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“Apréndennos a temer o terrorismo, mais non o racismo, o machismo ou a homofobia” Angela Davis
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EDITORIAL
Analisar para coñecer, coñecer para planificar, planificar para executar. Eis a mecánica que nos fai
avanzar e a única na que acreditamos. A revista que aquí se abre fai parte do primeiro chanzo. Por
iso, neste Primeiro de Maio, tiramos do prelo máis un número da Arredista!, o décimo terceiro. E
facémolo ademais co obxectivo de celebrar o día da nosa clase, a traballadora, a que xera a riqueza
do mundo e fai avanzar a Historia con cada vitoria e cada resistencia.

Este ano, co desemprego disparado; co público a sofrer unha delirante aceleración privatizadora; co
Poder dotándose de ferramentas propias do fascismo para nos reprimir cunha man mentres nos
indica coa outra o camiño dunhas saídas que non son tal, a nosa análise non varía a respeito de
anos anteriores.As aparentes diferenzas que poidan atoparse a respecto de anos anteriores non son
máis que as fases que vai queimando un capitalismo en barrena cara ao abismo. Por iso tampouco
muda o noso obxectivo, que continúa a ser contribuirmos para a súa superación e para a liberación
nacional do noso pobo.

Nesa tarefa primeira de analisar, tratamos, neste número, a situación de shock a que deliberadamente
nos someten como clase, a nova vaga de emigración forzada que nos deixa sen a nosa mocidade
—mais non só sen ela—, o acelerado declinio social do noso idioma a mans do supremacismo es-
pañol, o TTIP e as novas formas de destrución que veñen de mans dadas cunha Unión Europea da
que urxe afastarse, e as alternativas— reais e ficticias— que temos como pobo e como clase para
enfrontar panorama tan desolador, a comezar polas eleccións aos concellos deste maio. E tamén
entrevistamos Resul Berti sobre o seu pobo, o Curdistan, artificialmente dividido e que loita por se en-
contrar e se liberar; e Alonso Caxade, sobre o silenciamento das nosas músicas populares e a necesi-
dade de facer da cultura unha ferramenta do día a día. E aínda fica espazo para ofrecermos catro
breves suxestións culturais e unha lembranza ao inspirador Galeano, cuxa ausencia pesa, mais do
que continuamos a atopar leccións ás beiras do camiño.
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O Acordo Trasatlántico sobre Comercio e Investimento -TTIP polas súas
siglas en inglés- representa un novo paso, de carácter decisivo, na ofen-
siva neoliberal que o capital desenvolve desde hai varias décadas: favo-
rece unha maior concentración de capital, beneficiando as corporacións
transnacionais a custa da clase traballadora, da saúde pública ou o
medio ambiente; debilita a soberanía dos Estados e pretende pechar as
portas de calquera política oposta aos designios do grande capital; au-
menta a sobreexplotación laboral e o desemprego; e a súa elaboración
e negociación realízase de forma opaca e contraria a calquera tipo de re-
coñecemento da vontade popular.

O TTIP nace dun fracaso previo e dun cambio de estratexia dos Estados
Unidos, ao non frutificar as negociación emprendidas para a reforma do
comercio mundial na Organización Mundial do Comercio desde o ano
2001. Os Estados Unidos apostaron entón polos tratados bilaterais e
polos grandes acordos comerciais a escala rexional, que exclúen os seus
principais rivais xeopolíticos, entre os que se inclúen o TLC ou NAFTA en
América do Norte, asinado con Canadá e México, e que tentaran esten-
der por medio da frustrada Área de Libre Comercio das Américas. Na
actualidade non só se está a preparar un Tratado para o Atlántico, senón
tamén o Tratado Trans-Pacífico -TPP- e un acordo máis amplo sobre
servizos -TISA, no que participaría outra vintena de países- que teñen a
mesma raíz, o deseño do imperialismo norteamericano para garantir a
súa supremacía, e o mesmo procedemento opaco.

Os seus promotores presentan o TTIP como un instrumento para facilitar
o comercio ás dúas beiras do Atlántico por medio da eliminación e ate-
nuación dunhas barreiras incómodas, que estarían a representar un obs-

táculo obsoleto e irracional ao progreso económico, e a creación dun
bloque comercial desde California ata Rumanía. Non obstante, o TTIP
non é un tratado comercial convencional, xa que entre a UE e os Estados
Unidos os aranceis xa declinaron hai moito tempo, e xa existe un mercado
transatlántico de facto. Non é o proteccionismo o problema, senón as ba-
rreiras-non tarifarias, como as normativas e regulacións que atenden a
preocupacións tan importantes como os servizos públicos, o medio am-
biente, a protección no consumo, a saúde, a seguranza alimentar ou a
privacidade de datos, O acordo tamén pretende a apertura de novos mer-
cados nos servizos públicos e blindar os intereses das transnacionais.

O acordo entre os EUA e a UE é demandado desde hai tempo polas gran-
des corporacións. Desde hai vinte anos funciona un clube chamado Diálogo
Empresarial Transatlántico, con representantes de grandes compañías,
que defendeu reiteradamente un acordo deste tipo. Os pasos aceleráronse
en 2011, cando a UE e os Estados Unidos anunciaron un grupo de traballo
para fortalecer as relacións comerciais e os investimentos, e as negocia-
cións formais foron anunciadas de forma unilateral polo presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama, durante o discurso sobre o Estado da
Unión en febreiro de 2013, o que simboliza de forma clara o papel secun-
dario da Unión Europea en relación á hexemonía estadounidense.

Ata o de agora, este proceso de negociacións foi completamente opaco,
en contra das promesas de transparencia formuladas pola Comisión Eu-
ropea. Os documentos foron declarados confidenciais, e nin sequera os
parlamentares electos dos Estados membros -que terán que aprobar ou
rexeitar finalmente o acordo- puideron acceder a eles. En cambio, as
grandes empresas transnacionais impulsan e dirixen o acordo por cau-
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ces extraparlamentares, por medio dos seus lobbies, dirixentes e centos
de asesores, e sen se someter a ningún tipo de control popular.

O TTIP é tan coherente coa lei da centralización propia do capitalismo -
unha tendencia innata á formación do monopolios, a desaparición dos
capitais menores e á recombinación dos existentes- como cos intereses
dos seus promotores, ata o extremo de que pretende conceder ás em-
presas transnacionais o dereito de demandar a gobernos fronte a tribu-
nais de arbitraxe ad hoc. Reforza así o poder de medio cento de
corporacións que controlan unha cuarta parte da produción e a metade
do comercio mundial. No caso de que as decisións dun Estado perxudi-
casen os beneficios reais ou potenciais dun investidor, este podería re-
correr ao mecanismo de resolución de desputas entre investidores e
Estados (ISDS). O capital transnacional gañaría así competencias que
tradicionalmente o dereito internacional reservaba aos Estados, e podería
así evitar os tribunais estatais. Estes mecanismos xa foron padecidos
por Estados que os tiñan incluidos en tratados bilaterais -máis de 500
casos na última década- e que foron obrigados a pagar millóns de dó-
lares de indemnizacións por medidas laborais ou sanitarias elementais.

Ademais, o TTIP representa un novo avanzo no proceso de privatización
de servizos públicos. Os Estados Unidos pretenden empregar o TTIP
como ferramenta para acceder ao mercado de servizos europeo, que
representa un descomunal negocio. Cunha linguaxe extremadamente
cínica, o goberno americano oponse á existencia dos "monopolios" no
sector público, para defender o acceso dos seus monopolios privados á
sanidade, educación e xestión da auga. Os Estados terían moi difícil re-
cuperar os servizos públicos unha vez privatizados, xa que se prevé in-
cluir medidas de "protección para os investidores".

O Acordo tamén incentivaría a reforma á baixa das normativas laborais
consideradas un obstáculo para o comercio, en particular os convenios
colectivos. Reforzaría a tendencia a aumentar a competitividade por
medio de maiores descensos salariais, a redución dos planteis e o deterioro
das condicións laborais. Non podemos esquecer que o comercio trasatlán-
tico realizaríase nun contexto de práctica ausencia de dereitos sindicais nos
Estados Unidos, que nin sequera aceptan os convenios básicos da Orga-
nización Internacional do Traballo sobre asociación e negociación colectiva.

