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“A revolución non é unha froita que cae cando está podre. Hai que facela caer. ” Ché Guevara
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EDITORIAL

Afrontamos un novo Día da Patria Galega no soberanismo galego con enormes e complexos rep-
tos. O noso país segue a sofrer, alén da propaganda oficial, as consecuencias da crise capitalista e
da falta de soberanía do noso país para enfrentala. Unha exclusión social elevada que atinxe a máis
dun cuarto da poboación e que os deteriorados servizos públicos son incapaces de resolver, unha
economía que non cría emprego e que segue sendo o reino da precariedade laboral, o que provoca
unha elevada emigración, todo isto consecuencia das políticas combinadas da Xunta de Galiza, o
Estado español e a Unión Europea. Porén, tamén podemos detectar un leve aumento da mobi-
lización no ámbito laboral, insuficiente ainda para deter a ofensiva do capital.

A nivel político o soberanismo galego non ten aproveitado esta situación para facer crecer o apoio
ás súas alternativas na Galiza, achándonos frente a un novo, mais consolidado, cuatripartidismo
español. Os sucesivos reveses sufridos no campo eleitoral teñen provocado a apertura dun pro-
ceso de redifinición da ferramenta política para a liberación nacional e social, o BNG, cuestións
ambas sobre a que reflectimos con profundidade neste número do Arredista: a irreformabilidade do
Estado, as nosas achegas a ese proceso de redifinición do soberanismo e a visión destes procesos
e da atualidade política que temos desde o MGS teñen cabida neste número.

Igualmente falamos sobre os 10 anos que cumpre no 2016 a organización xuvenil Isca! e de-
bruzámonos sobre a actualidade internacional: analisamos o Brexit e tamén a ofensiva reaccionaria
no conxunto de América Latina. Por último, atendemos a cultura cunha entrevista ao redor da música
galega e incluímos as habituais recomendacións.
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A situación de debilidade estratéxica e a fraqueza do nacionalismo no
seu conxunto, obrigan a un proceso de profundo debate e transforma-
ción, non limitado a unha análise conxuntural dos últimos anos, senón
con perspectiva estratéxica. O camiño de refundación iniciado polo BNG
xoga un papel central, sen embargo, o proceso non debe limitarse a esta
organización, debe entrar en relación co conxunto do soberanismo e o
activismo social do país. A iniciativa, por tanto, debe dirixirse a entender
os nós principais das contradicións sociais da Galiza do século XXI, para
insertar nela o seu movemento de liberación nacional e poder desen-
volver a política revolucionaria que precisa o momento histórico.

A empresa que agora inicia o soberanismo galego ten as súas propias
ameazas e contradicións. Salientamos as tres principais:

a) O significante "refundación" non se corresponde cun significado uní-
voco, e de feito pode encobrir propostas diametralmente diferentes. Unha
posibilidade existente é que se realice un proceso sen autenticidade nen
profundidade, nunha operación que apenas proxecte uns cambios para
o exterior, con obxectivos estreitos e meramente electorais.

b) No momento actual vai ser difícil incorporar espazos e achegas signifi-
cativas que inflúan na refundación. Se a militancia será substancialmente
a mesma, o que debe cambiar é a identidade e a estratexia da organiza-
ción. Cómpre un cambio nas ideas e a clave será lograr que este colectivo
humano modifice as concepcións do mundo e no país, unha modificación
nas análises e nas orientacións tácticas e estratéxicas, que despois teña o
seu correlato en modificacións organizativas e de métodos de traballo.

c) O proceso debe ter dimensión exterior, especialmente aberto a todas
as persoas que comparten espazos de loita social, nomeadamente no

conxunto da clase traballadora e na mocidade. Neste sentido, o proceso
tense que desenvolver con transparencia, con debates tranquilos e co
suficiente tempo, e desde o fomento da participación.

Un proceso de verdade

O reto ten unha enorme dificultade, polo que se pode comezar polas ta-
refas máis doadas para despois afrontar as máis difíciles: delimitar o que
non debe ser esta iniciativa: en ningún caso debería limitarse a repre-
sentar unha reconstitución dunha "marca electoral" capaz de acadar me-
llores resultados nuns comicios entendidos como mercado e maiores
cotas de representación. Tampouco debería limitarse ao impulso de de-
terminadas reformas internas no BNG, senón que ten que ter unha visión
de conxunto do movemento soberanista, da súa táctica e estratexia, e do
papel que ten que cumprir alí a organización política de masas; por último,
ten que tratarse dun proceso profundo e real, que non veña limitado desde
o comezo e organizado cun procedemento fraudulento e dirixista, cun re-
sultado predeterminado, que só xeraría profunda frustración.

É o camiño máis difícil no curto prazo mais tamén é a vía máis sincera
e, por riba de calquera outra consideración, a máis necesaria.

Unha nova organización

A constitución dunha nova organización política é a forma máis cohe-
rente de acometer unha refundación: sexa baixo a forma dun novo BNG
ou baixo novo nome, resultado do proceso que non prexulgamos, debe
nacer unha nova organización. Os momentos fundacionais son sempre
determinantes xa que permiten unha reflexión máis ampla e profunda,
a súa influencia é moito maior que o de calquera xiro estratéxico ou rec-

PROPOSTAS PARA UN DEBATE
IMPRESCINDÍBEL
Mesa Nacional do MGS
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tificación que se adopte nunha organización xa constituida, e ademais,
permite visibilizar unha liña de demarcación cos aspectos negativos do
pasado, recollendo todo o positivo do legado de loita.

Os principios do BNG son o chan do que partimos, mas en ningún caso
o teito.

Unha organización independentista

É o momento de prolongar de forma natural a evolución histórica do mo-
vemento nacional galego: a única forma posíbel de acadar a liberación
nacional é por medio da consecución dun Estado independente, por
medio da ruptura democrática fundamentada na vontade popular.

Socialmente, trátase dunha alternativa máis clara ante o noso pobo,
que afirma un ideal estratéxico desprovisto de ambigüidade. Non po-
demos aceptar que se invoque a ausencia de conciencia nacional su-
ficiente para xustificar a renuncia a un obxectivo de ruptura
independentista; en primeiro lugar, porque a súa asunción non supón
renunciar a procedementos tácticos que sirvan de nexo coa subxecti-
vidade do pobo en cada momento, senón subordinar estes aos obxec-
tivos estratéxicos; en segundo lugar, porque a única posibilidade de
acadar a hexemonía social en torno da independencia é precisamente
construíndo un movemento popular que a defenda.

O independentismo representa unha demarcación inmediata de todas
as falsas saídas das propostas federalistas ou confederalistas, e serve
de antídoto ante opcións involucionistas ao representar un empraza-
mento ao poder, por medio da ruptura, que este non pode asimilar.
Tamén nos sitúa de forma moito máis clara no relevante ámbito inter-
nacional, e axudaría a internacionalizar a denuncia da opresión nacio-
nal galega e a defensa consecuente da autodeterminación e os
dereitos dos pobos.

Unha organización anti-capitalista

Non aspiramos a construír unha organización nova para representar a es-
querda do sistema, conscientes de que esa posición contribúe a refor-
zar a súa lexitimidade e pluralismo aparente, como fan todas as
organizacións reformistas en toda circunstancia. A nova organización ten
que comprender o que nos é particular na conxuntura actual, mais tamén
a vixencia das estruturas económicas e políticas, isto é, analisar en pro-
fundidade a estrutura e a loita de clases que se desenvolve na Galiza do

noso tempo, que evidentemente continúa a ser o motor da historia, así
como os profundos antagonismos e deficiencias estruturais do capita-
lismo, e as interrelacións entre o capital, o traballo e o Estado.

A batalla non é apenas contra o neoliberalismo como aposta estratéxica
do capitalismo nas últimas décadas, senón contra o cerne da explota-
ción e a inxustiza.

Unha organización feminista

A loita anticapitalista ten que ir ligada a desmontar a lóxica patriarcal e

a situar a vida e os coidados no centro da construción política do indivi-

duo e da sociedade, rachando os esquemas binarios que perseguen a

diversidade e todas as súas expresións.

