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o dia 21 xuraba o Rresidente da Xuntá 
_ Galiza obr.-Fernández Albor, -e pola tarde-comunicaba á prensaª . 

do seu-equipo p d,a uxu-
ra" e ,a · composic'it>n das cónsellerias _son unba .élec-

-cionadora. - . _ - - . : - . · - · -- · . -_ - __ · . · 
- ·aué significa _xa que logo a utilización do tetnplo d_e Do- -

mihgo de Bonaval . o acto _inaugural_? ·-_ . - _ _ _ 
- _ A lexitimación1, preténdese coa 'ofrenda de froles1 

aos tillos ilustres capela de -Booaval; -eritr:e eles haí-
. , n_os quen non F. Albor e quen n_on to'rmulou pro- -

neng'un de gobernó. Pero ·História de e : 
compre manexalas en favor _dp goberno autonómico. A faltá de le- _ 
xitimadores áctuais po_lítica, os represent__antes. _gober_nos de ·-
Cat9lunya -e de Euskadi, de ' paises do mundo que ou es-
tán a sacudir o domínió exterior, da emigración galega en 

quixo OCUitarse coa 'pr.eSé[!Cia non realizada, do 'ministfO 
ñol Arias Salgado , sustituido J}or SabeH e pofos tres P,ersoeiros 
.da d_e _ A!res. _ o· ·, a ._dec!,_arar 

. _ tjue· para eles estaban cumplidas a es1xenc1as poht1cas precisas para 
- traer a· Gal iza as 9astefao, salvo claro :o -qua. teña a ' 

dispoñer a herdeira Dña. Taresia irmá_ sobrevivente. -: E demas_iado 
burda ;a afirmación de que os obxeetivos dé Castelao·vense cumpli-
dos na constitución da ·xunta; non paga a pena deters.e --

_g4e a é ; puramente caso ou -é--
sustancialmente oposta. Se os -mc;ntos talasen xura· en Sto. 
mingo de Bonayal·teria acabado en combate. - - __ __ ·'-

- . ·e ª' p.retendida sac'ral e "-xubi'lár.'""duh goberno ... 
só-.é senÓn 

- ·péntica. Por favor, Sres. conselle1ro·s, se queren o xub1leo, _ 
. deán libertade aos presos, distribuan os capita.is acumulados, -esi- _ 
xan de que_n sexa unhá_amnistia para _os galegós golpeados polo po-
der ,e pola · dureza pa exiséncia. Ritos de sirven e a 
ninguéA enganari. - _ _ · _ · · - - . 

E .co espácio 
discursos nada de_· referéncia ás políticas -dos con- '"""' 

selleiros, -a repetición monocorde de intentar _servir a Gal iza. -
se Gal iza fora un ·país astral ·sen clases sociais en pugna·, sen intere- -
ses encontrados de sen preséncía da absorCión do _' 
exterior, das transnacionais.L dos _ monopólios, dos clans 
etc. se pode servir a dous señores", lembren, Sres. da Xunta. · 
E aí ternos ·no da Xunta a uns representantes d"os que 
non sabemos ren da perténcia ·a pero si ·-sabe" 
rrios da . sua perténcia ao fr.anquismo, da sua permanéncia nos pos-
tos administrativos, do poder antes 'do -1971. Jodos"moi 
unidos pola_ rede de mútu9s da sua clase infermediária do -
poder poi ítico· e ' . · · · _ -· · _ -

-_ compre clicilo denunciáfo. Quero"'fümBrarlle ao leitor . a 
- CQnstatación de H. 'Raña ao lamentar a descomposjción da 11 
· en .191'4 : - · -i • ' - · • 

1 - - -

_, ua respoh,sabili9a.de fe .e dos o,atrasHderés 11 In-
, temacional rion consistiu en c_ruzarse: de ·brazos ao cnegar a 
Primeira Gqerra Mundial; -senón en -non intentaren 
durtinte os anos da -paz adoutrinar as -masas socialdemocráti-
-cas sobqr dos plans cla-rainente imperialisfas da b1:1rg1,1esia ale-·_ 

- mana e do militarismo prusiano u. · 

Nós .tratamos de desde _hóxe a.os _para 'que 
Óbse.rven O- da· 6urguesia Xunta, . 
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dispostás a 5uplí.la ao pré- · 
cio que tora?- E. triste, vergoñento, 
e - sobar de todo, arbitrário. Esta 

da casa posibelmente só ' 
Sr. Dir.ec;tor: ·apréndese -a· lecció,n : se seu home 
Despois do l_i Congreso da U.PG, , , aparecese poi a porta cunha carta de . 

--,, por firi vese un de -espe: _ - despido igualmente ar:bitrária ·e· de_-
' R-effromé ao replantexamen- grac;jante. . . . 
-to "'Ue partido está a facer _s_ -

"'1 Pero" tampouc_o remata aí a res-do futuro po Frente (AN-PG). 
-p0nsabilidade.' SorÍ G.oberno é as 

- · Somos moitos quen desde a !lO_sa diversas_ forzas soc'iais os principais 
indepen.déncia _ _- -política- partidária implicados. A partir da promulga-

_-, ollamos expectantes un -vieirp que· ción do· Estatuto· dos ' traballador.es .. 
nos permita ·absplutamente - , ·asumiron Q de artellar 
a todos desde unha perspectiva na- --no espácro dun a"río ú!lha reglamen-

- ciónalista é pó-pular de c;;ira a mover .' tación do traballo das empregadas 
argo a este país, bastante anquilosa-_ - · do fogar. Houbo vários intentos, 
do poli.ticamente ' por certo. Os pa·r- - unba vez rebasados to1dos os praz-os 

- tidos nacionalistas áctuais ·t¡:irrién -e. por escrito, de 
son peza clave para elo. Pero _tal co-_ facer · público un Decreto-Lei, pero 
mo. está'n as ·cousas, Oll aquí hai Un aínda a esperar, e men· 

no ·que quepamos to<;los ou é tras, o_ sector ·laboral, o meirande do 
mellor -dei(<:alo como está_ e como Estado Español, vese rexido pola 