Ademais, o TTIP tamén promovería a desregulación da seguranza ali-
mentar, igualando á baixa as normativas europeas coas estadouniden-
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ses, que permiten os organismos xeneticamente modificados, o uso de
pesticidas, as hormonas de crecemento bovinas, ou o tratamento de
cloro nas aves. Algo semellante acontece coa normativa ambiental, coa
imposición dunha vixilancia moito máis laxa.

Por último, o TTIP tamén inclúe importantes límites ao acceso á cultura
e á información. Pretende fortalecer o control das empresas sobre o co-
ñecemento para así incrementar os seus beneficios, restrinxindo as
exencións de dereitos de autor sobre escolas, bibliotecas ou educación
a distancia; restrinxindo o acceso a datos de ensaios clínicos; tamén po-
dería aprobar aspectos recollidos no Acordo Comercial de Loita contra
a Falsificación (ACTA), que fora previamente rexeitado polo Parlamento
Europeu; e facilitaría ás empresas o acceso a datos privados con fins co-
merciais. Tamén pretende eliminar medidas de protección conta as axen-
cias de intelixencia estadounidense.En resumo, os intereses do capital
transnacional están en contradición directa cos dos pobos: para defender
os primeiros é preciso degradar os dereitos laborais, entregar ao mer-
cado os escasos servizos que aínda non secuestrou, ou intoxicar os ali-
mentos e o medio ambiente. E é necesario que este proceso esquive
mesmo os formalismos, regulamentos e procedementos típicos da de-
mocracia burguesa, como as eleccións e os parlamentos, e sexa pilotado,
de forma directa, pola elite económica. Deste xeito, o TTIP sitúanos diante
dunha cuestión inevitábel que deben abordar todas as forzas revolucio-
narias: por unha parte, sen a conversión da soberanía nunha cuestión
meramente formal, o imperialismo non pode aumentar a transferencia
de riqueza desde o traballo aos monopolios; doutra parte, é imposíbel
desenvolver calquera proceso de transformación social sen gañar a inde-
pendencia que permita rachar coas institucións e deseños impostos.

Así, cuestión de clase e nacional son inseparables para a emancipación da
clase traballadora e dos pobos. Esta premisa, válida para os pobos que con-
tan con Estado propio, faise aínda máis patente no caso daquelas nacións
que aínda non o acadamos.As e os soberanistas e comunistas non nos re-
signamos, senón que afirmamos que a vontade popular pode rachar coa ti-
ranía do poder. A loita pola soberanía, se é real, non é subsumíbel nen
integrábel na arquitectura económica global, e convértese nun motor da
loita antimperialista. O noso obxectivo central, neste momento histórico,
debe ser alcanzar a soberanía para o noso pobo como auténtica panca para
enfrentar o poder de clase que tan eficazmente foi asentado ou restaurado
polo neoliberalismo, a pesar da crise crónica do capitalismo.
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O vindeiro 24 de maio celebraranse eleccións municipais en Galiza. Da-
ranse nun contexto marcado pola profunda crise económica producida
polo capitalismo neoliberal, no que a submision interesada dos gobernos
ao grande capital marca o camiño que serve de excusa para aplicar
todo tipo de cortes no gasto social, no sistema de pensións, nos dereitos
da clase obreira, afogando de facto unha poboación cada vez máis em-
pobrecida e vulnerábel que ve como os seus dereitos se esfiañan de
xeito paulatino pero imparábel. O que serve para falar dos gobernos es-
tatais serve tamén para o facer dos municipais, as máis das veces en-
cargados en última instancia de executar o programa imposto desde os
despachos das grandes corporacións, vía Unión Europea, vía Madrid, e
tamén vía Xunta de Galiza, controlada polas mesmas axendas desde a
reinstalación do PP no goberno da nación.

A taxa de paro, situada — só oficialmente — no 27% e a reforma la-
boral que fomenta a precarización e a pauperización da nosa clase, crean
unha fenda salarial que só pode desembocar nunha desigualdade social
cada vez máis pronunciada, favorecendo ese selecto clube formado pola
oligarquía económica e empresarial que se reparte os beneficios xerados
polo noso traballo e os recursos que nos pertencen. Nese contexto de es-
polio, reprodúcense por toda a parte os ataques aos servizos públicos-
moitos dos cales son precisamente xestionados polos concellos de
maneira total ou parcial: privatización de recursos sanitarios e dos ser-
vizos de emerxencias, descapitalización propositada dos planos de axuda
á dependencia, ou as inxentes cantidades que dos fondos públicos van
parar ao ensino privado e concertado mentres o ensino público, o de

todas e todos, esmorece por falla de investimentos. En resumo: un con-
tinuo atacar e anular o que é de todos, o que nos sustenta e dignifica.

Neste contexto, os partidos de corte capitalista, que practican e fomentan
o liberalismo económico, como PP e PSOE, pero agora tamén eses outros
que van xurdindo no escenario estatal (e que os medios de comunicación
empoderan como a “alternativa” aos partidos tradicionais), consolidan
este sistema económico mediante un discurso centralista que ataca a so-
beranía dos pobos, tentando anular así a loita polo control dos nosos re-
cursos, e fomentando un españolismo exacerbado que ataca sen
piedade mesmo o noso idioma, o noso sinal identitario máis aglutinador.
De novo, non só a través das súas cúpulas estatais, senón tamén nas
súas estruturas de proximidade, nos concellos — ámbito perfecto para
implementar sen moita publicidade nen resistencia o seu extenso reper-
torio de expropiación e desnaturalización.

Fronte a isto, tórnase máis importante que nunca termos claro que, como
pobo expropiado e nese proceso de desnaturalización, tanto o naciona-
lismo coma o marxismo son a nosa única alternativa para rachar co mo-
delo socioeconómico que se nos impón. E sono porque non representan
un “cambio”— palabra de moda nestes tempos eleitorais — nen unha
revisión a respecto do sistema senón porque significan todo o contrario:
unha oposición frontal a el, a vontade de revolucionalo completamente,
de destruilo e de substituilo por ese sentido común que nos di, cada vez
máis claramente, que o que é de todas e todos debemos xestionalo todas
e todos, e non empresas privadas e intereses particulares, e tamén que,
sendo un pobo, debemos ser nós quen decida todo, en todas as ordes,

BNG: DA BASE DOS CONCELLOS,
CARA AO PODER POPULAR
Susana Camba
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en todos os momentos. No fin de contas, a soberanía é isto: decidirmos
nós e non outros ou outras; e decidirmolo todo.

O que ocorre é que esa soberanía non só se constrúe no plano nacional.
Tamén nos concellos e nos bairros existen mecanismos para desenvol-
vela. Comercio de proximidade fronte a centros comerciais que levan
os beneficios fóra; espazo para as persoas fronte a espazo para os co-
ches, o ruído e os fumes; espazo para a cultura nosa fronte ao consumo
de produtos inoculados pola grande industria do entretemento; servizos
xestionados directamente polas persoas fronte a servizos externalizados;
promoción da produción de proximidade en lugar de confiar todo aos
trazados de macro-polígonos industriais que ao final fican baleiros; todo
isto e máis cousas son puntos de referencia para calquera alternativa
popular no que nos toca de perto.

O vindeiro 24 de maio, a este sistema viciado que só nos permite esco-
ller cada catro anos e que se blinda o resto do tempo veráselle unha
fenda. Temos a oportunidade de facer pasar por ela un comezo para
todo isto, unha semente de alternativa. En Galiza, esa semente chámase
BNG. Non só porque sexa capaz de facer agromar toda esa alternativa
con tempo suficiente— tal como demostraron os modelos de Allariz ou
de Pontevedra —, senón porque, aplicando solucións que defenden a
igualdade e o benestar social, é xa, desde o primeiro momento, a pri-
meira liña de defensa contra a política agresiva e dolosa dese capita-
lismo colonialista que padecemos.

