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“Galiza deixará de loitar pola liberdade cando a conquira”. Afonso Daniel Rodríguez Castelao
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EDITORIAL
A contracorrente de actitudes tristemente frecuentes na esquerda e no nacionalismo, as dificuldades
do contexto social e político no que nos movemos non nos levan a instalarnos no derrotismo nin a
cuestionarnos a viabilidade ou a lexitimidade dos nosos obxectivos. Ao contrario: a ofensiva da
direita españolista instalada na Xunta ou a situación de crise económica que vivimos, contemplá-
molas non só como perigos evidentes que enfrontar, mais tamén como oportunidades para xerar
dinámicas que comecen a mudar a correlación de forzas no noso país. O nacionalismo sempre
avanzou en ambientes hostís, pero só o fixo cando tivo ben definido o seu perfil, as suas ideas e a
coerencia das súas alternativas.

O modelo de acción política que nós defendemos ten a organización e a mobilización social como
piares fundamentais. Por iso pensamos que é preciso seguir a dinamizar as loitas: a resistencia ás
privatizacións, as batallas sindicais en defensa do emprego con dereitos e por una saída digna á crise
ou o combate ao Decreto antigalego son todas elas loitas que non só contribúen a tecer un futuro
mais digno para o noso pobo, senón que axudan a concienciar e organizar mais sectores de cara
á transformación da sociedade.

Mais para iso compren ferramentas políticas que den resposta clara a estas necesidades. Por esa
razón seguimos a construir no seo do BNG unha organización que defenda con coerencia os intere-
ses da clase traballadora, que é a que pode transformar esta sociedade.

O Encontro Nacional do MGS -que celebramos o pasado xaneiro- supuxo un importante avanzo
nesta andaina, mellorando o noso funcionamento e asentándonos como alternativa críbel. Seguimos
a consolidar a nosa estrutura nos últimos meses dotándonos dun local nacional e coa constitución
da Asemblea da Costa da Morte, e a previsión de facermos o propio noutras comarcas.

Camiñamos a modo, mais con paso firme e decidido e sobre todo -como dixera Eduardo Galeano-
deixando o pesimismo para tempos mellores.
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A estas alturas da crise económica xa é sabido por todas e todos que
a orixe da mesma non está na economía produtiva. Dun tempo a esta
parte a economía ligada ao mundo das finanzas, é dicir, aquela ligada
ao mundo da especulación e que non produce beneficios para a clase
traballadora nin para o conxunto da sociedade, é quen marca os ritmos
económicos mundiais. Estamos ante un panorama onde as rendas de-
rivadas do traballo da clase obreira xa son inferiores ás xeradas polo ca-
pital especulativo.

A clase traballadora leva sufrindo os excesos do gran capital e agora
estes acrecéntanse ante un neoliberalismo voraz que quere manter o
seu nivel de beneficios a toda costa. Os despedimentos de compañeiras
e compañeiros, os expedientes de regulación de emprego ou os intentos
de conxelación dos nosos salarios; así como, a presentación dunha re-
forma do mercado laboral que afonda na precariedade e camiña cara
a eliminar os avances conseguidos; son exemplos que poden ilustrar á

perfección como sobre a clase traballadora recaen as consecuencias
dunha crise que nós non provocamos.

O papel dos gobernos neste contexto foi o dunha peza perfectamente
encaixada no sistema capitalista neoliberal, que mais unha vez revelan
a natureza de clase do estado: nos períodos de crecimento económico,
cando en apariencia "funciona" o libre mercado hai que demonizar a
presenza do estado na economía, sobre todo, na especulativa. O mer-
cado todo o resolve, nada de regular nin de axudar. No caso de que se
entre nunha situación de crise que ameace coa quebra do sistema, ra-
pidamente se acude ao Estado para que tape os buratos realizados polo
Capital. A demostración concreta desta actitude atopámola nas canti-
dades inxentes de diñeiro público destinadas á economía financeira.
Socialízanse as perdas, pero as ganancias van destinadas aos de sem-
pre. Agora ben, o público serve para salvar á banca, pero non serve
para xestionar os servizos públicos. Aproveitando este contexto de crise,

A LOITA DE CLASES CONTINÚA
Artur González e Xosé Maio

Imaxe das mobilizacións do metal en Vigo polo convenio provincial.
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observamos como rexurde o eterno debate sobre a suposta inviabilidade
a medio e longo prazo do sistema público de pensións, ou como os go-
bernos reducen as partidas públicas e métense nunha nova etapa de
privatizacións de servizos. Unha vez mais demóstrase que as crises ca-
pitalistas e a súa xestión convírtense nunha boa oportunidade para pre-
parar a seguinte etapa de crecemento, iso si, con xa menos dereitos
para a clase traballadora e máis capitalismo selvaxe.

Evidénciase nesta situación a contradicción de clases. Mentres que para
as traballadoras e traballadores a crise é un problema porque, por
exemplo, perden os seus postos de traballo; para os capitalistas este
aumento do desemprego e esta perda de dereitos non supón un pro-
blema en si senón ao contrario, constitue a solución ao seu problema
que non é outro que a incapacidade de axustar oferta e demanda e
continuar tirando beneficios.

Ante isto, os sindicatos españois UGT e CCOO, na súa liña clásica de
pactismo e entreguismo da clase traballadora, fanlle o xogo ao sistema
capitalista. Igual que os gobernos, son outra peza perfectamente encai-
xada para facerlle este xogo. A súa actitude ante as propostas de re-
forma do mercado laboral son tímidas críticas que nin sequera atacan
a liña de flotación deste proxecto: flexibilidade, precariedade, subcon-
tratación…Agora ben, cando hai toque de corneta son os primeiros en
asinar o Pacto de contención salarial coa CEOE, deixando no aire as
necesarias subas dos nosos salarios. Por se isto non chegaba, aceptan
unha cláusula de descolgue daquelas empresas que por causas eco-
nómicas non poidan actualizar os salarios. En definitiva, café para todos,
menos para as traballadoras e traballadores.

O fracaso máis que evidente do modelo de pacto social non é nada
novo. As porcentaxes de precariedade e eventualidade no Estado Espa-
ñol son dos máis altos de Europa, demostrando que a liña seguida (e
que van seguir) só serve para afondar nas diferenzas sociais.

Esta dinámica de pacto social a calquer prezo ten a súa contestación
noutro modelo sindical representado pola CIG. Fronte a uns sindicatos
que tratan a clase traballadora como mera comparsa dos seus interese
existe un sindicalismo nacionalista e de clase que traballa dende a base,
que cre que é a clase obreira galega quen debe coller as rendas do seu
destino. Un modelo sindical que debe asentarse na idea de que o sin-
dicato non pode ser entendido única e exclusivamente como unha fe-

rramenta para a negociación de convenios colectivos e para a acción
sindical puntual, senón como unha ferramenta de auto-organización da
clase traballadora galega a todos os niveis, que loite pola nosa eman-
cipación como clase, que afonde día a día nos nosos dereitos e que
combata calquera inxustiza laboral e social, dándolle a cada loita con-
creta unha perspectiva estratéxica, que se enmarca na loita pola supe-
ración do sistema capitalista, e na consecución dunha Galiza soberana
e socialista. Tendo sempre presente que quen fai diariamente esa labor
son os afiliados e afiliadas nos seus centros de traballo, sendo quen
teñen que asumir este proxecto estratéxico nas loitas diarias.