O soberanismo debe ter un discurso avanzado que permita promover
avances neste campo para acompañar a loita social coa antipatriarcal,
introducindo os debates e as reflexións dos feminismos na práctica po-
lítica diaria e lanzando socialmente os debates que cuestionan o status
quo do sistema e as alternativas que constrúen unha nova realidade.
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Unha nova articulación política

Apostamos por un instrumento político de masas que actúe como “uni-
dade popular” en vez de “frente patriótica”, agrupando forzas popula-
res, fundamentado nun programa claro de reivindicacións concretas,
destinado e adecuado a unha fase de confrontación co Estado e centrado
nas loitas polas reivindicacións e intereses das clases populares. Fuxi-
mos do debate nominal e do fetichismo — non teñen porque cambiar
as organización por cambiar os nomes, e o concepto, como tantos ou-
tros, está deturpado e desgastado en grande medida polo seu uso frau-
dulento en diversos ámbitos, algúns moi recentes — mais si
aproveitaremos a importancia dos símbolos e as definicións oportunas
na construción de identidades.

A do movemento nacional e popular

O soberanismo galego foi quen de criar e articular un modesto mais re-
levante tecido social, alicerzado na auto-organización. Para que o sobe-
ranismo galego avanze, faise preciso recoller, ampliar e coordinar todo
o activismo social e político. A autoorganización ten que continuar a ser
un criterio rector xa que calquera outro método representa a negación
dunha ruptura de calidade, da capacidade do noso pobo para protago-
nizar a súa propia liberación.

Mas non abonda coa auto-organización: é preciso que o tecido social
teña a súa vida propia, a súa dinámica democrática e autónoma, e a
maior capacidade de influencia no seu ámbito, e á vez que se relacione
de forma continua e dialéctica cunha organización política capaz de ser
alternativa de masas e institucional, de combate e de goberno, de loita
ideolóxica e de axitación social.

Neste sentido, é preciso que o soberanismo non só desenvolva unha polí-
tica de alianzas político-partidarias, senón que constrúa unha alianza na-
cional e popular que acepte e fomente formas de organización e
intervención moi diversas, e que ao mesmo tempo fortaleza o movemento
soberanista no seu conxunto. Esta alianza ten que basearse no respecto
entre os actores e ampliarse por medio da mobilización popular, desde
unha liña compartida estratexicamente, renovada por medio do diálogo
permanente e sen mecanicismos impostos desde un ámbito a outro.

IMesa Nacional do Movemento Galego ao SOcialismo.
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En 1975, quando a Uniom Europeia nom amosara tam às claras a sua
natureza e o neoliberalismo nom desatara a sua ofensiva mais devasta-
dora, celebrou-se no Reino Unido um referendo sobre a permanência
na Uniom Europeia. Ganhou a opçom da ficar com mais de 2/3 dos
votos. A diferença de hoje, praticamente toda a esquerda dos povos do
Reino Unido defendera daquela a saída, incluíndo as forças nacionalis-
tas (Sinn Féin, Plaid Cymru ou SNP) e até um importante sector do la-
borismo. Também Jeremmy Corbyn, cuja posiçom anti-UE mantivo firme
até pouco antes deste novo referendo.

Vendo que desta a campanha pola esquerda a favor da saída da UE
(“Lexit”) foi ben menor (aínda que meritoria), cumpre perguntar-se se é
que a UE ten dado sinais de ser reconduzível até posiçons progressistas.
A resposta parece evidente, mas contra toda evidência empírica agora
mesmo a maior parte da auto-denominada esquerda europeia evita ques-
tionar todo isto, usando a ladaínha da “outra UE possível” — que nem
existe nem pode existir. Nom negamos a possibilidade dumha articulaçom
europeia baseada numha cooperaçom real de povos soberanos em be-
nefício das maiorias sociais (a semelhança do que representa o ALBA na
América), mas se esse projeto se concretar no futuro só será possível
contra a UE ou, no melhor dos casos, sobre as suas ruínas.

A pesar da posiçom da maioria das direçons dos principais partidos e
instituiçons, desta volta o resultado do referendo foi favorável à saída da
UE. Houvo entom quem (desde todos os meios do sistema, mas tam-
bém boa parte da esquerda) tentou fazer-nos sentir como própria a de-
rrota da grande banca europea, BCE, FMI, BM, NATO, G-7 e todos os

governos europeus que sem excepçom defendiam a "estabilidade".
Vendo o discreto papel da esquerda neste resultado, é certo que é difí-
cil sentir como própria a vitória, mas em absoluto temos motivos para nos
sentir derrotadas.

Assumamos que as duas posiçons estavam hegemonizadas pola direita,
e ela ia ser quem construisse o relato do dia seguinte fosse qual fosse
o resultado. Á margem disso, o resultado abre possibilidades mais inte-
ressantes que a via de caminho único que a "construçom europea" im-
puxo nos últimos anos. Um exemplo bem claro disto: se Corbyn chegasse
a governar no futuro já nom teria escusas para incumprir o seu pro-
grama (que sem ser particularmente revolucionário entra, como o de
SYRIZA, em clara contradiçom com as pautas da UE). Citemos só umha
reivindicaçom histórica da esquerda británica: a nacionalizaçom dos ca-
minhos de ferro, que está explicitamente proibida pola UE.

Os sectores pro-UE tentárom apresentar o Brexit como umha catástrofe
e associar exclussivamente o voto pola saída coa xenofóbia, mesmo che-
gando a acusar quen votou pola saída como ignorante, chovinista ou ra-
cista. É só ollar as cifras para desmontar essa a análise: o voto pola
saída quadriplicou o máximo histórico de votos do partido xenófobo UKIP.

Ademais, os discursos que vinculam a “toleráncia” coa imigraçom co apoio
à UE esquecem o recente acordo com Turquia ou a criminal gestom da
“crise das refugiadas”, e também ocultam que de ter ganhado a perma-
nência teria entrado em vigor de imediato o acordo de Cameron com Bru-
xelas que recortaria direitos às migrantes: a luita das pessoas migrantes
nom começou co referendo nem remata agora.A perda, conservaçom ou

O “BREXIT”, A ESQUERDA EUROPEIA
E OS MONSTROS
Breixo Lousada



7

Tristemente, em todo o continente fôrom poucas as forças de esquerda
capazes de caraterizar corretamente a situaçom, entre as quais o BNG,
o PCP ou a CUP. Quanto às forças espanholas, como era esperável, exis-
tiu um novo consenso do tetrapartidismo, cujos atores mesmo competiam
por mostrar quem figera mais esforços por garantir a unidade da UE.

A evoluçom dos próximos anos quanto à (re)conquista de direitos de-
penderá como sempre da capacidade de luita dos povos frente à dita-
dura do capital, independentemente do resultado dumha votaçom
pontual. Mas ninguém com algo de siso pode pensar que a UE pode ser,
nem sequer hipoteticamente, aliada nessa batalha, quando nasceu e se
desenvolveu precisamente para garantir os privilégios das oligarquias
do continente. A saída nom garante por si própria mudanças progres-
sistas, mas é claro que a permanência sim que as limita.

O imprevisto resultado do referendo mostra que venhem tempos confu-
sos e de mudança, e cumpre estarmos preparadas para saber analisá-
los correctamente e incidir neles. Para isso será chave caraterizarmos
corretamente a UE e defender a ruptura com ela porque esse é único ho-
rizonte viável para um futuro de justiça social, mas também para evitar
deixar em bandeja a sua crítica à extrema-direita e que medrem de novo
os monstros do fascismo no continente.

Breixo Lousada milita no BNG de Madrid e participa no movemento internacionalista.

conquista de novos direitos dependerá, como sempre, da correlaçom de
forças e da capacidade de extender un discurso que evite enfrontar as ví-
timas da crise entre si e assinale aos que estám a aproveitar-se dela. Uma
batalha que nom é só contra a direita abertamente racista de personagens
como Farage,mas também contra umha UE que planifica e impom as po-
líticas e as guerras que obrigam a milhons de pessoas a fugir dos seus pa-
íses para depois deixá-las morrer nas fronteiras.