Recuperar axiña esas ferramentas, que en moitos concellos xa nos foron
tamén alleadas, é a primeira tarefa. É nos concellos onde a partir do 24 de
maio poderemos realizar o traballo máis urxente e máis comprometido coa
cidadanía, protexendo os seus dereitos e garantindo que os grupos máis
vulnerábeis non se vexan quebrantados polas políticas agresivas que o
grande capital aplica a través do parlamento español e da Xunta de Galiza.

Din que as eleccións deste mes de maio poden ser, ademais, unha axuda
para enxergar e tratar de antecipar resultados para as que despois han
vir no Estado e máis na Xunta. O que é evidente é que a dinámica galega
e estatal si influirá nas eleccións municipais, colocando falsas alternati-
vas á vista através dos xornais, dos telexornais, das radios… Fronte a
isto, cómpre centrar a vista nos grupos que realmente concorren nos
nosos concellos, e non na miraxe que sobre eles nos veñan ofrecer uns
medios de comunicación con axenda propia. E termos claro que fronte
ás promesas dun PP que cinicamente se di preocupado coa corrupción,
dun PSOE que hai moito tempo renunciou a calquera transformación da
sociedade, e dunhas candidaturas cidadanistas só centradas na cuestión
da transparencia e con pouco máis a ofrecer — como se o problema
fose exclusivamente de opacidade— o único camiño que avanza é o do
soberanismo, da base dos concellos, cara ao poder popular.

Susana Camba é delegada da CIG e número 2 na candidatura do BNG-Asembleas Aber-

tas na Estrada.
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O pobo curdo leva a loitar pola súa independencia desde o fin
do imperio otomano, contra os Estados xurdidos daquela e con-
tra as potencias ocupantes. Que ten o Curdistán para concitar
tanta cobiza?

O motivo é fácil de entender. A comezos do século XX atopouse pe-
tróleo en territorio curdo, e a partir desta descoberta podemos dicir
que os países imperialistas no poder naquel momento — Inglaterra
e Francia — cambiaron a independencia do Curdistán polo petróleo.
Había tamén outros intereses económicos e estratéxicos, mais o mo-

tivo principal podemos dicir que foi este. Historicamente é un exemplo
de xogo suxo. Por que? Porque antes da caída do imperio Otomano,
Inglaterra e Francia apoiaban o pobo curdo contra o poder otomano
co obxectivo de crear un Estado curdo independente entre os ríos Ti-
gris e Éufrates, isto é, en Mesopotamia. É dicir, Francia e Inglaterra
querían inicialmente un Estado independente nese territorio que limi-
tase o poder otomano. Mais a partir dos anos 1917-1920, Inglaterra
descubriu que a zona de Kirkuk é moi rica en petróleo, e mudou com-
pletamente de obxectivo. As potencias imperialistas negociaron cos

RESUL BERTI

Resul Berti é un dos homes da inmensa comunidade curda que reside lonxe da súa patria. Desde hai anos vive no
Estado español, onde participa en numerosas actividades para explicar a situación do seu pobo — como a que re-
centemente ten celebrado en Galiza o comité galego de solidariedade internacionalista Mar de Lumes — e desde
onde apoia o Partido da Democracia do pobo, HDP, en Turquía.

“

Na zona da Turquía
hai trinta e cinco anos
que o PKK mantén
unha guerra aberta
contra o Estado turco
que xa deixou 35.000 mortos,
a maioría deles curdos
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novos Estados que xurdiron despois da desaparición do imperio oto-
mano un acceso a ese petróleo a cambio de traizoar a alianza pola in-
dependencia curda.

Mais alá de Kobanê, moi presente nos medios de comunicación,
cal é a situación xeral no Curdistán?

Como se sabe, o Curdistán está dividido en catro partes: a maior delas
está integrada en Turquía, e os outros tres territorios están repartidos
entre o Iraque, o Irán e a Siria. Desde a guerra do Golfo, no Curdistán
iraquiano temos unha autonomía, isto é, temos defensa propia, temos
parlamento, temos un sistema educativo de noso — isto é, os nosos
fillos poden estudar na nosa lingua materna. No Curdistán de Irán
aínda non temos un estatus político definido, e no Curdistán da Siria
o que temos desde hai dous anos, a raíz da primavera árabe que co-
mezou no norte da África e chegou até a nosa zona, é unha loita por
unha solución de facto, co pobo a rebelarse contra o goberno de Bas-
har al Assad á procura dun Curdistán autónomo no que coñecemos
como Rojava. Por último, na zona da Turquía hai trinta e cinco anos
que o Partido dos Traballadores do Curdistán, o PKK, mantén unha
guerra aberta contra o Estado turco que xa deixou 35.000 mortos, a
maioría deles curdos. Hai dous anos, en marzo de 2013, o líder do
PKK, Abdullah Öcalan e o Estado turco chegaron a un acordo para
poder solucionar o problema curdo nese territorio pola vía política.
Nese proceso definíronse tres condicións a cumprir por ambas as
partes: a primeira, a declaración dunha tregua, dun cesar-fogo, e a
entrega por parte do PKK dos máis de 30 reféns turcos, entre funcio-
narios e soldados. A segunda condición era que o Estado turco apro-
base unha serie de leis e unha reforma constitucional que nos
permitise aos curdos facer política, empregar a nosa lingua, etc., isto
é, que garantise o que chamamos “os dereitos políticos dos curdos”.
E, por último, a terceria condición era que o PKK se retirase do Cur-
distán da Turquía para o Curdistán do Iraque. O problema é que agora
mesmo estamos nas vésperas dunhas eleccións e a Turquía non cum-
priu a súa parte, polo que o proceso se atopa nunha situación moi
delicada. Por outras palabras: o proceso está conxelado, e non hai
negociacións. O inmediato agora son as eleccións de 7 de xullo, ás
que o pobo curdo se presenta co partido HDP, Partido da Democracia
do Pobo, que é o brazo político legal do PKK.

O HDP aspira, por primeira vez, a superar a barreira do 10% que permite
acceder ao parlamento turco.
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Sobre estas eleccións e o HDP, por primeira vez poderíamos ver
un escenario onde o partido curdo supera 10% dos votos e entra
no parlamento turco cunha importante representación.

Efectivamente. O que acontece é que o HDP ten que conseguir obri-
gatoriamente ese 10% dos votos totais, isto é, a nível de todo o Es-
tado. Por outras palabras: dos 46 millóns de persoas que poden
participar nestas eleccións, o HDP necesita sumar 4,6 millóns de
votos. Se o conseguimos, o HDP enviará entre 70 e 75 deputados ao
congreso nacional turco. Mais se non alcanzarmos esa marca,
mesmo que sexa por medio punto, non entrariamos, e deses 70-75
deputados que falamos, aproximadamente un 95% pasarían ao par-
tido máis votado, que vai ser o AKP, o partido do presidente turco Er-
dogan, que conseguiría un poder tremendo para poder mudar a
constitución turca e trocar o sistema parlamentarista por un sistema
presidencialista. Na realidade, estamos diante dunha situación moi
arriscada para o noso pobo, na medida en que participamos como un
único partido, precisamente por esa barreira do 10%. En eleccións an-
teriores tamén tivemos representación, mais participando os deputa-
dos e as deputadas independementemente, e non como partido. Mais
agora, para romper esta armadilla da barreira de 10% cada catro anos,
non temos outra opción que facelo así, e paréceme que o HDP é a fe-
rramenta correcta. Veremos o resultado dentro de mes e medio.

Por outra parte, varios analistas teñen significado que o proceso
revolucionario central hoxe no Oriente Medio se dá no Curdistán.
Compartes esta visión? Pódese considerar a loita na Rojava (o
Curdistán ocupado por Siria) como o centro desa revolución?

Estou de acordo. Só temos que ver a situación en Kobanê. Hoxe en
día, o único pobo que está a loitar contra o Estado Islámico somos os
curdos. Poderiamos preguntarnos: acaso o pobo curdo non é tamén
musulmano? Efecticamente: 90% dos curdos son tamén musulma-
nos, e ademais moitos pertencen á rama sunita, igual que o ISIS. Sen
embargo, o ISIS, por determinados intereses, ataca o Curdistán. Mais
a resistencia curda, particularmente a do PKK, é unha resistencia de-
mocrática e laica. Sobre todo, laica.