Mais construir día a día este modelo sindical non está exento de con-
tradicións e trabas. Imos atopar co inimigo externo que vai pretender
asimilarnos ou combatirnos no dia a día nos centros de traballo (repre-
sión sindical, despidos, pucheirazos nas eleccións sindicais, ...) e tamén
historicamente houbo que desenmascarar as trabas que desde dentro
da propia casa, as veces disfrazadas de democratismo e pluralismo,
provocan a ruptura da necesaria unidade.

Necesidade da unidade de clase

A debilidade e fragmentación da conciencia de clase por parte das tra-
balladoras e traballadores destaca fronte a unidade de acción da patro-
nal. Os seus métodos de explotación e de exprimir o suor do noso
traballo son similares. Os conflitos laborais non se poden ver dende
unha perspectiva aillada. Son unha constante loita polos nosos dereitos
como clase traballadora e aos que se lles debe dar unha resposta en
común. Cada despido, cada impago de salarios non é unha acción in-
dividual do patrón senón que se enmarca nunha continua estratexia de
diminución dos nosos dereitos. A contestación a esta estratexia pasa
pola toma de conciencia da existencia das clases e, polo tanto, da loita
de clases. Os nosos intereses e os seus son antagónicos. Eles optan por
un modelo de inxustiza onde a inmensa maioría da riqueza estea en
mans duns poucos mentres que nós pulamos por un reparto equitativo
da riqueza. En definitiva, é a confrontación das ideas neoliberais fronte
as do socialismo. Da inxustiza e a explotación fronte a xustiza social.

Esta nova situación resalta, agora máis que nunca, a necesaria presenza
da clase traballadora na política. Non é comprensible que sendo nós a
maioría social sexan os outros quen tomen as decisións por nós. Esta
foi a premisa pola que comezou a andar o nacionalismo galego hai xa
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máis de 40 anos: a defensa da nosa clase como traballadora e como
galega. Deixou ben claro que as clases populares eran Galiza. O nacio-
nalismo galego sufriu unha transformación que paulatinamente o foi
achegando dramaticamente a homologarse a unha organización política
máis, dando a impresión de que os seus obxectivos non eran a libera-
ción nacional e social do noso País, senón simplemente a xestión das
institucións con modelos homologados ás demáis forzas políticas do
sistema. Este modelo estratéxico, alonxado das ideas primixéneas do
nacionalismo popular, tense comprobado como errado. O moitas veces
proclamado interclasismo, entendido como negación da loita de clases,
non ten collida neste proxecto, e quen defenda o contrario só pon de

manifesto que a loita de clases existe mesmo dentro do movemento
nacionalista galego.

A realidade confirmanos que a clase obreira e o conxunto dos traballa-
dores e traballadoras necesitan organizarse para a loita política. É cons-
tatable que nos últimos anos a liquidacion de organizacións e partidos
obreiros foi proporcional ao retroceso das conquistas obreiras e á ofen-
siva do capital. A actual coxuntura dinos que se fai mais necesario que
nunca o rearme ideolóxico e organizativo para que no nacionalismo ga-
lego e na súa expresión política do BNG as posicións de clase conten
co peso específico suficiente para que o rumbo cara a emancipación
nacional e social non se altere.

Manifestación da CIG contra a Directiva Bolkenstein no ano 2006 na Coruña.
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O pasado 21 de xaneiro tivo lugar en Galiza a maior mobilización social en
defensa do noso idioma, producíndose un paro practicamente total no
ensino público non universitario e unha das maiores manifestacións das
que se deron en Galiza nesta primeira década do século. Paro no ensino
e manifestación nacional en Compostela viñan ser a punta do iceberg da
resposta social que está a ter a política lingüística, de acoso á lingua propia
e nacional de Galiza, desenvolvida polo Partido Popular á fronte da Xunta
de Galiza. Unha política lingüística baseada nuns posicionamentos
ideolóxicos que se fundamentan nun neofascismo españolista que é o
que hoxe impera no PP actuante na nosa nación, acorde co programa
político-ideolóxico do partido que lidera, a nivel de Estado, o inefábel
Mariano Rajoy.

A posición a respecto do idioma galego que está a manter o PP en Galiza,
con Núñez Feijoo á fronte, supón unha agresión sen precedentes aos
dereitos lingüísticos do pobo galego e está encirrada por sectores
minoritarios da sociedade galega, organizados en pequenos colectivos
como o autodenominado ‘Galicia bilingüe’ que si están a contar co visto
e prace de determinados poderes políticos, económicos e por suposto
mediáticos. Porén, tamén é certo que sen o apoio do propio PP (foi
sintomática a presenza de importantes dirixentes desta forza política na
manifestación convocada por ‘Galicia Bilingüe’ en febreiro de 2009), o
alcance e repercusión social destes grupellos serían ben máis limitado.

Un discurso galegófobo e negacionista

Porén, a adopción por parte do PP deste discurso galegofóbo e
negacionista non responde unicamente a unha estratexia electoral, como

a que seguía nas pasadas eleccións autonómicas, senón que forma parte
do ideario político-ideolóxico da nova xeración de dirixentes que se fixeron
cargo do PP en Galiza tras os comicios que en 2005 desaloxaron da
presidencia da Xunta de Galiza a Fraga Iribarne. Por certo, un Fraga Iribarne
que, no referido á cuestión lingüística, desenvolvera unha bastante eficaz
estratexia tendente a tornar socialmente pouco visíbel o conflito
lingüístico, de xeito que era quen de conter a resposta social ante a
sangrante realidade de perda de falantes de galego no noso país e da
propia posición da lingua como lingua menor e secundarizada a respecto
do español.

E así, no haber político da era Fraga Iribarne no noso país hai que anotar
mesmo a aprobación do chamado Plan Xeral de Normalización Lingüística
de Galiza , Plan que acadara o consenso unánime do Parlamento galego
(en setembro de 2004) e, no seu momento, un importante respaldo social,
mesmo de moitas das entidades e organizacións nacionalistas que vían
no devandito Plan un punto de partida posíbel para unha política
lingüística real e eficaz para avanzar no proceso de normalización dos
usos sociais da lingua propia e nacional de Galiza.

O Goberno bipartito de BNG e PSOE na Xunta tentou (no medio das
contradicións derivadas de que un dos socios, o PSOE, non destaca
precisamente polo seu afán normalizador do idioma galego) ir
desenvolvendo paseniñamente algún dos contidos do Plan Xeral de
Normalización Lingüística, e froito diso foi o Decreto 124/2007, de uso
do galego no ensino non universitario, que viña a significar un pequeno
avanzo na presenza efectiva do noso idioma no ámbito educativo.

DA PERSECUCIÓN LINGÜÍSTICA
DO PP E DA RESPOSTA A DAR

Rafa Vilar
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O PP como punta de lanza do españolismo

A volta do PP á Xunta, hai agora un ano, xa non só imposibilitou que se
consolidase calquera avanzo, aínda que fose tímido e limitado, no
desenvolvemento social da lingua galega, senón que está a supor unha
regresión notábel a ese respecto. Regresión que se plasma, así mesmo,
na posta en circulación dun desafiante discurso que manipula e terxiversa
a realidade, mesmo falando da suposta “imposición” do galego, e que no
fondo proclama a “superioridade do español”. Trátase, por tanto, dun
discurso tan falaz como xenófobo e que debe ser combatido tamén no
plano das ideas, na medida en que atopa na case totalidade dos medios
de comunicación e persuasión unha canle para narcotizar os sectores da
sociedade galego menos conscientes e comprometidos.