Portanto, é um erro interpretar a maior parte do voto anti-UE nesse quadro
migratorio e ignorar a progressiva degradaçom das condiçons de vida das
classes mais empobrecidas como catalisador fundamental do resultado.
Também seria ilusório deduzir do voto anti-UE umha adesom consciente
das capas populares (as que decantárom a votaçom) em favor dum pro-
jeto progressista ou revolucionário. Provavelmente estejamos apenas ante
um voto fundamentalmente anti-establishment, pois poucas instituiçons
podem identificar-se tanto com o sistema como a oligárquica, profunda-
mente anti-democrática e distanciada da populaçom UE. Esse sentimento,
crescente e compreensível, é o que deveria tentar aproveitar (e alimentar)
a esquerda.Mas as mesmas que renunciam a criticar a UE (quando as ra-
zons para isso aumentam cada dia) queixam-se amargamente depois de
que a extrema-direita europeia capitalize em exclussiva essa crítica. Se a
direita é quem de patrimonializar o Brexit (como o teria feito co resultado
contrário), será polas carências dumha esquerda que durante décadas
ficou presa das ilusons sobre a impossível reforma do projecto europeu,
com resultados tan desastrosos como a brutal desfeita grega.
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A traxectoria da organización vai xa para 10 anos, ainda que só
desde o 2009 baixo o nome deMGS. Porque naceu nesemomento?

Nacho Pavón: No entorno do verán de 2006 comezamos a agruparnos
militantes do BNG que cuestionábamos abertamente a liña política maio-
ritaria na fronte naquela altura, que buscaba na moderación no plano
nacional e no social a hexemonía política exclusivamente pola vía insti-
tucional. Unha estratexia que considerábamos suicida e cuxo resultado
foi unha desnaturalización do proxecto histórico, cunha traxectoria de
loita e construcción nacional inegábel nas décadas anteriores, e que por

primeira vez foi percibido socialmente como asimilable ás forzas con-
vencionais. Esa deriva política tiña tamén o seu reflexo organizativo e le-
vaba consigo de maneira inseparábel un novo modelo,menos participativo
e horizontal, que paseniñamente se ía instaurando no interior do BNG.

Na maior parte dos casos ademais víñamos do traballo social, sindical
ou do movemento xuvenil polo que esas contradiccións eran mais evi-
dentes para nós por ter que confrontar diariamente na base social.

É nese contexto xeral onde se artella unha alternativa política e unha
candidatura ao Consello Nacional do BNG que denominamos Movemento

RAQUEL VÁZQUEZ E INÁCIO PAVÓN

Neste ano 2016 fai dez que o que hoxe é o Movemento Galego ao socialismo deu os seus primeiros pasos como
o xermen do que hoxe representa. Raquel Vázquez e Inácio Pavón forman parte da área organizativa do MGS e con-
versamos con eles sobre esa etapa onde ten as orixes a nosa organización, sobre as nosas propostas e visión do
mundo e sobre os reptos que o soberanismo de esquerda ten por diante.

“

non haberá avances na liberación nacional
sen o protagonismo das clases
traballadoras do noso país
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pola Base, facendo fincapé no modelo organizativo, e que defendía un
xiro soberanista e de esquerda na liña política e unha mudanza nos mé-
todos de traballo que permitise a introducción e activación social do pro-
xecto político. En paralelo e autonomamente deuse tamén á constitución
de Isca! que celebra o seu décimo aniversario.

Raquel Vázquez: Foi posteriormente e na maduración dese proxecto, e
na súa relación dialéctica coas posicións maioritarias e as de outros co-
lectivos da frente e fóra dela que o que foi inicialmente só unha alter-
nativa concreta para unha asemblea nacional do BNG foi consolidando
no proxecto político partidario comunista e independentista que hoxe o
Movemento Galego ao Socialismo. Así se decidiu na primeira asemblea
nacional no ano 2012 e posteriormente na segunda en 2014 onde xa se
constituiu o MGS como partido, se elaborou o noso programa político e
se solicitou o recoñecemento como colectivo organizado no seo do BNG.

Cales son os piares ideolóxicos en que se basea o MGS, pois?

RV. Por un lado, sostemos que a forma máis adecuada, realista e factí-
bel de conseguirmos a soberanía para o noso pobo frente ao Estado es-
pañol é a constitución dun Estado galego independente e soberano, que
sirva para avanzar na loita pola xustiza social: a República Galega é unha
loita que vai unida, pois, á consecución do socialismo. Dúas cuestións in-
timamente interrelacionadas, aínda que non teñan que acontecer si-
multaneamente: non haberá avances na liberación nacional sen o
protagonismo das clases traballadoras do noso país, as máis interesa-
das obxectivamente nela. E como organización de traballadores e tra-
balladoras sabemos tamén que na loita de clases que se desenvolve no
noso país, como periferia do centro, a mellora das condicions de vida po-
pulares vai vir de remover os atrancos que o Estado español, como es-
trutura de opresión nacional e parte do sistema capitalista, coloca ao
desenvolvemento autónomo do noso país.

Como concebides o traballo partidario?

NP. Como militantes, temos un traballo en distintos planos. Por un lado, a
fundamental actuación nas organizacións de masas, en concreto nas dúas
maiores expresións do soberanismo, que agrupan milleiros de persoas: no
traballo político, o BNG; e no traballo sindical, a CIG. Nelas, achegando tra-
ballo e alternativas, propoñendo actividade, impulsando conflitos e dina-
mizando as organizacións, actuando desde os nosos parámetros lealmente
co conxunto; alén de actuarmos na mocidade, coa nosa organización xu-

venil, Isca! Por outro, participarmos e contribuimos a activación do tecido
popular deste país: desde as organizacións culturais, ambientalistas, in-
ternacionalistas, no movemento feminista ou de calquera tipo, ligando o
concreto co xeral. Por último, temos tamén a nosa propia actividade par-
tidaria e vida interna da organización. É certo que, existindo eses planos,
o reto é ser capaces de distribuír tarefas e esforzos de maneira adecuada,
de forma que avancemos nos obxectivos políticos.

RV. Como organización estratéxica pretendemos ademais introducir de-
bates que permitan clarificar e avanzar ao proxecto político, sempre
desde o respeito á autonomía de cada organización. Ademais pensamos
que a militancia conleva esforzo e participación, algo que choca direta-
mente coa concepción líquida do activismo que hoxe se nos vende. Daí
tamén o papel central da formación e a autoformación.

Hai que decir tamén que nós non nos consideramos o único referente no
noso espazo político nen nos vemos como un proxecto rematado e gos-
tamos mais de definírmonos como partido comunista en construcción
onde deberemos coincidir con mais compañeiros e compañeiras para
edificar esa ferramenta. Iso ten a ver coa nosa orixe, que explicamos
antes, e tamén coa propia evolución do proxecto político do naciona-
lismo galego de esquerdas que propiciou ao longo dos anos moitas di-
verxencias, certo desencanto e a dispersión de forzas.

Como credes que ten que ser a actuación dentro do BNG, a rela-
ción entre colectivos e militantes individuais?

RV. Como toda organización viva, o BNG ten unha diversidade de pare-
ceres moi ampla, aínda sendo unha organización onde todas as persoas
coinciden en seren soberanistas e situadas na esquerda. Mais nesa di-
versidade caben distintas propostas sobre tácticas políticas, campañas,
prioridades e moitas cuestións que fan que exista debate, acordos e des-
acordos. A nosa tarefa consiste en, desde a nosa visión particular, cola-
borar a construír as opinións colectivas ás que nos debemos. Así o
tentamos facer en todo momento, desde o traballo diario até as Asem-
bleas Nacionais e nos organismos da fronte.

NP. Pensamos que nunha organización como o BNG, de transformación
e que non ten máis forza que a que dea a militancia e o seu traballo, esta
ten que ter o máximo protagonismo posíbel, asumiren responsabilidades
en función das súas capacidades, valía e lealdade á liña acordada, in-
dependentemente da súa adscrición ou non a colectivos. E tamén que



dentro do BNG, con naturalidade, a militancia poida constituirse en co-
lectivos ou partidos e soster as súas posicións, de maneira que os de-
bates sexan francos e abertos, con interlocutores claros e posicións
contrastábeis, por riba de prácticas lobbistas fóra dos organismos.

Pensamos tamén que iso é moito mais claro e honesto que que existan co-
lectivos que negan selo e que despois actúan perfectamente coordenados
para condicionar a liña política á marxe da militancia. Nunca se nos poderá
acusar de ter levado os debates á prensa para danar ao BNG ou de ten-
tar condicionar o lexítimo debate interno desde a chantaxe. Por riba de de-
finicións concretas, as coincidencias e diverxencias do MGS co resto de
colectivos e militantes veñen dadas pola coincidencia ou non coas alter-
nativas estratéxicas e tácticas que cada quen defende no interior do BNG,
actuando sempre desde a sinceridade, o respecto e o compañeirismo.

