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EDITORIAL
Nos últimos anos, os editoriais do Arredista de maio, o que o Movemento Galego ao Socialismo
edita para o Día Internacional da Clase Obreira, falaron invariabelmente da crise económica e política
e da necesidade de autoorganización. O desemprego disparado, as privatizacións dos servizos públi-
cos, a represión de alta ou baixa intensidade, a españolización sen freo ou a crise das organizacións
de clase por toda a parte continúan, é certo, a ser as principais paradas de toda canta análise poida
ser feita do noso país dunha óptica marxista e nacional.

Mais iso non significa repetirse, nen pode significar que deixemos de analisar a situación e nos
acomodemos no camarote da indiferenza nun barco que naufraga. Ben ao contrario. “Analisar para
coñecer, coñecer para planificar, planificar para executar” (como dicíamos hai un ano e como, na
realidade, levamos toda a vida a dicir) continúa a ser a única vía para darmos construído unha al-
ternativa eficaz, quen de parar as agresións e sobrepasar, por fin, a liña puramente defensiva. Serán
necesarias, ademais, ferramentas renovadas, máis incisivas e determinantes, menos preocupadas
polo circunstancial e máis capaces de desvendar a raíz dos problemas para atallalos, congregando
esa maioría social que está, si, polo progreso, pola democracia e pola paz entre os pobos.

Por iso, en máis un número estamos obrigados a falar da autoorganización, coa ollada posta na
necesaria profundización do proceso co proxecto político do soberanismo galego pretende acumu-
lar forzas; a tratar como unha mentira con todas as letras a separación da cuestión nacional e so-
cial; a caracterizar a UE como un proxecto imperialista a tempo completo; a definir a necesidade
do sistema de exercer o control e o monopolio da violencia; a entender os mecanismos que pulan
por manter as mulleres na subalternidade; e tamén a ollar para procesos de avance que nos tiren
do rostro a amargura, no mundo estudantil e na camiñada catalá polo exercicio dos seus dereitos.
E por que? Porque son problemas que persisten e que non desapareceran mentres continuar o sis-
tema criminal que os crea.
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Levamos meses asistindo á retransmisión en directo dunha tremenda
crise humanitaria: o drama de millóns de persoas fuxindo de escenarios
de guerra, persecucións e miseria, amoreados en diversos puntos das
fronteiras da Unión Europea, xa incapaz de dicir, como até o de agora,
que as miserias do mundo non van consigo. Desde as illas do Mar Exeo
aos montes de Macedonia, do porto de Atenas aos cantís de Calais, su-
cédense as imaxes terríbeis cos rostros desesperados de persoas pre-
sas tras o arame dos campos de concentración, que traen á memoria
escenas dun pasado que a maioría cría superado. Cando non son lan-
chas sobrecargadas afundíndose no mar con centos de africanos, as
portadas dos medios de “información” conmociónannos coa visión do
cadáver de Aylan, o meniño curdo afogado nunha praia de Turquía.

Paralelamente, desfila polas pantallas, sen ningún pudor, unha sucesión
de líderes políticos europeos anunciando un día medidas de asilo e
axuda, e, ao seguinte, o contrario. Un día aparece a chanceler Merkel nun
programa de televisión recriminando a unha rapaza palestina “que non
hai traballo para a súa familia en Alemaña” e poucos días despois vémola
anunciar que o seu país necesita máis 800 mil traballadores estranxei-
ros para manter os niveis de produción. Non pasaron meses entre os
chamamentos das autoridades europeas á nosa xenerosidade para pa-
liar o drama dos refuxiados e o acordo desas mesmas institucións con
Turquía para impedir o tránsito de persoas cara á UE.

Ao mesmo tempo, prodúcense gravísimos atentados en grandes capitais
como París e Bruxelas, manifestacións masivas de xenofobia instigadas
por plataformas de extrema dereita na Alemaña, na Hungría e noutros
Estados centroeuropeos, ou estraños sucesos coma as masivas e orga-

nizadas agresións sexuais machistas do Nadal en Colonia e noutras ci-
dades alemás.

A característica común desta narrativa dos medios de manipulación de
masas, o fío condutor que une o seu modo de presentarnos a realidade,
é o permanente apelo á nosa emotividade, á sensibilidade, á empatía
ou ao noxo, nunca á nosa intelixencia racional. Todo cunha finalidade:
orientar a nosa reacción e, en consecuencia, a nosa intervención política
na dirección que sexa beneficiosa para os intereses dos seus propieta-
rios, isto é, a oligarquía financeira do bloque dominante do grande ca-
pital europeo ao servizo do cal foron pensadas e construídas as
institucións da Unión Europea — e tamén a cuxo servizo se executan in-
tervencións claramente imperialistas, por outra parte.

Ademais, ese muro narrativo, reforzado día a día por máis historias nes-
gadas e contadas arredor da emotividade, serve tamén para ocultar e
desviar a nosa atención das causas do drama, focalizando a nosa aten-
ción apenas sobre as consecuencias, dificultándonos así a interpretación
da realidade e inviabilizando a resposta masiva e organizada que merece.
E, sen embargo, esa realidade existe e a súa análise aínda é posíbel
entre tanta desorientación como sementan esas institucións e os pode-
res mediáticos, tamén da mesma man que as primeiras.

En primeiro lugar, se millóns de sirios e sirias tratan de chegar a Europa
é porque o seu país está a ser devastado desde hai cinco anos por unha
guerra en que a OTAN (con Turquía como punta de lanza na rexión), as
petromonarquías árabes do Golfo — clientes de Estados Unidos — e a
propia Unión Europea participan armando, financiando e adestrando
unha forza mercenaria que combate indistintamente baixo varias “mar-
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cas”. Al Qaeda, Al Nusra, o Exército Libre Sirio ou o Estado Islámico (ISIS-
Daesh) non son unha serie de pragas bíblicas que se sucedan e super-
poñan, son a mesma praga baixo distinto nome, un nome que adoptan
segundo requiran as circunstancias. Por iso, cando Laurent Fabius, mi-
nistro “socialista” de Asuntos Exteriores de Francia caracterizaba en de-
cembro do 2012 a función de Al Nusra en Siria dicindo que “eles fan un
bo traballo sobre o terreo”, o que está a facer é caracterizar todo ese en-
tramado único que actúa con nomes diferentes. O “bo traballo” consis-
tía en proclamar a sharia, cortar as cabezas de quen se opuxese e
aterrorizar a poboación siria e, de pasada, a occidental — armando a
idea de que esas zonas deben ser intervidas para asegurar “a paz”.

E antes de Siria foi Libia, un país próspero — hoxe destruído. Desde Se-
negal a Somalia, non hai país no que non estean xa despregadas forzas
especiais europeas ou estadounidenses. Curiosamente, esas interven-
cións de exércitos da OTAN fanse sempre en resposta a un foco de te-
rrorismo islamita, un secuestro, un atentado, etc. Mais logo do
despreguamento das forzas de choque imperialistas, o foco nunca re-
mite. Ao contrario, esténdese máis. É así que, tras “liberar” Libia de Gad-
dafi e instalárense os militares franceses no Malí, comezaron a padecer
ataques as instalacións petroleiras de Alxeria, coincidindo cos intereses
de re-apropiación de recursos e mercados das bolsas europeas.

Claramente, a pouco que nos fixemos no que se agocha tras as narrativas,
tras a superficie ou as aparencias, o que podemos observar é que estamos
diante dun escenario de expansión do imperialismo mundial. Pero non é
unha expansión en abstracto. Vemos, de feito, como o grande capital eu-
ropeo, a través da UE, incrementa a súa agresividade e aplica a estratexia
militar, a única que lle posibilita unha “saída” á súa crise xeral por medio de
ocupar territorios para garantir recursos enerxéticos, mineiros e rotas co-
merciais en posición de privilexio para os seus monopolios (en forma de
corporacións transnacionais). Por iso estamos ante un perigoso momento
de agudización das contradicións no seo do sistema mundial imperialista,
o capitalismo dos monopolios. E por iso esas columnas de persoas que
foxen dos seus países veñen bater ás portas do espazo Schengen.

Tomado na súa globalidade, o sistema imperialista aseméllase a unha pi-
rámide. No cumio estarían as potencias hexemónicas (Estados Unidos,
Unión Europea e Xapón). Nos niveis inferiores, diversos Estados capita-
listas (emerxentes ou non, soberanos uns e dependentes outros), com-

petindo entre eles e cos hexemónicos para asegurarse unha posición
dominante. A posición no cumio desa pirámide vén asegurada por un
conxunto de factores de poder conformados ao longo da historia con-
temporánea, interdependentes e dinámicos (que sofren variacións e
están en constante disputa): poder económico das súas corporacións
transnacionais, rol internacional da súa moeda, potencia militar, poder
tecnolóxico, dominio cultural, demografía, etc. É nos momentos de crise,
como o actual, cando máis se redefinen as posicións de dominación ou
subordinación, entre empresas, entre países, entre bloques. De aí o im-
presionante incremento dos procesos de fusión, absorción e internacio-
nalización de empresas que se está a dar en todo o mundo. Mais tamén
a multiplicación de focos de guerra. Cada vez máis lumes acesos por
todo o planeta, porque esa é unha das características do imperialismo:
non recoñecer limites, nin sequera os xeográficos.