Mais o certo é que non se trata só de discurso, senón tamén da súa
plasmación concreta en iniciativas e na propia acción política do Goberno
da Xunta, acción política que se vén definindo por unha praxe de apartheid
lingüístico que confina o galego lonxe das esferas públicas. Abundando
nisto, é ben lembrar que unha das primeiras medidas en materia
lingüística do actual Goberno do PP en Galiza foi a eliminación da
obrigatoriedade de realizar unha proba en galego para a acceder á función
pública, un punto de partida clara para a folla de ruta desgaleguizadora
que vén tracexando a dereita españolista na nosa nación.

A esa actuación seguiron outras semellantes que teñen o seu punto

culminante na proclamación dun presunto “decreto do plurilingüismo no
ensino non universitario” que non é máis que un auténtico decretazo
que limita seriamente a presenza do noso idioma no eido educativo.
Felizmente, a resposta social a este decretazo vén sendo case unánime
por parte dos sectores organizados da sociedade galega, o que en certa
maneira está a significar un efecto boomerang contra a Xunta, ante o que
o PP semella que apenas ten capacidade de reacción, fóra de se
reafirmar no seu discurso e buscar o amparo dos colectivos galegófobos.

Impulso da normalización do idioma

Con todo, e aínda que na loita concreta do decretazo contra o galego no
ensino o españolismo está mesmo recuando, o que cómpre termos presente
é que a reivindicación en prol da normalización plena da nosa lingua non
remata nin moito menos aí, senón que se trata dunha reivindicación que
require un esforzo continuado. Por unha banda, para responder con
contundencia todas aquelas agresións que desde o españolismo se poidan
producir contra os nosos dereitos lingüísticos. E doutra, para irmos
avanzando no desenvolvemento do noso idioma como lingua propia e
nacional de Galiza nos diferentes ámbitos socias, co fin crebarmos a actual
tendencia regresiva en canto aos seus usos sociais. Sen esquecermos que
non cabe outro horizonte futuro para o noso idioma que o monolingüismo
social, xa que calquera outra opción sería abocar a lingua galega, e a nós
como falantes, a un lugar marxinal na propia Galiza.

Multitudinaria manifestación de Queremos Galego o pasado xaneiro.
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Como avalía LAB a actual situación de crise económica e que
papel xoga o sindicato neste contexto?

Chegamos ao Primeiro de Maio nun contexto de crise que non provoca-
mos, ante ameazas de reformas e recortes e ataques do poder econó-
mico. Todas as medidas que tomaron as distintas institucións estiveron
encamiñadas a que a patronal e a banca recuperen as súas marxes de
beneficios e agora, ademais, coa escusa desa mesma crise pretenden
afondar no mesmo sistema que nos trouxo até aquí a conta dos dereitos
da clase traballadora: reforma de pensións, reforma laboral, redución no
gasto público...

Está sendo un ano sumamente complexo en canto a negociación colec-
tiva. Atopámonos cunha patronal subida á parra directamente, multitude
de conflitos en empresas e sectores... en Galiza tamén sabedes o que
está sendo, unha ofensiva en toda regra. E non podemos esquecer que
estamos ás portas das eleccións sindicais. Con todo, isto non colleu ao
sindicato desprevido. Vimos reclamando a necesidade de cambio desde
hai tempo. Defendemos, fronte ao discurso oficial, que riqueza hai, que
o único problema é repartila dun xeito xusto. A diferenza doutros sindi-
catos, fomos máis alá das respostas concretas e traballamos toda unha
alternativa arredor de cinco puntos: sector público vasco, política de em-
prego, sistema propio de protección social, dereito a decidir e igualdade
de oportunidades.

Como está afectando a crise do sistema á clase traballadora dee
Euskal Herria?

Levamos dous anos nos que se está cumprindo o guión establecido á
perfección. Nun principio, a patronal aproveitou para soltar lastre. Che-
garon os expedientes de suspensión, os de extinción e, aínda que non
sexa tan visible, despedimentos un a un sobre todo en sectores non in-
dustriais, que, como o comercio, a hostalería etc., están moi feminizados.
Aínda que ao principio puidesen incidir principalmente sobre contratos

eventuais, aproveitouse para destruír emprego máis estable que xa sa-
bemos como se vai substituír. Tras este primeiro paso agora atopámonos
de cheo no momento das ‘reformas’, que non son máis que medidas
regresivas que como único obxectivo teñen recuperar as marxes de be-
neficio á conta dos nosos dereitos: reforma das pensións (un novo nicho
de negocio para esa banca tan maltreita), reforma do mercado laboral
(maiores avantaxes para a patronal). O que hai que lembrar neste intre
é que os dereitos que ten a clase traballadora, aínda que non sexan
todos os que nos merecemos, foron conseguidos tras loitas arduas e
duras, que ninguén nos regalou nada, que ninguén nos vai a regalar

SONIA GONZÁLEZ
LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK

Sonia González Fernández é Secretaria
de Comunicación de LAB
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nada agora e nunca. Nos anos en que ás empresas íalles ben que ga-
ñamos as traballadoras e traballadores? Máis precariedade. É mentira
que as medidas que se tomen agora vaian ter volta atrás. Todo aquilo que
deixemos que nos arrebaten, será moito máis difícil volver recuperalo. A
loita e a confrontación é o único camiño.

Como articulades a resposta sindical fronte á crise?

LAB sempre tivo claro que debíamos situarnos á ofensiva, porque o único
ao que está disposto o poder económico -e as institucións aliñadas com-

pletamente con el- é a dicir que hai que arrimar o ombreiro e a deixarnos
catro migallas que non dubidamos que certos sindicatos estean dispos-
tos a xestionar, pero que non é a nosa forma de actuar. Riqueza hai, pero
está claro que dentro deste sistema nunca se vai repartir como se debe.
O sistema capitalista dedícase a concentrar esa riqueza cada vez en
menos mans. E esas mans, tede por seguro, que non son as mans das
e dos traballadores. Para cambiar o sistema o único xeito é situarse á
ofensiva no plano ideolóxico, na acción sindical, na negociación colectiva,
en canto ao sector público e a protección social.

Alén dun sindicato de clase, LAB defínese como unha organización que xungue na súa estratexia sindical a trans-
formación social e a liberación nacional de Euskal Herria. Nace en outono de 1974 como organización de masas e
desde o ano 2000, esténdese tamén aos territorios de Ipar Euskal Herria, as tres provincias que se atopan baixo ad-
ministración francesa. Sonia González, secretaria de Comunicación, explica cal é, no actual contexto socio-político
e en plena crise económica, a posición de LAB respecto destes aspectos.
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Que papel xoga a maioría sindical vasca fronte a CCOO e UGT?