Neste momento está aberto un debate sobre a refundación do
soberanismo. Que parámetros defende o MGS e en que se ten
que incidir mais?

NP. Entendendo que o BNG é a ferramenta política que aglutina a maior
parte do soberanismo organizado é evidente que se torna imprescindi-

ble para o futuro do país. Agora ben, para volver situar a fronte nova-
mente como referencial para os galegos e galegas temos a imperiosa ne-
cesidade de estarmos dispostas a implementar todas cantas mudanzas
sexan precisas, e estas mudanzas non poden ser unicamente estéticas
nin propagandísticas, e por suposto non só ligadas ao éxito ou fracaso
eleitoral.

Cómpre atender a axenda social desde unha perspectiva soberanista,
xa que na Galiza hai problemas sociais moi graves e todos parten do
mundo do traballo (precaridade, desemprego, pobreza,...) e dos servizos
públicos (porque non existen, porque se privatizan, porque se precarizan).
Ao mesmo tempo, precisamos realizar dentro da Fronte unha análise
moito máis demorada na que os eixos principais sexan o traballo que fa-
cemos, como o facemos e a quen o diriximos, algo para o que temos
unha oportunidade no proceso de redefinición do soberanismo que es-
tamos afrontando

Desde o MGS defendemos que é imprescindible que o discurso, o tra-
ballo e os nosos esforzos vaian encamiñados na defensa absoluta e in-
discutible das grandes damnificadas deste sistema que nos foi imposto.

Cal é a posición do MGS respecto á súa actividade pública?
Como articulala nunha organización como o BNG, fronte para a
liberación nacional e social?

RV. A actuación pública dun partido como o noso, que está inserido
nunha fronte para a liberación nacional e social como o BNG, está cen-
trada en varios aspectos, e ten que ver tamén nestes anos coa norma-
lización dunha actuación partidaria nunha organización máis ampla, onde
cada partido decide o nivel de presenza pública axeitada de forma au-
tónoma. Por una lado actuamos na loita ideolóxica, en cuestións da nosa
especifidade ideolóxica dentro da diversidade do soberanismo: a defensa
do socialismo como alternativa económica, por exemplo; preservando o
papel referencial da fronte na actuación de masas na Galiza. Por outro,
como partido, actuamos nas relacións internacionais con partidos se-
mellantes en diversos países.

Porque se dá tanta importancia a aspectos como o TTIP ou a na-
tureza da Unión Europea na acción política do MGS?

RV. O soberanismo galego sempre tivo claro que a UE era a ruína para
o noso país. Do noso punto de vista hoxe, nesta fase histórica, a cues-

“

Cómpre atender a axenda
social desde unha
perspectiva soberanista
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tión da Unión Europea é fulcral porque ten profundas implicacións na
vida diaria dos galegos e galegas, e non pode ser obviada, sendo divi-
soria de augas entre o reformismo sen perspectiva e as organizacións
transformadoras e revolucionarias. A necesidade de denunciar o carác-
ter e natureza da UE como o instrumento concreto do capitalismo euro-
peo é maior que nunca.

Hoxe vemos como ese instrumento antidemocrático que é a UE, que alonxa
as decisións e rouba soberanía aos pobos, impón con máis forza as polí-
ticas do capital.Ainda que hoxe os gobernos da totalidade dos Estados, con
poucos matices relevantes, fagan parte do consenso neoliberal, a UE sería
un impedimento obxectivo no caso de implementárense políticas diferen-
tes. O TTIP, por exemplo, é máis unha mostra, de enorme importancia polas
súas repercusións, da natureza da UE e o capitalismo internacional, así
como o seu brazo armado, a OTAN. É por isto que achamos que é nece-
sario facer traballo neste campo na sociedade galega.

N.P. Cremos ademais que é imprescindíbel aumentar o nível de debate
sobre estas cuestións. O recente caso do Brexit no Reino Unido é un
exemplo diso, ou a situación en Grecia e o goberno de Syriza. Nós tive-
mos unha posición clara nestes temas que non é a socialmente maiori-
taria, moi determinada polos medios de comunicación e que sempre lle
presenta posicións cómodas á esquerda ou falsas alternativas que nunca
se materializan. É o que é curioso é como non existe nada de autocrí-
tica unha vez comprobado o seu fracaso.

Exemplos similares deste mesmo esquema temos a respeito das guerras
e intervencións imperialistas ou mesmo na política interna no estado espa-
ñol onde habitualmente a posición máis cómoda non adoita ser a correcta.

Falando diso, cal é a posición do MGS a respeito do panorama
político no estado español, as posibilidades dun cambio político
primeiro no estado do que eventualmente se pudera abrir un pro-
ceso constituínte nas nacións sen estado.

RV. Para nós é evidente que o Estado español é unha realidade irrefor-
mábel, ou cando menos irreformábel no sentido que a nós nos pode in-
teresar como galegas e galegos: de recoñecer as realidades nacionais
que nen sequera contempla e permitirlles exercer a súa soberanía, o
seu seu dereito de autodeterminación. E sen iso non hai solución ao pro-
blemas concretos. E non é reformábel porque hai intereses que van

moito alén da correlación de forzas dun parlamento en Madrid, e que
teñen a ver coas prácticas coloniais do grande capital con sede en Ma-
drid, que se beneficia con descaro do actual statu quo, como é evidente.
A pregunta sería: que pode gañar España reformándose, se para facelo
tería que abandonar todas as súas prerrogativas? Non é só unha cues-
tión da esencia dese proxecto político; é tamén unha cuestión de nula
vontade, presente ou futura.

NP. Daí e desa lectura política ven a defensa da autoorganización como
eixo vertebrador da acción política e a crítica a subordinación dos nosos
intereses como pobo a unha solución quimérica que non se pode mate-
rializar. No conxunto do Estado, está en marcha xa unha nova fase de re-
lexitimación e rexeneración, que conta co imprescindíbel concurso de
forzas que se reclaman vinculadas a intereses relativamente populares,
e que pretende cercenar a vía da independencia nacional e a transfor-
mación social. O caso mais claro é o catalán onde o freo á única posí-
bel ruptura e posibilidade de cambio social no estado está a ser
combatida tamén, na prática, desde ese espazo político.

“

Anecesidade de denunciar
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é maior que nunca
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Após as eleiçons estatais deste 26 de junho, com resultados conhecidos
por todas/os, é preciso tirarmos conclusons no que atinge às expectati-
vas de futuro para os soberanistas dos distintos povos do Estado. No
conjunto do Estado confirma-se umha relativa estabilidade nos resulta-
dos prévios do 20D, a pesar do aumento do PP, e o estancamento de
PSOE e Podemos e as suas alianças. Os resultados destes últimos em
Euskal Herria, Catalunya e Galiza confirmam diferentes intensidades no
voto en chave estatal, dependente da diversa fortaleza dos nacionalis-
mos em cada país, já que foi esta força a que mais afectou às respec-
tivas bases sociais soberanistas: só Catalunya e Euskal Herria
apresentam um panorama eleitoral diferente ao estatal, en quanto na
Galiza o soberanismo colheitou um novo mínimo eleitoral.

Como o BNG tem analisado na assembleia nacional que decorreu há pou-
cos meses, este novo actor nom representa umha novidade quanto ao dis-
curso e prática histórica da “esquerda espanhola” na questom nacional:
defesa retórica do direito a decidir como elemento decorativo nos mo-
mentos de questionamento intenso do quadro estatal mas umha prática e
discurso contrários a ela: atuaçom de reforçamento de dinámicas subsi-
diárias e referencialidade estatal, qualificaçom das demandas soberanis-
tas de “identitárias”, “particularistas”, “secundárias”, etc… servindo pois
só para tentar desactivar a única possibilidade real de ruptura no Estado
espanhol mediante oferecementos retóricos de referendos que nom podem
convocar nem se vam produzir de forma acordada. Atuam pois dique de
contençom real ao proporem supostas soluçons impossíveis.

O êxito relativo dessa força nas respectivas naçons non pode obscurecer,
pois, a conclusom principal que devemos tirar mais umha vez e que deve

guiar a folha de rota cara o futuro, conclusom à que já chegárom desde
há uns anos a totalidade do nacionalismo catalám e que mantenhem tam-
bém o conjunto dos soberanismos de esquerda: o Estado espanhol nom
é, nos seus aspeitos principais, reformável, e a única via de avanço terá
de ser unilateral.

