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POR UN NACIONALISMO
REVOLUCIONARIO
O Dia da Patria é un bo
momento para facermos unha
reflexión sobre o rumbo do
movemento nacionalista, e
para que cada quen expoña as
súas propostas ao respecto.
Nós, como organización socialista e de clase que actúa no
seo do movemento nacional e
popular do noso país, entendemos o nacionalismo galego
como un movemento que
debe ter un carácter fondamente transformador e rupturista, comprometido coa subversión da orde vixente, que
aposte pola construción dun
novo modelo socio-económico
xusto e democrático que só é
realizábel nun marco de plena
soberanía para o noso país. Un
movemento que sexa, por tanto, nidiamente revolucionario,
con todo o que iso implica.
A dirección do BNG, tristemente, parece por contra ter
abandonado -non só a nivel
simbólico e de discurso, mais
tamén na praxe diaria- esta
mensaxe histórica do nacionalismo, substituíndoa pola mera
xestión do existente, pola evidente confusión entre medios
e fins, coa disolución do discurso en xeneralidades do tipo
“aumento do autogoberno”,
“cesión de competencias” e
demais retórica autonomista
que non cuestiona o cerne dos
problemas. A orixinaria alianza
das clases populares (que en
orixe era o BNG) e o discurso
centrado nestas foi substituí-

do, ao fin, por unha mensaxe
que nega as contradicións
entre clases sociais. Como
consecuencia de todo isto,
unha das prioridades da actual dirección nacionalista, e
que leva até a obsesión, é a
de non aparecer publicamente
como unha forza “radical”, ou
antisistema, asimilando imaxe
e discurso á dos partidos políticos convencionais.
A nosa aposta, como dicimos, é precisamente a contraria, pois pensamos que a
extensión social deste proxecto político emancipador e
fondamente revolucionario do
nacionalismo popular galego
non se conseguirá ocultándolle
ao pobo cales son os nosos
obxectivos estratéxicos nin
renunciando ás nosas bandeiras históricas. Con pedagoxía
política, evitando caer no ideoloxismo e ofrecendo respostas
ás demandas sociais, apoiando e dinamizando as loitas
populares, é posíbel acadar
avanzos, mobilizar e organizar
máis homes e mulleres sen
renunciar ao que pensamos.
Do contrario, caeremos nun
círculo vicioso: aprazaremos
sine die a realización e mesmo
a difusión do noso proxecto
político porque “o pobo non
está preparado”, mais ao
mesmo tempo renunciamos a
ser nós quen o “prepare”
difundindo e explicando sen
complexos cal é o noso proxecto para este país.

A inevitábel xestión do
marco existente (con vontade
transformadora) e a participación institucional (entendida
como subordinada ás loitas
sociais e non á inversa) non
son para nós incompatíbeis
coa defensa do noso horizonte
estratéxico, senón necesariamente complementarios deste.
Igualmente, as pequenas conquistas e avances do día a día,
as loitas cotiás concretas,
poden e deben ser ligadas cos
nosos obxectivos estratéxicos
de transformación social e liberación nacional. Poucos dos
problemas que sofren os traballadores e traballadoras, o
noso territorio, o noso idioma e
cultura, etc. poden ser desligados da realidade de dependencia colonial e dominio do
capital que padecemos.
>> continua na páxina 2
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Por tanto, combater as causas
ticular de amplos sectores consdas inxustizas e propor solucientes e combativos do noso
cións, indo á raiz dos problepobo (os movementos sociais
mas (ese é o verdadeiro signifien defensa do territorio son un
cado da denostabo exemplo)
da palabra radidemostran a nececal) é o xeito de
sidade da recomO obxectivo non
acadar avances
posición dun suxedebera ser que os
na conciencia do
ito político que
non nacionalistas ou
pobo e de sumar
dinamice e dea
vontades en favor
corpo a reivindicaa xente de dereitas
do nacionalismo.
cións
que só podeapoie o BNG, senón
O noso desexo
rán ter éxito se son
traballar para que
non debera ser o
capaces de artelde conseguir que
larse en alternatihaxa cada vez máis
os non nacionalisvas políticas.
nacionalistas e máis
tas ou a xente de
conciencia de clase
dereitas apoie o
entre o pobo traballaBNG. Os esforzos
Neste 25 de xuldeberían centrarlo, podemos reafirdor, pois os cambios
se en traballar
mar unha conclusociais virán cando a
para que haxa
sión que cremos
xente acredite neles.
cada vez máis
compartir coa mainacionalistas e
oría da base social
máis conciencia
do nacionalismo:
de clase entre o pobo traballaEspaña representa a nosa ruína
dor, pois os cambios sociais
a todos os niveis, as alternativas
virán cando a xente acredite
de futuro do noso pobo non
neles.
pasan por ese decadente proO progresivo alonxamento da
xecto imperialista. A nosa apospolítica en xeral e do BNG en parta, a que pensamos que debe

ser a do nacionalismo galego no
século XXI, pasa pola ruptura,
por comezar a traballar, desde
xa, pola construción dunha república galega libre. Un Estado propio como ferramenta imprescindíbel para exercer a nosa plena
soberanía.
Os tempos que veñen, cunha
forte crise para o capital e o seu
modelo de crecemento que van
pretender facernos pagar aos
traballadores, esixen respostas
audaces. Máis aínda nunha
nación colonizada como a nosa,
que sufrirá con máis dureza e
por tanto deberá responder con
máis contundencia. Por iso é preciso que o nacionalismo, o único
movemento político que pode
ofrecer saídas viábeis ao noso
pobo, abandeire as propostas
de superación do actual modelo
económico e do marco estatal
que nos impide desenvolvernos
como nación libre no mundo. O
futuro non pasa por España nin
polo capitalismo. Debemos
comezar a (re)construir un proxecto revolucionario, nacionalista, para a nosa nación.

Cartaz do BNG no Día da Patria de 1984, contra a autonomía e pola autodeterminación

>> ven da portada

A CIDADE DA CULTURA
O ÚLTIMO DESPROPÓSITO
Desde o MpB tense reflectido
que “a xestión de marca, que
e analizado xa as pasadas
implica o merchandising e dereiactuacións na Cidade da
tos de imaxe; a xestión de espaCultura, nun completo docuzos comerciais, como a libraría
mento (accesíbel na rede en
institucional, as tendas dos
cdc.polabase.net).
museos e os locais de hostelaNel analizabamos como os
ría; a xestión de espazos para a
supostos novos contidos da
realización de actividades cultuCdC ficaban en simple maquillarais; e os servizos complemenxe na maior parte dos 6 edificios
tarios, entre outras”1.
do complexo,
Destacan duas
como a responsacousas: o que vai
bilidade da decixestionar a fundaunha nova fundación
sión de continuar
ción e a súa comde
capital
maioritacon 2 deles era
posición. A fundariamente privado
exclusivamente
ción xestionará,
correspondente á
resumindo, todo
dirixirá boa parte da
Consellaria de
aquilo
do que se
Cidade da Cultura
Cultura cunha xuspode sacar lucro:
tificación que era
hostelaria, librafalsa ou a falta de
ria, publicidade,
debate interno nos órgaos do
etc... mentres que fican en mans
BNG sobre a postura a adoptar
públicas todo aquilo que semeneste caso.
lle deficitario ou de menor
Pois ben, recentemente deuse
impacto publicitario: Biblioteca,
a coñecer que unha nova fundaArquivo e “Museo da Historia de
ción de capital maioritariamente
Galicia” (sic).
privado dirixirá parte da CdC,
A composición, ademais,
non só varios dos seus edificios
garante que o capital privado
(Centro de Arte e Espazo
faga e desfaga nela: 51% para
Obradoiro; xusto os dous que o
as empresas, 49% para a
BNG decidiu continuar), se non
Administración: con esta comtodas as “actividades transverposición a participación pública
sais”, é dicer, comuns a toda a
vólvese irrelevante. Dirixirá este
CdC, incluindo, segundo a profundación un banqueiro que
pria Consellaria nada menos
pouco ten a ver coa nosa cultu-