Eu non falaría dun papel fronte a ninguén, senón de dous xeitos distintos
de entender o que debe ser un sindicato e o que debe ser facer sindi-
calismo. A maioría sindical vasca situouse nesa ofensiva. Fixemos unha
folga xeral cando a patronal, as institucións e os demais sindicatos dicí-
annos que non era procedente, que non tiña sentido, pouco menos que
estabamos tolos. Realizamos un decálogo con medidas urxentes e facil-
mente realizables para que a saída a esta crise fose a favor da clase
traballadora e das clases populares. Este decálogo acadou o apoio de
132.000 persoas mediante a súa sinatura. Ninguén puido saír en contra
destas medidas que propomos, pero as institucións xa tiñan moi claro o
seu papel de xestores dos intereses duns poucos. Realizamos mobiliza-
cións masivas polas rúas de Euskal Herria, mobilizacións que buscaron
a implicación social. Todo isto non o fixemos segundo o calendario que
nos quixeron marcar, senón coa nosa propia iniciativa e as nosas propias
reivindicacións, saímos á rúa reivindicando un cambio de modelo social
e económico, conscientes de que dentro deste sistema neoliberal a clase
traballadora non vai gañar nada nunca, que non temos ningunha dispo-
sición para xestionar miserias nin bailar ao son que nos queiran tocar.
Non podemos responder da postura que tomen outros sindicatos, pero
ese sindicalismo de acompañamento e de xestión deixa bastante que
desexar para coa defensa dos intereses da clase traballadora.

Que aportan a organización sindical e a clase traballadora basca
no proceso político?

É necesario un cambio, un cambio profundo para poder construír un
novo modelo económico e social que realmente estea ao servizo dos in-
tereses da maioría social traballadora: a economía ao servizo das persoas
e non as persoas ao servizo da economía (duns poucos). Pero o que nos
atopamos é que ese cambio é imposíbel se non leva a cabo tamén un
cambio político. Por unha banda, as institucións, tanto o Goberno de
Gasteiz, como o Goberno de Iruñea, o Goberno español ou Goberno fran-
cés, negáronse a iso e, ademais, no noso caso, que tamén é o voso,
dentro do marco competencial actual é imposible. De feito, o obxectivo
do marco actual é evitar que as cousas cambien. Pechar as portas ao
cambio, neste momento esa é a prioridade principal das institucións, o
obxectivo dos Estados español e francés, e de quen representan o Ca-
pital. Son catro eixos sobre os que se debe sustentar ese cambio: definir

un novo marco político e institucional, que as institucións se poñan ao
servizo da cidadanía, mellorar as condicións de vida e as condicións la-
borais dos homes e as mulleres de Euskal Herria e construír os alicerces
para definir as bases do novo modelo económico e social. O camiño para
lograr estes obxectivos é un proceso democrático, porque esa é o único
xeito de que os cambios se realicen dun xeito democrático. Mediante o
diálogo e a negociación deberemos construír os acordos que necesita
Euskal Herria. Acordos entre axentes e acordos entre Euskal Herria e os
Estados. Por suposto, para levar a bo porto un proceso democrático é in-
dispensable asegurar a libre actividade política e social en Euskal Herria,
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pois é aí onde se atopa a posibilidade de desenvolver compromisos a
favor do proceso.

Hai agora un ano, unha decena de persoas, entre elas o ex secre-
tario xeral de LAB, Rafa Díez Usabiaga, eran detidas na propia
sede do sindicato. Daquela, desde os medios do sistema poñíase
en cuestión a posibilidade de ilegalizar unha organización de
masas como a vosa, con máis de 40.000 afiliados. Transcorrido
un ano decrétase a súa liberdade baixo fianza, tres días despois
da esquerda abertzale volver a apostar pola vía política en Iru-
ñea. É casualidade?

Todo o que pasa neste pobo son decisións cunha motivación política, xa
que logo, nada é nunca pura coincidencia. De todos os xeitos eu non
uniría tan linealmente unha situación con outra. A operación policial na

sede do sindicato pola cal se encarcerou, entre outras persoas a Rafa,
foi unha agresión en toda regra por parte do Estado. Así o denunciaron
as miles de persoas que abarrotaron as rúas de Donostia. Encarcerar a
representantes políticos e utilizar a represión é o único xeito que teñen
para intentar desactivar e condicionar a oferta política da Esquerda Abert-
zale. Temos que superar este ciclo de negación dunha vez por todas, e
abrir un novo baseado no respecto e o recoñecemento de Euskal Herria.
Iso é o que está en xogo, é o que pide a maioría deste pobo. Iso esixe
facer oferta política, construír acordos e realizar apostas claras. Debemos
ter opción a materializar o cambio político do que falabamos antes, sen
límites, sen inxerencias, sen violencias. É un escenario ao que podemos
chegar, a condición de que sumemos vontades dos axentes políticos e
sociais do noso país. Todo iso por encima de ataques represivos e por
encima dos topes que nos impón o Estado.

Recente mobilización de LAB por un reparto xusto da riqueza.
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Nun momento en que tanto se fala da crise económica e das súas con-
secuencias, en particular para a clase traballadora, queremos aproveitar
este espazo para aportar una perspectiva do ponto de vista das mozas
e mozos traballadores/as ante esta cuestión e apontar certos dados
sobre emprego xuvenil e a sua relación coa situación da mocidade e a
sociedade galega en xeral.

De Isca! non podemos máis que constatar como se están a cumprir moi-
tas das denuncias que temos feito respeito a unha relación fatal entre a
mocidade empregada: precariedade, temporalidade e baixos salarios
combínanse para facer da xuventude un dos sectores sociais con peores
condicións laborais, e ademais, dos mais duramente golpeados nesta
última crise do capital. Ao termos na maioría dos casos contratos even-

MOCIDADE: TRABALLO PRECARIO,
FUTURO INCERTO
Isca!

Concentración de traballadores e traballadoras de telemarqueting en Vigo.
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lación salarial dificultan ainda mais as posibilidades de emancipación xu-
venil. Ao mesmo tempo, propostas como abaratar o despedimento ou pro-
mocionar ainda mais a contratación pola vía das ETT’s van ter tamén a
mocidade como principal obxectivo, favorecendo o aumento da precarie-
dade como principal lacra que nos afecta. Por último, anúnciase a exten-
sión até os 24 anos dos indignos contratos formativos, que son utilizados
como excusa polas empresas para pagaren salarios de miseria a moitas
mozas e mozos no seu primeiro emprego. En definitiva, apóstase por apli-
car as mesmas receitas e mesmo intensificalas, co obxectivo de debuxar
un panorama moito mais apetecíbel ainda para a patronal, que coa crise
ve perigar o mantimento dos seus beneficios. Para que podan mantelos
ou mesmo aumentalos, precisan converter a mocidade traballadora en
carne de canón da que poder dispor ou prescindir ao seu antollo.

Sabemos que as medidas que precisamos camiñan xusto na liña con-
traria á defendida por PP e PSOE e os pactos sociais claudicantes dos
sindicatos españois. Apostamos por medidas de carácter estrutural
como as defendidas no documento “Políticas alternativas para a crise”,
da Confederación Intersindical Galega: un aumento significativo do gasto
público para reforzarmos os servizos sociais de dependencia, a sanidade
e a educación públicas; financiando eses incrementos todos eles a cargo
dun IRPF maior para os tramos de maior renda, impostos sobre grandes
fortunas, gravame das SICAV, loita contra a fraude fiscal, etc. Ademais
precisamos manter e mellorar a protección por desemprego, mais ga-
rantía contra os despedimentos, actuar con rigor en propostas de ERE´s,
respeitar a causalidade na contratación temporal… e unha vella reivin-
dicación especialmente necesaria para a mocidade traballadora: o Sa-
lario de Inserción Laboral.