Nom o é por múltiplas razons: a mais imediata e palmária é a inexistên-
cia de maiorias sociais e eleitorais que o permitam, dada a estrutura po-
lítica, social e demográfica do Estado. A Constituiçom espanhola exige
por duas vezes maiorias de dous terços nas Cortes (tanto no Congresso
como no Senado) e um referendo estatal, na prática umha forma de blin-
dar para sempre qualquer mudança substantiva dentro da legalidade.

Mas poderiamos ademais examinar os precedentes históricos no Estado:
desde a apariçom de forças políticas próprias nas diversas naçons do Es-
tado, esquerda e direita espanhola partilhárom umha visom unitarista, for
na sua vertente liberal como conservadora. Assim, estas forças trabalhá-
rom pola assimilaçom dos diversos povos do Estado, retrasando ou im-
pedindo o acesso ao simples autogoverno e evidentemente à
autodeterminaçom nos momentos históricos de crise e mudança: res-
tauraçom borbónica, II República ou na mais recente Transiçom, onde
PCE e PSOE prometiam autodeterminaçom até o ano 1975,mostram que
só desde as forças próprias e nom subordinadas é que avançam os pro-
cessos de libertaçom nacional.

Por último, é importante nom esquecer a posiçom do Estado espanhol
como parte do capitalismo europeu e o atlantismo militarista: a sua per-
tença à UE, à NATO e todo o entramado antidemocrático internacional

ESTADO ESPANHOL,
A REFORMA IMPOSSÍVEL
Diego Santório



13que, além de decretarem medidas antipopulares e regressom de direitos,
preferem que nada se mova nos quadros estatais existentes que poda
pôr em perigo a adesom de qualquer território às suas estrategias. Umha
mudança substantiva das políticas sociais e do alinhamento internacio-
nal dos nossos povos como o que é preciso nom é viável dentro do qua-
dro do Estado espanhol, e devemos ter presente este factor.

Assim pois, num momento em que o soberanismo galego está a repen-
sar-se, umha das premisas que devemos assumir como base da nossa
açom política é a irreformabilidade do Estado espanhol, é mais: trata-se
dum projeto que nasceu para negar-nos como povo e para arruinar as
classes populares. Certamente, a alternativa mais viável à soberania para
a nossa naçom é a independência, ao contrário das alternativas defendi-
das polas forças políticas de ámbito estatal ou por aquelas que apoiam a
estratégia destas com a sua praxe diária: o que é realmente utópico é
pretender que chegue um momento em que o Estado nos conceda a au-
todeterminaçom após nos ir cedendo competências pouco a pouco: as ex-
periências recentes de tentantiva de reforma acordada com o Estado, ao
igual que a sucessiva experiência histórica, confirmam essas teses. Se
algo temos contrastado nestes últimos anos é, em cámbio, a anulaçom
na prática das mínimas margens da autonomia devido ao accionar com-

binado da recentralizaçom política feroz do Estado e da centralizaçom e
concentraçom económica do capitalismo.

Este processo de ruptura com o Estado tem que partir necessariamente da
acumulaçom de forças populares medidante a auto-organizaçom do povo
em todos os eidos, de tal maneira que o nacionalismo seja ummovemento
revolucionário capaz de unir as loitas parciais concretas (sindicais, femi-
nistas, estudantís ou ecologistas) com um horizonte estratégico que tenha
como objetivo transformar as bases sócio-económicas atuais. Um hori-
zonte estratégico que nom está rifado com avanços tácticos que somem
forças nessa tarefa, mas que tem que ter uns objectivos claros sem dei-
xar-se cegar por caminhos sem saída nem vias mortas. Nesta etapa his-
tórica cómpre que o nacionalismo galego procure esses cenários de
conflito com o Estado em cada umha das suas açons diárias, tanto nas mo-
bilizaçons como no trabalho nas instituiçons, para mostrar assim os lími-
tes tanto da configuraçom política em que estamos imersos como a
impossibilidade que o capitalismo tem para garantir umha vida digna para
as pessoas e para os povos, no caminho dum processo constituinte pró-
prio e nom subordinado a outras dinámicas que sente as bases dumha Re-
pública Galega livre, soberana e socialmente avançada.

Diego Santório é membro da do Consello Nacional do BNG.
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Non pode existir movemento transformador se non é asentado na con-
strución dun poder de base que o sustente. Só coa construción dese
contrapoder necesario que articule a sociedade se pode avanzar e resi-
stir os ataques, asegurando a continuidade de calquera cambio político
que realmente enfronte o sistema.

Na Galiza, a concreción práctica desta idea fíxose evidente na década de
1970, cando aparecían por todos os recantos do país asociacións veci-
ñais, grupos musicais, partidos políticos, seccións sindicais obreiras, ini-

ciativas culturais, etc., que configuraban, visto en perspectiva e malia
todas as súas dificultades, un vasto tecido nacional-popular propenso
ao contido político. A palabra de orde “Galiza ceibe, poder popular” vira-
lizouse naquel caldo de cultivo porque significaba simultaneamente a
expresión máis condensada da necesidade de rachar co sistema insti-
tucional do franquismo e do pós-franquismo e a interiorización cada vez
mais clara de que para conseguir aquela ruptura no plano social, había
que quebrar as ligazóns con España, de algunha forma, tamén no plano

O PODER POPULAR
MÁIS ALÁ DA CONSIGNA
Lucía Freire
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político. “Galiza ceibe” equivalía así a reclamar o dereito de autodeter-
minación, xa non como unha abstracción marxista, senón como pura
esixencia material para construír o “poder popular”. Mais non só era iso.

“Galiza ceibe, poder popular” puña acima da mesa aínda outra reali-
dade: que aquel tecido todo era quen de partillar un programa de míni-
mos de verdadeira transformación, que evidentemente pasaba pola
democratización da vida pública, mais tamén polo recoñecemento dos
dereitos colectivos e nacionais. Non importaba o nível da súa implicación:
o grupo de música, a radio pirata, o equipo deportivo e o partido marxi-
sta leninista, co diferente grao de elaboración dos seus discursos políti-
cos, acababan converxendo á volta daquel lema nas manifestacións, nas
greves e até nas festas. En calquera caso, o importante da simbiose
entre o elemento nacional e o elemento social non era tanto o feito de
que permitise introducir a idea da soberanía de maneira natural en medio
á colonización en marcha, senón, sobre todo, deixar claro que a sobe-
ranía, a independencia, a autodeterminación non son ideoloxismos,
senón ferramentas. E que para poder construílas, era (é) necesario o re-
forzamento constante dun movemento popular que entendese até que
ponto estes planos son indisolúbeis no caso das nacións sen Estado e
fose quen de confluír arredor delas.

Para explicar a desaparición daquel panorama vivo contra o sistema
tense sinalado de maneira clara a viraxe institucional. Convén, con todo,
ter en conta que precisamente a vía eleitoral e institucional era un dos
planos nos que, do mesmo modo que na cultura ou na loita obreira, era
necesario investir esforzos. É certo que quen gritaba “Galiza ceibe, poder
popular” necesitaba, ao final, dotarse tamén dunha opción institucional
á que afluísen, en forma de voto, as aspiracións estruturais daquel mo-
vemento necesariamente máis grande e diverso. Mais aproveitar a nova
institucionalidade (que era, no fondo, a institucionalidade vella con algún
enfeite democrático) para imprimir novos pulos ao propio movemento
non é o mesmo que descansar todo o peso da loita política nese único
plano abandonando temerariamente os outros. Os efeitos desastrosos
daquel erro táctico permanecen activos e continuamos a pagalos en
forma de desafección xeralizada e vaciamento de significado daquela
mesma palabra de orde que antes facía confluír as loitas.