ra, Urgoiti, director do “Banco
adiante un proxecto que leva
Gallego” e conselleiro de
custados mais de 400 millóns de
Inditex, á frente dunha serie de
euros, e mais grave ainda, a
empresarios galeadhesión ao
gos, que o pobre
lema “socializar
vulgo ainda non
seica o público non perdas e privapodemos coñecer: o
t i z a r b e n e f ipode xerar benefi- c i o s ” , c o m o
importante debe ser
cios, o público non mostra o uso do
anunciar o modelo, e
depois xa veremos...
pode participar nen seguinte razoaNon é estraño,
mento : como
intervir no mercado, o certa parte da
pois, que antinaciopúblico só debe CdC ten “vocanalistas destacados
como Carlos Luis
poñer o diñeiro e ción de peneRodríguez teñan louno merapandar coas perdas. tración
vado esta decisión.
cado”2 pois
Todo isto reflecte
entón o lóxico
primeiro unha desdebe ser entreconfianza absoluta na capacigarllo ao capital privado.
dade do sector público en levar
Brillante argumentación: seica o
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público non pode xerar beneficios, o público non pode participar nen intervir no mercado, o
público só debe poñer o diñeiro
e a p a n d a r c o a s p e rd a s .
Margaret Thatcher estaria ben
orgullosa dos seus novos (e
inconfesos, claro) discípulos.
Por suposto, se ousamos criticar estas decisións, seremos
acusados de dividir e de atentar
contra un proxecto dinámico e
cargado de futuro, o futuro do
neoliberalismo.
1 Información extraida da páxina web da
Consellaria:
http://culturaedeporte.xunta.es/actualidad
e/nova.php?id=693&lg=gal
2 Información procedente da web
GzNación:
http://www.gznacion.com/web/notic.php?i
de=9440
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MÁIS RÁPIDO, MÁIS RÁPIDO, CARA A NINGURES
GRANDES INFRAESTRUCTURAS E TRANSPORTE
PRIVADO ATACAN A HUMANIDADE E A NATUREZA
O coche de vapor inventouse
Plan Director de Estradas da
e púxose en circulación nas antiXunta, no que se dilapidarán
guas estradas das dilixencias en
16.000 millóns de euros para
Inglaterra antes que o ferrocarril,
duplicar as vías de alta capacipero xamais constituíu unha
dade e multiplicar por 17 as autoameaza para este, pois unha lei
vías libres de peaxe, situando a
do Parlamento eliminouno das
todos os galegos a menos de 30
estradas tan pronto como o
minutos dunha vía de altas prestacións, o que significa nada
ferrocarril apareceu en escena1.
mais que, de non ter automóbil,
Hoxe os ventos van na direcnon se poderá acceder a ningún
ción inversa, os parlamentos
servizo; todo iso sen contar coa
destrúen o tren para impoñerironia de apostar por este modenos o automóbil. Apenas dous
lo cando o prezo do crú apredías despois do peche da estasenta cimas históricas.
ción de ferrocarril de Portas –inSe as infraestructuras fosen a
molada ante o TAV que defende
solución para o “progreso” estaa dirección do BNG- a conselleiríamos no camiño da felicidade,
ra de Política Territorial abría a
xa que Galiza conta actualmenreformada Autovía do Salnés.
te con 1000 km de vías de alta
Poderían aprender do pasado.
capacidade, uns 34 km por
E n 1 9 6 3 , o M i n i s t ro d e
1000 km2, e por enriba da
Transportes de Gran Bretaña
media europea. Tal e como
encargáballe un estudo a Colin
apunta atinadamente Xavier
Buchanan, enxeñeiro escocés,
Vence3 inculcousenos un detersobre o tráfico nas cidades2 e os
minismo sobre as infraestructuincipientes problemas de conras de transporte: “aquí vendéuxestión urbana. Buchanan
senos como remedio definitivo a
adiantou nun manual de enxemellora das conexións coa
ñería a lei de inducción do tráfimeseta (en realidade con
co, hoxe abundantemente comMadrid): dúas autovías, agora o
probada: as novas infraestrucAVE”. Vence sinala, ironicamenturas xeran máis tráfico do que
te, que Irlanda medrou desde
son capaces de absorber. Os
finais dos oitenta –aínda dentro
novos viais deseñados para os
do inaceptábel modelo capitaautomóbiles rematan por estalista- “sen conexións coa meseblecer as condicións para realita”.
zar actividades a máis distancia
Só cos danos humanos abone xerar novos engarrafamentos
daría para se opoñer á automonoutros puntos, ata que o que
piden os usuarios son... máis
bilidade4. Aceptaríamos como
infraestructuras. O estudo reconormal un fármaco que nos permendaba abandonar a ampliamitise traballar máis rápido pero
ción dos viais e concentrar os
que fose a primeira causa de
recursos no transporte público,
lesión medular? Que pensaríapero impuxéronse os poderomos dun país no que se comese
sos intereses económicos da
un alimento delicioso pero que
construcción civil e do compleprovocase regularmente a metaxo industrial, e a lóxica do capide das mortes que se producen
talismo que reclama que as merna súa xuventude? Porén, a rescadorías e as persoas –isto é, as
posta das administracións foi
mercadorías- se despracen
apuntar cara o elo máis fraco, os
cada vez máis rápido.
conductores, e recomendarnos
Reiteradamente presentáronprudencia. O factor estructural é
se as novas infraestructuras
outro: a máis vehículos, máis
como “solucións”, que logo preaccidentes, a maior potencia,
cisan máis “solucións”: o corremaior dano.
dor do Barbanza
A industria do
xa está a ser destransporte dicta
dobrado, e o
tamén a configuA Xunta dilapidará
mesmo futuro foi
ración do espazo
16.000 millóns de
anunciado para o
social, de modo
do Morrazo “en pre- euros en estradas,
que o espazo
visión da súa futura
urbano pénsase
situando a todos os
saturación”.
para o automóbil:
galegos a menos de
Non é de estrañar
a construcción de
30 minutos dunha vía u r b a n i z a c i ó n s
que os analistas xa
recorran a metáforesidencias de
de altas prestacións,
ras sanitarias; men- o que significa nada
baixa densidade,
t r e s J o h n
situadas ás afómais que, de non ter
Whitelegg defínese
ras das cidades e
aos políticos do sis- automóbil, non se
a unha distancia
tema como uns
asumible
só polo
poderá acceder a
auténticos “drogovehículo, sen
ningún servizo
dependentes” das
transporte públiinfraestructuras,
co, os macrocenAntonio Estevan
tros comerciais,
define o transporte como unha
que non por azar teñen como
auténtica “enfermidade dos ecosigno distintivo grandes aparcasistemas”. Pensemos agora no
mentos, etc…