Nesa loita contra o terror, o PKK está a resultar fundamental.
Porén, continúa incluído na listaxe de organizacións terroristas

que contemplan os EUA e a UE (por certo, a petición do ex-pre-
sidente español Felipe González). Como se explica isto?

O que penso é que en primeiro lugar debemos revisar a definición de
terrorismo.A definición varía de país a país; e varía en función dos in-
tereses. Por exemplo, os Estados Unidos consideran o PKK como é
unha organización terrorista, mais, desde hai dous anos, colaboran co
PJAK, o Partido da Vida Libre do Curdistán, que é claramente o brazo
do PKK no Irán, contra o que está a loitar tamén pola independencia
curda. E por que colabora co PJAK se é o mesmo que o PKK? Porque
o PJAK loita contra Irán, de modo que non é considerado como orga-
nización terrorista. O mesmo caso acontece en Rojava: o PYD, o Par-
tido de Unión Democrática, que é o que está a loitar contra o ISIS e
que en Kobanê recebeu apoios das potencias internacionais en arma-
mento e loxística é outra rama do PKK! É dicir: a definición cambia se-
gundo quen a faga, e moi rapidamente. Os Estados Unidos consideran
o PKK como terrorista, mais Rusia non o recoñece, nen tampouco a
China, ou Vietnam, ou a Venezuela. Así que o que me parece é que
empregar a palabra “terrorista” só responde ao interese de cada mo-
mento. Para os Estados Unidos e a Unión Europea eses intereses pó-
dense recoñecer inmediatamente: a Turquía é un membro da OTAN.
Mais tamén podemos falar sobre España. Ninguén pode dicir que o
PKK teña atacado intereses do Estado español e, sen embargo, tamén
España considera o PKK como organización terrorista.

Por outra parte, tal como comentabas, no Iraque existe hoxe
unha autonomía curda formal. En que medida ten contribuído
isto para avanzar para a liberación nacional do Curdistán no seu
conxunto?

No futuro penso que contribuirá decisivamente. Mais tamén é

certo que hoxe o pobo curdo ve a idea dun Curdistán unificado e

plenamente independente como unha utopía, tal e como se están

a dar as condicións no conxunto do mundo e tal e como están os

intereses das potencias imperialistas a respecto da zona e dos

seus recursos. Outra cousa é que nos próximos tempos cada unha

das zonas do Curdistán chegue a posuír a súa propia autonomía.

Aí hai unha esperanza, porque a partir de aí, co tempo, ninguén

pode garantir que o Curdistán non chegue a unificarse finalmente,
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e esa é a posibilidade que temos. Mais tamén debemos considerar

outra cuestión: o concepto de autonomía non significa o mesmo

no Estado español que no Curdistán. No Oriente Medio, a palabra

autonomía é sinónimo de independencia, como se ve no Curdistán

do Iraque. Por iso, o longo camiño do Curdistán do Iraque pode

influir e ser un exemplo para os outros territorios, para desenvol-

veren os seus parlamentos, o seu sistema lexislativo, etc.

Por outra parte,as diferentes situacións que cada zona do Curdistán
tivo que enfrontar teñen xerado diferenzas no seo do pobo curdo?

Certamente, hai diferenzas, por razóns evidentes. A comezar polo
idioma: ademais da nosa lingua materna, nós, curdos da Turquía, em-
pregamos o idioma turco; os curdos do Irán falan persa, e os do Iraque
e a Siria, falan árabe. Esta influencia na educación marca diferenzas
entre as comunidades curdas de cada un dos Estados colonialistas.
Persoalmente, por exemplo, eu podo ter moito máis contacto cun
turco do que cun curdo do Iraque, culturalmente falando. Vivir durante
tanto tempo en contacto directo con quen te coloniza fai mudar moi-
tas cousas e xera diferenzas no plano cultural: ademais de na maneira
de falar, tamén na gastronomía, na forma de vivir, en todo.

Mais mesmo así, parece que todas as curdas e curdos se reco-
ñecen a facer parte dun mesmo pobo. É dicir, o concepto de pobo

como tal permanece alén de diferenzas tan significativas como
as que comentas?

Absolutamente. Explícoo con outro exemplo. Entre os curdos, a maio-

ría é de relixión musulmana sunita, mais tamén hai un 30% que é

musulmano-alevita, con grandes diferenzas. Os alevitas, por exemplo,

non cumpren o xaxún, non rezan, non teñen mesquitas, poden con-

sumir álcol ou as súas mulleres non empregan o veu, etc. De modo“

Vivir durante tanto tempo
en contacto directo
con quen te coloniza
fai mudar moitas cousas
e xera diferenzas
no plano cultural

que non só é na lingua ou na gastronomía, senón que tamén hai di-

ferenzas no plano relixioso, no que tamén hai xudeus. Mais vivimos

xuntos. Para nós, a relixión non xera conflito ningún, como aconteceu

no norte de Irlanda. E tampouco as outras diferenzas culturais. O que

se pode afirmar é que os curdos da Turquía, da Siria, do Iraque ou do

Irán nos entendemos perfectamente, aínda tendo tres dialectos ben

diferentes. Un curdo de Irán e un curdo de Siria, por exemplo, ao se

atoparen teñen claro que fan parte do mesmo pobo. Poño outro exem-

plo: voltando á guerra en Kobanê, os curdos do Irán, do partido comu-

nista Komalah, están loitanto alí. Tamén os curdos do Iraque, así como

os guerrilleiros do PKK, que baixaron das montañas para axudar. É

certo que ao longo da historia, nalgunhas ocasións, os curdos se en-

frentaron entre si, mais sen grandes consecuencias. As diferenzas

non se teñen trasladado politicamente.
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A emigración galega, fenómeno que provocou un impacto demográfico,
socioeconómico, cultural e político na nosa sociedade, retornou nos úl-
timos anos e volve afectar dun xeito dramático ao noso país.

Tras a morte de Francisco Franco e máis acentuadamente dende a pri-
meira vitoria electoral de Felipe González, a relación da Galiza coa súa
poboación no exterior estivo impregnada de criterios paternalistas e par-
tidistas. Prexuízos, moitos sen base política ou sociolóxica, algúns deles
propagados polo aparello do Estado, moi estendidos na sociedade galega
e sectores do nacionalismo de esquerdas, fixéronnos crer na existencia
de distintos tipos de emigrante e emigración, dependendo da súa forma-
ción, ocupación, tempo de ausencia ou distancia...intentando asentar
no pobo a idea de que algúns destes subgrupos son prescindíbeis.

Este discurso reducionista leva anos calando na sociedade e trata de xus-
tificar distintos graos de cidadanía galega entre os nosos exiliados socioe-
conómicos, feito que, convenientemente lexislado e axitado polas forzas
maioritarias do Estado e os seus voceiros mediáticos, está a pór en perigo
as derradeiras ataduras sentimentais que unen aos emigrados coa súa
terra e provocará, a curto prazo, o fraccionamento deste corpo indivisíbel
de fillas e fillos de Galiza, convertendo a centos de milleiros de galegas e
galegos en exclusivos cidadáns de España ou, no mellor dos casos, en
sempiternos votantes dos seus partidos políticos máis representativos.

É fundamental que as persoas e representantes nacionalistas non nós
deixemos levar polos cálculos electoralistas ou pola sutil propaganda sis-
témica. Temos que tomar conciencia que calquera lei ou reforma legal,
debe ter en conta o noso compromiso coa emigración, protexendo os seus

dereitos sociais, civís e políticos, sen data de caducidade e sen receos
ideolóxicos. Só amosando un verdadeiro talante democrático estaremos
facendo xustiza e asegurando o futuro do nacionalismo galego a longo
prazo, evitando que a través da instrumentalización dos votos no exterior,
os partidos estatais, tradicionais ou emerxentes, se perpetúen no poder.

A implantación de sistemas de participación democrática no exterior,
unha repartición xusta das axudas, a creación e aplicación de leis espe-
cificas que favorezan a inclusión económica e social e un esforzo real no
mantemento e coñecemento da historia, lingua e cultura galega nas co-
munidades do exterior son obxectivos ineludíbeis. A utilización dos me-
dios de comunicación públicos e as novas tecnoloxías deben contribuír
a complementar ese coñecemento pleno.

