que
nome no gobernon debe facer conno, se non que
fundir ao nacionalisafecta a todo el
o discurso deste
mo o táctico (apoio a
en conxunto.
departamento
este decreto nestas
Podemos, pois
continúa na liña do
circunstancias) co
repasar algunhas
estratéxico.
delas, comezan"bilingüismo
Máis aínda, este
do pola que mais
harmónico" e a
decreto estase a ver
se ten discutido:
negación do conflito
sistematicamente
o novo decreto
incumprido, algo
sobre o uso do
lingüístico
que denuncian as
galego no ensiorganizacións
no. O decreto
sociais, e que repite o xa aconte124/2007 (publicado pois 2 anos
cido co anterior decreto: isto
despois de acceder o goberno e
recórdanos a necesidade da prenon de maneira “inmediata”
sión social na rúa para efectivizar
como esixía o pacto de goberno)
algo que pode ficar só no papel.
fixa unha porcentaxe mínima de
E se a SXPL subvenciona a
uso do galego como lingua vehimedios em español, tamén as
cular do 50% (despois de baracontradicións agroman nalgúns
llar porcentaxes maiores nos
sectores do nacionalismo: se o
borradores que non chegaron a
deputado Bieito Lobeira reclafrutificar). O decreto supón un
maba “nen un patacón mais aos
avanzo cuantitativo respecto o
medios en español” (4), a
anterior, que fixaba esa porcenConsellaría de Industria dirixida
taxe nun 33%, mais non supón
polo nacionalista Fernando
un cambio de modelo.
Blanco financiaba estes xornais:
Podemos entón valoralo desde
no D.O.G. do 28 de Febreiro de
o nacionalismo como un paso
2007 aparecen publicados conpositivo, mais só no caso de ser
venios de colaboración con disunha estación transitoria e de
tintos medios de comunicación
real efectivación cara un ensino
dos meses de setembro a
integramente en galego, reivindidecembro do 2006: Faro de Vigo,
cación basilar e histórica. Así,
75.000 €; ABC, 30.000 €; Grupo
este modelo de porcentaxes ten
La Región, 65.000 €; El Progreso
sido mesmo implantado en
de Lugo, 65.000 €; La Voz de
Balears polo PP; e a asunción

MEDIDAS NO ACORDO DE GOBERNO
>>Dos 5 eixos do goberno, un era “O avance na normalización da nosa lingua e máis a protección e
revalorización da nosa cultura e do noso patrimonio, elementos básicos da nosa identidade como
pobo.”
>>Desenvolverase o plan xeral de normalización lingüística aprobado polo Parlamento en 2004, con
dotación orzamentaria, programación e avaliación anual.
>>“Igualmente, comprométese activamente coa efectiva e inmediata aplicación das medidas de
galeguización do ensino recollidas no Plan de Normalización Lingüística aprobado unanimente polo
Parlamento galego en setembro de 2004.”

Mobilización en Vigo pola galeguización do ensino

Galicia, 90.000€... e así por diante até sumar un total de case
medio millón de euros nun só cuadrimestre.