Mais tamén afecta ao tempo;
hoxe son os milleiros de traballadoras e traballadores que acoden cada mañá ao seu posto de
traballo, mobilizados en vehículos ante as carencias de transporte público, os que teñen que
dedicar parte do seu tempo de
traballo para poder pagar o desprazamento. Estamos ante un
transporte cronófago, no que,
como di Ivan Ilich, o americano
típico consagra catro horas ao
día (máis de 1.600 ao ano) ao
automóbil, circulando ou traballando para pagalo, combustible, seguro, impostos... Ilich calcula que estas 1.600 horas serven para percorrer 10.000 km,
uns 6 km por hora, a mesma
velocidade que alcanzan as persoas a pé que non teñen industria de transporte, “coa salvedade de que o americano destina á
circulación a cuarta parte do
5
tempo social” .
Sinalemos tamén que os
danos ecolóxicos da automobiaforros de tempo custan 2.000
ción, fetichizados cos conceplidade (cambio climático, quemillóns por quilómetro.
tos de progreso e desenvolvicemento global por emisións
O TAV non só resta investimentismo, dentro dun consendos combustibles fósiles, efecto
mentos ao camiño de ferro,
so político que nos dá a medida
invernadoiro, contaminación
senón que incomunica poboada irracionalidade das elites políatmosférica e acústica, dano á
cións, desvertebra o territorio
ticas e da súa hexemonía.
biodiversidade, impacto paixaafastando o próximo e acheQuizais só Marinetti, quen pensístico, esgotamento de recurgando ao afastado, para acensaba que un automóbil corrensos), demostran o carácter
tuar o desequilibrio entre áreas
do como metralla melloraraba a
insostíbel deste conflicto coa
urbanas e o rural, no que os
Victoria de Samotracia7, podería
Terra.
seus habitantes
sorrir feliz ao comprobar que o
Por último, a paz
que só poderán
futurismo, que ensalzaba a guedas nosas autopistas é tamén a
Só co orzamento que o l l a r u n t re n rra e o perigo mentres rexeitaba
os museus e as universidades,
guerra no resto do
liberaría a paralización fugaz.
Unha política
triunfou.
mundo. A dependa construcción de de transporte
A imposición da velocidade,
dencia do petróleo
estradas e de TAV, alternativa pasa só útil para os que venden sufie a tensión bélica
que esperta,
poderíase reconstruir polo fomento da cientemente caro o seu tempo
proximidade e
no mercado de traballo, foinos
imprescindible
e multiplicar unha non
da mobilidapara a economía
imposta por homes grises, que
rede ferroviaria e de de. Só co orza- quixeron convencernos da neceno mundo, fai boa
a frase de Leon
Ao
transporte gratuito mento que libe- sidade de aforrar tempo.
raría a paralizaDaudet que aseigual que en “Momo”8, esquececión da consguraba que “o
mos a visita, mais non a decitrucción de estradas e de TAV,
automóbil é a guerra”, por moito
sión. En cambio, o socialismo
poderíase reconstruir e multiplique esquezamos na vida cotiá.
chegará sen dúbida a outra velocar unha rede ferroviaria e de
Non obstante, a espiral só
cidade, “a ritmo de bicicleta”,
transporte gratuito, entre outros
parece ter como fronteira o
como acertou Ilich máis unha
investimentos sociais.
tempo social dispoñible. De feivez. É tarefa nosa atopar a tartaO vehículo privado e o TAV
to, nos anos 70 imaxinábase a
ruga que nos conduza lentaavanzan revestidos de civilizaexistencia dun límite para a taxa
mente cara un futuro diferente.
de motorización, que se situaba
nun vehículo cada dous habi1 Recollido En “Técnica e Civilización”, de Lewis Mumford (1934)
tantes. Esta proxección, pensa2 Buchanan, C. “Traffic in towns. A study of the long term problems of traffic in urban
da para a área metropolitana de areas”, HMSO. Londres, 1963.
Los Ángeles, unha das zonas 3 Dispoñíbel en http://www.adega.info/files/transporte/infraestruturas-XVence.pdf
máis industrializadas, é similar á 4 Segundo os dados da Dirección General de Tráfico, morreron 254 persoas nas estradas
que temos na Galiza6.
da CAG no ano 2007, máis de unha cada dous días.
Foi a mesma lóxica a que se 5 Estas e outras referencias a Ilich son da obra de referencia Enerxía e Equidade, que se
inspirou nun dos medios de pode atopar libremente na Internet. Este cálculo, se ben é gráfico, xa é antigo, e
recentemente foi actualizado por Alain Vaillant, que asegura que a velocidade media
transporte máis ecolóxicos para achégase hoxe a dunha bicicleta (16 km) se ben un automobilista nunca superará os 25
transformalo nun comparable km/h de media: “Sur la base des chiffres officiels du Ministère de l'Equipement, il est ainsi
ao coche e ao avión en contami- possible de montrer qu'à 50 km/h de moyenne au compteur, la vitesse réelle d'une
est en fait identique à la vitesse instantanée d'un vélo (environ 16 km/h). Plus
nación e consumo enerxético, automobile
étonnant, même en roulant à une vitesse infinie, un automobiliste ne se déplacerait
que precisamente fora definido réellement jamais à plus de 25 km/h de vitesse réelle (incorporant l'ensemble du temps
por Josep Borrel como “un nécessaire à l'acquisition et l'entretien de l'automobile). En “La vitesse généralisée”,
avión que voa baixo”. O Tren de Bulletin trimestriel Nord-Nature n°102, 2001.
Alta Velocidade é un proxecto 6 1.689.000 vehículos para unha poboación que apenas supera os 2.767.000, só na
Comunidade Autonóma Galega.
megalómano que absorbe
7 “Un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, e più bello della Vittoria di
durante lustros o 75% dos orza- Samotracia”
mentos do ferrocarril, no que os 8 Obra de ficción do escritor alemán Michael Ende.
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#HISTORIA

GALEUZCA (1933):
UN HISTÓRICO PACTO MULTINACIONAL

Selo do Galeuzka no exilio

“ La oscuridad de los tiempos
que vienen hace más necesario
el establecimiento de la Triple
Alianza Nacionalista ante el
Estado que traquetea...”.
Así foi que á altura do 11 de
setembro do 1923 asinaríase o
documento fundacional da coñecida como Tripla Alianza no
Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la
Indústria de Barcelona. Unha

data a escollida chea dunha
eleva cárrega emotiva, en canto
que falamos da DIADA ou Día
Nacional de Catalunya. Neste primeiro chanzo da alianza política
entre galegos, vascos e cataláns
atopábanse as organizacións
catalanas, e para alén da Acció
Catalana, Federació
Nacionalista, e Unió Catalanista
–sumándose ao pouco tamén
Estat Catalá-,
as galegas
Irmandades da Fala e Irmandade
Nazonalista Galega, así como o
euskaldún Partido Nacionalista
Vasco. O documento fundacional desta alianza foi cualificado
polo veterano galeguista
Francisco Fernández del Riego,
nun texto redixido unha década
despois de se lanzar o devandito
encontro, de “...paito secreto de
matiz francamente arredista...”.
Esta alianza, de potencial dubidoso naquela altura da man das
diverxentes sensibilidades que
ficaban sustentándoa, acabaría
sen se desenvolver polo Golpe
militar que daría o 13 de setembro do propio 1923 o xeneral
Miguel Primo de Rivera.
Galeuzca
Após un sexenio, asístese á
queda da ditadura de Primo de
Rivera; abríndose á altura do
1929 un impase dun ano, a denominada Dictabranda. Unha
marxe temporal que posibilitaría
que as forzas republicanas e
soberanistas na Galiza, Euskadi
e Catalunya tomaran, en grande
medida, o pulso da Historia. O
aumento da consciencia de
clase entre os proletarios, o sentimento antimonárquico e republicano, así como o medre do
sentir identitario, como o contexto internacional, fixeron que o
14 de abril florecera a II
República.
Neste marco, o soberanismo
galego preparábase para iniciar
a súa maior singradura, até aquela altura, en termos políticopartidario-institucionais; unha
etapa representada, en todo
caso, polo Partido Galeguista
(PG). As diversas asembleas partidarias e irmandiñas patrióticas
que operaban en grande parte
do territorio galego, confluíron
na Asemblea Constituínte do PG
en Pontevedra no mes de
decembro do devandito ano.
Desde un inicio mantería como