Unha pequena ollada ás galegas e aos galegos no exterior, desmente
esa lenda interesada, falacia da propaganda estatal, de suxerir que a
actual emigración é espontánea, de superación persoal ou monetaria e
que afectaría só á mocidade altamente cualificada ou a outras xentes de
menor nivel educativo que non desexan ocupar os supostos postos de
traballo que se lles ofertan na Galiza.

A crúa realidade demostra que son ducias de milleiros as persoas de
orixe galega que no exterior están traballando na limpeza, distribución,
transportes e loxística, estaleiros, hostalaría, obradoiros e industria en
xeral, por non ter a oportunidade de facelo na súa terra de orixe, onde
estes empregos escasean ou están precarizados. Son vítimas dunha
economía feble, dunha planificación pouco viábel, dun nulo tecido pro-
dutivo, dunhas leis laborais ao servizo dun sistema empresarial enca-

EMIGRACIÓN E SOBERANÍA
NA GALIZA
Francisco X. Alvedro
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matria. Somos galegas e galegos con independencia do noso lugar de
residencia. É a nosa obriga loitar por unha política integral baseada na
dignificación desta realidade e no xusto tratamento institucional, na plena
equiparación dos dereitos e deberes sociais, culturais, económicos, civís
e políticos das cidadás e dos cidadáns do exterior, como unha parte in-
disolúbel do noso ser como nación.

Nos últimos quince anos, case un millón de galegas e galegos emigra-
ron. Ese devalo demográfico afonda máis na fenda co resto de nacións
desenvolvidas.

Teño a certeza de que non haberá unha república galega, soberana, de-
mocrática e en pé de igualdade con todas as nacións europeas e do
mundo se a nosa diáspora non é parte integral do proceso.Agora é o mo-
mento histórico, quizais único, para incorporalos ao noso proxecto de
futuro, o dunha república galega e socialista na que as emigradas e os
retornados sexan copartícipes da construción nacional.

Francisco X. Alvedro é responsábel do BNG en Inglaterra.

miñado ao máximo beneficio e con nula visión de país e dunhas pres-
tacións sociais e por desemprego que dificultan ao máximo un retorno
coa mínima dignidade.

Neste apartado é imprescindíbel que a sociedade galega se involucre,
dunha vez por todas, na promoción e mellora do nivel de prestacións e
protección social da emigración, que loite pola modificación das leis que
impiden que as persoas retornadas teñan unha volta sen atrancos, faci-
litándolles a información e os medios necesarios para resolver as innu-
merábeis dificultades que xorden.

Ademais debemos esixir que a Xunta de Galiza e outras institucións com-
petentes, deseñen as políticas necesarias para favorecer a redistribución
espacial dos retornados co obxectivo de avanzar na cohesión territorial
e o progreso das comarcas máis deprimidas e despoboadas de Galiza.
Todo isto, sen prexuízo de asegurar o benestar dos emigrantes a través
dos incentivos laborais, sociais e económicos que sexan necesarios.

Xa é tempo que as e os nacionalistas entendamos que a diáspora forma
parte da nosa identidade nacional e que é parte integral da nosa patria-
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Na miña práctica diaria, como sindicalista na operadora Unísono, pregún-
tome con demasiada frecuencia por que as traballadoras consentimos
as continuas agresións laborais que sufrimos ou, peor aínda, por que
damos por normais as prácticas antiobreiras ás que nos vemos someti-
das. A resposta non é doada se queremos darlle solución a esta dinámica
que é colectiva, non individual.

Coa crise como excusa, co entreguismo de PSOE-UGT-CCOO como cóm-
plices e coa creación de emprego como promesa, as traballadoras/es
asistimos a un espectáculo do que pretenden que só participemos para
poñer o lombo.

As agresións laborais que se sucederon desde o 2008 transcorreron a
un ritmo tan vertixinoso que non permitiron que o conxunto da clase tra-
balladora tomase consciencia das terribles consecuencias que traerían
consigo. Precisamente, este carácter acelerado na aplicación destas me-
didas neste particular contexto económico, favorece un estado de con-
moción, de parálise e parece estar a postergar o espertar por parte das
clases populares. Esta desorientación, auspiciada en maior medida polos
medios de incomunicación propiedade do capital,é perfectamente enten-
dible se atendemos, ademais, ó carácter desas regresións lexislativas e
sociais, que podemos agrupar en dous eixos: por un lado as orientadas
a devaluar a remuneración da forza de traballo, e por outro as que su-
poñen un recorte de dereitos e liberdades (necesarias tamén para poder
efectivizar as primeiras).

Dereitos que criamos inmutables esborrállanse ante a pasividade de
parte da nosa clase, e as incansables tentativas de organizacións con-
tra-hexemónicas, que aínda se demostran insuficientes. Dentro das me-
didas máis representativas que devalúan a remuneración da forza de
traballo podemos atopar a redución de indemnizacións, os contratos bo-
nificados, a posibilidade de descolgue do convenio ou a previsión de

perdas como causa obxectiva de despedimento. Medidas que recortan
os nosos dereitos, dentro do ámbito laboral, son fundamentalmente as
relacionados coa negociación colectiva (sirva como exemplo a pretendida
caducidade dos convenios ou a estrutura da negociación), pero tamén
outras que na forma non están emparentadas co mundo laboral, pero si
no fondo, como a recentemente aprobada "Lei Mordaza".

Non é ningún segredo que o sindicalismo español, pactista e timorato,
non é alternativa para a defensa da clase obreira. Como tampouco o son
o binomio PPSOE, nin tampouco novas formacións cun discurso aparen-
temente renovado pero que renegan de mudaren o sistema. Isto teñen
que sabelo tamén os milleiros de afiliados/as e militantes que mes a mes
pagan a súa cota. Porén, as traballadoras/es conscientes non podemos
caer no derrotismo, e moito menos podemos considerar a idea de que
este proceso é inmutable.A Historia ensinanos todos os días que dereitos
que parecían inalienables á nosa condición se pervirten e se destrúen,
pero tamén que a través da organización da clase traballadora é posible
vencer os maiores desafíos, como ten demostrado o sindicalismo nacio-
nalista en numerosos conflitos de empresa onde se lograron auténticas
victorias, pese a ter absolutamente todo á contra. Para facer destes casos
illados algo extensible ó conxunto da nosa clase, compre mudar a corre-
lación de forzas. Por que, a pesar de que o anterior é unha afirmación re-
lativamente sinxela, aínda continuamos a agardar non se sabe ben o que?

Como é obvio, este clima de desánimo e desafección non é condición in-
trínseca do ser humano, se non que atende á modulación consciente da
sociedade por parte do poder económico. A crise estrutural do capita-
lismo, que chegamos a asumir como propia, que aniñou ata ser rémora
nas mentes das traballadoras/es, fixo que o medo se instalase con von-
tade de permanencia. Segundo Naomi Klein as políticas neoliberais que
se aplicaron desde os anos 70, (e ás que contribíu Milton Friedman, te-

SHOCK E SAÍDA PARA O DESÁNIMO
Raquel Vázquez
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órico de Chicago e gran defensor de lassaiz-faire económico) non terían
sido aceptadas se a sociedade non manifestase un importante grao de
confusión e desorientación, provocadas por acontecementos traumáti-
cos. Basea a súa teorización, fundamentalmente, nas moi citadas pala-

bras de Friedman que din que “só unha crise, real ou percibida, dá pé a
un cambio verdadeiro. Cando esa crise acontece, as accións que se
levan adiante dependen das ideas que flotan no ambiente”. Naomi Klein
fixo fincapé nestas palabras para explicar, por tanto, que é preciso que
exista unha crise para crear unha conmoción na psicoloxía social e poder
así impoñer de xeito máis cómodo determinadas políticas: a chamada
“doutrina do shock”.