Estas son algunas das medidas que permitirían aproveitar a crise para
reforzar a clase traballadora galega e a súa mocidade. Por iso, debemos
defendelas na rúa e nos centros de traballo, loitando xunto ao sindica-
lismo nacional e de clase representado pola CIG para evitar maiores re-
cortes sociais e para que sexan os verdadeiros responsábeis da crise
os que a paguen. É preciso seguir a multiplicar as loitas coa certeza de
que a mellor garantía para construir un futuro digno para a mocidade é
traballar desde xa para derrubar este sistema baseado na explotación e
dirixirnos cara a única saída xusta e sustentábel: unha alternativa cara
o socialismo.

tuais e seren estes os primeiros dos que as empresas están a prescindir,
é fácil comprender que somos quen con maior frecuencia estamos a su-
frir os recurtes de persoal de moitas empresas. Ademais, somos tamén
quen con mais frecuencia temos contratos con despedimentos baratos,
algo que tamén nos situa como branco fácil á hora de botarnos á rúa.

Se analisamos os dados existentes, podemos comprobar como existe un
comportamento altamente diferencial dos segmentos de populación entre
os 18 e os 30 anos, no entanto os correspondentes á faixa etaria dos 30
aos 34 xa teñen un comportamento practicamente axustado ao conxunto
dos empregados galegos.Así pois, ollaremos eses dados máis polo miúdo.

En só 2 anos, de xuño de 2007 a xuño de 2009, o paro xuvenil (18 ao
30 anos) chegou a duplicarse, pasando de 31.000 a 62.000 mozos e
mozas en paro, con unha taxa oficial de desemprego do 10,5% ao 23%,
xa que tamén baixou o número de mocidade ocupada. A diferenza cos
datos xerais é significativa: no mesmo periodo o total galego pasou de
8,4% a 12,2%. Podemos observar como a taxa da mocidade duplica a
xeral, e sendo os datos xerais a esta altura de 2010 (1º trimestre) apon-
tan ademais a unha taxa de desemprego (dados EPA) próximos ao 15%
e o maior en dados históricos absolutos rexistrados, o que permite supor
que a taxa xuvenil estará ben por riba dese 23%.

Ademais, os dados de temporalidade e precariedade som excepcional-
mente elevados, e mais de 60.000 mozos e mozas “desfrutan” dun con-
trato temporal de menos dun ano de duración dun total duns 185.000
asalariados. Todo isto sen esquecer que os salarios medios (onde o peso
das rendas elevadas son importantes cuantitativamente) son moito me-
nores que os da populación xeral (por exemplo, 877 /mes prorrateados
para os mozos de 18 a 24 anos), e que os das mulleres son ainda infe-
riores a ese dado.

Todo isto configura un panorama onde a construción dun futuro autónomo
para a mocidade resulta moi complexo, o que se reflecte nunhas idades
de emancipación elevadísimas e sen comparanza no contexto europeo:
só un 25,3% da mocidade menor de 30 anos está emancipada.

Por todo isto, sendo a mocidade e as mulleres os sectores mais vulnerá-
beis, en Isca! sabemos que sera a nós a quen principalmente nos afecta-
rán todas as medidas que se queren implantar para que sexa a clase
traballadora a que pague a crise. Por una banda, as propostas de conxe-
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Nos últimos tempos estamos a vivir unha vaga reaccionaria no que se
refire aos dereitos civís máis elementais, o cal non é máis que outra
volta de porca do sistema para someter os nosos comportamentos aos
filtros da lóxica do capital e condicionar até o máis privado da nosa
existencia aos seus ditados. Isto resposta a unha dereitización imposta
que, tras socavar as conquistas en materias de dereitos sociais na era
Thatcher-Reagan, agora pretende unha nova volta atrás limitando a libre
utilización de espazos comunitarios por parte de toda a cidadanía.

Nesta vaga reaccionaria insírense, entroutras, certas medidas que, baixo
a hipócrita etiquteta de “ordenanza cívica” pretenden estigmatizar aque-
las condutas que non entran nas marxes do que o sistema -é dicir, as
elites que o dirixen economicamente, que o inspiran ideoloxicamente e
que o condicionan politicamente- considera decoroso. Estas ordenanzas
pretenden limitar un dereito de toda a cidadanía, que é a utilización dos
espazos públicos para a nosa actividade vital: o emprego de prazas,
rúas e parques para xogar, durmir, expresarnos ou comunicarnos; su-
pondo, deste xeito, unha privatización destes espazos na medida en
que restrinxen o seu uso a unha parte da poboación e expulsan dela a
outra: a aquelas persoas que, coma resultado inherente ás desigualda-
des que o sistema capitalista xera no ser humano, se ven obrigadas a
recorrer á mendicidade ou ter que durmir na rúa. Por outra banda,
tamén exclúen do uso deses espazos a aqueles movementos sociais e
populares de base que asentan os seus mecanismos de propaganda e
comunicación social no activismo e na utilizacion de espazos públicos
por non teren recursos económicos para contrataren valados publicita-
rios. Multas de até 750 euros por colar un cartaz ou por pintar un mural
na rúa son un exemplo abondo significativo deste tipo de medidas que
pretenden ilegalizar de facto o repertorio de protesta e mobilización das
clases populares; de forma que, para facernos unha idea, boa parte
das actividades que se levaron a cabo no seu día por parte da Plata-

forma Nunca Máis ou das folgas xerais, ficarían prohibidas de contra-
diciren o gosto do goberno municipal correspondente.

Do mesmo xeito, téntase criminalizar aquelas iniciativas de lecer por
parte da mocidade que escapan dos estereotipos e das canles de con-
sumismo marcadas polo sistema; como pode ser a práctica de deter-
minadas actividades deportivas –parkour– ou o botellón. Esas
ordenanzas represivas tentan poñerse en marcha, ademais, sen teren
en conta aos sectores afectados nin tentar chegar a un mínimo con-
senso social; trasladando iniciativas ao noso País que nada teñen que
ver coas realidades que aquí se dan, importando modelos normativos
que foron aplicados a cidades da magnitude e problemáticas sociais
de Barcelona, Sevilla ou Granada, en ningún aspecto equiparábeis ás
vilas e cidades galegas.

Recentemente o goberno do PSOE no Concello de Lugo tentou aprobar
unha desas “ordenanzas cívicas”, atopando unha resposta social de re-
xeitamento que fixo que estea actualmente gardada nun caixón. Agora
preténdese aplicar outra idéntica en Noia.

Dende o Movemento Galego ao Socialismo pensamos que é crucial a
oposición popular a estas medidas para evidenciar dúas realidades: que
as normas represoras de liberdades non garanten o uso responsábel
dos espazos públicos nin substitúen ás políticas sociais que un goberno
que actúe na lóxica da esquerda -ou sexa, dos intereses das clases po-
pulares– debe poñer en marcha.

Tampouco a política do pau vai servir para facernos dóciles a unha mo-
cidade e a unhas clases populares que somos conscientes dos nosos
dereitos e que estamos decididas a facermos uso dos mesmos. Segui-
remos a opornos a este tipo de normativas, reivindicando o uso público
dos espazos públicos coma un dos obxectivos básicos da política mu-
nicipal do nacionalismo.

EN DEFENSA DOS ESPAZOS PÚBLICOS
Antón Somoza
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Vivimos tempos de mala prensa para os movementos emancipadores
que no mundo loitan incansabelmente para combater o capital constru-
índo alternativas dende o socialismo. Porén estes movementos eman-
cipadores, anticapitalistas, feministas e combativos abren camiños para
crer que podemos construír, dende a esquerda, unha sociedade máis
xusta e máis libre, que, ao tempo que supera a opresión de clase, des-
trúa o patriarcado e remate coa explotación de homes e mulleres.