bandeira esta modernizadora
organización a loita en favor,
como se viñera de marcar na proposta do Seminario de Estudos
Galegos de xuño do 1931, dun
“Estado galego libre...(sic)”.
De cara a consecución deste
obxectivo estratéxico, marcaríase unha táctica na que sería fundamental, por unha banda, a
aprobación dun Estatuto de
Autonomía e, por outra, unha
alianza con cataláns e vascos
que chegara a formar un polo
que contrarrestase a acción do
españolismo centralista de cara
a construción dunha estrutura
federalizante no contexto republicano e no camiño cara a plena
soberanía nacional. No relativo
ao tecido tripartito, os galeguistas, nomeadamente Alexandre
Bóveda, secretario xeral e de
organización do PG, à sazón,
manterán comunicación cruzada con diversos representantes
vascos e cataláns, posibilitando
as bases dun acordo organizativo.
Estas relacións culminarán na
viaxe que vascos e cataláns
farán a Galiza no mes de xullo do
1933, após a arenga galeuzcana
formulada desde Euskadi da
man de Acción Nacionalista
Vasca (ANV). A devandita viaxe
artellaríase coa intención de formalizar, diante do Día da Patria
Galega, o que se denominará
Pacto de Compostela ou
Galeuzca.
Esta iniciativa presentaríase
poeticamente a través de A Nosa
Terra, voceiro do PG, como unha
“...aperta de nacións irmáns compretamente independentes na
sua i-alma” reunidas en irmandade “para demostrar ao mundo
que nengunha está soa nesta
empresa suprema do seu resgate...”. O documento fundacional
sería asinado por organizacións
como as xuvenís Palestra ou
Ultreya e as estruturas partidarias PG, PNV, ERC e UDC;
outras, caso de ANV, ao non contaren con representación na
viaxe pola Galiza non asinarían
en Compostela, faríano máis tarde, malia ser, caso desta última,
impulsoras do encontro.
Galeuzca causaría grande
malestar entre a “clase política”
española, máxime ao ver como
contaba a nova estrutura cunha
importante presenza mediática,

Documento mecanoscrito orixinal da constitución da Triple Alianza

ultrapasando os lindes pirenaicos e oceánicos. E é que medios
de comunicación franceses,
ingleses ou alemáns, caso de
Petit Parisien, The Times ou
Berliner Tageblatt, daban conta
da devandita unión a tres bandas
como feito de relevo.
A alianza, para o caso galego,
deuse nun contexto no que o PG
verifica as inmensas trabas que
se lle estaban a pór de cara a consecución daquel obxectivo táctico xa citado, cal era o Estatuto. E
é que após a exitosa celebración
da Asemblea de Concellos de
Galiza Pro-Estatuto (1932), o
desenvolvemento por imperativo legal, segundo a legalidade
constitucional española, dun plebiscito popular en relación á “autonomía” sería adiado. A partir
da vitoria que o españolismo
máis rancio colleitaría no marco
das eleccións de outono dese
mesmo 1933, todo proceso
modernizador e en clave soberanista que puidera terse ollado até
o momento no noso país,
Catalunya ou Euskadi sería firmemente contrarrestado polo
goberno español.

MONCHO REBOIRAS:
PODEN MATAR OS REVOLUCIONARIOS, PERO NON A REVOLUCIÓN
Esta frase do republicano
irlandés Bobby Sands, morto
durante unha folga de fame na
cadea, sérvenos para recupera
a memoria da caída en combate
de Moncho Reboiras, militante
nacionalista e comunista asasinado pola policia española o 12
de agosto de 1975 en Ferrol.

O compromiso militante ofrecido por este compañeiro, primeiro no campo sindical (o seu
labor foi fundamental na organización do primeiro sindicalismo
nacionalsta), tamén no cultural e
finalmente en accións armadas
contra a ditadura, levouno a loitar até o último momento e a

sacrificar a súa vida para protexer a dos seus compañeiros.
Ese exemplo sérvenos hoxe
para continuar a súa loita, fieis
aos mesmo principios e obxectivos revolucionarios que o guiaban.
A memoria de Moncho é patrimonio de todo o nacionalismo

galego, de todos os que hoxe
continúan a súa loita por unha
Galiza ceibe e sen explotación.
Desde o Movemento pola
Base faremos todo o posíbel por
recordar e honrar a súa memoria, sendo conscientes de que a
mellor homenaxe non é outra
que a victoria.

Galeuzca sufrirá as consecuencias desta realidade, mais
tamén do feito de ser unha alianza altamente heteroxénea que lle
fixo imposíbel marcar liña única e
efectiva, converténdose nunha
ferramenta inútil, no nível práctico, en favor da soberanía das
tres nacións.
Nos anos corenta, en pleno exilio mais no horizonte da vitoria
aliada no contexto da II Guerra
Mundial, o pacto Galeuzca tentou ser retomada diante da hipotética restauración da República
no marco estatal español.
Outravolta, o saldo a efeitos prácticos desta nova tentativa sería
negativo. E é que, ao igual que o
que acontecera nos anos trinta,
a heteroxeneidade das partes
integrantes da estrutura invalidaba calquera posibilidade de
traballo práctico. Unha realidade
que non invalidaba, en todo
caso, o espírito do proxecto, ao
contrario; xa que desde unha
perspectiva lóxica, Galeuzca presentábase como unha necesaria
ferramenta a construír por parte
do soberanismo galego, vasco e
catalán.

Cartaz editado tras a morte de Moncho Reboiras

Unha alianza tripla
Desde finais do século XIX
diversas relacións entre persoeiros galegos, vascos e cataláns
eran habituais. Principais intelectuais e organizacións das tres
nacións ficaban afeitos e afeitas
a se relacionaren e compartiren
reflexións, sentimentos e preocupacións: Brañas, Rosalía,
Manyé i Flaquer, Cambó...
No primeiro terzo do pasado
século acentuaríanse estas relacións, parello ao feito de se
d e s e n v o l v e re n n a G a l i z a ,
Euskadi e Catalunya os piares do
soberanismo moderno.
Organizativamente, irían tamén
aumentando as relacións entre
diversas estruturas como, por
exemplo, as Irmandades da Fala,
creadas no 1916,
e Acció
Catalana, nada no 1922.
Precisamente esta última será a
organización que faga a proposta explícita dunha alianza entre
as tres devanditas nacións. A
finalidade sería a de sumar forzas fronte un “sometemento”
común, nunha acción compartida en favor da necesaria “redención” de cada un dos países en
cuestión. Esta chamada dáse
nun tempo de impase na Historia
do Estado español, no final da
decadente Restauración. Era
aquel un contexto que levaría á
organización patriótica catalá a
afirmar con precisión:
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A MINA DE SERRABAL