Aplicado á nosa realidade, este bombardeo mediático que facía fincapé
no estado de excepción que supoñía a “crise”, actuou a modo de “shock”,
de xeito similar ás grandes catástrofes. Sen dúbida, temos claro onde si-
tuar os culpables pero esta desorientación á que nos someten non é ar-
bitraria, e dificulta a visión de cal é a folla de ruta que debemos seguir.
Sabemos, como dicía Marx, que as ideas dominantes en calquera época
son as ideas da clase dominante, polo que temos que evitar que se apo- Raquel Vázquez é delegada da CIG en Unísono.

A clase obreira consciente temos claro que a única vía é a loita polo
socialismo. Somos conscientes das dificultades e non podemos deixar
de lado o que supuxo a queda do socialismo real. O que nos segue fa-
cendo camiñar é a firme confianza nas enormes potencialidades que
temos como pobo e como clase. Sabemos que o sol sae todos os días
e que cada día que pasa é un día menos que nos falta para alcanzar
o noso obxectivo, se actuamos de xeito consecuente e elaboramos
unha axenda de loita fronte á hexemonía do capital. Fronte ás ideas de
que todos os partidos son iguais, debemos reforzar a capacidade de
loita obreira e tecer alternativa de forzas propias para a nosa clase.
Non queremos nas nosas trincheiras desleixados, nin ruíns nin pode-
rosos. Querémoste a ti!
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Malia as expectativas xeradas, a irrupción no panorama político-electoral
do Estado español de Podemos trouxo consigo unha focaxe do feito po-
lítico que o tempo demostrou que en pouco difere da xa existente. Esta
irrupción producíase, ademais, nun escenario de galopante despolitiza-
ción das clases populares (por outra parte, duramente golpeadas polo
capitalismo neoliberal) e nunha sociedade, como a do Estado español,
que sofre unha recoñecíbel involución política e social a respecto das
décadas anteriores.

O caldo de cultivo para un fenómeno como o de Podemos foran as
mobilizacións protagonizadas por movementos como o 15-M, nacidas
á marxe de boa parte das estruturas políticas e sindicais existentes e,
en boa medida, conformadas por mozos e mozas que aspiraban aos
estándares básicos dos que viña gozando a chamada “clase media”.
De aí que este movemento non tivese como elemento central a loita
de clases nin propugnase mudanzas de carácter revolucionario, que
o obrigase, entre outras cousas, a situar as oligarquías do Estado es-
pañol como inimigo de clase. As consignas centráronse apenas no
máis superficial, sen estabelecer diferenzas entre as forzas políticas
que eran sostén do sistema e as que o tentaban combater, e sen en-
tender que a corrupción é inherente ao sistema e de que ningunha fis-
calización, por boa intención que tiver, pode solucionar problema
ningún por si mesma.

O esmorecemento do 15M deixou un pouso que veu ocupar Podemos,
primordialmente como espazo electoral. Os seus promotores centrá-
ronse, de maneira fundamental, en perfilar un discurso político de amplo
espectro (de aí, entre outras cousas, a súa aversión a proclamárense
abertamente de esquerdas ou pola autodeterminación dos pobos) que
puidese servir para enganchar electoralmente amplos sectores sociais
descontentos coa situación económica e social, recollendo ademais a
desafección política reinante. Para ocupar a centralidade política e ins-

titucional no Estado español, apostouse por un discurso oco, baseado en
conceptos que deliberadamente ocultan a caracterización popular e
obreira da maioría social, optando por chamala, simplemente, “cidada-
nía” — concepto xurídico, non político — e reclamando para ela “me-
canismos de control”— de tipo tecnocrático, novamente non político. Un
baleirado do discurso que en ningún caso é casual, nin moito menos
inocuo senón claramente disposto a protexer os intereses do capitalismo
e do unionismo.

De feito, o seu obxecto declarado foi sempre o electoral, cifrando case-
todas as expectativas nas eleccións xerais de finais de 2015. Nunca este
cidadanismo aspirou a organizar socialmente os sectores agredidos
polas políticas neoliberais, nin tampouco a ser un motor para que a mo-
bilización social fose determinante á hora de impulsar mudanzas na es-
fera política e institucional. Nesta liña, de forza rexeneradora dentro do
propio sistema, e no que ten a ver co debate aberto sobre a cuestión na-
cional no Estado español, o cidadanismo actúa como cabalo de Troia do
españolismo, abandeirando un suposto “patriotismo social” que pretende
cerrar vías ao soberanismo, moi especialmente en Catalunya.

Alén disto, a propia conformación das estruturas saídas daquel caldo
de cultivo como forzas políticas organizadas é outro exemplo das súas
propias limitacións. Do congreso fundacional de Podemos saíu un ins-
trumento político fortemente piramidal, sen case lugar para a discre-
pancia e onde os “círculos” están desposuídos do poder de decisión,
agás para as cuestións máis nimias, o que é coherente cunha organi-
zación altamente dependente da exposición mediática. Nesta liña,
tamén a súa “militancia” é máis virtual que real: moitas das persoas
que inicialmente adheriron ao proxecto de Podemos nin sequera par-
ticipan hoxe en ningún nivel da vida política da organización. Outra vez
o proceso de estruturación territorial de Podemos foi un exemplo das
súas carencias e debilidades.

QUE “NOVA POLÍTICA”?
Noa Presas e Rafa Vilar
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Por outra parte, parece que o calendario electoral no Estado español para
2015 está a xerar dificultades para conformación desa corrente cidadanista
como a que pretende xerar Podemos. Prevendo estas dificultades enga-
didas, así como as inherentes a unha estruturación territorial nun período
tan curto de tempo, a dirección de Podemos apostou por non presentar
candidaturas coa súa marca ás eleccións municipais de maio, reservando
forzas para o proceso de eleccións a parlamentos autonómicos e sempre
á espera das eleccións xerais previstas para finais de ano. Dificuldades
agravadas polo xurdimento mediático-electoral dunha forza como Ciuda-
danos, que partilla o discurso rexeneracionista desde a dereita do espazo
político, e que tamén emprega á mantenta o discurso cidadanista.

Este espazo electoral cidadanista que fica sen cubrir pola non presen-
tación de listas de Podemos fixo que, fundamentalmente nos ámbitos
máis urbanos, comezasen a xurdir supostas “candidaturas cidadás” mu-
nicipais, co ánimo de participaren nos comicios de maio, impulsadas por
Podemos ou outras forzas políticas na súa maioría, mais concorrendo
coa súa marca nos comicios autonómicos, pondo en causa a argumen-
tación da “unidade popular” e mostrando así a causa real: evitar o seu
desgaste electoral.

En Galiza, seguindo o ronsel de Podemos (e non sen certas doses de
oportunismo), as dúas forzas políticas que conformaran no seu día AGE
—Anova e Esquerda Unida— decidiron tamén impulsar “mareas cida-
dás” nas sete cidades e nalgunhas vilas do país. O seu convulso proceso
de conformación, con fortes enfrontamentos internos e duras acusacións
de instrumentalización e “carretaxe”, son indicativos de que estas can-
didaturas de corte cidadanista son apenas a táboa de salvación no in-
mediato para estas dúas forzas políticas, que mostran unha gran
fraxilidade organizativa e unha incapacidade real para organizar social-
mente os sectores máis conscientes da sociedade galega.

Ao final, a tan cacarexada “nova política” resulta apenas un simulacro
lampedusiano — “que todo mude, para que todo fique igual”. Un simu-
lacro que permite ás elites dominantes do Estado español coller aire e
novos folgos para aumentaren o seu botín capitalista e para completaren
o seu xiro recentralizador, contra as aspiracións dos pobos.

Noa Presas é membro do Consello Nacional do BNG e candidata en Ourense

Rafa Vilar é membro da Executiva do BNG e concelleiro en Compostela.
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A última enquisa publicada polo Instituto Galego de Estatística, a finais
de 2014, amosa uns datos verdadeiramente preocupantes para o
futuro da nosa lingua propia. A tendencia decrecente de falantes
habituais de lingua galega non só se mantén, senón que se acelera en
practicamente todos os grupos e ámbitos, de xeito especialmente
alarmante entre a mocidade.