Xa non son só África, América Latina ou o sur de Asia, onde o capitalismo
trata de recuperar terreo e abrir novos espazos subordinados aos seus
intereses pola vía da inxerencia, dos bloqueos económicos, da ameaza
constante de embargos e sancións, ou directamente do golpismo máis
ou menos camuflado. Todas esas prácticas imperialistas, necesarias para
que ese capitalismo se impoña, diríxense agora tamén á Europa do leste
e ao norte e centro de Asia, onde varios países tiñan enveredado polo ca-
miño da multilateralidade. Non é casual que eses “lumes por todo o pla-
neta” se encontren cada vez máis próximos, por exemplo, ás fronteiras
de Rusia, que vén actuando como potencia militar e tecnolóxica do blo-
que eurasiático en construción, con China como potencia produtiva, fi-
nanceira e demográfica.

Nada de bo se pode esperar da acumulación de medios de guerra que
a OTAN está a realizar nas fronteiras de Rusia. Desde o golpe na Ucra-
ína co establecemento dun goberno pro-UE, con ampla presenza de au-
ténticos nazis no goberno e nos seus brazos executores — literalmente
— e coa prohibición do Partido Comunista, a OTAN conseguiu levar a
guerra moi dentro do espazo da antiga Unión Soviética, até Donetsk e Lu-
gansk. E non é outra que a moi democrática Unión Europea a que está
a dar cobertura política a esta guerra encuberta, que pode acabar coa
Ucraína sendo anexada ao máis puro estilo dos vellos imperios territo-
riais que se esfarelaron (aínda que non completamente) durante o século
pasado. Por certo, a mesma cobertura política que están a recibir as
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prohibicións de simboloxía e propaganda comunista en países como
Hungría e Polonia, mentres os desfiles de veteranos das Waffen-SS se
multiplican nas repúblicas bálticas.

A estratexia do caos do gran capital, nun contexto europeo de profunda
crise social, de recesión económica, de fragmentación da clase traballa-
dora en identidades comunitarias (guetos relixiosos ou étnicos) entre as que
se sementa odio e confrontación, na ausencia ou debilidade de referentes
políticos de clase con influencia masiva, anuncia un escenario de avance
das ideas reaccionarias e de extrema dereita, de violencia política e de
guerra. O que sempre foi a solución final do capital para saír da crise.

Fronte a eses perigos, faise máis urxente que as forzas que nos recla-
mamos da clase obreira intensifiquemos o noso compromiso antiimpe-
rialista e internacionalista. Que denunciemos a política criminal e
hipócrita da Unión Europea e dos seus gobernos que, por unha banda
levan a guerra e a destrución por todo o planeta, causando directamente
a traxedia do exilio e a migración de millóns de persoas, mentres pola
outra choran bágoas de crocodilo e láianse dos meniños que morren
afogados nas augas do Mediterráneo. Que denunciemos a Unión Euro-
pea que predica a libre circulación das persoas, cando, na realidade, só
ten en mente procurarlle ao Capital unha reserva de persoas desespe-
radas, sen dereitos, nin recursos, predispostas a aceptar calquera tra-
ballo a calquera prezo.

O que debemos facer, diante deste escenario complexo e terríbel está
cada vez máis claro. Debemos exixir, claro, o cese inmediato de todas as
intervencións imperialistas conxuntas ou por separado dos Estados Uni-
dos e da Unión Europea. Debemos esixir a disolución do seu brazo ar-
mado, a OTAN, e tamén a devolución aos pobos dos recursos naturais
e dos lugares estratéxicos, para que poidan ser postos ao servizo do seu
desenvolvemento soberano e acorde cos intereses da poboación traba-
lladora, ou ao servizo da reconstrución e da prosperidade nos casos en
que a cobiza insaciábel do capital teña arrasado as súas vidas. Mais
tamén debemos — consecuentemente coa defensa da soberanía do
noso pobo — loitar pola nosa saída da OTAN e da UE, para debilitar o
“noso imperialismo” e poder algún día vivir nun planeta máis xusto. Por-
que o que non serve de nada é agochar a cabeza ou aparentar que os
problemas terminan coas portas fechadas en Turquía.

Iuri Domènech é traballador da Fundación Moncho Reboiras.
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Cando un compañeiro de traballo me preguntou para que queriamos un
Plan de Igualdade nun sector no que a maioría dos contratos eran de mu-
lleres, pensei que estaba bromeando comigo. Co tempo, decateime de
que existe moi pouca reflexión social sobre que papel xogamos no
mundo do traballo e que, iso que naquel momento considerei unha anéc-
dota puntual, é unha sinal de alarma. Só mudando conciencias muda-
remos realidades.

A muller e a precariedade

O IGE analiza os distintos motivos que conducen ás traballadoras/es a
traballar baixo algunha modalidade de contrato parcial. Os dous que
imos ter en conta, por consideralos representativos (coidado de persoas
dependentes e imposibilidade de optar a xornadas completas) son unha
evidencia máis de que o capital ataca á clase traballadora no seu con-
xunto pero sen dúbida ten un papel concreto e perverso designado para
as mulleres.

No 2010, eran 14.000 homes os que non podían atopar un traballo a
xornada completa, fronte ás 48.000 mulleres. Cinco anos despois esas
cifras aumentan en ambos sexos, pero o dobre nas mulleres: 24.000
mulleres fronte aos 11.000 homes que pasan a engordar a cifra ante-
rior. Ao mesmo tempo, 12.000 mulleres vense obrigadas no 2014 a tra-
ballar baixo esta modalidade porque teñen que facerse cargo de persoas
dependentes, fronte a unha cifra moitísimo menor: 500 homes. Só cóm-
pre botar unha ollada á composición de xénero dos principais sectores
para comprobar que os máis precarizados son os que desenvolvemos as
mulleres (mentres que no sector servizos somos máis da metade -con

moitos subsectores feminizados, como o telemarketing, a hostalaría ou
o dos coidados-; na industria, non chegamos ao 30%).

Ademais, no que atinxe á negociación colectiva, constatamos como,
sobre todo naqueles sectores que teñen un ámbito de negociación es-
tatal, a Patronal avanza, auspiciada polos sucesivos gobernos centrais,
polo camiño de recortar dereitos e aumentar beneficios. A estampa de
negociación típica é a de homes, todos vestidos de traxe. Esa estampa,
ademais de típica, é a que sufrimos por exemplo no sector dos Centros
de Chamadas: como é evidente, o 100% dos membros da patronal son
homes. Por parte da representación social, e a pesar de sermos un sec-
tor feminizado, só o 50% son mulleres e moi poucas traballan no sec-
tor. Nos últimos anos as agresións da patronal intensificáronse, pois, sen
que existise un contrapeso que fose capaz de deter ese devir. Lonxe de
estarmos en disposición de adoptar acordos en materia de igualdade, e
dado que o nivel de organización das traballadoras/es é distinto territo-
rialmente, as posicións que adoptamos son puramente defensivas e non
acaba por tratarse co detalle na análise que require a cuestión da mu-
ller. As consecuencias coñecémolas todas/os: temporalidade, salarios
baixos, dificultade na conciliación, sobre explotación. Para as mulleres,
ademais, está a outra faceta ocultada.

A muller traballadora-traballadora

O acceso da muller ao mundo laboral non trouxo consigo mecanismos
que suplisen o papel que tradicionalmente desenvolviamos no fogar. Ví-
monos obrigadas a reordenar a nosa cotidianidade en base a ese papel
de coidadoras que nos foi imposto por obra e graza do noso sexo. O fe-

A MULLER TRABALLADORA
TRABALLADORA
Raquel Vázquez
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espreme os homes na idade de maior potencia física para desempeñar
os traballos máis duros, infra-remunerados pero “socialmente acepta-
bles” en comparación coa media -rebaixada sobre todo polo sector ser-
vizos, con maior presenza feminina-, utiliza as mulleres como man de
obra gratuíta para as labores de coidados, e ademais reproduce o ide-
ario patriarcal na conciencia da sociedade, para que nada mude e todo
pareza, simplemente, normal.

A muller traballadora organizada

A conciencia dos traballadores non pode ser verdadeiramente de clase,
se non se rebelan contra todo tipo de abuso, opresión ou violencia por
causa de xénero. Como traballadoras e feministas debemos acreditar
no socialismo como a única alternativa válida para a liberación da mu-
ller, en tanto que sustenta o sistema económico nas necesidades das
persoas. Cómpre avanzarmos nesta idea e facela eixo das nosas reivin-
dicacións como clase.