Sen embargo, a mobilización non desapareceu. A idea dun pobo galego
obediente e inmóbil é tan falsa como revela un recente estudo do número

de traballadores e traballadoras que participaron en folgas en 2015. A
comunidade autónoma galega aparece no segundo lugar de todo o
estado español, mais se temos en conta tamaño medio das empresas
galegas, en número de greves e conflitos laborais posibelmente sexamos
o territorio con maior resposta sindical. E non é só o plano laboral: a loita
contra a megaminaría, contra as touradas, contra Ence, contra as cotas
pesqueiras e contra a ruína do agro, os protestos contra as guerras im-
perialistas, e as accións de todo tipo do tecido asociativo de base con-
tradín esa idea da parálise e, sobre todo, non están só poboadas por
persoas xa convencidas e organizadas. O que nos falta neste momento
é tornarmos evidente que as solucións a cada unha desas loitas pasan
polo exercicio, en todos os planos, dunha soberanía política plena que
nos forneza as pancas para racharmos coa economía da dependencia,
coa legalidade fascistoide, coa moralidade ultracatólica, coa cultura “su-
balternizada” e, en xeral, co modo de vida opresivo e refractario da Es-
paña actual, que non por acaso caracterizamos como “rexime do 78”.

A estratexia política que pase por criar ou favorecer a criazón dun poder
popular como base dunha acción política diversa, mais esencialmente di-
reccionada por un programa de mínimos (autoorganización, autodeter-
minación, regaleguización), ten, ademais dunha motivación relacionada
coa criazón de consciencia nacional, unha motivación defensiva. Esta
non é outra que a evidencia de que non é desde o poder institucional que
se levan adiante os avances máis significativos a camiño da emancipa-
ción social e nacional. Isto, que é evidente no caso da Cataluña — onde
a maioría independentista controla a práctica totalidade da esfera insti-
tucional, mais onde tornar o proceso definitivamente irreversíbel de-
pende de manter a poboación mobilizada e nas rúas, reclamando o
dereito democrático a decidir — debe ser para nós unha idea-forza que
coloque o espazo eleitoral-institucional ao servizo daqueles outros desde
onde se opere, verdadeiramente, a transformación que queremos.
Pódese volver, daquela, á afirmación de partida: só coa construción dun
contrapoder que articule a sociedade arredor do programa de mínimos
que definamos, se pode avanzar na superación das condicións que nos
manteñen aferrollados ao proxecto político español e capitalista e resi-
stir os seus ataques sen desaparecer.

Lucía Freire é sindicalista na CIG e participa no movemento feminista.



En Abril de 2013, John Kerry,En Abril de 2013, John Kerry, secretario de
estado estadounidense, falaba ante o Comité de Asuntos Exteriores da
Cámara de Representantes do Congreso nestes termos: “América Latina
é o noso patio traseiro (…) temos que nos achegar de xeito vigoroso”.
Para quen coñeza a historia e o papel que os Estados Unidos xogaron alí
nas décadas de 1970 e 1980 a través da Operación Cóndor ou no 1999
co Plan Colombia é fácil ligar estas declaracións co acontecido no con-
tinente nos últimos tempos e intuír que a actual situación é a resposta
do imperialismo a unha década de gobernos e políticas que, con inten-

sidade diferente, enfrontaron a lóxica de dependencia e submisión do
continente aos intereses do capitalismo estadounidense.

O que John Kerry explicitaba naquela comparecencia era a vixencia da
Doutrina Monroe, que dende 1823 aposta abertamente por impor a von-
tade e influencia política e económica norteamericana como sexa. Na
mesma liña ía o anuncio da súa visita a varios países do sur co obxec-
tivo de, literalmente “facer o posíbel para mudar a actitude dun número
de nacións, onde obviamente tivemos unha especie de ruptura nos últi-
mos anos”. Falaba a administración norteamericana por boca do seu

O TERROR QUE VOLVE
Á AMÉRICA LATINA
Ximena González
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secretario de estado dos procesos políticos que na última década e
media permitiron crear na América Latina un polo de resistencia e con-
testación fronte a ese mundo unipolar de dominación estadounidense
— capitalista, colonial e patriarcal — que herdamos coa caída da Unión
Soviética. Un polo que permitía avanzar non só ao conxunto dos países
da rexión, como tamén incorporar outros que foran refractarios a forta-
lecer as relacións rexionais e que tradicionalmente priorizaran as bilate-
rais con Washington.

Coas décadas de Revolución Cubana como mostra de que a vontade
permite crear movementos de resistencia e alternativas ao capitalismo,
o triunfo de Chávez en decembro de 1998 en Venezuela abriu a posibi-
lidade dun cambio de paradigma na América Latina. Á vitoria de Chávez
foron sumándose outras vitorias contra o imperialismo en países chave
(a de Lula Da Silva en 2002 no Brasil, a de Néstor Kirchner en 2003 na
Arxentina, a de Evo Morales no 2005 en Bolivia, a de Manuel Zelaya en
Honduras no mesmo ano e tamén a de Rafael Correa en Ecuador en
2007) Unhas vitorias que permitían soñar para América Latina un futuro
diferente, cunha base económica que desafiase as regras do capitalismo
e que, mesmo representando proxectos diferentes a nivel económico e
político nos seus países, compartían a necesidade dunha alianza forte
para combater as políticas imperialistas na rexión e apostaban na cons-
trución, con velocidades diferentes — moi diferentes, en moitos casos
— de políticas de defensa dos dereitos humanos e contra a pobreza e
a exclusión social.

É nese contexto que en 2004 nacía a ALBA-TCP, a Alianza Bolivariana
para os pobos da Nosa América – Tratado de Comercio dos Pobos, como
resposta ás presións dos EUA para a implantación do ALCA, un tratado
de libre comercio como o TTIP que hoxe combatemos na Europa. Foi en
Mar del Plata, Arxentina, coa presenza de Lula Da Silva, Néstor Kirchner
e Hugo Chávez na visita que Bush realizaba ao país que se deu por en-
terrado ese intento do imperialismo por condicionar as políticas econó-
micas e diplomáticas entre países da rexión coa xa histórica xornada na
que Chávez mandou o Alca “ALCArajo” e Kirchner e Da Silva promove-
ron a integración da Patria Grande e anunciaron a ruptura de lazos “co
imperio” — o que na altura significaba tanto como romper coas medi-
das de “axuste estrutural” do Fondo Monetario Internacional e co Banco
Mundial na súa esixencia de recortes sociais para facer fronte ás débe-
das externas. Era entón a década na que aparecían as leis de memoria

histórica, as políticas de alfabetización e protección social e o avance
de dereitos historicamente negados para mulleres, indíxenas e o con-
xunto das diversidades.

Unha década despois, porén, enfrontamos unha explosión de inestabili-
dade en todo o continente. E non se trata dunha coincidencia no espazo e
no tempo. Non se trata de que, por algún motivo, as elites prexudicadas
polas políticas de redistribución e empoderamento popular fosen capa-
ces, de súpeto, de convencer a maioría da inconveniencia daquela vaga de
progreso e soberanía. Non podemos entender o que agora pasa na Amé-
rica Latina como acontecementos illados — aínda cando en cada caso
xoguen un papel elementos internos de descontentamento, que tamén os
hai. A desestabilización perpetua contra o goberno bolivariano de Nicolás
Maduro; o golpe da dereita racista, imperialista, machista e colonial para
afastar Dilma Rousseff da presidencia do Brasil; a guerra económica con-
tra Cristina Fernández para fabricar a vitoria do “macrismo”; os ataques
mediáticos contra Rafael Correa; a expulsión máis ou menos violenta de
Gabriel Zelaya e Fernando Lugo das presidencias dos seus países; nada
disto pode sequera imaxinarse sen ter en conta o interese norteamericano
por recuperar o control do “patio traseiro” e mais o papel das elites eco-
nómicas que devecen por volver priorizar as relacións bilaterais cos EUA.
Unhas relacións que son sempre de sometemento, mais que aseguran o
lucro ás minorías desprazadas do poder durante a década de progreso. Por
iso, ninguén pode argumentar que este tipo de operacións masivas se pro-
duza á marxe do grande capital transnacional sediado nos Estados Unidos.
E tampouco que os Estados Unidos non teñan, neste ámbito, un papel
chave. Só é posíbel concluír, por tanto, que se trate dun plan a medio prazo
executado de maneira máis ou menos sistemática para eliminar por vías
non convencionais (evitando a invasión militar tradicional) os gobernos
contrarios aos intereses norteamericanos e dos seus intermediarios locais.

Por iso é tan importante a defensa dos gobernos de progreso que aínda
non foron derrubados e o apoio ás iniciativas que tratan de recuperar as liña
desa década longa de avances, aínda que os seus proxectos políticos poi-
dan diverxer noutros puntos. Porque se o novo golpismo norteamericano
triunfa, voltaremos habitar, parafraseando a Galeano, unha sub América,
unha América de segunda clase, a rexión das veas abertas, outra vez.