_ eu feño confianza; ao ' meno.s querc;> máis crua e arbi_traria leí da oferta e 
tela, polo rioso ·de que da demand_a. 
as causas van _cambiar, pois · ben, 
_empecemos· desde xa a coller 
'e -sen ánimo de interrumpir o proce-
s.Ó" que se está á a celebra-
' ción do Plenárfo- da'- AN-PG, senón 
máis beh por todo q contrário, co 

de que_· teñaa máis ·elemen-
tos de e dados sabor do que 

_: pensa dQ Fre.ñte, atrévome 
a . invitar ·ª todos e todas os nacio- . 
nalistas galegas para que xa -indivi-
dualmente, _comq grup_o, colectivo 

partido ·político expoñan- a sua 
opinión .sabor do -Frente mira11__do 

"aó futuro e uésqaecendo erros _ pa-
' sados e ·ol'vidand9 -prexuícios", co-

mo moi ben dixo ,Francisco .Car-
bátlo,_ ·e _ñó eta miña osqdia 

. pediria . a este periódico_ ·__,.e penso-- -
- que nií!guén meHor que el-

. _ ra como cauce de expresión das po-
síbeis intervencións que daq·ui en 
adiante poidimfn darse sabor deste : 
tema, - traniendental paro o fu-
turo da nosa Pátria._ . · 

nacionalistas. 

Santiago 

-DESPIDO - _ . 
bUNHA EMPREGADA -
00 FOGAR 
E V ACIO lEGAL 

_ 1 Hai uns "diás unlíá traballadora 
do doméstico recebeu a co: 
munica<;ión do seu despido co-_awa-

-va,nte que supón o non existir unhas 
razóns sérias afectar a unha _xo-
veri de 1'7 anos .que ti-
ña · accedid'o ao .primeiro emprego 
nese sector -.mar.xinar 
como se p_ode por razóns 
econótnica's ·e ' a . caréncia , do,utros 

- postp.s de traballo mef.lqr remunera-
dos· e m·áis dignos: -

Seríá pechar os ollas á realidade 
e énganarse, o porse a mirar: con lu-
pa os posíbeis erros da-. trab;;illadora, 
fadlmente - correx1beis, -tendo 
conta ' a inexperiéncia e ao mesmo· 
:l:empo o espírito de superación d_a 

Queremos denunciar publicamen-
te a un e a unhas forzas 
sociais que non descoidan en nen-
gun .mpmento por ªº ' dia as suas 
sustanciosas percepcións económi-
·cas, pero, en cámbio, non cumplen 

--co prometido. e fan posíbel que ci-
dadáns, como a dona da casa a que 
nos vimos referindo, cometan in-
xus-tícias insultantes, e o sector de 
traballadoras do servicio doméstico 
permaneza na mási solemne inde-
fensión: 

Por outra banda, queremos facer 
tarnén un chamamento a todas as 

sociais para -que dunha vez 
sempre tomen conciencia da si-

tuación das traballadoras do.fogar 
- ao Goberno Español para 

que este resolva canto antes a .nosa 
situación. 

Un grupo de do fogar. 

DE POLONIA 
E O SOCIALISMO 

Séñor Vázquez Freire, despois de 
ler a . sua análise sobre Polónia e os 

·países do Leste, dígolle que é ama-
nerra de entender o· que está pasan-
do .en · Polónia, segundo o seu 'pa-
recer. 

Señor -f reire, o que escrebe vos-
tede é ·o que escreben -os periódicos 

· reaccionários, e polo que · 
observo vostede tamén é de Solida-
ridade, polo tanto vostede tamén 
un emboscado e un asalariado éomo 
os Pilsudiskianos revanchistas, 
drados nun chamado"sindicato que 

inxénuos obreiros de boa fe 
e que os empurrou -.a pedir direitos 
que non ten nengun país, pero ape-
sar_ das ofertas fe itas polo goberno 
nunca quixeron nengun arranxo 

·deliCada situación na que 
se topaba · o país e só trataban de 
imppñer o que lles ordenaba o amo 

, . . - . - ., \ 
sen ma1s, porque o que paga e o que . 

' dá _a · orden, e es;;¡ era destru"ir o réx i- -
me inda ' .que fbra- -todo; 
'como os dirixentes tiñan a paga se- . 

.ínter_ es-ckfa. - - · - d 1 - · , d -
gura, pois· ·moitos · e es a1_n a non 

Moita - máis co- se presentaron a cobrar, o que de. 
rrespónde'ue_· á_ d<;>na da ·casa contra- - mostra qu_e ·non líes fai falta o que 
tante ··que· 5e cQrnprO-meteu libre- - cobraban en;1Polónia. ---
mente a· .pasar"· 9.090 por 3 -·- r ;: : _ , 
-horas de -traballo di'árfo, .F.reire, vóstedé di1 que é. 
ademáis das .· marxista, ,foÓmo é que senda 

ten a lPensouno ·- - xista _está a:poiando - un . sindicato · 
m"elior? llnfluiron suas_-amigas - que tiña na -sua cabeceira o retrato 

:0 u longa_ringleira tra- dQ papa e o presidia a virxen? a . 

rriin . me parece unha multinacional 
e -que vos-i:ede é un accionista. 

di vostede que na URSS 
-·hal moita -burócráciá, e a min me 

L parece que vos.tede é un gran -buró: 
crata, pois para non dicer nada 

-. che u unha cara de A NQSA TE'-
8RA sen dicer nada concreto. 

Taméri di vostede que algun dia 
A NOSA TERRA non lle deixou es-
creber · o · cjue es¡;_:rebeu 

· creo que o que _escrebe vostede 0 
p_ode escreber en calquera periódico 
e aínda que a min non me importa 
que escreba, o 'que di en A NOSA 
TERRA xa o teño fido noutros con 
algunhas variacións, o que me dá a 

de que vostede o copiou: 

· Señor Freire, di vostede que hai· 
unha má colleita en Rúsia -porque 
hai· moita burocrácia e non se tra-
balla; eu penso 'que vostede fala por 
boca de ganso, porque unha má co-
lleita pódese ter aínda traball ando 
moito. O campo depende moito do 
clima e en iso podo falar eu ' con 
máis propriedade que vostede , pois 
eu fun criado no catnpo e sigo no 
campo, e vostede me dá a impresión 
que só coñece o campo de pasara ao 
lado del. Por outra parte, un pa(s 
como a Rúsia que dispón de seis mi-
llóns de no campo, me ex-
traña que teña falta de man de · 
obra. 