Imaxe aérea dunha canteira no Courel

a Trevinca con dinamita e mentipoñer nos teitos paneis solares
ras, desfacer Serras enteiras e
e plantar herbas? Por que agora
deixar o 93 % dos desmontes trinos xardíns poñen lousas na
turados tapando os ríos e as
vez de herba? E por que se fan
terras de labor. Pero eses entuas beirarrúas tan grandes e cada
llos, quedan para a Xunta e para
vez con máis lousas ? E porque
todos, vannos saír moi caras as
a xente na vez de pasear pisanlousas. Agora co parón do urbado a area prefire cementar a
nismo corrupto, a lousa xa está
praia e poñer andares de louentrando en crise, xa teñen
sas?
algúns traballadores problemas
O que pasa no Courel é un propara cobrar a
blema de corrupnómina, xa empeción política, xa
A Xunta está a que nos “prograzan os despidos, o
tramitar máis mas” non se contraslado de traballadores ás canteiconcesións de sinte a desfeita da
ras do Bierzo...
Serra. É algo empecanteiras, legalizou za polos créditos
A conta desta criunha canteira máis e financeiros, logo
se, as empresas
máis grandes
está a construir unha veñen as condofaranse coas máis
os apraestrada para sacar znacións,
pequenas, e terán
amentos de
toda a lousa da Serra, pagos.... Logo a
conta dos postos
de traballo a camaproveitando esta entidade finacieira
bio de prebendas,
obra innecesaria para pide de xeito sutil:
como deixar os
arránxame aquí,
desfacer a metade do acércame por acocascallos no río
para que os “coCourel lá, pecha os ollos
ma” a Xunta, e “traaló... Hai que recomítame outra nova
ñecer que encher
concesión por
a Galiza de carteis
aquí e outra por alá”... E cando
eleitorais e propaganda, é moito
xa todas as empresas estean carmáis fácil que o traballo dentro
gadas de concesións e non
da sociedade. Os créditos banquede terra para máis, empezacarios son unha gran vantaxe e
rán a indemnizalas todas con
non a orzamentación a través
cantidades millonarias para que
da militancia. Unha militancia
pechen, coa escusa de que
demasiado avultada é moi difícil
paga a pena empregar cantidade “controlar” e mentres esteades astronómicas de Fondos
mos no Goberno non faltará
Públicos, para
quen nos achegue un crédito.
recuperar uns
Cando tratan así a a túa Terra,
espazos de altísie o Goberno segue cara adiante,
mo “valor ecolóchegas a pensar: “ao mellor no é
xico”. Logo os
para tanto”, “estaremos esaxeempresarios marrando”, “isto debe ser o norcharan á “China”
mal”...; pero logo levas una gran
para repetir o “tidecepción cando xente de moi
mo”.
lonxe e administracións tan afasPor que temos
tadas danche a razón. A
que producir nós
Comisión Europea, sen achelousa para todo o
garse ao Courel e sen fotos,
Mundo? Porque
deuse conta da “traxedia” e
fan as casas tan
advertiu á Xunta; pero estes,
grandes? Pero
que xogan coa vantaxe da proxinon dicían que
midade van maquinar ata que o
para loitar contra
consigan.
o efecto invernaEste xeito de Gobernar non é
doiro había que
nacionalista !

O Parlamento Galego aprobara unha proposta unánime na que se
comprometía a garantir os postos de traballo na mina de Serrabal,
afectada polo TAV, e defender unha alternativa de trazado. O
presidente da Xunta reunirase cos mineiros antes da campaña
eleitoral, para evitar unha presivible campaña de mobilizacións que
afearía os mítins. Superado o trámite, anunciaron que o TAV pasaría
por onde ía pasar anteriormente, e os gobernantes esqueceron as
súas palabras, acosados pola necesidade creada por eles mesmos de
que este tren atravese a xeografía galega antes de 2012,
aseguraronse de garantir a suficiente presenza policial como para
evitar a lexítima reacción dos mineiros, repetidamente enganados.
Mentres os estudos sobre a afección real á mina permanecen ocultos,
Touriño non ve a contradicción en que realizar exactamente o
contrario do prometido teña despois o mesmo resultado, de forma que
a mentira iguala á verdade: "non se danará ningún posto do traballo".

MOBILÍZANSE CONTRA A
PROMOCIÓN DA TORTURA
Máis un ano, a barbarie das touradas volta á cidade de Pontevedra, e
as rúas aparecen de novo ocupadas por dúcias de paneis de
propaganda taurina. No ano 2000, o goberno municipal do BNG
paralizara o financiamento encuberto que anteriormente se facía
deste atavismo extemporáneo. Disto hai xa 8 anos, e desde entón o
concello non só non fixo nen tan sequer un xesto simbólico de cara á
erradición desta vergoña, se non que fai propaganda das touradas no
programa das festas. Este ano o máis que fixo foi aplicarlles o
corrector ortográfico, de tal forma que fican nos folletos co substantivo galego "touradas". Seguramente así contribuamos á galeguización
desta españolísima festa.
Para paliar a inacción municipal neste campo, o ano pasado
constituise a plataforma "Pontevedra Antitaurina" (pontevedraantitaurina.wordpress.com), a cal pretende contribuir á erradicación das
touradas da cidade, esixindo por unha parte á Deputación que cese no
financiamento ás actividades taurinas e por outro á propia cámara
municipal, vindicando pasos decididos cara a súa supresión da
cidade. Este ano organizan unhas xornadas antitaurinas a partir do día
2 de Agosto, e anuncian unha mobilización o día 9 ás 19 horas na
praza da Peregrina. Dun concello nacionalista que se ten por vangarda
na defensa dos valores ambientalistas (caso de ENCE) a erradicación
da Feria Taurina debera ser unha prioridade, e todo aponta a que non
está a ser así. No entanto, apoiemos calquera iniciativa popular que
loite polos dereitos dos animais e pola dignidade perante unha
tradición imposta e execrábel.

TRATADO DE LISBOA,
O PROXECTO DO NEOLIBERALISMO
Finalmente, Irlanda salvou a Europa rexeitando o Tratado de Lisboa, o
que supón un golpe para a UE do capital e dos estados, mais un novo
alento para os traballadores e os pobos.
Así e todo, os dirixentes da Unión Europea, sen saber moi ben que
facer a partir de agora, decidiron seguir a ratificalo nos restantes
países. Con total descaro aprobouse nos parlamentos de Holanda e
Francia, cuxos pobos rexeitaran maioritariamente un proxecto case
idéntico como era a “Constitución Europea”. Iso é ao que eles chaman
democracia...
Recentemente, foi o Estado Español a quen lle tocou a ratificación. Só
6 de 350 deputados (entre eles os do BNG) do Congreso español
votaron en contra da ratificación, mantendo unha digna posición en
defensa doutro modelo de construción europea que parta de bases
ben diferentes.

B R E V E S

É certo que a destrución do Courel
viña de antes, pero o
triste deste
Gober no, é que
lonxe de parala santificouna. Está a tramitar máis concesións de canteiras,
legalizou unha canteira máis e está a
construir unha
estrada para sacar
toda a lousa da
Serra, aproveitando
esta última obra innecesaria para desfacer a metade do
Courel.
Segue o despoboamento exponencial, o abandono e a
desfeita do rural, iniciouse a plantación masiva e brutal de piñeiros e os veciños
seguen sen recuperar servicios
elementais como a asistencia
sanitaria permanente, o transporte público.... e por suposto
eliminouse calquera tipo de promoción do Courel para que ninguén saiba da desfeita.
Non sabemos como vai o
resto de Galiza, pero o Courel
agoniza e semella irreversible.
Agora a Xunta esconde un estudio científico de fai uns tres
meses onde se descubriu unha
gran incidencia das doenzas respiratorias dentro dos traballadores da pedra e lonxe de tomar as
medidas sanitarias, económicas
e legais en favor dos traballadores, foxen cara adiante con
novas medidas para incrementar o patrimonio dos grupos económicos que están a desfacer o
País.
Que triste é o das canteiras de
lousa: aló onde crean o emprego, inmediatamente empezan a
perder os veciños. É desolador
que a Serra do Courel, sempre
abandonada, teña agora que
esnaquizarse para criar emprego para o Barco, a Rúa, Quiroga,
Ribas de Sil, Brollón, Monforte;
si, para estes concellos que
teñen boa estrada, ferrocarril e
bos servicios públicos. Onde
están as iniciativas de emprego
e de futuro intelixentes?
O máis fácil é subir ao Courel e

B R E V E S

A DESTRUCIÓN DO COUREL

“ACORDO POLA COMPETITIVIDADE”
A Xunta de Galiza, concretamente a Consellaría de Traballo,
escenificou solemnemente cos sindicatos españois (CCOO e UGT) e os
empresarios a sinatura dun acordo que supostamente viría mellorar a
competitividade no noso país. Realmente, a maioría das medidas que
se anuncian van pola vía de subvencionar os empresarios, unha vez
máis, como se esa fose a única maneira de mellora a lamentábel
situación do emprego en Galiza, marcada pola precariedade e os
baixos salarios.
Este acordo -derivado das mesas polo emprego das que a CIG xa
marchara hai tempo pola súa inutilidade- non é mais que fume, un
avance da campaña electoral do PSOE que non fai mais que repetir
propostas anteriores e que nin sequera conta con orzamento para
efectivizalo.