zas políticas que direccionan os
procesos económicos e sociais,
obviando que a suposta escolla
de lingua no ensino (tal como na
sociedade en xeral) non é un
dereito individual se non unha
As plataformas polo extermidecisión colectiva que se exerce
nio
através da conformación de
Á calor da ofensiva da extrema
modelos lingüísticos na esfera
dereita española do PP contra o
política. Como exemplo de todo
catalán, teñen nacido en Galiza
isto podemos ver como as distinplataformas españolistas como
tas políticas lingüísticas no
“Galicia Bilingüe”. Se analizamos
Quebeque influíron na recuperaa súa actuación, vemos claración do francés, minorizado até
mente que son só plataformas
os anos 60 e que hoxe se enconcontra o galego: actúan só cando
tra nunha moito mellor situación
se pretende avanzar timidamendebido á nova lexislación.
te en novos espazos para o galeAsí pois, desde
go, mais nada din
o MpB vemos a
sobre a inexistencia
do galego em
desmontar os mitos n e c e s i d a d e
dunha mudanza
medios de comunisobre a "imposición real na política lincación, xustiza, etc.
ou en claros casos
do galego" requer güística tanto no
de discriminación
dar a batalla á sua ámbito institucional do goberno,
laboral contra os
filosofía de fondo poñendo todo o
galegofalantes.
potencial exisMais para destente nas distinmontar os mitos
tas Administracións ao servizo
sobre a “imposición do galego”
do maior uso e visibilidade da lindestes grupos, temos que dar a
gua, vinculando sempre as axubatalla contra a filosofía sobre a
das ao uso do galego; como na
que se asentan: o liberalismo linrúa, na presión social e no desengüístico, é dicir, un darwinismo
mascaramento dos inimigos da
social mal entendido, que xustifilingua, reclamando a efectivizaca a extinción de linguas en base
ción os dereitos que xa se recoa un pretendido “mercado libre
ñecen. Porque aínda que sabelingüístico” onde os febles desamos que o monolingüismo social
parecen, tal como o suposto laisque defendemos dificilmente
sez-faire económico do capital
será posíbel sen unha Galiza
condena as maiorías á pobreza
soberana, hoxe podemos comeou á falta de medicinas. Así
zar a construíla.
esquecen voluntariamente as for(1) “Cómpre sinalar que, se ben a Lei 3/1983, de Normalización Lingüística, foi a primeira
lei-marco que tiña por obxecto a regulación dos dereitos lingüísticos dos cidadáns e cidadás
da Galiza, a escasa prescritividade e a falta de temporalización nos obxectivos declarados
comprometeron seriamente a efectividade do seu cumprimento e a virtualidade da súa
aplicación (...) Non existen mandatos obxectivos, cuantificados, casuísticos, que obriguen ó
cumprimento dun mandato concreto ó poder executivo galego, polo que á discrecionalidade
temporal engádeselle a discrecionalidade material.”
Tirado da Proposición de Lei de reforma da LNL apresentada pola deputada Mª Pilar Garcia
Negro no Parlamento galego, 11 de setembro de 2003.
(2) A modo de exemplo recente, o 8 de Abril de 2008, na inauguración das xornadas
'Novas ferramentas TIC en galego: mellora da produtividade' o presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, afirmou que "non hai conflicto lingüístico e tampouco o vai haber no futuro".
(3) "El PP quiere romper ese consenso (sobre o Plano de Normalización Lingüística) y lo
hace con una irresponsabilidad manifiesta, colocándose en posiciones extremistas de
búsqueda de conflicto allí donde no lo hay", declaracións de Francisco Jorquera recollidas no
xornal madrileño “El País”, en 22 de xaneiro de 2008.
(4) http://www.vieiros.com/nova/61820/nin-un-patacon-mais-para-os-xornais-que-ninrespectan-nin-fomentan-o-galego em 26 de Outubro de 2007
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A P R E N D E R S E M P R E !
L I B R O S E W E B S R E C O M E N D A D A S

Fidel Castro. A miña vida. Conversas con Ignacio Ramonet (Tradución de Xosé María García Crego. Edicións Xerais. 2008) // Os recentes cambios políticos en Cuba supoñen unha excelente excusa para
explorar a intensa biografía deste revolucionario, que tivo unha intervención crucial no proceso que cambiou a historia de América Latina no século XX, a Revolución Cubana. Vén de traducirse á nosa lingua o
resultado das numerosas entrevistas que mantivo durante tres anos co xornalista galego I. Ramonet, nas que repasa os seus anos de mocidade, as primeiras tentativas contra a ditadura batistiana, eventos
históricos como a crise dos misís, o internacionalismo solidario de Cuba, as singularidades do proceso revolucionario ou as análises sobre o impacto da globalización neoliberal. Con todo, non podemos deixar de
sinalar que nada estaría máis lonxe dos desexos do líder cubano que caer nunha haxiografía, mitificación ou sequera unha pegada do culto á personalidade, o que significaría unha visión miope e unha minusvaloración do esforzo colectivo revolucionario; así, non deixa de ser un testemuño excepcional – que o mesmo protagonista enmarcou na "batalla das ideas que apenas comezou"- pola profundidade dos análises e
unha obra imprescindíbel para saltar por riba das mitificacións dos mass-media, comprender mellor a revolución cubana, dificilmente divisíbel da vida de Fidel, e así querer máis ese pobo e a sua heroica loita.