Señor Vázquez Freire, vostede 
fai como os de Fuerza Nueva, que 
encheron de propaganda a cidade, 
dicindo simplementer os tanques so· 
.cialistas- esmagan ao povo polaco; 

_ en cámbio eles queren aplastarnos 
cos tanques do xeneral Milans del 

· Bo.sch e levan matado máis xente 
neste país que os que marren en Po-
lónia. 

Tamén fai vostede moita apolo· 
xia da economia de merca_flo , como 
se o mundo capitalista non estivera 
a ponto de sofrir un colapso con 
tan flamante economía. Parece que 
vostede non está enteradp que no . 
mundo capitalista crece o paro a . 
milleiros desde hai uns poucos de 
anos e pese a todas as medidas eco-
nómicas sacadas dos bolsillos capi· 
talistas, todas son un fr¡:icaso e cada 
dia hai 'máis parados. 

Seño.r Freire, n.o seu artículo non_ 
hai nen unha sóia palabra do que 
pasa en Lati'no -américa como se ali 
non pasara nada e están matando a 
xente a centos, pero o que paga a 
burocrácia que se vende ao mellor 
postor fai o que lle mandan. Grá· 
cias polos retratos que trae éncabe· 
zandQ o artigo, polo menos n<;>n te· 
ñen a cara de fame con que os des· 
crebe. 

Seflor ' Director, perone poio meu 
mao _galega, que aírida que eu non 
vivo ·disto me gostaria sabelo ben e 
perdone polo trabal_lo que lle dou. , 

Ferreira 
. VIGO 
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· · Unha 13ropast"a para un debate · 
O Cc>ngre.só ,da .UPG que veo. ,de .rematar o ·dia 1 O ·do.cierra·= 

deiro mes · _adt¡:Uir;ia uriha .e-speG: ial impmtáQcia ºh'on ·só por · . 
lebrarse despoi s de dous anos preñacl·os dunha· in> · 

.. tensa que, sen reportaria .fructíferas expe'riérícias, se-
. nón tamén porque nese intre culmina. eleicións' áo Par-

lamento Autonómicq formalmente o proceso de 
·. tauración do sistema democrático. no noso Pals, te.nd0 diverxi-

do in<Ja ben a situación de cando este proceso se ini-
ciba, reorganizándose as clases dominantes a ':todos os' niveis, 

na escea polltica ho-
xe ignorados, (desde a óptica da UPG) nun clima de .. crecente 
tensión e de propaganda 

· mal que nos pese, fettoS'reais. ·' · 
Neste :con;texto, o esmagante péso dá derei.ta tjue'dGu de ma- · • 

nifeste despois da' derradeira confrontac.ión e'leitoral, terrríó-
metí-o que .medi'Ü qutrorci ·un imp.ort.ante a'vance. do nacionalis-
mo ·e CUX-OS datos mostran O estancai;nento·do mesmo, ·fe-
ble .n6 se1.J.conxunto, inda .que a .. . ' ' . ' . ' . ' . 

· :Neste contexto·, o .recorte 1 íbertaaes democráticas, a. pro-
greshi;a ' paré.lt\zadpn social, o . inteato i.llar 
né!Ci@.na,listas e prpgreSis:tás están por' unhá·'correla-
ción.de forzas hostil é uriha falla, .no caso que nos ocupa, de sa-
ber" como ·combater esa polltica;' cómo éstablecer unha ponte 
entre a realidad·e presente e os deseos irrenun€iábeis e indecli-
nábeis para que a Nasa Pátria poida ter futuro. ' , · 
.. Quen mantivemos unha postura 'discrepante ·coas teses ofi-. · 
ciais da U.P.G. éramos e. somos tamén conscientes de que 9 es-
tahcamen:to actual non só obedece· a causas' ·externas senón ta-
mén internas, q.ue descansan en. poi íticas é 
zativas que, senda válidas no,utros contextos-ou noufras épocas 
teñen demostrado a ·sua ineficácia e inádecuación 
.tes anos . . 

. Sen pretender "inve,ntar" nada, o está · 
desHi::iado a. profundjzar na via pol(tica, úniea vál,ida. neste i;:on-

e matizándoa para non ter, quizais, qué in--
ventar a, e o País ou, .- cair en ,contradici.óns erítr.e .o . 
que se postu.lá e o qae se fai, sen aclarar realmente por ónde e · . 
ónde se quere ir. · 

1. -- O carácter colonial de Galiza . . 
' ' 

Gal iza é unha nación integrada nun ·Estado plurinacional, o · 
Estado E-siiañol , sometida a unha op;esión d; carácter cofonial 
por parte das clases dominantes do ·Estado. A ·no·sa 
cia ·c ( nguese efectivamente a u nha· explotación .económica ' asi· 
como á opresión cultura l e á caréncia 'de Soberanía Política, os '· 
demais aspectos -tip.icamente coloniais están ausentes nq noso 
caso. lsto, xunto co contexto en que nos situamos, histórica, 
cultural e xeópoli·ticamente, c9a formación so'oia! galega; coa 
evolución concreta do noso povo, alónxanos de: calquera mo-
delo col'onial clásico ou J erceiromundista e, x¡:¡. que lego, dos 
seus esquem9s de organización .e de acción política populáres 
para a liberación nacional. · ' 

•• ... 

inequívocamente españolista e, xa que log9, 
negador dos instrumentos políticos e económicos para dar so-
lución aos prqblemas de Ga.liza. 