B R E V E S

por Orlando Álvarez (SOS Courel)

B R E V E S

#VOCES CONTRA A DESFEITA
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#INTERNACIONAL

MEDRA A LOITA OBREIRA EN PORTUGAL
O pasado 5 de xuño duascentas cincuenta mil persoas manifestáronse polas rúas de Lisboa
convocadas pola central sindical CGTP-IN, procedentes de
todo o país mais fundamentalmente da área de Lisboa.
Despois, o 28 de xuño, houbo de
novo masivas mobilizacións descentralizadas en 21 cidades portuguesas.
Os centos de miles de traballadores mobilizábanse contra a
reforma laboral e a política de
dereitas do goberno Sócrates
(do Partido “Socialista”), que
facilita o despedimento e as xornadas abusivas e limita o direito
á sindicación e á negociación
colectiva, entre outras cousas.

En definitiva, o
goberno do PS
aspira a “flexibilizar” o mercado
laboral en beneficio dos patróns
e contra os intereses da clase
traballadora,
unha vez máis,
aplicando as peores receitas neoliberais nun
m a rc o d u n h a
crise económica que está a ser
particularmente dura en
Portugal.
O movemento sindical e obreiro portugués é hoxe, xunto ao
grego, un dos mais fortes de

A XUVENTUDE CONTESTA A
PRIVATIZACIÓN EDUCATIVA
EN CHILE

Os violentos son as mozas e
mozos que se mobilizan en
defensa de dereitos sociais,
mentres os demócratas son os
que utilizan a represión contra a
lexítima contestación; o goberno tentou cooptar o movimento
xuvenil -por medio dun consello
asesor, ou de encontros participativos como o que viviu o incidente- para negociar unha nova
lei educativa que manteña intactos os obxetivos da anterior
mais cun verniz progresista,
mentres os medios de comunicación manipulan en beneficio
dos seus intereses económicos.
Si, seguimos na sección de
Internacional, por moito que nos
lembre á nosa propia realidade.
Unha moza chilena de 14 anos
deulle unha lección á presidenta
do seu país, Michelle Bachelet.
A xafa de estado participaba
nun encontro definido como
"participativo", pero non contestaba as preguntas, polo que
María Música decidiu lanzarlle
unha xerra de auga á cara, polo
que foi ameazada con expulsión

do seu centro e criminalizada na
comunicación social.
Bachelet asegurou que se tratara dun acto "antidemocrático"
e "violento", -cando só lle refrescaron un pouco a cara, aínda
que non as ideas-, nunha actitude que contrasta co seu silencio
nos numerosos casos de detencións e agresións das forzas policiais chilenas contra os estudantes. De feito, a estudante
fora detida xa catro veces.
Como telón de fondo sitúase a
revolución pingüina de 2006,
onde un millón de adolescentes
organizáronse en asembleas
por todas as escolas chilenas
para tumbar a lei educativa de
Pinochet; o goberno de
Bachelet, que é tan "socialista"
como o noso propio, quere aprobar outra reforma privatizadora,
que xa espera a aprobación do
senado, mentres as e os estudantes reclaman a abolición de
ambas leis, a antiga e a nova, e
converter a educación nun
dereito, non nun lucro para uns
poucos.

Europa, e como consecuencia
disto as forzas de esquerda e de
raiz obreira están a medrar e a
gañar apoio entre as masas, que
comezan a ver a necesidade dun
cambio de modelo socioeconó-

mico unha vez que este comeza
a demostrar o seu esgotamento.
Estas masivas mobilizacións
son consecuencia tamén da
aposta por un modelo sindical reivindicativo e combativo por
parte da principal central sindical portuguesa, similar ao que
aquí representa a CIG. Mentres a
maioría dos sindicatos europeos
(CCOO e UGT son inmellorábeis
exemplos) integrados na CIOSL
acomódanse descaradamente
ao sistema capitalista e renuncian a potenciar un cambio
social, é unha moi boa nova que
existan organizacións da clase
traballadora que acrediten ainda
na mobilización e na loita para
conquistar avanzos.

A “PROGRESISMO”
DE BARACK OBAMA
Este sistema, para perpetuarse, debe dar a impresión de que
se producen algúns cambios
(ainda que estes sexan de
carácter puramente cosmético)
para que no fondo todo siga
igual.
Un caso paradigmático desta
estratexia, no paraíso do capitalismo como son os Estados
Unidos, é o fenómeno protagonizado polo candidato presidencial Barack Obama, que xerou
esperanzas en certas persoas
de esquerdas dun cambio no
liderazgo da maior potencia
imperialista e xenocida da historia.
O certo é que o feito de ter sido
o candidato con maior orzamento para a súa campaña non daba
demasiadas esperanzas (pois
eses cartos proceden de grandes empresas e lobbies pouco
interesados en cambios políticos reais).
Son moitos os exemplos que
demostran que Obama (que
votou os fondos para a guerra
de Irak) non só está á altura do
seu rival republicano canto á súa
política imperialista, senón que
mesmo pode chegar a superalo
nalgúns temas:
Logo de ser eleito candidato, o

primeiro acto que celebrou foi
para apoiar a Israel, defendendo
que a dese país era tamén “a súa
causa” (co que iso supón para
os palestinos). Na súa posterior
visita a ese Estado racista, reiterou o seu compromiso co sionismo e ainda se permitou ameazar
o pobo de Irán.
Xa antes, en plenas primarias,
Obama sorprendera defendendo a posibilidade dunha intervención militar en Paquistán
“para capturar a Bin Laden” e
“perseguir a Al Qaeda”.
En canto ao que foi “patio traseiro” dos EUA e hoxe se ergue
orgullosa frente ao imperio,
América Latina, tampouco parace que a política do candidato
sexa particularmente progresista. Polo contrario, defendeu o criminal bloqueo a Cuba, calificou
a Chávez de “antidemocrático”
e “perigo para a rexión” e defendeu o dereito do seu principal
aliado, Colombia, a intervir militarmente contra o “terrorismo”
mesmo violando as fronteiras de
países veciños (como xa ocorreu con Ecuador e Venezuela).
Todo isto contrasta coa imaxe
que toda a prensa dá do novo
candidato, que intenta apresentalo como un fenómeno totalmente diferente aos anteriores
presidentes, cando as súas propostas non difiren en absoluto.
Esta propaganda chegou a
calar en moitos sectores da
sociedade, tamén no nacionalismo, e quizá foi por iso que
Anxo Quintana en plena voráxine preeleitoral decidise dicir que
“o BNG é o Obama da campaña”, en referencia ao seu suposto medre. Como sabemos, a
comparación non é demasiado
afortunada.
Fidel e Chávez xa alertaron:
Obama é mais do mesmo.
Convén non facerse absurdas
ilusións co novo xestor do principal ariete do capitalismo mundial.

O FENSIVA
CONTRA
ZIMBABWUE

Estados Unidos e a Unión
Europea desencadenaron unha
nova campaña de acoso político-mediático contra un goberno estranxeiro, o de
Zimbabwue, en defensa dun
país "máis democrático", e xa
se escoitaron voces que din que
unha intervención militar podería estar xustificada, para continuar con ese costume de democratizar pola ocupación. Non
deixaría de sorprender esta
intención en quen apoiou a
sinistros personaxes como
Bokassa, Idi Amin, ou, noutras
latitudes, Pinochet ou Somoza
se non coñecesemos xa a
dobre linguaxe do G-8, cuxos
líderes son capaces de zamparse 20 pratos mentres fan que
filosofan sobre a fame no mundo.
No propio Zimbabwue, non foi
ningunha potencia imperialista
a que botou ao réxime dos
racistas e do apartheid, imposto en 1956 tras a independencia
de Gran Bretaña, sen reacción
algunha deste Estado contra os
seus colonos brancos, senón a
resistencia armada da liberación nacional, parte da cal estaba liderada por Robert Mugabe;
cando o goberno confiscou
terras dos latifundarios brancos, herdadas do colonialismo,
EEUU e a UE posicionáronse en
contra. O mesmo gobernante
que non tivo ningún interese na
sorte da poboación de Nova
Orleans no Katrina, está moi
preocupado agora pola sorte
dos cidadáns deste país africano, mentres o neoliberalismo
promulgado polo G-8 arrasa
todo o continente, ou os mesmos Estados impulsan modernas guerras de expolio polo coltán e outros recursos.
Obviamente, nin Berlín, nin
Londres nin Washington teñen
ningún apego pola democracia,
nin en Zimbabwue nin no Tíbet,
senón que buscan un novo
Estado servil aos seus intereses
e dócil aos seus mercados.
Se o pobo de Zimbabwue
quere conquistar un modelo
social máis avanzado, terá que
ser por medio da resistencia
popular e da solidariedade
internacionalista, non por
medio da pesada lousa do imperialismo, as úas inxerencias,
espionaxes e intervencións
armadas.
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É POSÍBEL “REFORMAR ESPAÑA”?