O discurso feminista, baseado no combate frontal do sistema patriarcal,
no cuestionamento dos roles, das categorías home-muller e da hetero-
normatividade, fai parte importante da construción do socialismo e do
combate da clase traballadora.

As e os marxistas que constrúen, hoxe e aquí, o socialismo deste século,
combaten a opresión da clase traballadora conscientes do papel fun-
damental que a emancipación das mulleres xoga na mesma, da impor-
tancia de combater a un tempo patriarcado e capitalismo pois acreditan
coma nós que a clase traballadora non será libre na medida en que as
mulleres traballadoras non o sexan.

Se a construción do socialismo hoxe vai ligada necesariamente á libe-
ración da muller e ao combate do patriarcado por que segue existindo
un discurso que desliga a loita feminista da loita de clase? Cando nos
anos setenta o movemento feminista rompe co movemento obreiro e
outros movementos sociais inseridos no combate do capitalismo faino
en base á súa propia ruptura coas críticas das relacións de producción
pasando a un discurso crítico sobre as relacións de dominación e poder.
Ese novo discurso, que crea unha falsa contradición inexistente entre

feminismo e marxismo amplía a distancia en base ao discurso bioloxi-
cista que fala do patriarcado como unha situación estática no tempo
desligada da situación e a análise histórica do momento.

Os resultados desa ruptura son evidentes: un movemento fragmentado,
con fortes confrontacións internas, un discurso que naufraga entre a
moralidade, o posibilismo e o bioloxicismo ignorando en non poucas oca-
sións os eixos de poder que actúan sobre as formas de opresións vividas
polas mulleres no seu proceso de identificación do suxeito colectivo.

Así hai movementos chamados feministas que dende o aparente com-
bate do patriarcado adhiren sen cuestionamentos o sistema capitalista,
como o institucional que pula por conseguir a igualdade a través das
leis promovidas pola socialdemocracia e articula o seu discurso en
base a igualar os dereitos das mulleres aos otorgados aos homes no
sistema capitalista. Ao tempo moitos destes movementos exixen dos
movementos que constrúen o socialismo como alternativa transfor-
mando as estruturas de poder e as económicas cuestionando de base
o patriarcado, un discurso feminista moito máis avanzado do que elas
mesmas practican.

Por outra banda son as marxistas as mulleres que, aliadas de xeito tác-
tico con aquelas que practican un discurso de adhesión ao sistema
para a loita pola emancipación das mulleres, combaten a base do pa-
triarcado e a dominación á que somete as mulleres ao tempo que com-
baten o capitalismo como sistema de dominación sobre as clases
populares. Esta alianza das feministas revolucionarias cos discursos
da igualdade é un mecanismo imprescindíbel para as loitas feministas

O FEMINISMO REVOLUCIONARIO,
CUESTIÓN DE CLASE

Ximena González



17

pois non podemos obviar a construción do suxeito do feminismo en
base á categoría política “muller”, loita na que todas nós estamos cha-
madas a entendernos e colaborar.

O feminismo revolucionario plantexa o combate do patriarcado como
unha transformación radical da sociedade e do sistema capitalismo
mudando así as relacións económicas e sociais e pon, fronte a outras
experiencias de discursos emancipadores da muller, ao socialismo
como modelo de sociedade sen explotación de clase pero tamén sen
explotación de xénero.

Tamén dende a óptica marxista o feminismo afronta sen dificuldades
o debate actual sobre a abolición do xénero que ven en ocasións da
man de discursos post-estructuralistas e noutras dende o propio mo-
vemento que evoluiu dende a ruptura coas socialistas nos 70, pero
que conflúen en plantexar a eliminación das categorías políticas home-
muller e os binomios da heternormatividade. Estas novas propostas de
redefinición do suxeito do feminista dan no marxismo cun discurso

claro: o importante, o imprescindíbel, é a eliminación da opresión, da
opresión de clase para a clase obreira e da opresión e dominación pa-
triarcal para as mulleres.

A historia demostra que todas as conquistas das loitas das mulleres
polos seus dereitos tiveron lugar en situacións de toma de conciencia
da clase traballadora e a loita pola súa liberación. E son as situacións
de retroceso da conciencia de clase as que favorecen o retroceso dos
dereitos das mulleres. Así a revolución pasa necesariamente pola eman-
cipación das mulleres.

Para nós a emancipación das mulleres non pode darse sen a destrución
do sistema capitalista e para isto é imprescindíbel a vitória da clase
obreira, a construción do socialismo. Somos as marxistas quen debe-
mos encabezar a loita pola emancipación das mulleres inseridas na
loita proletaria pois non acreditamos noutro sistema que nos faga libres
e que constrúa a sociedade en que queremos vivir e na que podemos
ser libres.

Traballadoras de Peletería Senda reclamando os seus salarios en Compostela.
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Maos tempos aqueles onde a esquerda tem que defender a evidência,

defender, em palavras do filósofo Alba Rico, a brancura da neve. Maos

tempos aqueles onde alguns no nacionalismo vacilam em defender a

soberania dos povos. Pois ambas cousas som as que estám em causa

ao falarmos de Cuba.

Porém, lembraremos a branqueza cubana: sermos marxistas conleva
especial atençom às condiçons materiais básicas. Os logros de Cuba
som em muitos indicadores equiparáveis aos países do centro mundial
e superiores aos dos países menos desenvolvidos. Repassemos: taxa de
analfabetismo em América Latina do 11,7%, 0,2% en Cuba, taxa de es-
colarizaçom no ensino primário do 92% em AL e 100% em Cuba, no
secundário 52% e 99,7% respectivamente. Cuba é o país com maior nº

de professores por habitante no mundo, aulas de 20 alunos máximo, o
que nom passa na França, por exemplo (dados da UNESCO).

Cuba tem agora 67.000 médicos, 6.000 em 1959. Acorde com The
Guardian, Cuba tem dous vezes mais médicos que Inglaterra para umha
populaçom cuatro vezes menor. Em 1959, a taxa de mortandade infantil
era 60 por mil, em 2009 de 4,8; a mais baixa de todo o continente ame-
ricano do Terceiro Mundo, menor mesmo que nos EUA.

Segundo o Banco Mundial, apóstolo do neoliberalismo, “o país criou um
sistema de serviços sociais que garante o acesso universal à educación
e à saúde, proporcionado polo Estado. Este modelo permitiu Cuba acadar
umha alfabetizaçom universal, erradicar certas enfermedades, acesso
geral a água potável e à salubridade pública de base, umha das tasas

CUBA, A EVIDÊNCIA DA DIGNIDADE
Diego Santório

Mobilización contra a farsa mediática contra Cuba do pasado 18 de abril.



19

de mortandade infantil mais baixas da regiom e umha das mais longas
esperanças de vida.”

Segundo WWF/Adena, Cuba é o único país sustentável do mundo, ao
combinar um alto índice de desenvolvimento humano (IDH) com umha
pegada ecológica assumível.

Quantas vidas tem salvado e melhorado Cuba, nom só no seu próprio
país, senom com missons solidárias noutros países, quantas vidas que
nom acabárom nas fosas comuns ou no Océano Pacífico? Resposta di-
fícil para os “defensores dos dereitos humanos” do capital.