O proceso crea unha nova situación cun marco po-
2.- da democrácia neste lítico de actuación que nós. debemos e irnos utilizar, marco iné-
A dernocrácia é 0 resultado h'istórico da loita popular duran- vitabelmente eivado . (libertades civ(s limitadas, modelo eco-

te séculas; é un ha· conquista p.ol(tica e social irrenunciábel. . E nómic_o Po.l(ticq e imperialista), · pero que, quéirase ou 
certo que a democrácia como sistema polífico ·acompaña · na - non, é o único para actuar eficazmente, no proceso de 
swa . instauración ao· ascenso da b'tlrguesia e.orno da se dominan- - · · transformación da sociedad e e na conquista do autogo-
te, conlevando que esta ; na defensa dos seus intereses .de . berno: b noso combáte e .áctuación política e social debe pois· 
tente adaptar o sistema democr.ático ás. necesidades, che- darse f:?olítico, que isa signifique que esteamos 
gando mesmo a suprirnilo .pola forza candó lle compre. Portan- dacordo cori moitós aspectos da sua for_ml}lación legal· 
tó, na democrácia bwrguesa, as civís aparecen,. para A construcción do Sb.éialismo e a conquista da Soberania Na-
as clases populares, limitadas, rnediatizadsis,-ae·s\tirtwKlas. Eta- cional .en Gáliza, sÓ pode"s·eF_realizábél e cr(bel no contexto da 
refa, pois, . da clase obrei,ra, das clases populares, da pnlítica correlación de. forzas internas, no Estado e a ·nivel internacio-

defender libertades, ampliar a democrácia, exten- na.I, estando o "noso proceso ligado acl"'proceso ·revo'lucionário 
· dela a todq:o á en . tbdo"ci. e- senso so poslbel polo través da ·loita políti-

través da loita ·cie clases e o co'ntrol do Estado. 1.sto sLlpómí .de • : e.a e d'ér via política e democrática construir a . 
feitf>, a ·d¿ Estado e a ... · ?º. as .canles que se 
mocrácia social·ista,' democrácia mo.ito máis cgmpleta ·:. -o .. l';¡l:le _non d_ar S1sten:'ª·. . . 
traball¡:¡dores · _«. · _ . ;, " ..... - /'': ."· a n,eces1dade _incuest19nabel-de . o mar-

. ·( . . , . · · · ... co autonom1.co non ·para desvirtualo nen desestab1llzalo, (a po-
. · ' · · estrephosó .fracaso do Estatuto e/ou"éi sua invia-

3.- espa:ifol ; b marco - lria unido: a un estanca mento, cando. non a unha in-
nómico. . · · · · , du,dábel ·iQvolt,.tción., dó próceso democrático apenas iniciado 

A transición á democrácia , no ' Estado, e·; xa -que iogo, retardatário para o proceso de avan-
das·clases . dominantes e da loita nací-mal e presión.popular foi - -_ ce de Socialismo-e' éfq. Nacionalismo), ·senón para' utilizalo nu-
hexemonizada palas clases e forzas dominantes· do l;stador-tn- .' nha doble- vi'a: a s1:.1a para dar solución aos 
do como expresióh polít.ica fundamental o Texto Constitucio- . . do Pals, éompeténcias e 
nal do 78 que é o reflexo da correlación de forzas existentes, A as ·cortapisas do Goberno 'Espaflol (LOAPA), e na pe os 
Constitución sintetiza esa correlación e demarca a forma e con- seus, hoxe reducidos, instru-rñentos, para dar as solucións pun- -
tido do novo réxime; ·un "Estado unitário e un sistema cierno- . tuais pos(beis. 

Xa que logo, o noso obxectivo de superar cualitativamente o 
Marco, en coeréncia do devandito, debe encamiñarse a dota r 

·de . co.mpeténéias e dun contido nacional. ga,lego o Marco .Auto-
nómico, reforzando e· apoiando toda pol(tica que fortaleza a 
coAciencia nacional e ere as necesidades sociais do progresivo 
enfrentamento coa política indudabelmente a os ob-. 
xetivos estratéxicos da .Soberanía Nacional como solución aos 
problemas de dependéncia, concretada daquela no PACTO 
CON FEDERAL. 

4.- A hexemonia do nacionalismo. A via poi ítica e demo· 
, crática. 

· A unidade do nacionalismo. 
Dada a actual correlación de forzas a nivel internacional, coa 

existéncia de Bloques pol(tico-militares, faise evidente en Eu-
ropa, que non é pos(bel o cámbio social pola viada vitória d u-
nha poténcia sobor da outra, salvo no hipotético caso de Gu e-
rra, -inevitabelmente nuclear- , que as forzas amantes da Paz e 
progresistas debemos, non só rexeitar, senón combater. 
. Asimesmo, ca_lquer táctica política encamiñada a un enfren-
tame"nto frontal co . aparato do Estado nun "hipotético intre 
optimo", (insurreccionaJismo, vía armada) , neste contexto, 
conducen ao testimonialismo e ao vengardismo hoxe e ao fra-
caso e mesmo ao reforzamento do Imperialismo, pola utiliza-
ción dos seus instrumentos estatais intactos e poderosos . 

A oosa revolución_, pois, só é posíbel por un modelo novo, 
favorecendo a participación na loita dos traballadores, na loita 
popular e nacional , .!...antimperialista-. Pensar nunha revolu-
ción que nos éámbie de campo é cair no utopismo mecan icis-
ta ou no catastrofismo acientffico da caída en picado do "ca-
pitalismo corrupto", de claro carácter antimarxista. 

· Neste senso, non hai posibilidade .de cámbio socia l sen q ue o 
naso proxecto polltico sexa hexemónico no povo a t ravés da 
via -política e democrática. Da( a importáncia das organizacións 
de masas, cívicas, culturais, ... cara a autoorganización do País, 
a sua concienciación e movilización progresivas; da nosa pre-
séncia nas institucións do avance ele itoral, e da unidade do na-
cionalismo, evitando absolutamente o testimon ial ismo políti-
co. 