RAZÓNS PARA TRABALLAR
POR UN ESTADO GALEGO
INDEPENDENTE
O debate sobre o independenforma de España” que nos contismo (ou arredismo), sobre a perduza a que esta nos recoñeza
tinencia ou non de defender
algún día como nación e por
como obxectivo estratéxico do
tanto os dereitos que nos
nacionalismo galego a constitucorresponden, sempre dentro
ción dun Estado propio, estivo
do seu Estado.
sempre presente no noso moveO que no seu momento foi
mento, con mais ou menos releexposto como un paso intermevancia segundo o momento hisdio, hoxe preséntase directatórico e a correlación de forzas
mente como o obxectivo final.
interna.
Así o declarou a pasada
Moitas veces usado como
Asemblea Nacional do BNG,
tótem e moitas outras tratado
que marcou como meta final a
como tabú, a palabra de orde “inconsecución dun “Estado pluridependencia” foi censurada e
nacional” ao tempo que fixaba
mesmo perseguida por parte da
como unha das prioridades da
dirixencia nacionalista, que se
organización a defensa de “ouesforza en desmarcarse publitra concepción da unidade de
camente día si e día tamén
España”. Esta última aberración
dunha alternativa lexítima que
é inédita na historia do nacionaeles contribuen a
lismo e ben iluscriminalizar.
trativa de cara a
A dirección do
onde avanzan as
ter como aspiración
BNG, que até hai
cousas.
unirse con quen leva
poucos anos falaPois ben, a nosa
500 anos a destruirba sen complexos
aposta non é á de
da necesidade dun
construir unha
nos como pobo só é
Estado propio (se
España diferente,
comprensíbel desde
ben non lle concenin reformala, nin
mentalidades
día necesariamen“dignificar” lixeirate o contido de
mente o dominio
suicidas.
independencia forque exerce sobre
mal), xogou ás
nacións como a
veces con certa ambigüidade
nosa. A nosa alternativa é, sinsobre o sentido en que concretar
xelamente, romper España.
o direito de autodeterminación.
Para nós, ter como aspiración
Hoxe, esa postura está moito
federarse ou confederarse con
mais clara. O obxectivo é avanquen leva 500 anos a destruirzar nun suposto proceso de “renos como pobo só é comprensí-

bel desde mentalidades suicidas. Non vemos necesidade
algunha, nin vemos as virtudes
pasadas, presentes ou futuras
de nos unir dalgún xeito a unha
España que significou sistematicamente a nosa decapitación
política, a nosa dependencia
económica e a substitución da
nosa cultura e lingua polas
alleas.
Para quen nos acusa de “falta
de realismo” aos independentistas, dirémoslle que achamos
moito máis realista a posibilidade de desenvolvernos como
Estado libre que agardar a que
España se “auto-reforme” para
permitir ampliar competencias
autonómicas e chegar gradualmente a recoñecer os nosos
dereitos políticos como nación.
Se o ritmo de “cesión de soberanía” (realmente só de competencias) é o actual, tardaríamos
miles de anos en ser plenamente
soberanos. Por iso, unha vez
España demostrou (co Estatut
“cepillado” ou co Plan Ibarretxe
versión 1 e 2) que mesmo as iniciativas mais tímidas de aumento competencial non collen no
corsé da lexislación estatal,
quizá é xa tempo de probar
outros camiños.
Mesmo calquera alternativa de
carácter confederal que sexa
minimamente coherente, debería esixir primeiro, e previamen-