Mas a manipulaçom mediática, o reino da hipocrisia e a magnitude da
excepcionalidade cubana, muitas vezes repetida, pode ser calibrada com
um só exemplo: a última das “manifestaçons” do colectivo “Damas de
Branco” contou com 10 pessoas, mas recebeu repercussom mediática
mundial. Qualquer protesta vicinhal na Galiza resultará mais numerosa,
mas ninguém aguarda vê-la na capa da CNN.Ainda mais, para sublinhar
a suposta falha de liberdades formais em Cuba e a “malignidade do ré-
gime”, os meios do Estado espanhol salientavam que desde março “les
exigen un permiso semanal para poder manifestarse” (El País,
19/04/2010). Só umha cidadania absolutamente desinformada e des-
mobilizada pode ser manipulada ignorando que no Estado espanhol é
preciso um permiso para umha manifestaçom, e que mesmo muitas re-
sultam proibidas. Resulta ademais óbvio sublinhar que as mais graves
violaçons dos direitos humanos que acontecem no mundo nom recebem
a lupa abrasadora que recebe Cuba, que os assassinatos de sindicalistas
e indígenas (Colómbia), de jornalistas tras golpes de Estado (Honduras),
que o genocídio planificado (Israel)… em nada minarám os sorrisos de
encontros bilaterais e acordos preferentes de associaçom ou comércio,
no entanto Cuba sofre a “Posiçom Comum” da UE e o bloqueio dos EUA.

Cuba é ademais um exemplo de soberania para aqueles que defende-
mos a soberania dos povos. Soberania nom só entendida como a pos-
sibilidade do seu povo de tomar decisons respeito aos seus assuntos
sem ingerências externas, num continente onde as intervençons esta-
dounidenses fôrom constantes: invasons (Guatemala, 1956), derroca-
mentos e ditadura (Chile, 1973), financiamento da contra (Nicaragua
nos 80), etc. Falamos também da soberania do seu povo em decidirem
o seu sistema político e as suas políticas económicas: soberania do povo
e nom das empresas. Por pôr um exemplo actual dum Estado “forte”, do

1º mundo, o espanhol: os mercados tusírom, o tipo de interesse da dí-
vida-país aumentou e os ministros do PSOE tivérom que viajar correndo
por Europa a assegurar aos seus jefes, o mercado soberano, que os
seus súbditos fariam o necessário no ajuste, “custar o que custar”, em
palavras de Zapatero: já sabemos a quem querem fazer pagar a crise.
Essa é a soberania que nos querem deixar baixo o capital: decidir quem
vai correr ao chamado dos jefes.

Mas parece que nada pode fender na consciência de muitos, já que a
“democracia” bem pode bombardear países e provocar milhons de re-
fugiados, e na “ditadura” participar o 95% das pessoas nos processos
eleitorais, que a representaçom vale mais que a realidade, e a imagem
da farsa opaca a verdade. Quiçá os vencidos na esquerda polo fetiche
ocidental precisam confites de cores a cair sobre pavilhons ateigados e
gastos dum candidato (de dous indistinguíveis) de 600 milhons de euros
que poucos (sobre tudo transnacionais) podem pagar, para Cuba receber
o certificado de boa conduta. Mas os que de verdade mandam bem
sabem que esse nom é o problema, mas ajustar-se aos seus ditados.

Vemos os quadros conceituais da direita furando neles: resulta neces-
sário entom recordar que os dereitos só existem se se exercem, e se
todos podem exercê-los. Se nom, nom som direitos, som privilégios
dos que os podam pagar, e a sua enunciaçom placebo. A linha que se-
para essa conceiçom dos dereitos é a mesma que ao falarmos da pa-
lavra “liberdade”, prostituiçom da que muito sabemos na Galiza nestes
momentos.

Resumindo, aqueles que mais berram que Cuba é um inferno som os
que mais trabalham para que o seja realmente, mas que seja o seu in-
ferno. Aqueles que nos acusam de ver um paraíso fora da terra, som
justo aqueles que, só para Cuba, elevam o listom da exigência até o ceu,
até ser sempre inalcanzável. Aqueles que vemos em Cuba umha obra
humana, com os seus grandíssimos acertos e com as suas insuficiências
e cámbios precisos; somos os inflexíveis, caducos, desfiladores marciais.
Mas nada mais intransigente que a sua condena inmutável a umha Re-
voluçom que só comete um pecado imperdoável: enfrentar o imperia-
lismo e construir o socialismo. Nós estamos com Cuba, sem
envergonhar-nos nem pedir perdom aos vozeiros da morte, da fame e
das bombas. Nós estamos com a vida e com a dignidade: nós estamos
com a Revoluçom.
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ABELARDO RENDO SENUNPESO PRODUCCIÓNS

Tiñades como modelo algunha asociación semellante que xa es-
tivera funcionando?

Non, coido que non hai nin en Galiza nin a nivel estatal ningunha asocia-
ción semellante. De feito, cando se comezaron a coñecer as nosas acti-
vidades chegáronnos parabéns de xente de Euskal Herria, de Catalunya..
de todos lados, sorprendidos, non só cos cursos que ofertabamos, senón
tamén cos prezos. O éxito foi tal que conseguimos que viñera xente de
todo o país e do estado, produtores, profesionais e afeccionados, aquí a
Vedra. Entendemos que é compatíbel ofertar actividades culturais a nivel
formativo, innovadoras e de primeira orde desde o rural e con poucos
cartos, porque sempre pensamos que todo se coce na cidade, pero a ci-
dade moitas veces está máis morta, porque aquí hai moita máis ansia de
facer cousas, de explorar novos camiños e xente moi activa.

Esa concepción de que ter maior oferta cultural nas cidades está
relacionada tamén co feito de haber máis subvencións, medios e
locais para desenvolver as actividades.Como se suple iso no rural?

Nós funcionamos coas cotas dos socios e para moitas actividades soli-
citamos colaboracións puntuais de diferentes organismos públicos. Hai
un grande debate aberto dentro do mundo do asociacionismo a respecto
de se se debe ou non acceder ás subvencións. Eu son da opinión de
que se existen subvencións hai que solicitalas, porque eses cartos pro-
ceden dos nosos impostos e esta é unha forma de reverter cartos que
son de todas e todos nós á sociedade. Non che fan ningún favor por dar-
che unha subvención ou colaborar contigo nunha actividade, ao contra-
rio, o favor facémolo as asociacións que ofertamos actividades que
doutra maneira a administración non sería capaz de cubrir e que de fa-
celas serían infinitamente máis caras. En todo caso nós preferimos a
fórmula do convenio de colaboración.

En que consisten as actividades que desenvolvedes?

Facemos un curso de formación audiovisual. Desta volta organizamos a
III Edición do LAV 010 (Laboratorio Audiovisual de Vedra), que é unha

mostra de formación e de audiovisual. É a actividade estrela da asocia-
ción. Desenvólvese en fins de semana coa idea de ofertar cursos de for-
mación audiovisual tanto para afeccionados como para profesionais. A
nosa premisa é que para acceder a estes cursos os cartos non sexan un
problema. Temos desde os cursos máis baratos, que son de fin de se-
mana completo a 40 euros aos máis caros, a 70 euros. Hai cursos desde
interpretación, maquillaxe, son, dirección de fotografía, guión, documen-
tal, iniciación ás curtametraxes, operador de cámara... En total 16 de
cursos aos que se matricularon 213 alumnos. Este ano, por vez primeira
incluímos ademais un curso de iniciación ás curtametraxes para alumnos
da ESO. Os alumnos chegaron de todas as partes de Galiza, de Vigo, de
Lugo, de Monforte, de Viveiro, de Ourense, da Gudiña, de Ferrol...