En vista da situación actual da sociedade galega podemos 
concluir que o nacional(smo é a(nda flebe, - relativamente- e 
atópase moi lomee de ser unha forza hexemónica . Non obstan-
te o seu carácter popular é inexquívoco . 

A contradición nacionalismo-españolismo de esquerda só 
pode superarse polo combate ideolóxico e polít ico q ue mostre 
a necesidad e de que o povo galega se dote de organ izac ións 
próprias, independentes, partindo da riecesária concepción de 
Gafiza como marco de actuación política, institucional e de 
loita de clases, desde posicións progresistas, populares e antim-
perialistas. . 

A polltica de unidade do nacionalismo, tanto no ter reo po-
lítico como no das organizacións de masas c(vicas, cidadáns, 
culturais, feministas, ecoloxistas, etc., baixo os eixos claros da 
AUTOORGANIZACION e a SOBERANIA NACIONAL, faise 
hoxe imperiosa para a viabilidade destes obxectivos, para a sua 
introdución social cada vez máis ampla, para a sua hexemo nia, 
para a viabilidade dunha Galiza Soberana e Soc ia lista. · 

O proxecto de Frente lnte rclasista cun Partido como motor 
dirixente e dinamizador fracasou por múltiples mot.ivos. En 
coeréncia cos plahtexamentos anteditos e superando as divi-
sións históricas do movimento obreiro internacional e.stamos 
por un Partido capaz de reagrupar a todas as forzas nacional is-
tas e progresistas, marxista non dogmático, nacionalista e re-
volucionário, que defenda e lo.ite pola consecución do socia-
lismo, de.mocrátiCo na sua construción e funcionamento e de 
masas; 

Neste se.nso propugnamos e defendimos no Congreso que a 
UPG, asumindo os presupostos· políticos anteditos, se pronu n-

. ciase por iniciar é promover a converxéncia coa AN-PG e o 
PSG (fara a nun Partido das características q ue 
enunciamos, iniciase asímesmo ·contactos c.on Esquerda Galega 
Cpra' converxer na a'ctuación polúica, social e institucional 

a 'reláción con óutras for:Zas pollticas de esqu,erda 
cara' a actuacióñ diar.ite de cuestións con.cretas. 

. ·!l. 

. :xe·sus Arrizado Marisa Canto Reboredo; Sabela Carreira Ro-
Baam9nde García; ,Manuel Castiñeira Xosé 

Manuel O(az ,García;· 1Garme- Díaz Simón; Lola Ferr;iández García;, Xe-
sus Ferríández Vidal; Xosé R'amiro G-aioso Neirá; Manuel Garda Mel; 
Pedro Luaces Gonzale·s-Rosón; Lois Matías Froilán Pallin Se-
co; Ovídio P'érez Yáñez; Lois Rodrígu·ez Arias; Xosé Hamos Rodrf.gúez; 

· Celsa Varela García; Qolores Vare la Salgueiro; Afila Varela; C. Fernán-
dez. · · · 
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NACIONALISMO, AQUI .E 
CLAUDIO 1 DO 

A ferroviária, "Cuidado, um trem poqe ocultar -
.outro", é transformada, ironicamente, por F. Miterrand no seu 
. último livro, referindo-se ao · PSF, .em: "Cuidado, um 

ocultar outro". · : .- -__ . _ · · 
Tal expresóm pode-se aplic-ar,-cb mesmo' acérto, a alguns dos· 

intentos de polémica emergentés ño .ho$ctpaís. · - -. _ 
üuestons como a constrw;:om que oferece in-

mensas lagoas. teóri'cas, nom é' rienf1umha das 
da esquerda,' como a obra· du-m .,,sÓ_ pafti_do, sequer', ... 

du.mha soa clase. o implica --
tergiversa9óm. ,. ..- · ·.,: . , - , · 

o termo independenc!a, cando 
"todos os a sobe:rahia ·· 
e contempla-se a -autodetermina<;:óm como üm tjireito ... 
nente das qüe articuler;l."a ,sol-idaridade 

üs-poyqs_; ñ9ni- cieixél _:, ,' . .. . 
Califiéa'r .d·e' obsesiva a cóntroversia ñadóna-i-fomó' V.ersus es-

que nom é senom a rea9óm defensiva do_ naciona-
lismo galega frente . ao nacionalismo imperialista espanhol, es-
quec'eñdo que as forzas objecto de tal acusa96m ern . ' 
-inumeraveis' '6-'cas'ións, conjuntamente com partidos 
como MC e, LCR, injusto' e tendenci'oso.· · "é 

Atendo-se aos 'documentos 'oficia is aprobados nos· respecti- · 
vos congresos, nom cabe a menor dúvida da e*isténcia de bases ' 
objectivas pará a criac;:óm dum frente nacionalista,-q'ue poida, 
inclusive, actuar tácticamente coas forzas progresistas es·panho-
las naquelas reivindica9óns que sejam comur:is. _ . 

Mas, quem tem estabelecido ate agora as distáncias? Os na-
cit1alistas, ou os que reiteradamence buscam a súa margica9'óin, 
mesmo renunciando á defensa das 1 ibertades dem'ocráticas, co-
mo aconteceu o 27 de fevreiro? _ 

Abonda con seguir o comportamento legislativo, municipal 
e sindical da esquerda co-participante na chamada Reforma po-
li'tica para conhecer as súas -hipotecas; asi como a abdica9óm 
progresiva dos seus postulados dalgumhas forzas galegas que 
refugirom todo acordo com outros. naciona listas para poder 
oferecer a imagem de partido de ordem. 

De a( que o Grupo Mixto do Parlamento autónomo nom de-
fina a linha divisoria .entre as duas facianas da Historia de Gali-
za, nem sequer da de Espanha, pois tal como afirmou o repre-
setante :do PC . río. Plenó do 4 de. Janeiro, os ·seus ' integrantes . 

-defendem projectos pollticos contraditorios, can·do nóm anta-
gónicos. 