Na actualidade, case o 75 % das rapazas e rapaces de entre 5 e 14 anos
son castelanfalantes, once puntos mais á que hai cinco anos e quince
puntos mais que hai unha década. Só un 15 % das rapazas e rapaces que

se atopan nesta faixa de idade son galegofalantes habituais, cun retroceso
de once puntos durante os últimos cinco anos. as mozas e mozos de 15
a 29 anos, a porcentaxe de castelanfalantes supera xa o 63 %,
aumentando en seis puntos con respecto aos datos de hai un lustro.

Darlle a volta a estas cifras semella complicado se se ten en conta
que, das nenas e nenos de entre 5 e 14 anos, só o 18 % aprenderon
a falar en galego —catorce puntos menos que hai unha década—
fronte ao máis do 45 % de crianzas que aprenderon a falar en
castelán; e só se fala galego no 27 % dos fogares das crianzas nesa

LINGUA: DEMOLICIÓN
OU HEXEMONÍA?
Beatriz Fariñas



faixa de idade, cun descenso de máis de 17 puntos na última década,
fronte ao 60 % de fogares castelanfalantes.

Como amosan os datos, cada vez somos menos as galegas que
resistimos no uso da lingua propia, xa que na meirande parte dos
ámbitos da nosa sociedade actual, ser galegofalante é un acto de
resistencia e vivir plenamente o día a día na nosa lingua é practicamente
unha utopía. Ser atendida no médico, nunha administración ou nunha
cafetaría, ler un xornal, ver un filme no cinema… conseguir facer en
galego as actividades do cotián é cada vez máis complicado.

Toda esta situación é o resultado de anos de incumprimentos e ataques
ao galego por parte do goberno do Partido Popular, que, no canto de
defender e protexer a nosa lingua tal e como é a súa obriga política e
legal, leva aplicando durante os últimos anos uns recortes cada vez
maiores escudándose no discurso da situación de crise económica.

No tocante a axudas e investimentos na promoción da lingua e cultura, por
exemplo, os fondos destinados á promoción da lingua galega para o ano
2015 supoñen un 70%menos que os correspondentes ao ano 2008, e os
fondos destinados ao fomento da lingua galega na escola descenderon un
62,5 % nos últimos catro anos. As axudas destinadas aos equipos de
normalización lingüística nos centros de ensino público reducíronse en
medio millón de euros dende hai catro anos, o que supón un descenso de
máis da metade, xa que na actualidade sitúanse nos 300 000 euros.

Mais é sabido que non é só unha cuestión de cartos. As políticas
lingüicidas do Partido Popular son a consecuencia da aposta política de
quen non cre no galego como lingua de noso, na súa potencialidade nin
no seu valor cultural e identitario. Son ataques, tanto directos como
indirectos, da ideoloxía españolista máis rancia que ten como único
obxectivo converter o galego nunha lingua morta.

Un dos ámbitos máis afectados por estes ataques é o ensino, onde o
galego se viu fondamente recortado coa aprobación do decreto 79/2010,
o malchamado «decreto do plurilingüismo», unha ferramenta
homoxeneizadora que, ademais de subordinar a nosa lingua ao castelán,
engade e sitúa o inglés ao mesmo nivel para camuflar as súas intencións
coa demagoxia do pseudoplurilingüismo. Deste xeito, o galego convive
nun marco xurídico desfavorábel fronte á lingua castelá: os datos de
coñecemento do galego entre a mocidade, onde case o 16 % das

persoas menores de 30 anos afirma que non sabe falar en galego ou que
o fala moi pouco, o que supón un incremento dun 50 % dende 2003;
mostran a eficiencia españolizadora do ensino, e que o camiño a seguir
para restaurar a língua é xustamente o contrario.

A sociedade galega contestou a estas políticas coas maiores
manifestacións en defensa do galego da nosa historia, mais o Partido
Popular fixo caso omiso e preferiu sacar adiante este decreto malia ter
todas as forzas políticas en contra.

Outro brutal ataque á lingua no ensino deuse a través da Lei Orgánica
de Mellora da Calidade Educativa, que, ademais de desmantelar o ensino
público de calidade e fortalecer o modelo neoliberal do Partido Popular,
é un ataque á realidade cultural e lingüística do noso país, posto que o
horario obrigatorio da materia de lingua e literatura galega pasa a ser
simplemente dunha hora semanal e non é preciso examinarse dela para
obter o certificado da ESO. Ademais, limítase a docencia de aulas en
galego, polo que impide un modelo de inmersión lingüística, fundamental
para a normalización das linguas minorizadas.

Hoxe en día e desgrazadamente, a escola é ainda así para moitas
crianzas a primeira vía de contacto coa lingua galega. Con estas políticas
españolizadoras, o ensino, ámbito fundamental de normalización e
formación na nosa lingua propia para nenas e mozas, atópase nunha
situación moi desfavorábel que, de non mudar, manterá e acelerará a
perda de falantes e na diminución do coñecemento do galego ata dar coa
desaparición total da nosa lingua.

Ante esta desacougante situación, ás galegas só nos queda loitar e
construír. Loitar para combater as agresións e recortes de dereitos
lingüísticos, polo cumprimento das lexislacións lingüísticas favorábeis á
língua e a mudanza das que o atacan. Igualmente precisamos a posta
en marcha de medidas contundentes e amplas que favorezan o idioma
para superar a situación de subordinación en que se atopa, non só no
ámbito do ensino mais tamén no ámbito do ocio (música, cinema, as
novas tecnoloxías...) e a vida social da mocidade, aumentando a súa
presenza nestes e aproveitando as oportunidades que dá a lusofonía,
até conseguir a resolución deste conflito lingüístico e acadar a
hexemonía social da lingua galega.

Beatriz Fariñas é tradutora e responsábel de organización de Isca!
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Fas música galega, em galego, com sonoridade moderna, e vê-
se que tem saída. Logo, há espaço para isto. Por que nom se ex-
plora?

Eu acho que sim se explora, mas nom tem o apoio mediático que
precisa. Eu levo trabalhando na experimentaçom musical, partindo
de música galega, desde há muitos anos. Primeiro em PELdeNOZ,
um dueto que fazemos jazz sobre música tradicional do Cancioneiro
Popular de Dorothé Schubarth, depois em Cuarteto Caramuxo e aínda
sigo combinando agora CAXADE com a Orquestra Os Modernos, um
grupo no que jogamos a pensar que o Art Nouveu a Belle Époque e o
Modernismo nom foram coutados por ninguém naquela altura, po-
dendo-se desenvolver com normalidade a conexom entre as Orques-
tras e as músicas populares galegas. Com CAXADE queria aproximar
a sonoridade das Bandas de Música a umha modesta renovaçom do
folque como cançom protesto, volvendo à origem da palavra, nom
com música "celta". As ouvintes acolhérom o projeto com grande
apoio e transmitindo ánsia para continuar. Em qualquer caso, e res-
pondendo à pergunta, por suposto que ha saída e espaço para a re-
novaçom da música galega.

E por que se dá essa negaçom mediática da que falas?

Parece-me que há duas razons. Umha: porque nom há interesse na
innovaçom em geral desde as instituiçons, para as que é mais fácil
promover fórmulas mais continuístas, nom só a nível musical. E duas:
há um círculo vicioso. Como há menos hábito, há menos apoio e isso
fai com que seja mais difícil de ver. As apostas mais inovadoras re-
duzem-se a salas ou a contextos mais específicos, e portanto, nom
se produz hábito. Nom é comum que se feche um telejornal ou um es-
paço de meia-tarde com artistas que façam uma aposta diferente. O
normal é ver o pouquíssimo que há a altas horas da madrugada, ou
a artistas já consagrados e com produtos que respondem a paradig-
mas do estabelecido.

Mesmo assim, fronte á omnipresença dos produtos culturais im-
postos, há espaços de — digamos — dissidência cultural.

Para mim esses espaços som decisivos, porque sem eles nom have-
ria qualquer oportunidade de estar falando disto. E acho que também
som essas salas as que estám a fazer trabalho de educaçom do pú-

Alonso Caxade é umha das figuras que mais se estám
a destacar nestes momentos no panorma dumha mú-
sica galega amiúde despreçada. Multi-instrumentista
e membro de vários projectos que procuram dar fôle-
gos novos à cultura de nosso, conversamos com ele
sobre esta necessidade, e sobre a urgência de nos
comprometermos.