É evidente que a solución é organizarse. Pese ás dificultades engadidas
que temos por sermos mulleres no sistema que nos tocou combater. É
evidente, tamén, que os homes teñen que facilitar a incorporación da
muller en espazos contra-hexemónicos. Iso non se consegue unicamente
establecendo medidas correctoras como as listas cremalleira, se non
que é tamén preciso, entre outras moitas cousas, mudar a concepción
da distribución das tarefas do fogar: os homes deben ser corresponsa-
bles permitíndonos, así, o espazo que o patriarcado nos vetou por sis-
tema. Debemos ter tempo para saber quen somos, a onde imos e como
imos facer para conseguilo.

Raquel Vázquez é presidenta do Comité de Empresa de Unísono.

minismo organizado contribuiu para visibilizar esta problemática pero iso
non se traduciu en mudar a situación. De feito, os datos do punto ante-
rior exemplifican esta realidade: cada vez máis mulleres optan por un
contrato parcial para combinar o seu dobre traballo, gañando un salario
complementario (que con máis frecuencia nos últimos anos, se convirte
no principal). Pero moitas directamente vense obrigadas a permanecer
no fogar, sen ningún tipo de dereito. Algo, por outra parte, consecuente
coa realidade demográfica galega: non existe, entre outras moitas cou-
sas, unha rede asistencial pública de calidade que garanta o coidado
das persoas maiores. Ou si: fano as mulleres, de xeito gratuíto, a costa
de renunciar á súa vida íntima, social, laboral, etc.

Os poucos servizos que hai, case todos privados, de asistencia a domi-
cilio, son desempeñados por mulleres inmigrantes que ademais de su-
frir unhas condicións laborais ultra-precarias, son vítimas dun racismo
máis ou menos silencioso. As residencias públicas están saturadas e as
privadas non son para todos os petos. Por outra parte, tampouco son o
único modelo a seguir: existen moitas formas de concibir a familia e para
moitos anciáns e os seus familiares supón un trauma separarse.

O capital é, sen dúbida, o máximo beneficiario desta situación. Mantén
sectores feminizados cunha man de obra sobre-explotada, recortar nos
poucos servizos públicos existentes destinados a persoal dependente,
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O movemento independentista catalán desenvolve desde hai
tempo unha acumulación de forzas que remata no 27S e que
despois viviu algunha convulsión nas negociacións para iniciar
a lexislatura. Como avalías, en xeral, este proceso de negocia-
ción con Junts pel Sí?

O 27 de setembro, o independentismo obtivo uns resultados moi bos.
Aínda así, a dinámica plebiscitaria obrigaba a gañar cunha maioría ab-
soluta e iso non foi posíbel, porque ficamos no 48%. Iso provocou un leve
arrefriamento da dinámica rupturista, e á vez obrigaba a que esa maio-

ría, que non a ten ningún outro proxecto — nin o españolista — se do-
tase dunha forma política, é dicir, obrigábanos a chegar a un acordo con
Junts pel Sí. Aí é onde a CUP puxo certos elementos acima da mesa que
fixeron que a negociación partise de puntos de vista bastante distintos.
Malia isto, a declaración que fixemos no parlamento o 9 de novembro foi,
en boa parte, filla da proposta que fixo a CUP, aceptada por Junts pel Sí.
Mais, ademais, queríamos que á fronte da Generalitat houbese un nome
distinto do do presidente que aplicara os recortes, porque entendiamos
que iso era precisamente un lastre para o proceso. E así entramos nunha

ALBERT BOTRAN

Albert Botran é, con pouco mais de 30 anos, un dos deputados da CUP no Parlamento de Cataluña e un dos nomes
destacados das negociacións con Junts pel Sí que levaron á declaración de soberanía e á aplicación do plan de
choque contra a austeridade. Falamos con el sobre a actualidade do proceso, sobre as vías que se abren
diante do pobo catalán e sobre o papel da CUP dentro del.

“

Oproceso constituínte no conxunto
do Estado só se dará no momento
en que a ruptura protagonizada
polos Países Cataláns, Euskal Herria
e Galiza obrigue o Estado
a se repensar
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negociación que foi dura, longa, e, para a nosa organización, tamén moi
polarizadora. Ao final, saímos cun resultado positivo, porque nos permi-
tiu conseguir as dúas prioridades. Quen priorizaba un acordo para un
goberno independentista viu que é o que acabou sucedendo; e quen
priorizaba o cambio do nome tamén se pode dar por satisfeito.

E cales son os seguintes pasos agora? Continúa vixente o prazo
máximo de 18 meses para constituír a República Catalá?

O compromiso con Junts pel Sí é un goberno que dure 18 meses por-
que, segundo din, é o tempo necesario para pór as bases dunha Repú-
blica Catalá. Nunha primeira fase estaríamos a elaborar tres leis que son
claves para esa República: a lei de seguranza social, a lei de axencia tri-
butaria e unha lei de transitoriedade, que teñen que ir acompañadas por
unha acción de goberno destinada a alargar a base independentista,
ofrecendo un modelo de sociedade substancialmente distinto do que
ofrece o Estado. Mais o reto é volver activar a mobilización en clave de
proceso constituínte, porque, ao final, é o elemento popular o que nos
trouxo aquí. Non é un proceso que saia das institucións e que recolla
apoios na rúa, senón ao revés. Durante estes 18 meses as rúas teñen
que estar incorporando novos sectores que queiran participar na rede-
finición da sociedade catalá.

É posíbel unha independencia pactada? É posíbel por medio da
desobediencia? Cal é o camiño nas relacións co Estado?

O certo é que a nosa vía á independencia está aínda por explorar. Non
temos experiencias claras ás que nos agarrar, porque no noso caso non
hai unha loita armada que desgaste ao Estado e que faga con que o do-
minio lle saia caro, nen o Estado español colapsará no curto prazo. Así
que isto nos obriga a avanzar por unha vía unilateral, que é a única que
nos deixan ao non nos recoñecer o dereito a decidir nen nos permitir re-
alizar un referendo. Agora, como é unha vía nova, con independencia da
maneira que escollamos para exercer a soberanía (directamente vía de-
claración ou a través dun referendo ou o que for), ao final, o que importa
é con que forza política e social faremos valer a nosa decisión e impo-
remos que a lexitimidade do poder en Cataluña sexa a que emana só do
pobo de Cataluña, facendo que se nos recoñeza entre a comunidade in-
ternacional como unha República viábel, factíbel e real. Tarde ou cedo,
o Estado español terá tamén que sentar a negociar, porque tamén é

parte interesada, e haberá que ver como se reparten activos e pasivos,
ademais de definir a relación que teña que haber como bos veciños. Por
outro lado, hai que ter en conta sempre que este período non vai ser
fácil, porque o Estado español quererá usar todos os medios que teñan
ao seu alcance para tratar de frealo — inclusive a represión máis directa.
Iso tamén se contempla, e haberá que dar unha resposta que sexa ma-
siva e democrática, de tal forma que o proceso continúe.

É posíbel aplicar medidas sociais radicalmente diferentes sen
antes culminar a ruptura?

Por unha banda, tanto a Generalitat como os concellos son, no esquema
institucional español, institucións subordinadas totalmente e tamén li-
gadas a unhas normas e a unha interpretación da lei moi restritivas, o
que impide que poidamos ter marxe para facer políticas distintas ás que
impón o Estado ou ás que impón a troika por medio del. Mais tamén é
certo que se abrimos unha dinámica de mobilización e de ruptura, de-
bemos abrir novos horizontes, procurar as fendas necesarias para facer
cousas distintas. Poño un exemplo: en Cataluña fixemos unha lei de vi-
venda moi avanzada, que partiu do movemento de base contra os des-
pexos e que outros parlamentos europeos veñen a coñecer para a
copiaren ou adaptaren. Sabemos que é unha lei que tarde ou cedo será
recorrida polo goberno español. O deber do goberno de Cataluña, como
o deber dos concellos que están polo proceso de ruptura, é facer valer
esa lei, aínda que o Estado non goste, e aplicala para comezar a garan-
tir os dereitos por cima do que son garantidos no Estado español. In-
sisto, é unha lei avanzada que fai que unha axencia de cualificación
como Moody’s, caracterizada pola súa defensa da especulación, dixese
no seu momento que esa lei ameazaba os seus intereses en Cataluña.
Pois diso é do que se trata. De facer un goberno que comece a protexer
a xente da especulación, local ou internacional. Isto creará unha marxe
para facer as cousas distintas a como as fai o Estado, que ao final só é
unha engrenaxe oligárquica que segue os intereses da troika.

Nese sentido, cal é o alcance do famoso plan de choque que
aprobastes?