Os nacionalistas tenhem du'as op9ons: l'oitar pota hegemo- · 
nia das forzas políticas propias ou intentar desde dentro a gale-
quiza9óm dos partidos estatais; ·ainda que esta.iexperiéncia só 
tenha demostrado · ate agora que o tránsfuga acába senda, co- · 
mo todo renegado, o mais fur ibundo inimigo da'qüílo que por ·- -
ter traicionado, necesita elimin·ar como permane'nte -testigo de 

. cargo. 
Esta vía, iniciada polo PSG, ·e imitada posteriormente por 

um sector do PSG, parece ter hoje un novo modelo · na conver-

- - . ""-
• ..... , i • 

genc·ia E-IA-EPK,-que tanto interés désperta ém °Galiza, e·sque-
cetlo es_é, misterioso tra$fundo de rel'a9ons entre o goberno e 
ETA-PM. . . 

A pretendida desfeita eleitoral do PSG en 1977, que nom 
foi tal se comparamos. os resultados oi::Jtidos cos do PC ou cos 
do· BNPG, a um descalavro económico que enxuga-
ria-se co tempo· a. pesar das novas ·confronta-,:on .; eleitorais. 
Nom obstante, líder-es do PSG, a pesar c:B a nemhum lhe 

·pasara polá cabeza ó pacto honroso _co ?SOE, abandonarom a 
nave tras intentar, bota-la a pique, para ocu-
par celerldamente a ponte de mando daquel. · 

Cérto que nas conversas pa; a'-um pacto limitado, ás elei9oes 
de 1977 exig irom a soberania '_(fo . PSG como único socialismo 
legitimo en Galiza, o copo das rÍistas e subseguintes escanos e 
mais a ocupac;:om do espazo eleitoral. O que nom se alcanza ver 
é que ganava o PSOE neste singular intercámbio desigual. 

E a pesar de que j(J nom eram políticamente, o que se pensa-
va, incorporariam, co tempo, nas listas a_o Pcarlamento autóno-
mo· ao sea Grande Oriente. 

A denomiac;:óm _"pesego''., entend-i_da -tradicionalmente como 
«mifüante do PSG", parece ter hoje umha nova acep9óm: 
meml'.fro-dumha sociedade poli'ticá de garant ía rec(proc·a entre 
persoas, militem 9u nom PSG, EG ou PSOE. ' 

De nom· ser porque sabemos que política"mente ja nom som 
o que di'Z!'a, creriamos estar frente. a outra realidade galega co-
mó a que solidariamente_ une a persoas, ocupem ou nom esca-
nos do PSOE, e .AP, ou a Delega9om geral do goberno em 
Galiza. 
. .o equivocad? seica foi no_n. "esperar contra toda esperanza" 

senom loitar co'ntra toda desesperanza, buscando um entendi-
mento entre nacionalistas, por moi precário que fora. Prirneiro 
foi UG, boicoteada num principio desde o PSG, como probam 
as listas para o Senado e as muricipais para o concelho,de Vi-
go, e asumida posteri0rmente cando os resultados norm forom 
os pronosticados. E cando, a ini_ciativa do PSG, tratou-se de 
supera·r o enfrentamento suicida entre UG e BNPG coa propos-
ta de cria9óm da MFPG, da que se autoexcluirom PG e POG 
por razons diferentes e conhecidas, frutrándo -se asi a fusiom 
do último 'co PSG, sofriria-se o derradeiro embate mediante 
anúncio pagado ·na prensa, por quem demostrou asi nom ter 
outra conce.i<;:óm de-partido que a de oeana e clube privado. 

O entendimento entre nacionalistas, em boa lógica, devera 
ser mais doadó que cóas forzas espanholas, solJretodo em cir-
cunstáncias que ja ·nom eram as de 1977. Erros,·cometémo-los 
todos, ma·s a inda nom revestirom a trianscendencia das rn nun- -
cías da esquerda estatal nesta etapa de transic;:óm. l: sem umha . 
prev'ia auto-crítica dos erros propios, norn é llcito defender 0 
pasado para condenar o futuro. 

Entre os conflitos do CFPG e o tiro de grácia á alcaldía da 
Corunha, (único feit.:i ' rPievante na trajectória do actual PG), 
entre a abson;;óm polo PSOE e a pretendida sateliza<;:óm polo 
BNPG, desmentida ate agora polos feítos, ainda ex istem nota-
veis <;liferéncias. Como existem neste "mondo cane" da condi-
9óm humana, entre o can de cego e o can de presa, ent re o pa-
lheiro sem dono, e o de pedigree. 

Os alcumes. e sambenitos inquis ito riais, própios do vi triol is-
. mo do pa(s, nom contam a hora de resistir frente aos verdadei-
ros inimigos, para quem pasaron de "tontos útiles do PCE" a 
fament_os conversos, pseudo-nacionalistas, radical -nacio nalistas, 
nacional-católicos, social-demócratas, popul istas, satélites ou 
cans. Porque a unidade popu lar consuma-se na praxe e na base, 
polos cocinheir9s da Historia de Bertolt Brecht, e nunca po las 
piruetas d_ialé<;;t icas dos cúmios. Na situac;:óm actual ja no n é 
poslvel jogar ap cl§sico "vulpinari cum vulpis", raposea r cos 
posos. 

E se o cámbio propio, teremos que admiti r 
que tamén se nos outros. Cada quem é livre de esco-
lher o caminho e mesmo de équ ívocar-se . Será-a Histqr ja_qu em 
se encargue de mostrar o acerto das decisóns adoptadas. Nom 
condenemqs nos, un futuro que nom existe, como América 
antes de chegar Colon, porque o seu aplazamento "s ine die" 
depende que se faga no presente, e as tenras pólas da jun· 
quira nacionalista ergueran-se umha e outra vez, tras o paso da 
enxurrada, para organizar o asalto ao céu, ate que por fi m de-
sapareza tamén ese maldito ceu. 

CLAUDIO LOPE Z G ARRIDO é membro da Sec retari a Co lexiada do 
Partido Socialista Galega e parlamentário galega polo Bloqu e-PS G. 

N.D.R. 
O texto vaina normatíva reintegracion lsta. 

Léase i\J por nh e 11 por lh . 