te, o recoñecemento do noso
to, mais non o é menos que un
dereito de autodeterminación,
Estado propio é unha condición
pois para ceder soberanía, é preindispensábel para exercer a prociso tela antes.
pia soberanía. Todos os pobos
Porque a autodeterminación,
que culminaron con éxito proceademais de entendela como un
sos de liberación nacional fixéproceso hai que entendela como
rono coa ferramenta imprescinun dereito. Dereito ao que non se
díbel da plena independencia
lle poden poñer límites, e cuxa
nacional, e non coñecemos un
concrección para nós debería
só exemplo do contrario.
ser a proclamación dunha
De facto, o independentismo
República Galega,
que nos defenposibilidade hoxe
demos non se
todos os Estados que limita ao campo
legalmente vetada
pola Constitución
culminaron con éxito formal, senón
Española e os seus
que expresa a
procesos de libera- vontade
derivados Estatutos,
de nos
ción nacional fixérono a u t o g o b e r n a r
aos que o BNG
antes se opuña.
coa ferramenta plenamente a
O principal arguos niveis.
imprescindíbel da todos
mento usado unha e
Ás veces
plena independencia e m p r é g a s e
mil veces por certos
dirixentes nacionanacional tamén o argulistas (particularmento dun
mente determinasuposto “rexeidos líderes da UPG, para quen o
tamento social” ou mesmo “mecombate a esta alternativa foi
do” ao independentismo, que
sempre unha prioridade) para
impediría por tanto defender tal
negar a lexitimidade do indeproxecto. Isto podería levarnos
pendentismo é que esta alternaa renunciar a modificar a ideolotiva non garante a soberanía real
xía dominante na sociedade,
dos pobos pois a independencia
mesmo podería facernos renunformal pode encubrir formas de
ciar ao nacionalismo, que por si
neocolonialismo (sobran exemmesmo xa crea tamén moitas
plos de estados formalmente
desconfianzas. Porén, o arguindependentes que na práctica
mento tampouco é válido. Basta
non dispoñen dos seus recursos
ver enquisas de opinión para ver
nin teñen capacidade de decique a (pequena) porcentaxe de
sión real). Isto é loxicamente cergalegos que apoiamos a independencia é moi similar á que
apoia o exercicio do dereito de
autodeterminación (que a dirección do BNG formalmente si
defende), conceito que popularPodes consultar todas as frases en:
mente se asocia directamente a
frasesdesafortunadas.polabase.net
separatismo.
O portavoz nacional dunha organización política, especialmente nunha que se define como transformadora -como é o caso do BNG- debería tentar
Estes e outros argumentos
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
lévannos a recuperar a memoria
nalgunhas das súas recentes declaracións, entre as que destacamos as seguintes. O noso dereito, como parte desa base social, é criticalas.
dunha figura tan interesante
NOTA: Por desgraza, o portavoz nacional obrigounos a continuar esta sección que comezamos no primeiro número do voceiro...
para un movemento como o
noso como é a do arredista e
s
ocialista Xohán Xesús
Quintana propón ante a crise “unha “¿Para que serve o galego? ¿E para «Como é lóxico, prefiro que que
“La Voz de Galicia fai país sendo a
González, que dicía: "Nada nin
alianza estratéxica entre o empre- que serve unha nai de 82 anos, con gañe España”.
voz da súa sociedade”
ninguén pode obrigarnos a ficar
declaracións á axencia EFE,
Entrega do “Grelo de Ouro a Santiago
sariado e a Administración e unha párkinson e incapaz de moverse?
unidos a un Estado que repre29 de xuño de 2008
Rey, diante dos túmulos de Rosalía e
cooperación entre ambos para pro- Coidámola para que viva o mellor
senta unha ruina inminente e un
Castelao, 24 de novembro de 2007
mover a internacionalización das que poida porque é a nosa nai. Pois
perigo constante”.
A explosión de españolismo que se
empresas galegas”
o galego coidámolo porque é noso e
Trátase pois, simplesmente de
viviu logo da Eurocopa (alentada por
Como o resto dos grandes medios, “La
Declaracións no “Foro Empresarial por principios”
que moitos galegos e galegas
todos
os
medios
e
a
maioría
de
líderes
Voz”
convirte
a
liberdade
de
expresión
Galicia-Latinoamérica”
La Voz de Galicia
non nos sentimos españois e
políticos), con centos de bandeiras de nun privilexio duns poucos e secuestra o
23 de xuño de 2008
6 de abril de 2008
non queremos selo de nengunha
España desfilando nas nosas rúas como espazo público para os poderosos, pero
maneira. A artificial identidade
nunca,
é
algo
moi
pouco
positivo
para
o
é
que
louvar
a
un
xornal
caracterizado
Por unha vez que fala de clases e recoToda unha declaración de principios e
española no noso país sempre
durante décadas por atacar salvaxeñece implicitamente que non se pode unha mensaxe moi positiva para a recu- nacionalismo.
se construiu en oposición á nosa
Porén,
ao
contrario
do
resto
de
líderes
mente
o
nacionalismo
e
defender
todo
gobernar para todos, trabúcase de lado.
peración da lingua entre a mocidade. O
propia, negándoa e aniquilánOs traballadores sofremos a crise por- galego é unha lingua inútil e enferma, nacionalistas do Estado, Quintana pare- tipo de ataques ao país (só recentemente
doa. O noso proceso debe ser a
ce
que
se
anotou
ao
carro
da
“roja”,
e
ve
Reganosa
ou
a
cruzada
españolista
conque as empresas non poden manter as que tivo unha longa vida e a que lle debepartir de agora xusto o contrario,
súas marxes de beneficio e fannos pagar mos moito, mais que agora unicamente perfectamente “lóxico” apoiar á selecci- tra a "imposición" do galego) é tirar
reconstuirnos
como pobo libre
a nós por iso, así que a solución de temos que atender, con agarimo, ata que on do país que impide ás nosas selec- rochas contra o propio tellado.
en oposición a quen nos nega,
cións
competir
internacionalmente.
Que
a
prensa
que
sempre
foi
inimiga
Quintana é que os gobernos se alíen cos finalmente se extinga o máis placidaque non é outro que o Estado
Nós, en cambio, seguiremos a ter dúas fale ben do BNG é preocupante. Que o
empresarios, pobriños eles.
mente posíbel. Só un mes despois, asisEspañol.
seleccións:
Galiza
e
calquera
que
xogue
Portavoz
Nacional
do
BNG
fago
mesmo
á
Ademais diso, é fundamental que as tía a unha manifestación "polo dereito a
Como todos os pobos libres
contra
España.
inversa,
moito
máis...
empresas galegas se convirtan en multi- vivermos en galego", mentres a política
da historia, traballaremos pola
nacionais, vaian facer negocio a outros lingüística da Xunta vai no primeiro sennosa plena soberanía, pola indepaíses e, se lles vai ben, xa poderán tido das súas declaracións..
pendencia nacional.
pechar aquí.
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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

Dez días que avalaram o mundo (John Reed. Edições Avante) // O xornalista estadounidense John Redd conta en primeira persoa a súa experiencia durante os días de Outubro de 1917 que
cambiaron a historia da humanidade. Os días decisivos da primeira revolución socialista da historia, un dos maiores acontecementos da historia de humanidade que marcou o camiño a seguir para os
traballadores e os pobos do mundo. Esta obra imprescindíbel contén todos os documentos da época recompilados polo autor así como moitas notas explicativas que axudan a situarse no contexto político e
social da Rusia daquela época.
Lenin dixo deste libro: “Foi co maior interese e sen que a minha atención abrandase un só momento que lin o libro de John Reed. Recomendo sen reservas a súa leitura aos operarios do mundo enteiro.
Eis un libro que gostaria de ver publicado em millóns de exemplares e traducido en todas as linguas.
Andaina, 25 anos. Escolma facsimilar (Andaina, revista galega de pensamento feminista. 2008) // Neste maio do 2008 a Revista Galega de Pensamento Feminista,
Andaina, realizou unha particular e emocionante celebración das letras galegas. Así, a súa equipa de redacción informa que "levamos vinte e cinco anos saíndo á rúa
ininterrompidamente desde aquel entrañábel panfletiño de cor malva, número 0 en xaneiro de 1983. Xaneiro de 1983!". Con motivo deste vintecinco aniversario editouse un
número moi especial desta revista feminista, unha edición facsimilar da revista, con máis de 280 páxinas, onde hai unha escolma de artigos, comentos, portadas e
contraportadas. Moito temos camiñado e mudado a realidade na que viviamos, pero vemos como moitas das cuestións que se analizaba daquela desde as páxinas de
Andaina continúan a ser actualidade e materia necesaria de transformación e mudanza.
O Abalo do Poder... Do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975 (José Serra. Edições Avante. 2001) // Unha das
mellores análises do proceso revolucionario em Portugal, que derrubou a ditadura e conseguiu importantes conquistas sociais,
que ainda agora os gobernos da dereita se esforzan por reverter. De revolución á contrarrevolución, pasando polas
impresionantes mobilizacións do 1º de Maio, o “verão quente”... Neste libro o autor pasa revista aos principais acontecementos
deste período tan rico no noso país irmán, opoñéndose, com feitos e argumentos, ás tentativas de deturpación da verdade
histórica, hoxe tan en boga.
www.gzvideos.info

www.anncol.eu

www.pascualserrano.net

Novo portal audiovisual contraiformativo, nacido
para recoller en video e difundir as actividades
do movemento popular no noso país.

Información sobre o conflito en Colombia, un dos
máis manipulados pola prensa. O ponto de vista
dos millóns de vítimas da violencia do Estado.

Esta web do xornalista Pascual Serrano é unha
das mellores recopilacións das manipulacións
informativas dos medios de masas

envíanos as túas achegas a movemento@polabase.org

MOBILIZACIÓN POLA
LINGUA EN COMPOSTELA

Un dos eixos de traballo que
desde o Movemento pola Base
temos definido como prioritarios
é o do activismo en favor da nosa
lingua nacional, o traballo en
defensa do galego como lingua
das clases populares do noso
país, que hoxe se ve ameazado
pola hexemonía do español ante
a indiferencia da maioría das
administracións.
Por isto é que participamos acti-

vamente na mobilización convocada en Compostela o pasado
18 de Maio.
Alí, distribuímos masivamente
o segundo número do noso
voceiro (cun cumprido artigo
sobre lingua), repartimos autocolantes esixindo a dimisión do
galegofóbico Valedor do Pobo e
conformamos unha animada
comitiva xunto a militantes da
organización xuvenil ISCA!.

POR ÚLTIMO
Non se renuncia ao programa; o único que se fai é
adiar a súa realización...
por tempo indefinido.
Acéitase o programa,
pero esta aceptación non
é en realidade para si mesmo, para seguilo durante a
vida de un, senón unicamente para o deixar en herdanza aos fillos e aos
netos. E no entanto, "todas as forzas e todas as
enerxías" dedícanse a futilidades sen conto e a un
remendo miserábel do
réxime capitalista, para
dar a impresión de que se
fai algo, sen asustar ao
tempo á burguesía
K. Marx y F. Engels,
Carta Circular a A. Bebel,
W. Liebknecht, W. Bracke
e outros., setembro
de1879

VISÍTANOS EN:

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