Ademais desta actividade, que outras desenvolvedes?

Estas xornadas realízanse en febreiro e a nosa pretensión é que ao longo
do ano se poida facer algún curso puntual, cando teñamos oportunidade
de contar cun profesor de referencia e queremos botar a andar un vídeo
club onde convidar a realizadores, directores ou guionistas, para que
veñan a Vedra e que nos conten algunha produción na que participaran
e poder facer unha mesa redonda. Do que se trata é de promocionar o

Momento da 3ª Edición do Laboratorio Audiovisual de Vedra.
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audiovisual galego ou tamén outro audiovisual de outras partes do
mundo, que sexa interesante e minoritario. Para o cine comercial xa
están as salas de cine pero hai outro cine que tamén é interesante, que
está totalmente silenciado e que ten un oco aquí en Vedra.

O profesorado é de primeira categoría, como foi o contacto?

O primeiro que temos é que agradecerlle a súa participación, porque
sempre colaboran e nos dan moitas facilidades e puidemos contar con
xente de referencia como Alberto Hortas, que é de Santiago e que ten un
Oscar polo Labirinto do Fauno, na que participou na maquillaxe; Alfonso
Zarauza, profesor de curtas, que é director de A Noite que deixou de
chover; Alfonso Parra que é director de fotografía na ICAM, a Escola de
Cinematografía de Madrid e máis na SCAP de Catalunya ou a actriz María
Bouzas, entre outros.

Demostrades con isto a vitalidade da actividade cultural no rural
de Galiza.

Parece que actuar nun teatro dunha cidade tivera máis prestixio. Pero
mesmo a nivel profesional e sobre todo hoxe en día, hai moita máis ac-
tividade cultural e moito máis interesante, e sobre todo proporcional-
mente, no rural que na cidade. Porén, todas as artes empéñanse en
cinguir a súa actividade á cidade e prefiren ter tres espectadores no
Principal e dicir que actuaron nese teatro que ter igual 50 ou 100 no
rural. Logo quéixanse de que non hai público, que non se promociona...
pero non queren saír dese reduto que para eles é prestixioso e que para
min é un prestixio decadente. En Vedra, por exemplo hai un mes de teatro
que se desenvolve todos os venres, sábados e domingos durante un
mes. Teatro afeccionado pero pagando unha entrada de 2 euros para
todo o mundo. Son sobre 14 actuacións no decurso dun mes no que se
chegan a xuntar sobre 2.000 espectadores. Iso proporcionalmente, para
un concello de 5.000 habitantes é unha barbaridade. Sería como dicir
que nun mes de teatro en Santiago van 25.000 persoas. Pero aínda así,
para moitos é máis importante ir ao Principal ou ao Salón Teatro onde ao
final non pagan nin aos técnicos, que patear o país e ir ao rural onde
paga máis a pena e o pobo responde moito mellor. Ás veces semella
que o rural só vale para gaitas, pandeiretas e baile tradicional pero tamén
podemos facer cousas moi avanzadas e interesantes a calquera nivel,
mesmo tecnolóxico, como estas xornadas de formación, que teñen unha
compoñente de innovación e de tecnoloxía potente.

Senunpeso Producións, nace en Vedra por inciativa
dun grupo de persoas interesadas no eido audiovi-
sual que decidiron botar a andar esta asociación
coa pretensión de fomentar a formación e achegar
as producións galegas de todo tipo ‘ao grande pú-
blico do rural galego’. Abelardo Rendo, o seu Presi-
dente, conta como desenvolven as súas actividades
e como conseguiron colocar a Vedra, unha vila de
5.000 habitantes, como referente neste sector.



VIOLÊNCIA
Slavoz Zizek. Relógio D’Água. Lisboa

Do Gernika a Shyamalan, de Butler
Yeats a Oliver Stone, de Robespierre a
Harrison Ford, o filósofo esloveno volve
empregar un vasto aparato cultural -
sustentada na psicoanálise lacaniana,
pero con numerosos pontos de anco-
raxe no cinema e na literatura contem-
poránea- para investigar nas fisuras do

sistema. Desta volta afonda nas raíces da violencia (tanto
na subxetiva como na sistémica), para afrontar os mecan-
ismos polos que as sociedades a comprenden, amparan ou
negan, máis alá das imaxes mediáticas coas que somos
bombardeados a diario. "Violência" sobresae dentro da
crítica cultural europea recente, a que ten que baterse con
asoballadoras mistificacións e operacións ideolóxicas, mais
tamén a que rexeita os rituais o na sen alcance real, "mas-
cararmos o nada de que se move".

AÍNDA, O CAPITAL. NOVAS PERSPECTIVAS ACERCA
DE MARX E O CAPITAL EN ALEMAÑA
José María Durán Medraño. Laiovento. Santiago.

Unha nota de axencia informativa asegu-
raba recentemente que un dos poucos
produtos cuxa venda aumenta nestes
tempos son as obras de Karl Marx. Un
editor alemán mesmo afirmou que existe
unha relación directa, de modo que se as
obras de Marx volven á lista dos máis

vendidos, "a sociedade está moi mal". Non parece que este
fenómeno se reproduza na Galiza, aínda que é de agradecer
o esforzo de obras coma esta, unha selección de seis textos
que non aspira a unha interpretación unívoca do legado mar-
xiano, senón abrir máis portas para lelo e reflexionalo desde
o noso país, nunha sociedade suficientemente doente de ca-
pitalismo, máis neoliberal que nunca.

RE
CO

M
EN
DA

M
OS

22

BANDA DESEÑADA



Rua do Home Santo, 55
Santiago de Compostela

Telf: 981 58 54 03 / Fax: 981 58 09 84

Vía Sacra, 3 - 15704 Compostela
Telf. 981 57 61 08

www.casadascrechas.com
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Raiña, 19 - Tlf. 981 56 01 37
SANTIAGO de COMPOSTELA

Rúa de San Pedro,16
Teléfonos 981 56 48 80 · 981 57 76 33

15703 Compostela

FABRICACIÓN DE APEIROS AGRÍCOLAS

Carretera da Vide, s/n · Monforte de Lemos
Teléfono 982 400 632

Xan Carlos Sar Oliveira, KUKA
Praza da Constitución, 7 15155 FISTERRA (Galiza)

Teléfono 685 557 708

ENTRE LÍNGUAS (DVD)
João Aveledo, Eduardo Maragoto, Vanesa Vila-Verde

O documental preséntanos un fenómeno sociolingüístico pouco coñecido: catro territorios fronteirizos con Portugal nos que a língua utilizada seméllase
moito ao galego.A cinta, de extrema brevidade, está protagonizada en exclusiva polos falantes, xeralmente de idade avellentada, coa idea de desmontar
a tese oficial sobre a "repoboación" por parte de galegos e defender que todas descenden do mesmo tronco, o portugués. Con todo, o obxetivo fun-
damental do documental é reflexionar en torno aos efectos da superposición do español sobre a nosa lingua. Dada a rotura interxeracional, este
traballo pode ser un dos derradeiros testemuños das variedades lingüísticas destas pequenas vilas antes da súa definitiva desaparición. Xenerosamente,
o DVD inclúe máis material do incluido na montaxe final.