ACRÓNIMOS E -XEOGRAFIA 
.E. G. 

Seria .de agradecer, se non fose .unsarcasmo"pedestre,o 
·interés do señor Pardo ·que no arfículoJitÚlado;· .; 
"Unhas siglas históricas" ("La Voz de Galicia", 20-11982) -
manifesta a sua preocupación pala "razón e imaxe" do 
PSG en relación coa campaña iniciada por este partido en 
de.fensa das suas siglas e identidade. 

Certo 'que hai socialistas sen organización partidária, e 
tamén·no PC, no MC e, por pintoresco que resulte, poida 
que no mesmo PSOE, ·ai'nda ·apesar do xogo que se trai 

UCD,_ brincadei·ra onde xa non se levan nen chusgadas 
nen pases por 'debaixo da mesa, senón que se "consensa" 
con luz e taquígrafos. a poténcia ideo-
lóxica e a prepoténcia propagandística poden galgar mes-
mo por riba do. evidente. . 

_ Ocorre que ' t'ais socialistas, independentes ou ·n'on·, non 
,iniciaron unha campaña > teimosa e asoballaddra, por se 
apropriar das siglas do PSG como fixo o PSOE, coque a 
afirmación '.'Ós socialistas galegas somos "nós", "Cúxa'.·atri-
bución nos o Sr. Pardo Ciorraga, adquire "como. ·case 
todo o mundo sabe o significad r dunha aseveración parti-
dária: o espácio do -socíalismo organizado ocupa-o en Gali-
za o Partido Socialista Galega. E niso coinci-
dirán todos os que, sen pertencer ao PSG, se reclamen so-
cialistas. 

N. 17.6/ DO 12 AO 18 DE FEBREIRO/ 1982 

Mais o curto artículo que estamos a comentar non ten 
e así, á hora de réiv(ndicar o citado slogan pa-

r_a todos os socialistas que víven e traballan en Galiza, en-
sexan ga_leg9s ou da Mongólia Exterior". (Nas 

_citas corrixo ás faltas). · ' 
Certo que tanto o socialismo e o nacionalismo como 

causas e-o _PSG como orga_nización, contan entre os seus 
efectjvos con xente non galega. Ora o que nunca se nos 
ocorreria poñer como exemplo da auséncia. de discrimi-
nación aos habitantes da ·Mongólia Exterior, denominados 
"m<:>ngoles", segundo é público e notório .. Sab(amos do 
exotismo do PSOE, pero ir dar cun tal território por vía 
do exemplo seme:lla tan desmesurado vindo dos modera-
dos de. ofi'cio {e de beneHcio) que xa hai quen se pregunta 

· se existirá algun tipo de vencello cun ignoto SPME (Social . 
Partido -Mongol Exterior), ou se as altas non galegas do 
PSOE receben en canto fracción a denominación de 
"mongoles'', verba de -evidentes posibilidades pexorativas 
a 'pouc0 que se argalle nos sufixos. Na disxuntiva eu incli-
no-me pola segunda tes.e . razonando por comparación: ao 
fin e ao cabo na UCD tamén hái uris "Xóvenes Turcos". 
Seguinélo o fio especulativo, aquí hai matéria cando me-
nos para unha dúcia de artícu'los da série "Galicia autonó-
mica" cando no.h para ·un estudo sobre a poli'tica ... "asiáti-
ca", pero ...:..perdoe-se-me a cita- "eu son un home de ben 
e non debo contar o que nori sei". 

O escrito do Sr. Pardo remata coa afirmación rotunda 
de que non compren tirapuxas entre partidos socialistas 
cando nengun dos dous está no poder, afirmación gratui-
ta, ou xogo malabar, que difícilmente pode agachar o far-
qel do ANE, LOAPA, etc. Pero antes oferece como ámbi-
to de discusión para dirimir estas e outras cuestións, en· 
tre outras institucións {que non cita) o Parlamento Gale-
ga. Ouizais por iso o PSOE negou-se a que houbera Gru-
pos Parlamentários con menos de cinco diputados, co ob-
xectivo de deixar sen voz aós nacionalistas. As "discu · 
sións" con mudos serán sen dúbida brillantes e, sobreto-
do, impunes. Case tanto como a seguridade de escreber en 
papeis que terman do que se lles bota e, pésie á sua feble· 
za·, por máxico milagra, aguantan todo. 

En fin, hai muitas cousas desagradábeis, pero ·unha es-
pecialmente noxenta que é o cinismo. Con raz<?n dicia Ci-
arán qÚe "nada máis odioso que o tonó dos que defenden 
unha causa, aparentemente comprometida, pero trunfante 
de feito, que non poden _conter a sua led(cia ante a 
idea do - seu truofo nen impider-se converter os seus 
mesmos pavores neutras tantas ameazas". 

Bon comezo .para os "aprendices de bruxo" do esta-
rrecente "paradiso" alemán, a referéncia á legalidade dun-
ha decisión xudicial -_sen distinguir entre 0 , ve,ncer .e o con -
vencer e negando, ademais, o direito á pr;ópria identida -
de.-
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Xulgamento do 23-F 

As dos golpistas 
Despois dunha dúcia de -xornadas na vista do xuício do 23-F, 

pouco se deu e xa se ye camiñar n? tempo o seu 
te. Pasada unha pmnerra fase que se podena chamar de "le1tu-
ra" sumarial, fase que aproveitaron os defensores para prolongar 
a vista do xuício e dila tala o maior tempo posíbel Quedan as fa-
ses clave, se é que hai algo clave. As probas e as declaracións dos 
testigos. 

._ .· ... 

.. - . _, 

.. ·1· .SUDO. - -. , ' ' .... . 
. . 
. ' _: . . . . . 

manteñen unha parsimónia 
gra11de. Non se entende como 
non se investigan os "fios que 
moveron os militares· golpistas 
desde .o lado · civil. Parece in-
cr-íbel que só Carrés este a pro-
cesad o como único civil pro-
-g'0lpista .. Aí está "El Alcázar" 

.-.....-.-... - ·-: é o seu fascismo declarado. Pe-
ro párece npn ter impertáncia. 