Ximena González é membro da Marcha Mundial das Mulleres



18

Moitas das que hoxe facemos parte de Isca! hai dez anos non militaba-
mos en lado ningún, e as máis só eramos socias do Xabarín Club. Mais
algunhas militantes estaban xa neste camiño, impulsando un espazo or-
ganizativo xuvenil que perdurou todo este tempo. Os mozos e mozas que
en 2006 crearon esta organización son, hoxe, referentes políticos, sin-
dicais ou culturais, acadando o noso obxectivo colectivo de ser unha es-
cola de cadros que aspirou e aspira a formar mocidade na teoría e na
praxe revolucionaria.

Como moitas saberedes, o 16 e 17 de xuño de 2006 un grupo de mozas
e mozos críticos coa deriva do movemento nacionalista na altura deci-
diron poñer a primeira pedra para crearen un espazo nitidamente inde-
pendentista e revolucionario, que combinase acción social, activismo
militante e práctica política coherente e desacomplexada. Ese espazo
xuvenil creado do seo do BNG aspiraba a renovar discurso e praxe do
movemento xuvenil, aglutinando mocidade desde a defensa do antica-
pitalismo, o soberanismo e o feminismo.

Con todas as dificultades que tivemos e plenamente conscientes das
carencias e dos erros que se comenteron, temos que recoñecer que
estamos contentos de cumprir anos, aínda que a guerra contra o capi-
tal precisa gañar moitas máis batallas e recuperar moito terreo. Hai dez
anos a situación económica do noso País non era tan crítica: a moci-
dade loitaba por poder ter un traballo digno sen ter que emigrar. Hoxe
é moito peor: vémonos expulsadas ou obrigadas a aceptar condicións
laborais cada vez peores. E os sectores produtivos que hai unha dé-
cada estaban xa en crise, como o agro ou a industria, continúan feri-
dos de morte e cada vez empregan menos xente. A organización e a

loita de clases é máis necesaria do que nunca porque está en xogo a
nosa supervivencia.

Por iso, queremos apostar por aglutinar a mocidade soberanista, pu-
lando pola unidade de acción e a camaradaría e construíndo as ferra-
mentas que sexan necesarias para a liberación nacional e social, en
todos os ámbitos.

De aí que nestes dez anos participasemos activamente no eido estudantil
a través dos CAE-CAF, Comités, a Liga Estudantil Galega e recentemente,
coa unificación das organizacións estudantís nacionalistas e independen-
tistas, en Erguer - Estudantes da Galiza. O noso compromiso fainos unha
das impulsoras xunto con outras organizacións da manifestación xuvenil
unitaria do 24 de Xullo, que se leva realizando desde hai uns anos en Com-
postela. Somos, ademáis, unha organización abertamente feminista, e moi-
tas das nosas compañeiras participan no feminismo autoorganizado. Unha
aposta que non pode ser só teórica senón que exixe cumprimento no día
a día dos valores que se presumen da nosa militancia. A nosa actividade
neste eido aumentou nos últimos tempos así como a nosa sensiblidade e
loita efectiva pola normalización da diversidade de xéneros.

Fronte a isto, o españolismo organizado na súa campaña propagandís-
tica gañou a simpatía de moita mocidade mediante o uso do deporte
con fins ideolóxicos. Temos que ser conscientes e loitar contra un in-
imigo que ten ao seu servizo os massmedia e o poder económico, como
é o caso dos falsos medios da “esquerda española” como La Sexta, que
tamén están ao servizo do capital. Chegamos por aí ao extremo de que
partidos defensores de estruturas imperialistas como a OTAN e a Unión

ISCA! 10 ANOS LOITANDO
E ORGANIZANDO!
Felipe Vázquez



mocidade que sofre as mesmas problemáticas que a urbana, acentua-
das polo illamento xeográfico, falta de transporte e de oportunidades.
Temos que traballar con estas migrantes económicas e explicar que o
sistema nos expulsa para que o capital teña maiores marxes de benefi-
cio. E o mesmo coas compañeiras de traballo coas que militamos: moi-
tas pensan que as cousas nin van tan mal, aínda que non lles chegue o
salario para viviren. Neste eido é vital o noso traballo e fomentar a sin-

Europea gañen o voto de xente que dixo sempre ser antiimperialista. De
novo, a didáctica e proselitismo son esenciais nun momento en que o re-
troceso ideolóxico no campo da esquerda é evidente. Ademais, nos úl-
timos anos, o emprego do castelán e a españolización da sociedade non
deixaron de aumentar, polo que a nosa aposta polo monolinguismo so-
cial é vital para a permanencia do noso idioma. Algúns das que hoxe
son militantes de Isca! no pasado eran castelanfalantes e foi grazas a

atracción cara ao nacionalismo cultural, estudantil e político que refle-
xionaron internamente para seren hoxe falantes e defensoras activas da
nosa lingua. Temos logo que esforzarnos por atraer o maior número de
xente cara ás nosas posicións.

Con todo, non podemos ser optimistas. A nosa Terra queda deserta e
sen opcións laborais e centos de galegos e galegas marchan cada mes.
A nosa militancia é parte da sociedade e son moitas as que hoxe en día
viven noutras partes do mundo. Este suicidio como pobo é algo que o sis-
tema fomenta, dificultando cada vez máis a vida de quen decida quedar
a traballar onde naceu. O rural é, nisto, o que máis sofre as políticas
marcadas de Madrid, mentres continúa a ser en moitos sitios unha can-
teira de votos para o PP (como sucede tamén nas grandes cidades). A
maioría da militancia de Isca! vive nas grande cidades, porén, se quere-
mos un país liberado, temos que atraer cara ao noso proxecto a moci-
dade do rural, á cal non fomos capaces de achegarnos o suficiente. Unha Felipe Vázquez é veterinario e membro da Mesa Nacional de Isca!

dicación na CIG para loitar por uns dereitos laborais dignos fomentando
a súa formación política e económica.

Nestes dez anos contribuimos a normalizar o pensamento comunista e
independentista na sociedade e no campo do nacionalismo maioritario.
No nacionalismo galego aínda existen certos complexos á hora de con-
figurar un proxecto que aposte por rachar co estado español camiño
dunha República Galega. Porén, a sociedade quere proxectos que teñan
as ideas claras. Temos pois moitos retos por diante e só algunha pequena
vitoria ás costas. É necesario, daquela, que nos poñamos a traballar para
mudar o actual estado das cousas. Queremos facer un chamamento á
mocidade sobre a necesidade da organización política para a supervi-
vencia do noso pobo e da nosa clase. Non queda outra. Parafraseando a
gravación do Himno Galego: Terra a nosa, rapazada!
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Liska! nasceu no ano 2010 mas nom foi até 2012 quando se con-
solidou. Que valoraçom fazedes destes anos e que projetos de
futuro tendes?

Liska! começou a formar-se entre finais de 2010 e 2011 em Vigo. O
2012 foi um ano de rodagem com concertos em salas e centros sociais
do país que serviu para gravar o primeiro trabalho da banda, "Sonhos de
raiva", em março de 2013. Em 2014 chegou o primeiro videoclipe acom-
panhado da ediçom em formato digital dumha banda desenhada, e que
no ano seguinte chegaria a ser selecionado para a fase final do festival
de Cans. Neste mesmo ano, após mudanças na formaçom, reforçamos
a aposta com um novo tema, "Bágoas de sal" e um videoclipe com for-
mato making of. Já neste ano 2016, um novo trabalho está pronto para
sair à rua graças ao esforço e tenacidade da nova formaçom.

Com esta bagagem e todos os problemas que nos fôrom surgindo polo
caminho, achamos que podemos estar bem satisfeitas do trabalho rea-

lizado, embora nom nos conformemos. Sempre temos que ter em conta
que estamos a falar dumha banda numerosa, até nove membros na
atualidade, maioritariamente formada por trabalhadoras que nom vive-
mos disto e com ocupaçons e tarefas diárias que nos limitam muito o
tempo disponível para o projeto.

Ora, a nossa intençom é continuar a fazer música desde a base, acom-
panhando com ela à Galiza que se organiza e luita. Esse e nom outro é
o nosso leitmotiv particular.