Coa idea do plano de choque, o que nós queríamos deixar claro é que o
novo goberno — e máis por ter unha intención rupturista — ten a obriga
de facer unha emenda ás políticas que se tiñan feito até aquel momento



e que implicaran unha xestión da crise contra os intereses populares. Isto
é o acordado, malia a redución do seu orzamento por cuestións de fi-
nanciamento. É certo que non conseguirá volver ao estado en que se
encontraban antes os servizos e os dereitos sociais, mais si servirá para
frear a posibilidade de novos recortes e privatizacións. E isto si que é
unha vitoria da mecánica do proceso, que conseguiu, en certo modo,
expulsar a tendencia austericida da crise. Hai unha parte de Junts pel Sí
que vén desa xestión, claro, mais tampouco se pode esquecer que polo
camiño perdeu medio partido (Unió Democrática) e que tivo que cambiar
de socios — Convergència entrou a mediados deste proceso sendo
aliada do Partido Popular, e agora é aliada de Esquerra Republicana e da
CUP. E, por tanto, son dinámicas positivas: a máis proceso independen-
tista, máis viraxe á esquerda. O plano de choque é, ao final, como un
dique de contención.

Porén, hai sectores preténdese adiar a ruptura independentista
en nome de supostos intereses populares, defendendo unha
eventual rexeneración e democratización en todo o Estado.

Nós temos moi claro que se hoxe no Estado español se fala de refe-
rendo e se hai actores que asumen o referendo como unha prioridade é

precisamente pola forza do independentismo catalán. É pola necesidade
de canalizar esa dinámica rupturista que está o referendo acima da
mesa. Iso témolo claro. É certo que esa é a mellor forma que dar saída
á nosa reivindicación: nós nunca nos temos negado a que un referendo,
como podería ser o de tipo escocés, fose a ferramenta a través da que
nos expresar. Mais como sabemos que iso é imposíbel, que non se deu
nen se vai dar, non nos queda máis remedio que optar pola vía unilate-
ral. Entón todas as forzas que seguen reivindicando o referendo debe-
rían optar pola vía rupturista, pola vía da unilateralidade, porque é a única
maneira de que, no resto do Estado, as cousas se movan. Nós pensa-
mos que unha dinámica de proceso constituínte no conxunto do Estado
só se dará no momento en que a ruptura protagonizada por eses terri-
torios — os Países Cataláns, Euskal Herria e Galiza — obrigue o Estado
a se repensar. O contrario, un proceso que comece no centro e se reparta
ao resto de territorios é case imposíbel de imaxinar. Gostariamos de que
a esquerda española traballase nesta mesma liña, e non renunciamos a
que acabe entrando nela, aínda que non sexa a que polo momento leva.

Como pensades que influiría o avance da ruptura independentista
no resto do Estado, e particularmente nas nacións sen Estado?

Penso que é un elemento que hai que ter moi en conta. A nós o único
que o Estado nos deixa é esa vía unilateral, mais é certo que se, en lugar
de poder concentrarse nos Países Cataláns, tivese, como dixo o Ché
Guevara, un, dez, cen Vietnames — neste caso, unha, dúas, tres Cata-
luñas — sería unha maneira de facer entrar en crise o Estado. Sería moi
positivo que a dinámica en marcha en Cataluña tivese repercusión nes-
tas outras nacións, de tal forma que un Estado autoritario como é o es-
pañol se vise forzado a recoñecer as independencias. Nós traballamos
tamén para que isto aconteza e para iso hai que estreitar lazos de soli-
dariedade internacionalista.

A CUP ten unha experiencia parlamentar limitada no tempo -dúas
lexislaturas- e marcada polo proceso aberto. De que forma con-
dicionou este novo campo a actuación da organización, en ám-
bitos como a mobilización, o traballo social, a loita ideolóxica...?

Até agora, a liña puido irse mantendo en parte porque a maioría da or-
ganización está aínda na dinámica activista e de militancia de base e
mobilizadora. Tamén é verdade que, pouco a pouco, imos tendo máis
peso en institucións, en concellos ou en parlamentos, e corremos o risco
“

Oproceso conseguiu,
en certo modo,
expulsar a tendencia
austericida da crise
e forzar cambios de
socios. A máis proceso
independentista, máis
viraxe á esquerda
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de que iso nos absorba as enerxías. Mais cómpre ollar a medio prazo,
cando, se todo vai ben, teñamos máis peso institucional, para que iso non
obrigue a deitar todas as forzas nese plano, porque sabemos que isto de-
xenera moitas veces en dereitización, en burocratismos, nunha disolu-
ción da liña rupturista, etc. Diante disto, temos certas prevencións en
forma de principios estatutarios, que inclusive, nalgúns casos, poden ser
demasiados estritos por estar precisamente construídos para evitar estes
problemas. É o caso de que os representantes no Parlament poden selo
só durante unha lexislatura. Cando digo que poden ser moi estritas falo
de que, por exemplo, na lexislatura anterior, cando había uns deputados
que tiñan gañado un prestixio ou cando David Fernàndez era o político
mellor valorado en Cataluña tivemos que cambialo. Isto danos renova-
ción e é unha vacina enorme contra a profesionalización e o apalanca-
mento, mais hai que encontrar un equilibrio entre isto e dar unha certa
estabilidade á organización.

En que medida debilitaron a CUP a división e as contradicións
xeradas neste intervalo? É posíbel reforzar o independentismo
de esquerdas na actual conxuntura?

O certo é que até o de agora, a dinámica ten sido que, a máis proceso,
máis contido de esquerda e máis se ten fortalecido a CUP. O feito de
que exista un partido que se declara anti-capitalista e que teña nun re-

canto de Europa como é Cataluña o 8% do voto, 10 deputados e un
papel central nun parlamento é unha cousa que non deixa de sorpren-
der. Non está a pasar noutros pontos de Europa. E se pasa é porque,
ademais de moitos motivos históricos, hai un proceso que abriu a so-
ciedade de tal forma que é posíbel facerse un lugar. Entón, hai que for-
talecer ese independentismo de esquerda, tendo en conta que a máis
proceso, máis fortalecemento. Non o debemos ver como unha ameaza,
a pesar de que sexa, si, un proceso interclasista, senón como a opor-
tunidade que nos levou a onde estamos. Tampouco é un proceso libre
de contradicións, como ningún proceso histórico o é. Estamos, cuns
socios, nun bloque moi plural, que vai case desde a democracia cristiá
até o anticapitalismo, e iso obriga a transaccionar moitísimo, a negociar
moitísimo para trazar unha liña coherente e conxunta cara ao exercicio
do dereito a decidir. Se non fose con esa transversalidade tampouco
tería a forza que ten. Se non houbese esa diversidade social que está
detrás do proceso, este non podería ser maioritario nen pór nas rúas o
volume de persoas que vén colocando desde 2012, nen recoller os
apoios recollidos nas urnas. Esa pluralidade é o seu principal activo,
mais tamén, ao mesmo tempo, a súa principal contradición, que fai que
teñamos que ir superpondo os planos de loita táctica e estratexia en
cada momento.

Con Noa Presas nun acto organizado polo MGS en Compostela.



12

Soñar é, ou debera ser, unha actividade intrínseca á acción política. Cando
unha decide participar dun espazo político que se pretende transformador
faino porque soña con construír un mundo diferente e non se conforma con
só imaxinar, senón que quere actuar, intervir para ver unha nova realidade.
Aínda así, resulta obvio que no actual contexto de agudización das conse-
cuencias da crise capitalista e de debilidade do movemento soberanista o
simple feito de soñar é, por veces, mesmo complicado. Desde o punto de
vista persoal, individual, permanecer no repouso do inmobilismo, non facer
nada porque nada pode cambiar, é unha opción á que invita un certo es-
tado de frustración diante do contexto. Porén, o paso do individual ao co-
lectivo, partillar o desexo dunha realidade diferente con moitas outras
persoas, debe darnos a forza para romper con este risco e pasar da inac-
ción á acción, conscientes de que as transformacións nunca son inme-
diatas nin doadas. E con esa forza debemos, aquí e agora, imaxinar
colectivamente cal é a Galiza queremos e como imos traballar por ela.

O soberanismo galego atópase nun momento que esixe novas apostas,
abertas e sen máis balizas que os principios básicos sobre os que se foi
construíndo o nacionalismo. E isto é así porque o soberanismo avaliou
colectivamente como imprescindíbel a existencia dunha ferramenta de
autoorganización do pobo galego, actualizada e reforzada, para traballar
politicamente e en chave de esquerda na consecución da plena sobe-
ranía nacional. Fóra das caricaturas interesadas que se poidan trazar
arredor desta cuestión, esta conxuntura esixirá romper con moitos es-
quematismos, mecanicismos e ideas preconcebidas, ampliar a demo-
cracia e o debate dentro e fóra das organizacións, e iniciar un camiño
novo cun resultado aberto.