ALONSO CAXADE
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blico; mesmo sem esse apoio. Estám-se deixando ir salas, por exem-
plo, de cinema. Em Compostela, em Ames, nom se pode tocar nos
bares. Nem as pequenas salas que faziam esse trabalho podem agora
programar.

Jogamo-nos o futuro entre termos umha cultura dinámica ou a
metermos num museu. Há como sair dele?

Acho que a cultura e as tradiçons para serem válidas tenhem que ter
uso no dia a dia, e nom servem se estám no museu. O museu é para
ver as cousas que nom podemos ver no dia-a-dia. O que temos que
fazer é valorizar a cultura é fazê-la de uso normalizado, nom só para
a fotografia ocasional. O problema que temos é que arrastamos o ro-
mantismo de há mais de cem anos. Tivo cousas mui boas, como pôr
em valor culturas esquecidas ou o idioma. Mas o problema está em
que se fijo umha foto fixa e se pretende que essa cultura nom seja
viva, sobretudo no tradicional. Quijo-se meter numha urna, num
museu, e que a gente observasse. Isto aconteceu numha altura con-
creta. Por exemplo, aqui trasladou-se o “celtic”, — e isto tem umha
parte positiva, porque fomos quem de gerar um novo produto, que
nom existia aqui —, mas expugemo-lo mais umha vez desde o
prisma do romantismo. Parece que cada vez que inovamos temos
que continuar com esse apego a um tempo passado melhor, metendo
tudo no museu. Isso ao que contribui é a que a gente veja isto como
algo passado, e assim nom serve para o dia a dia. E aí é onde eles
tenhem maneira de meter-nos a sua cultura como mais novidosa.

O que também está presente na tua música é a temática popular,
da gente.Os temas de A dança dosMoscas sãometáforas.De que?

Da realidade que vejo no meu dia-a-dia e no dos meus amigos e fa-
miliares. A Dança dos Moscas é um disco cheio de personagens me-
tafóricos que vam desde o Afiador da Realidade (as pessoas que
trabalham polo bem comum, sacando ponta, afiando a realidade
pouco a pouco), até os Capadores de Extraterestres (esses seres fo-
ráneos que nos pretendem explicar como, onde e em que temos que
falar, e se mesmo temos direito a decidir, capando-nos e conver-
tendo-nos em extraterrestres).Todos eles organizados por esses Sr.
Xorda (especialistas em cortar as comunicaçons entre a cidadania,
meter barulho para distanciar-nos entre nós e ter parte do seu tra-

balho adiantado), e sobre tudo pola Gente Pota (os verdadeiramente
poderosos que nos preparam o menú que nom é tal, só é manjar para
insectos, e sobre os que algumhas pessoas decidem voar e revoar,
bailando esa "Dança dos Moscas".

Além de no plano audiovisual, nos últimos tempos tens-te com-
prometido politicamente de maneira mui clara. Por que, e por
que agora?

Sempre estivem implicado, mas nom inserido num partido político. A
minha implicaçom era em política educativa no meu trabalho diário e
também no que tem a ver com o social e cultural, concretamente na
música, onde sempre procurei projetos que contibuissem neste sen-

“

Acultura e tradiçons,
para serem válidas, tenhem que
ter uso no dia a dia, e nom servem
se estám no museu

tido. Decidim-me a ir no projecto do BNG-Assembleias Abertas em
Ames porque considerei que me devia posicionar. Como se soe dizer:
"tinha-me que molhar" e "dar a cara", mais ainda do que o estou fa-
zendo na música e noutras atividades. Tem a ver, suponho, com cum-
prir umha idade na que um se começa a perguntar por cousas que
nom se perguntava na adolescência. Por outra parte, temos uma filha
e outra em caminho, e há umha cousa que eu reproduzo nos concer-
tos, que é que temos de trabalhar para mudar o mundo polas filhas das
nossas filhas. E notei que era o momento de nom só fazê-lo através
da música, nas associaçons ou na quotidianidade; mas também no
plano político. E tem a ver, sobretodo, com o momento actual do na-
cionalismo. Eu estivem sempre ligado ao independentismo, e vendo a
linha pola que se está a avançar em grupos especificamente galegos,
topo que também quero contribuir. Fago-o com a ilusom de um dia
podermos estar de novo todos juntos num projeto para o país, feito
para nós, sem intermediários de Espanha.



Venezuela en cifras: a nosa transición ao socialismo
Ministerio do Poder Popular da Planificación, Caracas,
Febreiro de 2015

O modelo económico e social
da Venezuela enfróntase a
unha dura guerra económica e
política, con intentos e
ameazas golpistas, e unha pro-
longa campaña de acoso
mediático. O goberno bolivari-
ano publica este extenso libro,
de acceso libre, para docu-
mentar ao longo de 150 páxi-

nas os avanzos sociais do país, por medio de longas series históricas,
que inclúen datos tan interesantes como a evolución da cobertura
sanitaria, o crecemento salarial en relación á inflación, o ascenso do
consumo diario, o progreso da ocupación ou a multiplicación por cinco
das vivendas construidas.Trátase dunha publicación útil para coñecer
demorada e profundamente argumentos científicos sobre o proceso
revolucionario nun momento crucial.

Hearts and Minds
Peter Davis, 1974,

O pasado 30 de abril cumpríronse
40 anos da victoria de Saigón e a
reunificación de Vietnam dirixida
polo Partido Comunista. Tratábase
dunha das peores derrotas padeci-
das na súa historia polo imperia-
lismo norteamericano, dunha
enorme victoria para o nacionalismo
anticolonial dos pobos oprimidos, e
dun dos maiores éxitos da guerra

de guerrillas. Trátase dunha boa ocasión para revisitar este do-
cumental estadounidense, que a influencia da propaganda gu-
bernamental sobre a poboación norteamericana, por medio da
cal se podían xustificar e diluir toda caste de crimes conta a hu-
manidade na outra beira do mundo, amparados nun apenas
disimulado racismo, sentimento de superioridade e ausencia
de consecuencias e responsabilidades nos agresores. Un pa-
trón persistente nos conflitos imperiais de onte e de hoxe.

Das Kapital
Discos da máquina. 2015

Das Kapital pecha a súa produción dis-
cográfica –non a actividade do grupo-
co seu terceiro disco tras “Ruído negro”
e “Grecia”. Nunha liña rupturista e ex-
perimental, o grupo non respecta nin-
gún dos convencionalismos musicais e
tampouco acepta o metabolismo social
hexemónico. Diagnostica a opresión –
desde o mesmo nome do grupo- e

apresenta a súa produción como un instrumento de loita contra a tiranía.
Un disco como unha ferramenta máis dentro do motor da historia, un
berro que chama a impugnar o armisticio, a actuar xa ante a ineludíbel
disxuntiva entre socialismo e barbarie.

Despois dun tempo de emisións, este proxecto televisivo enceta
unha nova xeira que incluirá emisións diarias, nun principio de 21:00
a 00:00 da noite. Accesíbel na rede e tamén na TDT dalgunhas co-
marcas centrais, a canle salienta polo grande protagonismo da in-
formación e o debate político, desde unha perspectiva nacional e o
compromiso coa lingua galega. Sen renunciar a esta especialización,
a nova etapa pretende diversificar os contidos, con entrevistas e di-
vulgación cultural e deportiva, coa intención de consolidar un novo
medio de comunicación propio do noso país.
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Vía Sacra, 3 - 15704 Compostela
Telf. 981 57 61 08

www.casadascrechas.com
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Rúa de San Pedro,16
Teléfonos 981 56 48 80 · 981 57 76 33

15703 Compostela

As Restrebas, Val de Xestoso, Monfero
info@casalouran.com / www.casalouran.com

981.195.478 / 636.198.847

Cesantes - Redondela 669933661188006677 Praza de Cervantes · Compostela

Tras de Salomé 3 · Compostela

Rúa das Rodas, 33
Compostela
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A división internacional do traballo
consiste en que uns países 
se especializan en gañar 
e outros en perder.
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