Em ocasions explicastes que o monolinguismo e a denúncia so-
cial som os vossos sinais de identidade. As problemáticas que so-
fremos como naçom e como classe nom desaparecem no cenário.

É claro que nom desaparecem. Somos galegas e trabalhadoras acima e
embaixo do cenário. E nom só, ainda por estar acima do cenário temos
umha responsabilidade maior com a nossa classe e o nosso povo na
denúncia pública de todas essas problemáticas, isso é algo que nom

20 Liska! é umha das bandas de referência desse fenómeno musical galego que desde hai pouco mais dumha década
vai além da visom folclorista da cultura do país e aposta por outro modo de estar no mundo. Letras de compromisso
e umha combinaçom de ska, punk e reagge a nove maos — falamos com os seus membros sobre o que hai à volta e
o que se necessita para avançar.

LISKA!



21

podemos obviar. Se a qualquer banda lhe retiras esse conteúdo, aí terás
um alto-falante do sistema. A música é umha expressom cultural que
nom admite neutralidades.

Nessa linha, existe umha rede crescente de bandas em galego
mas o consumo é maioritariamente em espanhol. Precisamos
de algum tipo de estrutura musical galega para transformar esta
situaçom?

O panorama mudou, e muito, na última década. Hoje temos bandas a uti-
lizar só a nossa língua em praticamente qualquer estilo. De umha mar-
ginalidade manifesta de fai dez ou quinze anos passamos a umha muito
ótima situaçom. Temos um potencial enorme neste campo que ainda
nom está a ser aproveitado como se devera. A nível de festivais, o nas-
cimento da Fegafe, a Federaçom galega de festivais, constitui um passo
adiante nesta direçom, mas insuficiente. A nível de bandas, os proble-
mas com os que te encontras manifestam a necessidade dumha orga-
nizaçom que regule dalgumha maneira isto para nom continuar a
perjudicar-nos entre nós como está a suceder. É evidente que é neces-
sária essa estrutura, mas ela nom devera traer só um empoderamento
do nosso idioma frente ao castelhano para podermos reverter o seu con-
sumo neste terreno, também deveria ajudar e facilitar o trabalho das
bandas para estas nom terem tantos problemas de subsistência. Afinal,
quanto mais melhoremos a coordenaçom e a organizaçom entre nós,
mais música e de maior qualidade estaremos em condiçom de oferecer
ao público, e isto à sua vez incidirá na balança do consumo.

No ámbito cultural galego existe o debate da subvençom frente
a construçom dumha política cultural de base apoiada polas ins-
tituiçons. Como conjugá-lo?

É um debate que sempre estivo acima da mesa em todas as associaçons
com vontade de fazer trabalho cultural neste país. Devemos fugir dos
purismos e das verdades absolutas, porque tem-se demostrado sobeja-
mente na prática que se tenhem realizado grandes trabalhos e avan-
çado em muitas cousas com quaisquer das fórmulas escolhidas.

Em primeiro lugar depende da funcionalidade da associaçom cultural
em questom. Pode haver associaçons nas que polo seu papel a jogar
seja mais fatível viver com essa dependência e menos importante que
poida chegar um dia no que fechem a bilha complicando assi a sua exis-

“

por estar acima do cenário
temos umha responsabilidade
maior com a nossa classe e o
nosso povo na denúncia pública
de todas essas problemáticas

tência. Haverá outras associaçons a desempenhar papéis de muita mais
transcendência e importáncia que si deveriam blindar a sua existência
e permanência no tempo ponhendo-se a salvo destas práticas. Umha
terceira opçom pode ser a de aproveitar na medida que se puder a sub-
vençom, deixando margem no livro de contas para a subsistência no
caso de nom contar com ela. Em qualquer dos casos a importáncia está
na consciência de sabermos em maos de quem estamos a cada mo-
mento e de analisar os prós e os contras sem perdermos o norte.

Desfolclorizar a cultura é umha tarefa pendente mesmo em espa-
ços a priori mais consciencializados. Como reverter esta visom?

O nascimento de Vozes Ceives em finais dos anos sessenta do século
passado já levava implícito nas suas bases definitórias ser umha música
esteticamente afastada da música tradicional, entendida esta como “fol-
clorista” e sendo empregada como instrumento do regime através dos
“Coros y Danzas” da seçom feminina. Hoje em dia enfrentamos a pro-
blemática desde parámetros distintos. O regime já nom instrumentaliza
a música tradicional como vinha fazendo, ou polo menos nom na mesma
medida. O que si podemos advertir hoje é que esse espaço de folclori-
zaçom que está fazendo tanto dano à cultura do país foi ocupado polas
orquestras que utilizam as verbenas para inocular no povo os valores do
sistema. Esse é hoje o nosso verdadeiro problema.

Em espaços a priori mais consciencializados a problemática é bem dis-
tinta, porque aí a responsabilidade de encaminhar a situaçom é mais
bem da organizaçom ou organizaçons de ativistas ou militantes que tra-
balham nesse terreno.



FERNÁNDEZ PAZ NA MEMORIA

A morte de Agustín Fernández Paz
hai uns días caiu como unha lousa no
universo da cultura do país. Non é por
acaso que sexa un dos autores máis
queridos do noso sistema literario. É
a través dos seus libros, pensados
para o público xuvenil, que milleiros
de rapaces e rapazas descobren
cada ano a paixón pola leitura. Para
lembralo, e a modo de homenaxe de
urxencia, o Consello da Cultura
Galega acaba de publicar na súa

canle de Youtube dúas longas entrevistas co autor feitas para a
elaboración dun documentario sobre a historia da normalización
lingüística do galego. En total, algo máis de dúas horas de reflex-
ións sobre a lingua, a literatura e a vida.

NOVOS DISCOS DE GRUPOS GALEGOS

Neste ano foron presenta-
dos ou anunciados varios
discos nacidos do fenó-
meno musical galego. Da-
kidarria publicaba xa en
xaneiro o CD+DVD en di-
recto “De cuncas e de
mar”.Trapalhada, o grupo
do bairro de Monte Alto
acaba de tirar do forno
“Alenta o Mar”,de des-

carga gratuíta na rede bandcamp. Outro novo disco está a anun-
ciar a banda viguesa Liska!, que avanzou o videoclipe que fará
parte do novo traballo en fase de grabación: “Bagoas de Sal”. E
outro videoclipe, “Abrindo camiño”, anuncia novo traballo da
banda do Condado SkandaloGz. Tamén Raiba editou o seu EP
“Historias na pel”de descarga gratuita na sua web e Aspergilus
de Coira estén en plena presentación do seu traballo “Éxodo”.

VERBO DA ARRÍA

A asociación cultural
O Fervedoiro publi-
cou, a comezos do
ano, o libro Verbo na
Arria. Homenaxe lit-
eraria a Xohán Xesús
González, onde re-
pasa a vida, obra,

creacións culturais e traballos políticos do canteiro de Cuntis que liderou
a defensa popular de Compostela xunto co Terzo de Calo durante o golpe
fascista de 1936. Faino con obxecto do 120 aniversario do seu nace-
mento, a través das achegas de medio cento de colaboradores que con-
clúen un traballo de sete anos de documentación, e inclúe un pouco
habitual booktrailer máis do que recomendábel: goo.gl/32GPi4.

A MEMORIA DO SAL

“Tres anos sen pisar terra”, “eu
cheguei a amar o mar”, “non
coñecín o meu fillo até que xa
andaba”. Frases como estas son
as que poden escoitarse no docu-
mentario de Borja Brun que vén de
ser presentado hai só uns días en
Cangas polo colectivo fotográfico
Abrenoite. Baixo o título A memo-
ria do sal Brun recolle as experi-

encias duras e directas, ricas en detalles, dos mariñeiros que, desde
o Morrazo, navegaron polos mares de todo o mundo deixando as fa-
milias en terra. Un traballo interesante para entender a historia (vivida)
dunha das comarcas chave do país.
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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

Rúa Cesteiros, 2
Casco Vello - Vigo
986 43 86 92 Praza de Cervantes · Compostela

Tras de Salomé 3 · Compostela

Rúa das Rodas, 33
Compostela

Rúa Ramón Montenegro nº2
LUGO

Locais en Compostela e A Coruña Praza da Constitución 5, VIGO
facebook.com/pages/BAR-PRINCESA
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