Iniciada a andaina, cómpre poñer o mellor de nós para encher de con-
tido un folio en branco. Quen estamos no día a día dunha organización
corremos o risco de que ese ritmo nos absorba nunha especie de espi-
ral na que, como recorda aquela popular viñeta de Mafalda, o urxente
non deixa tempo para o importante. Velaí un dos moitos riscos que aca-
rreta a asunción colectiva dun proceso como o que esbozamos, por iso
asumilo ten que supoñer rachar desde xa coas rotinas aprendidas e cos
apriorismos e facer un esforzo por encaixar da mellor maneira posíbel o
reto de enfrontar, aquí e agora, un proceso novo para calquera de nós.
Neste punto, somos moitas as que pensamos que estamos ante a opor-
tunidade histórica de sumar esforzos e poñelos ao servizo do deseño da
táctica e da estratexia que tecerá o soberanismo do s. XXI, de cal debe ser
o marco organizativo de masas que o aglutine, e facelo desde o conven-
cemento de que, desta volta, a tarefa é tan importante como urxente.

Neste sentido, desde a aprendizaxe e a posta en valor do pasado, cos seus
erros e cos seus acertos, hai quen acreditamos na necesidade dun novo
instrumento político para unha nova conxuntura na que se fai fundamen-
tal un marco político de masas, desde a esquerda e o soberanismo, que
opere nunha lóxica máis aglutinadora dos diferentes movementos, incar-
dinándoos nun mesmo obxectivo de ruptura. Non se trata dun cambio de
nome, dunha formulación electoral ou da actualización dun programa po-
lítico: a evolución ten que ser de raíz. Por exemplo, no contexto onde ficou
claro que non hai cabida para pactos sociais nin melloras substanciais das
nosas condicións de vida con este sistema socioeconómico, tampouco
caben pasos atrás na asunción dunha orientación contraria ao capitalismo
dunha forma máis definida. Sen sinalar abertamente o inimigo dificilmente

AZOS PARA O SOBERANISMO
DO FUTURO
Noa Presas



13

imos operar nunha chave de confrontación do sistema e de acumulación
de forzas e construción de alternativas nos diferentes espazos que vaia-
mos ocupando. Temos que actualizar con audacia as coordenadas político-
ideolóxicas do soberanismo do futuro. E, a quen desde as clases populares
sobrevivimos desde a incomodidade das consecuencias directas dos pri-
vilexios das elites, non nos vale en absoluto unha esquerda edulcorada e
sistémica que reclame pequenos parches.

Do mesmo xeito, a evolución lóxica do movemento nacionalista galego
só pode camiñar cara a asunción natural de que a única fórmula posí-
bel para conseguir a soberanía nacional é afondar nun proceso de acu-
mulación de forzas para forzar a ruptura democrática que acade un

Estado independente. Cifrar nese punto os obxectivos da forza política
que soñamos construír no século XXI non debera xa sorprender a nin-
guén e se queremos convencer de que é a mellor solución posíbel aos
nosos problemas como pobo e como clase, urxe clarificar canto antes
que ese é o obxectivo e que damos os pasos cara a el. Así mesmo,
construír unha nova organización ten moitas outras oportunidades, por
exemplo, partir do compromiso colectivo de que nesta nova fundación o
feminismo e a combate do patriarcado estarán ao mesmo nivel de prio-
ridade na loita que a soberanía ou a xustiza social.

Desde a honestidade da definición dos obxectivos cos que cadaquén so-
ñamos, para conseguilos será fundamental contrastar os detalles, as es-

tratexias, con aquelas persoas nacionalistas que queiran traballar polos mí-
nimos comúns que nos unan e, sobre todo, facelo de maneira diferente.
Porque é hora xa de sermos quen de aplicar unha nova ética militante, afas-
tada do individualismo crecente, negociadora, lonxe dos tópicos da dureza
política, do confronto en negativo e recollendo o mellor do activismo social
e político do que somos herdeiras. Neste punto, temos que ser quen de in-
tegrar a experiencia e as achegas de todas e todos os activistas, militantes
doutras organizacións ou sen adscrición, coas que xa compartimos espa-
zos de traballo, coas que nos mobilizamos en diversos ámbitos reclamando
a xustiza e a liberdade sempre ausentes. O futuro do soberanismo galego
ten que ser entendido e construído desde o seu conxunto, desde o debate

coa máxima profundidade posíbel. E depende tamén, en boa medida, da
nosa capacidade colectiva de superar as frustracións e os erros do pasado;
en particular, da vontade real de integrar a suma de cadaquén desde o seu
ámbito e a súa experiencia, non con obxectivos instrumentais nin limitados
a unha coxuntura particular ou limitada, e tampouco con data de caducidade
prefixada ou limitada por un calendario electoral, senón coa ollada posta no
futuro que soñamos e que construímos desde o presente, nos proxectos a
longo prazo e no necesario reforzamento da alternativa estratéxica nacio-
nal e de esquerdas que este país precisa.

Noa Presas é membro da Executiva Nacional do BNG.
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Nunca nos cansaremos de repetilo: a cuestión nacional e a cuestión so-
cial son dúas caras da mesma moeda. Nun país coa soberanía concul-
cada como o noso, que é o mesmo que dicir coa súa capacidade de
gobernar os seus asuntos negada, os avances na segunda non poden
darse sen avances significativos na primeira.

Agora, algúns sectores que se din moi preocupados pola sanidade, pola
educación, pola dependencia ou polas liberdades civís dinnos que nunha
situación de emerxencia social hai que privilexiar as “cousas de comer”,

literalmente, e deixar o tema “identitario” — así o chaman — para cando
veñan as vacas gordas, como se a cuestión da soberanía tivese a ver co
sentimentalismo en lugar de coa economía, co odio en lugar de coa de-
mocracia, ou co pasado medieval en lugar de co futuro inmediato. E é
mais: teiman en facernos crer que son incompatíbeis. Que porfiar ra-
zoadamente na soberanía é o mesmo que abandonar a defensa da maio-
ría social. Que sen un parlamento e un goberno soberanos se poden
recuperar os dereitos sociais e os servizos públicos — que non perde-

NON HAI CUESTIÓN SOCIAL
SEN EXERCER A SOBERANÍA
Anxo Nozeda
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mos nós, senón que nolos furtaron as elites económicas dos papeis de
Panamá e das contas en Suíza.

Fagamos, contra ese axioma, un exercicio de imaxinación, se cadra de an-
ticipación. Imaxinemos que nas eleccións galegas que están á volta a de-
reita perde a presenza no Hórreo e que unha maioría progresista decide
pór fin ás medidas austericidas na sanidade do noso país. Acaso o go-
berno español o permitiría? Claro que non. Inmediatamente o ministro
correspondente sairía a ameazar coa intervención fiscal da “comunidade
autónoma” a pesar de que na cámara galega fose aprovado o plan por
maioría. Imaxinemos que esa maioría aprovase unha lei de vivenda que
prohibise os desafiuzamentos, como fixo o goberno catalán. A resposta de
Madrid sería a mesma que nese caso real, non imaxinario, de Cataluña.
O anuncio de que se vai recorrer a lei. Imaxinemos, por pormos outro
exemplo, que esa maioria de progreso decide intervir o prezo da electri-
cidade para evitar os cada vez máis casos de pobreza enerxética e viabi-
lizar a industria en lugar de promover a súa deslocalización. Non viría de
novo o goberno central a dicirnos a nós, que somos os que producimos
e os que pagamos as contas e os que temos os ríos cheos de encoros e
os montes cheos de eólicos que o control de prezos non está permitido?
Acaso non recorrerían unha lei nese sentido? Tampouco é moito imaxinar,
porque sabemos, porque temos a experiencia histórica, de partidos que
votan unha cousa en Galiza e a contraria en Madrid. O que estes exem-
plos representan é, apenas, unha cuestión de aritmética parlamentaria
nun parlamento suxeito, en última instancia, aos intereses do grande ca-
pital español, o das grandes infraestruturas, o das grandes distribuidoras,
o das grandes redes mediáticas. Mais os casos son infinitos, e todos
apuntan para o mesmo lugar. Que o exercicio da soberanía política é a
única vía para exercer a democracia (incluso se se trata dun sistema de-
mocrático representativo, e non directo) porque é a única maneira de que
a correlación de forzas no seo das institucións se corresponda coa ver-
dadeira correlación de forzas no seo do pobo (neste caso, do pobo galego),
e non a esa mesma correlación en casa allea, onde representamos, gra-
zas á nova emigración e ao sistema eleitoral español, cada vez menos.