Xohan Xesús González: un precursor do soberanismo galego (Héitor Picallo Fuentes. Edicións Laiovento. 2008) // Para alén do Partido Galeguista e de
figuras emblemáticas coma Castelao coas que se adoita simbolizar toda o nacionalismo galego da primeira parte do século XX, emerxe das tebras nas que se
mergullou esa etapa histórica a man rexa dun canteiro de Cuntis.
Xoán Xesús González: xornalista, avogado, mestre, libreiro, labrego, canteiro, escritor, arredista e socialista abrolla de entre a néboa do esquezo debuxado polo trazo
avezado de Héitor Picallo. Ningún nacionalista debería pasar por alto este libro que esculca na obra, no pensamento, na evolución e na entrega dun home que se
adiantou á Galiza do seu tempo e que mesmo entregou a vida contra o fascismo español polo soño dunha patria soberana e polo triunfo mundial do socialismo.

Murguia, revista galega de historia. Nº 13 (2008) // A revista Murguía ven de tirar do prelo o seu número 13. Neste novo volume a
publicación cuadrimestral suliña en capa o relevo histórico do marchal Pardo de Cela, con novos datos que aportan luz a esta figura. Aliás,
investigación sobre a dimensión história de Alexandre Bóveda, o castelo de Pambre ou o patrimonio arqueolóxico no noso país cubren as
páxinas desta publicación.
Así mesmo, dase conta desta súa nova aposta: a publicación en formato audiovisual de novos traballos que aprofunden no noso pretérito.
Pódense consultar os contidos na súa edición dixital: www.revistamurguia.com

www.galizacig.com

amauta.lahaine.org

www.rebeldemule.org

A web da central sindical ven de renovarse,
convertíndose nun xornal dixital que recolle o día a
día das mobilizacións laborais e socias do noso
país e interesantes artigos de opinión.

Web do Colectivo Amauta, que a partir do
pensamento marxista e guevarista, realiza tarefas
de formación e investigación. Del forma parte o
profesor N. Kohan, que visitou Galiza recentemente

Intercambio de enlaces para descargar por medio
de redes p2p, como eMule, todo tipo de material
audiovisual de carácter rebelde e alternativo,
desde filmes até documentarios.

envíanos as túas achegas a movemento@polabase.org

PRESENTACIÓNS
COMARCAIS

POR ÚLTIMO

Compostela, A Coruña, Pontevedra,
Ourense, Lugo, Melide ou Noia son algúns dos
lugares onde xa se realizaron presentacións
públicas dos documentos políticos da nosa
organización, e está previsto seguir a realizar
actos deste tipo, até cubrir todas as comarcas
do país.
O seguinte terá lugar en Vigo, durante o mes
de Maio.

DESCARGA OS
NOSOS DOCUMENTOS

CONTRA O APARTHEID SIONISTA

Accede en
www.polabase.org/anc.pdf

Quede claro, pois, que sen
Estado proprio pode existir
nación pero non soberanía, nin
poder constituínte, nen ordenación política e xurídica particular
dun territorio nacional. Direitos
estes irrenunciábeis para unha
organización nacionalista.(...)
teñamos ou non como norte a
independencia, que un nacionalista a exclúa de antemán significa ignorancia e capitulación
ideolóxica. Dirixir é algo máis
que exhibir o bigode na pantalla.
Compre tamén impartir pedagoxía. A tensión permanente
que nos obriga a manter o compromiso co ideal revolucionario
(recuperemos a palabra que a
reacción obrigou a suprimir no
vocabulario da esquerda), é
incompatíbel coa emisión de
mensaxes ambiguas, e edulcoradas para captar simpatías persoais, nunca adhesións políticas.

BOICOT A ISRAEL

XA ESTAMOS DE NOVO EN:

(carta de Bautista Álvarez no
último número da revista
“Terra e Tempo)

www.polabase.org
www.polabase.org
COMUNICADOS, DOCUMENTOS, NOVAS, ARTIGOS...