A ausencia de soberanía, a pesar do que nos diga a pretendida nova
esquerda española, é un problema fundamental, en todos os campos. E
afecta directamente a iso das “cousas de comer”. O feito de non termos
un marco galego de relacións laborais, e de que moitos dos convenios

colectivos que se aplican no noso país haxa que negocialos en Madrid,
onde a representación sindical nunca responde á correlación de forzas
que hai en Galiza, é un efecto da falta de soberanía. E hai que recoñe-
cer que é moito máis difícil loitar por unhas condicións laborais xustas
e dignas se despois estamos obrigados a cumprir o que en Madrid acor-
dan os sindicatos da patronal (CCOO e UGT), a CEOE, o PP e o PSOE. Non
podermos decidir en que son investidos os impostos xerados polas gran-
des empresas no noso país — porque eses impostos son pagados en
Madrid, cando non evadidos polos desaugues do Estado — tamén é
unha consecuencia da falta de soberanía. Igual que o é privilexiar in-
fraestruturas de conexión coa meseta, como o tren de alta velocidade ou
a criminal A-76 que vai destrozar a Ribeira Sacra, en lugar de facer unha
aposta decidida dunha vez por todas polas infraestrururas de proximi-
dade, que vertebren o noso país máis alá da AP-9.

Todo isto, que as traballadoras e traballadores galegos non acabamos de
ver claro, a xulgar polos resultados que despois revelan as eleccións aos
parlamentos, é absolutamente cristalino, en cambio, para o grande capi-
tal. Aínda máis: ese grande capital está disposto a investir en todo canto
poida cortar calquera intento de ruptura democrática co Estado español,
mesmo se para iso se ven obrigados a promover opcións políticas apa-
rentemente contrarias aos seus intereses, mais que teñen tamén un im-
pacto claro no problema principal (a ruptura do Estado español) ao arrastrar
votos das opcións decididamente soberanistas, do independentismo ca-
talán, do basco e do galego, como se viu ás claras nas eleccións de de-
cembro pasado. Porque as cadeas de televisión e os grupos mediáticos
tamén teñen donos, e consellos de administración con sede na capital do
Estado e con intereses directos na recentralización, en que a comunidade
de Madrid conserve os seus privilexios e lles ofreza, en troca, unha das fis-
calidades máis baixas para poder continuar acumulando capital.

Resulta, ao final, que si hai unha relación directa entre as “cousas de
comer” e o exercicio da soberanía. Mais tampouco é novidade ningunha.
O célebre deseño de Castelao para a campaña do Estatuto de 1936 xun-
tábaos perfectamente: unha labrega galega a alimentar a vaca, e un
señorito da capital a muxila. Só hai unha diferenza: que agora xa com-
probamos que a vía do autonomismo é unha vía morta.

Anxo Nozeda é Secretario Comarcal da CIG de Compostela.
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Na Costa da Morte somos xente de mar, e entre a xente de mar enten-
démonos. Non precisamos das palabras cando as cousas requiren im-
portancia. Eu bauticeime no Canto, a preto de doce millas do cabo
Fisterra, no Barquita; fun neno gransoleiro, con 17 anos, e cando regre-
sei xa era un home; no banco sahariano, cos da Fronte Polisario a per-
seguirnos e eu sendo o único do barco que os entendía; na baixura da
plataforma continental galega... Vida mariñeira, vida de fisterrán, en moi-
tos barcos: Cita en la Mar, Barquita, Melanie, Balbino, Siempre Baluarte,
etc. Hoxe son tenente de alcalde en Fisterra, pero sei ben de onde veño,
fun peixeiro, e antes mariñeiro. Por iso sei ben canto vale o peixe. O
peixe debería custar en función do que custa sacalo. Non todo é igual.

Hoxe arríbase todo nos grandes portos, e as pequenas lonxas minguan.
As economías locais, en Fisterra e en tantas outras vilas, son obrigadas
a esquecerse da pesca e reconverterse cara ao turismo e ao sector ser-
vizos, transformando o urbanismo, a paisaxe e os modos de vida. Onde
antes había peixe, hai hoxe instalacións turísticas que funcionan uns
poucos meses ao ano. E iso non é por casualidade. Non é porque o mar
secase ou porque non teña peixe. Teno, abofé, pero xa non o traemos ás
nosas lonxas. Vai todo para os portos maiores, onde desaparece por
efecto da maquinaria da industria alimentaria. O peixe que se vende, ao
final, é peixe sen significado; con trazabilidade e etiquetas, pero sen
orixe. E non é que falte conciencia; o que falta é explicalo. Falta explicar
a diferenza a respecto da súa procedencia. Explicar que no mundo da
pesca hai dous modos de extracción: a responsable e a destrutiva. E
tamén que a que impera, a que ordena — en lugar do pobo — é a se-
gunda, a que asfixia o modo de poder facer a primeira. Por iso temos que

ser fieis ás lonxas pequenas da costa, ás que nos quedan. Primeiro, por
respecto aos nosos paisanos que resisten no mar, porque hoxe do que
se trata é de resistir, que as cousas non van ben. Segundo, por deixar fu-
turo: hoxe xa non vale esquilmar. E terceiro, por que un non pode pasar
tantos anos aprendendo do mar e conformarse finalmente por consumir
un peixe arrebatado de calquera maneira.

Eu, como moitos e moitas outras, teño a miña propia visión do que signi-
fica o compromiso de “facer país” no noso pequeno país. Sempre digo
que a nosa terra galega ten o seu inicio na punta do mar de Fisterra, non
o seu final. E exercer de fisterrán é a miña mellor contribución de gale-
guidade. Pero hoxe ser fisterrán ten pouco que ver co que foi. Na primeira
vez, a do Gran Sol, eu partín dun porto pesqueiro forte, respectable e vivo.
Hoxe avanzamos cara á decadencia do que xa é una humilde flota, sub-
vencionados para destruírmos os barcos e quedarmos en terra en lugar de
para converter a nosa pesca nunha actividade aínda máis sustentable, por
exemplo, ou para asegurar os modos de vida asociados a ela. Como é po-
sible que se nos estea indo das mans? Podería sorprender que non haxa
reacción por parte de quen ten os mecanismos do goberno, os mecanis-
mos para aplicar as políticas á contra deste devalo. Pero xa non sorprende,
na realidade. Como noutros sectores, como no agro do que a xente mar-
cha porque non ten futuro nin xeito de vivir, como na industria deslocali-
zada que provoca bolsas de precariedade e miseria en barrios enteiros, hai
sempre quen se beneficia. Hai sempre aqueles cuxos lucros son tan gran-
des grazas á nosa sorte avesa que son capaces de pagar e poñer conse-
lleiros e ministros segundo o seu propio interese. Non sería difícil preguntar
á xente do mar. E tampouco escoitala, porque berra alto e claro, como de-

POLA DEFENSA DUNHA COSTA
CON PESCA SUSTENTABLE
Kuka Sar
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mostrou a mobilización masiva de febreiro, con xente vida de todos os qui-
lómetros da costa á capital do país. Pero facelo esixe vontade. E no mar,
como en todo, tamén existe o capitalismo e a necesidade de acumular ri-
queza en poucas mans, deixando o resto baleiras por medio dun sistema
de capturas descompensado e irreal. Uns poucos collen o de moitos, e
moitos teñen que repartir as migallas.

Son dos convencidos de que este mar ten futuro, pero para iso necesítase
una drástica viraxe. Novas formas de facer política do mar. Compromiso
firme e determinación para facer fronte aos gobernantes que afogan o
mar, que agora funciona como una filial industrial con ricos e pobres. Voces
mariñeiras da Costa da Morte e doutros puntos do país berran por un cam-
bio de modelo. Defenden a súa singularidade, a súa pesca de artes me-
nores, a prioridade desta — a súa protección — fronte á megaindustria,
e argumentos manexan abondo. Como fisterrán eu non podo ser indife-
rente, e como nacionalista tampouco. Comparto as súas reivindicacións.
A pesca non pode verse arrastrada por un sistema que, por exceso, con-
diciona o futuro de todos. Hai que poñerlle límites xa. Para que haxa futuro
na convivencia entre as distintas artes é preciso establecer condicionan-
tes extras para aquelas que teñen un impacto que afecta considerable-
mente o resto; enténdase o arrastre como a principal delas.

Por iso defendo que a prioridade debe vir marcada pola protección indis-
cutible das artes menores e polo aproveitamento das súas potencialidades.
Por que? Pola demostrada calidade pesqueira, por aseguraren a susten-
tabilidade do recurso cando son manexadas de xeito responsable, e pola
súa capacidade diferenciada de xerar emprego e permitir unha mellor dis-
tribución dos beneficios entre a poboación de cada unha das zonas que,
como Fisterra, son hoxe, en cambio, entregadas á extracción sen control
polo capital especulativo. Non se trata de colocar a pesca artesanal fronte
ao arrastre, senón de favorecer un trato de igualdade que pasa por defi-
nir uns límites capaces de evitar que, na práctica, as licenzas sexan para
labrar os fondos sen reparo. A súa regularización pasa por establecer áreas
nas que debe ser reducida a súa presenza, no espazo e no tempo, cando
neses lugares sexan predominantes as artes menores; e por redeseñar o
reparto de cotas para facer, dunha vez por todas, que resulte equitativo e
siga unha lóxica (en función do número de tripulantes) que non sexa a ló-
xica delirante do capital. Que medre o mar!

Kuka Sar foi mariñeiro e peixeiro e na actualidade é Tenente de Alcalde de Fisterra.
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Cada vez que abrimos un xornal con ollo crítico vemos, camuflada entre
os titulares, a realidade da lenta mais incontornábel perda de liberdades
civís. Non é apenas o caso dos monicreques ou a detención en Ourense
por un disfrace co lema “alka-eta”. É tamén a criminalización da disi-
dencia practicada por calquera medio, ou a prohibición de partidos po-
líticos cunha orientación moi concreta, antes só en Euskal Herria, agora
tamén en casa, coa recente ilegalización de Causa Galiza.

Son múltiplos os factores que apontan para esta nova realidade. Todos
eles, porén, poden resumirse na decadencia do rexime capitalista, en
clara descomposición e coa necesidade urxente de se protexer das ideas
e, sobre todo, das prácticas antisistémicas e dos movementos de con-
testación. Se, ademais, tivermos en conta que o recurso da austeridade
se encontra xa tamén en crise de leximitidade (austericracia) porque
cada vez menos xente acredita nel, e se tamén contamos con que non
existe un plano B que poida ser aceptado polo grande capital, obrigado
sempre á súa propia acumulación nun número constantemente redu-
cido de mans, nada indica que vaiamos asistir a unha rebaixa da tensión
social, que é onde os cortes das liberdades se verifican.

Non é revelación ningunha dicir que, diante deste descontentamento
social, a maioría de países capitalistas optan sempre polo mesmo
modelo, máis ou menos desinhibido, de opresión. O protesto colectivo
é cada vez menos tolerado e as concentracións e manifestacións son
obrigadas a discorrer por canais tan estritos que perden eficacia para
acumular forzas. E até a greve xeral, a principal ferramenta da clase
traballadora, se desvela cada vez menos potente devido á promoción
descarada de sindicatos pró-sistema que a inviabilizan na práctica, à

individuación maciza da sociedade, e tamén á propia crise da auto-
organización de clase.

En troca, aparecen novas figuras, ou figuras vellas con novas atribu-
cións. A “guerra contra o terror”, que parecía unha política afastada,
desas que se aplican sen aparentes consecuencias nas rúas de Asia
e África, mais non ás portas das nosas casas, gañou agora, cos ata-
ques no corazón da UE, unha oportuna dimensión “doméstica” que
permite limitar o direito á intimidade e estabelecer políticas de con-
trolo duro, xa non só sobre as consideradas bolsas problemáticas (mi-
grantes, minorías étnicas, disidentes políticos, etc), mais pola primeira
vez sobre camadas que nunca tiñan sido alvo desta persecución. Que
a impericia dos gobernos francés e belga na hora de aplicar estas
contrapartidas do seu interese provocase xa algúns protestos impor-
tantes, en ningún caso invalida esta idea. Tamén gañou novas formas
e novas forzas a figura do “inimigo interno”: o que antes se reducía á
criminalización dos partidos comunistas (os únicos que tiñan demos-
trado ser capaces de conducir para algures o descontentamento xeral)
e á súa prohibición en países cun pasado socialista que é fácil lem-
brar e co que é fácil comparar, como Polonia, aplícase agora en cal-
quera dirección. O inimigo interno é, de repente, calquera persoa con
capacidade para se organizar á contra do sistema ou de parte del.
Non hai máis que ver como, da noite para o dia e no cenario español
(onde a única ruptura democrática posíbel é a través das indepen-
dencias das nacións sen Estado) os partidos burgueses cataláns –
nada mais lonxe do comunismo – pasaban de ser aliados tolerados a
puros inimigos da centralidade do sistema.

CONTROL E REPRESIÓN:
O FUTURO QUE DEIXEMOS
Tono Millares



Ora, convén non conducirse ao autoengano. Non se trata apenas da ne-
cesidade de controlo e de que ese sexa o único camiño imaxinábel dunha
óptica capitalista de acumulación sen escrúpulos. Trátase tamén –
dun xeito que non podemos deixar fora da ecuación – da oportunidade
de facer todo iso. O esfarelamento da Unión Soviética e a proclama-
ción do capitalismo como sistema único, hai xa 25 anos, continua a

Non é casual, claro, que todos estes “perigos” aparezan de mans dadas co
reforzamento da extrema dereita e do fascismo que, pola súa promesa de
solucións rápidas e tallantes, comeza a parecer unha opción viábel para as
camadas mais desalfabetizadas politicamente. Partidos como a FN na
Franza, o FPÖ en Austria, o JOBBIK na Hungría, o PVV nos Países Baixos, o
SVP na Suíza, a famosa Aurora Dourada na Grecia ou Ciudadanos no Es-

tado español, e organizacións de “caza ao migrante” como Pegida na Ale-
maña ou en Portugal, son exemplos, todos eles, do suceso rápido desta vía
nestas circunstancias, con independencia de se as súas retóricas son máis
ou menos brutas. Mais é que isto hai aínda que somar, tamén, a cada vez
máis descarada adaptación da lexislación aos intereses exclusivos da con-
servación do controlo por medio da continuada mudanza dos códigos pe-
nais e a aparición de novas leis deseñadas especificamente para o caso. A
lei española de seguranza cidadá, alcuñada, con razón, como “lei mordaza”,
non só é unha adaptación da famosa “lei da patada na porta” da década de
1990, ao recuperar, por medio dos rexistros preventivos a facultade de en-
trada no domicilio sen orde xudicial. É ademais unha oportuna ferramenta
para conculcar o direito á liberdade de expresión e para blindar a versión
policial nun momento en que o uso político das forzas “de seguranza” se ten
tornado tan evidente que comeza a cuestionar todo o sistema de represión. Tono Millares é programador informático e responsábel local do BNG de Noia.

xogar un papel: ofrece un episodio que, convenientemente caricatu-
rizado polos poderes mediáticos e os aparatos educativos ultraliberais,
faga crer que non existen alternativas viábeis e radicalice, en conse-
cuencia, esa aposta pola represión. A solución non radica, é claro, en
recuperar a memoria do que fose a Unión Soviética, coas súas con-
tradicións duras, especialmente na súa última fase. Mais si en evi-
denciar que o mesmo motor que permitiu a creación daquel espazo
en que non só as perdas eran socializadas, é o único que hoxe pode
reverter esta vía homicida do sistema: a organización obreira, a or-
ganización, en fin, dos únicos e das únicas ás que, de facto, afecta
esta supresión das liberdades civís e da democracia. Non hai outra
opción, e tampouco dispomos de moito tempo.
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Há uns anos falávamos do nascimento da Liga Estudantil Ga-
lega. Agora, um processo de unidade estudantil deu lugar a Er-
guer - Estudantes da Galiza. Como foi esse processo?

Daquela eram as divisons dentro dos Comités as que animavam a várias
companheiras a auto organizar-se baixo outro projecto estudantil para ga-
rantir umha resposta desde a democracia interna e o assemblearismo aos
ataques do capital ao ensino público. Se naquele tempo a criaçom da Liga
fazia sentido para luitar polos problemas reais do estudantado, primando
o compromisso polo comum sobre umha marca, e assim se demonstrou
com a filiaçom e a acolhida que obtivo nos diversos campus, chegou o
momento no que deviamos fazer efectiva, as estudantes que nom vivemos
o processo de cisom e sim vivemos o período de unidade de acçom entre
as três organizaçons, a unidade orgánica que vinha figurando nos textos
da LEG desde a sua Assembleia Nacional Constituinte.

Em tempos de desmobilizaçom geral, de confiança na via institucional
sobre outras formas de vindicaçom, o movimento estudantil experimen-
tou também um forte paro. Este foi um ponto de inflexom em que as
pessoas que conformavamos as organizaçons estudantis decidimos pôr
a um lado anos de competiçom e valorar o treito que vinhamos camin-
hando juntas, começando a esboçar a nova organizaçom unitária que
precisava o país. Assim nasceu o processo aberto de debate das As-
sembleias de Base. Organizando o estudantado Galego, estendido a
todas as cidades e várias vilas da Galiza, para constituir logo umha or-
ganizaçom baixo os princípios do independentismo, o feminismo e o an-
ticapitalismo. Nesse objectivo pugemos a vista e, meio ano depois,
acordamos constituir-nos, sem renunciar a nengum dos mínimos que
caracterizava a Liga Estudantil Galega e como garante dumha organiza-
çom firme, numha Assembleia Nacional no 5 de março que levaria como
legenda “Libera e transforma Galiza desde as aulas”. Dessa jornada de
debate intenso e de conhecermo-nos as novas companheiras nasceu
Erguer. Estudantes da Galiza para luitar por um ensino público ao que
acedamos todas, ao serviço do povo galego e que aspire a erradicar o
patriarcado das nossas aulas e ruas.

Como valoras esse processo de unificaçom e quais som os vos-
sos referentes históricos?

É um facto que a unidade orgânica acadada no âmbito estudantil é um
fito no panorama político galego recente: estudantes de diferentes casas

unimo-nos para luitar polo mesmo. Se bem é certo que o caminho até
aqui nom foi doado por nom compartir o total da organizaçom o projecto
que se apresentava com as Assembleas de Base, penso que podemos
estar orgulhosas de ter logrado a unidade, sabendo que é um bom exem-
plo para o resto de movimentos nacional-populares do país.

Como a Liga no seu momento e as outras duas organizaçons estudan-
tis galegas que dérom lugar a Erguer, tomamos como exemplo a activi-
dade de ERGA ou dos CAF e CAE, procurando um modelo de ensino
semelhante e adaptado aos nossos tempos e analisando as problemá-
ticas desde a perspectiva de naçom e classe da que fazemos parte.

Que projecto de ensino e de país defende a nova organizaçom?

Recolhendo o carácter das três organizaçons que dérom lugar a Erguer,
a nova organizaçom pretende alcançar um ensino público, ao que todas
as pessoas tenhamos acesso independentemente da renda, que se cen-
tre na aprendizagem científica e crítica para formar pessoas conscien-
tes e nom autómatas, com o feminismo por bandeira para desterrar as
violências machistas dos nossos centros, com Galiza como marco e com
o galego como língua central.

Quais som as principais consequências no ensino de nom ter
soberania

Se bem é certo que o sistema educativo procura fazer-nos mam de obra
barata tanto aqui como em Madrid -por exemplo-, aqui o ensino, des-
enhado fora, sempre tivo vontade de aplacar a diferença mediante a ne-
gaçom da nossa língua ou a nossa história. Temos necessidades
específicas porque somos um país diferenciado; necesitamos gestionar
os nossos recursos -como o é a educaçom- e isso passa necessaria-
mente pola independência. Non podemos conformar-nos com conseguir
melhoras unicamente, devemos ter em mente o projecto de ensino que
cremos ideal, e esse só poderá ser fora do capitalismo, do patriarcado
e do Estado espanhol.

O passado dia 13 de abril o estudantado galego saiu à rua con-
tra a LOMQE e o chamado 3+2. Poderias explicar brevemente em
que consistem?

A LOMQE (Lei Orgánica para a Melhora da Qualidade Educativa) intro-
duze provas a finais de cada ciclo educativo, as chamadas ‘reválidas’,
para conseguir o título de Secundária e Bacharelato. Centraliza-se a elei-
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çom de contidos, tendo os poderes autonómicos ainda menos peso que
agora. As matérias troncais cobram mais importáncia sobre as especí-
ficas e, ademais de diminuir estas línguas em detrimento do castelhano,
duplicarám-se as matérias numha língua estrangeira, renovando muitas
vezes professorado que nom seja competente nestas. Outra novidade é
o ataque à laicidade do ensino, pois a religiom passa a contar no expe-

“

Ademais de procurar
converter-nos em mao de obra
barata, na Galiza o ensino,
desenhado fora, sempre tivo
vontade de aplacar a diferença
mediante a negaçom.

diente, o que influe à hora de pedir umha bolsa para poder continuar os
estudos, ou mesmo as ajudas que se poderám conceder a colégios con-
certados que segregam por género.

No caso do decreto 3+2, que está dentro da Estratégia Universidade
2020 (EU2020), reduzem-se os anos de grau para ampliar os de mes-
trado, com um custo bastante superior, sendo imprescindível cursá-
los para obter um título válido no mundo laboral. Isso se o grau que
queres estudar lhes parece útil, porque há carreiras que serám fu-
sionadas ou mesmo suprimidas, da rama das humanidades e as artes
em grande parte.

Com que presença contades já nos centros de ensino?

Após a nossa Assembleia Nacional Constituinte contavamos com seis
zonas activas, mas com o galho da convocatória de greve logramos mo-
bilizar o estudantado de até 18 cidades e vilas do país, polo que esse nú-
mero será rapidamente ampliado, tecendo umha rede de zonas por todo
o país. Esta é umha moi boa nova, pois estamos logrando que o movi-
mento estudantil chegue mais alá das cidades e da universidade, prin-
cipal eiva das organizaçons nestes últimos anos. Ademais de organizar
alunado de Ensino Médio, também estamos incorporando estudantes de
Formaçom Profissional e da UNED, podendo constituir assembleias es-
pecíficas desses estudos.

Esta é umha oportunidade de ouro para aglutinar o estudantado de todo
o país num projecto com um grande potencial, que sem dúvida será fun-
cional e será chave no movimento de libertaçom nacional, anticapita-
lista e feminista.

Élia Lago é estudante de Filologia Galega em Com-
postela e desde a sua fundaçom faI parte do Con-
selho Nacional de Erguer-Estudantes da Galiza,
organizaçom unitária do estudantado independen-
tista que recentemente convocou com sucesso a sua
primeira greve geral.

ÉLIA LAGO



FÍOS FÓRA

Fíos fóra é un documentario presen-
tado a finais do ano pasado pola pro-
dutora Illa Bufarda para a ONG galega
Amarante Setem. En fase de produción
desde 2012, Sabela Iglesias e Adriana
P. Villanueva entrevistaron obreiras e
ex-obreiras que fixeron parte da man
de obra barata necesaria para o boom
dunha industria que produciu algunhas
das maiores fortunas e xigantes do
sector, mais tamén grandes bolsas de

precariedade entre as súas traballadoras. Hoxe deslocalizado en
grande medida, o téxtil galego é revisitado tamén desde a óptica de
empresarios e responsábeis políticos, nun contraste elocuente e
enormemente pedagóxico que obriga a pensar nos sectores invisibi-
lizados e na repetición da mesma historia noutros lugares.

Soñar e crear, de Nao

Soñar e Crear son dúas
partes dun puzzle en
forma de disco que Nao,
unha das referencias in-
contornábeis do rock ga-
lego, publicou hai tan só
uns días. Desta volta, a
banda matiza o seu son
incorporando novas refe-
rencias, pero mantén as

letras amarradas ao mundo real e ao principio de resistencia
popular que discorre ao longo de cada unha das pezas. Ade-
mais, as pezas deste puzzle (así foi presentado en Compostela)
foron liberadas para a súa descarga directa na web de Nao
(nao.gal) do mesmo xeito que anteriormente ocorrera con ou-
tros traballos.

O Portal da literatura galega

E outra web de re-
cente aparición é a
que está a crear a
Asociación Socio-
Pedagóxica Galega
(AS-PG) sobre lite-
ratura galega. Está
xa disponíbel en

http://literaturagalega.as-pg.gal/. Neste espazo tamén en constante
expansión, a asociación inclúe contidos estruturados segundo os di-
ferentes momentos históricos, desde a Idade Media até hoxe, así
como información de autores e autoras e algunhas obras de referen-
cia. En definitiva, un portal que a criazón literaria na nosa lingua me-
recía hai ben tempo.

Centenario das Irmandades da Fala

O Consello da Cultura Galega vén de facer pública unha web sobre as
Irmandades da Fala que, pola primeira vez, apostaba por superar o
rexionalismo e por avanzar cara a unha concepción nacional de Gal-
iza e da súa realidade social e cultural específica. O portal, configu-
rado como un álbum en crecemento e disponíbel xa en
http://consellodacultura.gal/album/irmandades-da-fala, achega datos
sobre esta fase nacente e a miúdo esquecida ou ocultada nos libros
de texto e nas aulas de historia do noso país, así como dos seus pro-
tagonistas, a través de biografías, artigos, ilustracións, fotografías, etc.
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"Nunca souberon meus pais o que eu padezo ata polas
cousas máis cativas. Eles lévanse ben, pero algunhas
veces renegan entre si, e os seus berros abróuxanme
en soños noites enteiras. Non saben o que me doe que
sexamos pobres. Non por min, que penso gañar moito
cando medre, senón por eles. Quixera que tivesen de
todo, aínda que eu siga esfarrapado. A mamai séntalle
mal a broa pero non podemos mercar pantrigo. Hai
pouco vina chorando porque a couza lle picou a saia
do casamento. Eu calo, engrúñome, pero esas cousas
chéganme ao corazón. E tamén me aflixe ter que
poñerlle cara de risa ó señor, como se non abondase
con darlle a metade do que collemos."

Xosé Neira Vilas, 1928-2015.