. Sen - embargo, · hai observa-
dores que ven unha gra1i'invo-
lución através do frustrado 

E outros que van moito 
aló. Cando fala a ·extrema 

Os· golpistas xogan con moi-
tas1 • b'azás. E evidente . que xo-
gan a baza do ,11:1-edo. E feit? 
coñecido a pohtica dos parti-
dos de esq uerda de xogar a 
non irritar ao fascismo, non se-
xa que se poñan agresivos. Asi, 
intentaron un golpe, e que en 
realidade parece ser que eran 
tres: xenerais, coroneis e Guár-
dia Civil, a ver cal chegaba 
meiro. O Goberno demostrou 
ser blando ante toda a trilita 
que repousaba no seo do esta-
do. Asi, por non irritalos, eles 
traballaban tan tranquilos e 
ian conseguindo a información 
que buscaban: paralizar a so-
ciedade especulando co trián-
gulo do paro, terrorismo e au-
tonomías. 

cara un confusionismo de de., 
sastre total porque eles están 
enquistados no franquismo e 
pretenden· que o Esfado siga a 
ser a sua parróq uia. Xogan a 
baza de actuar coa verdade; 
todo o seu mal, parecen dicer, 
é querer a España, evitar o seu 
rachamento, manter a tradi-
ción na fe. Todo o seu pecado, 
parecen dar a entender que es-
tá en querer salvar a España e 
dentro <leste maniqueismo de 
posuidores da verdade frente 
ao resto dos habitantes van di-
latando o xulgamento, tentan-
do tocar o corazón da povoa-
ción con verbas de amor á Pá-
tria. Pouco importa que en-
tre eles se cbntradigan e traten 
de salvarse agora que non de-
ron salvado a España á sua ma-
neira. Pouco importa porque 
tamén poidera ser estratéxia 
de xuícios. 

. dereita non topa · moita resis- . 
As do rriedo empregá- Diário .16, e -... téncia, radicalízase e organíza-

nas té o pon to de conseguir re- tros fe1tos q .. ac- se. Asi, .rñentras . os golpistas . 

Empregando os seus órga-
nos de propaganda manipulan 
o que teria que ser unha críti-
ca ao Goberno ou á Oposición, 

(Ven da páxina anterior) 

Na que sustenta o BNPG e apoia o PSG, Gal iza seri'a unha 
colónia baixo o domi'nio do Estado español e os monopólios. 
O seu proceso de liberación nacional pasaria pala con.strución 
dun mov imento nacional-popular articulado en duas instán-
cias: Un partido denominado comunista-patriótico (quizá fose 
admisíbe l algun mais) que concentraria a conciéncia do movi· 
mento e detentaria a sua dirección, e un "frente interclasista", 
"patriótico", que encadraria ao conxunto das "clases popula-
res" organiza ndo-as e educando-as na comprensión da i'ntima 
relación entre a opresión nacional e a opresión social. O ere· 
cimento orgánico do movimento e a maduración da sua con-
ciéncia poi ítica permitira desencadear, en algun momento, un 
proceso irreversíbel de liberación nacional que se instituciona-
lizaría mediante un pacto constituinte: As Bases Constitucio-
nais. 

O modelo é estreitamente debedor das experiéncias de 
procesos de liberación nacional en contextos terceiro-mundis-
tas e parte do suposto iinpli'cito da inmediata operatividade 
política da opresión nacional, a dependéncia económica e a 
conflitividade social sobre a conciéncia política do pobo. Ta-
mén dá por suposta unha escasa diferenciación social no pobo 
(identificació n da sociedade galega coas "clases populares"). 
As clases populares terian neste esquema unha aguda concién-
cia da sua opresión ou poderian acceder faéilmente a ela me· 
diante a explicación e a movilización. Coerentemente coa es-. 

, de oposición frontal ao Estado dominante rexeita-sé o 
seu marco institucional (Constitución, Estatuto), sen que isto ':! • ; ·. • -, 

ti:ar '!S credenciais a un perio- tua xa con maIS . , dentro do xulgamento d·an . 
e que ¡sexa expulsado : sobre to?o no de imha 1maxé de fortaleza e for-

sa do xulgamento. A sua osa- ,· cfrear os mtentos d_e a . za os fascistas fóra dedícanse 
dia chega a ne.garse a compare- "vista. . ;,:,. ;.a ·"o CÍnturÓn roxo de 
cer na sá de audiéncia como se · : · A defensa utiliza, dentro Madrid"" atacand'o' ás alcaldías 
en ve.z de estar xulga- <leste clima d: co de- rexidas ¿or 'cómunis'tas e 
do.s,_, dentr_o dun re::o.me . ber .salvar a Pa!rza · do.s listas _ ( coñecidas son as agre-
prlSlon, estiveran de Re- . '_ e? sións de Alcalá; etc.). 
sulta, por outra ba.nda, mc?m- r:i01tos casos mmto Esto vena alguns observadores, 
prensíbel se p01de- (propa,ganda pero os de UCD, PSOE e pe-
ra. producir. O Pres1dent:. do _msta) que de defensa c:anto mais forzas, parecen xa máis 
Tribunal sofreu. fortes ao xurado. . .. . preocupadas palas eleicións 
de todos os me1os de comum- Ante todos estes fe1tos,- a que por todos estes temas 
cac1on por .retirar as creden- sociedade, institucións, a pren- · · 
ciais a Pedro J. R:amírez, de sa_, o Goberno e .a oposición, PABLO VIZ 

impeda - contraditoriamente- a presenza nas institucións, con 
proclames o5xectivos de ctenúncia. · 

A estratéxia sustentada -por EG dirixe-se a uhha sociedade 
complexa, social e ideoloxicamente contraditó.-
ria, profundamente condicion·ada pola ideoloxia dominante 
(españolismo, conservadurismo etc.) e a secular· integración no 
Estado. Poderia dicer, pa.ra remarcar as dlferéncias, que men-
tras o BNPG e o PSG a sua estratéxia na liberación na-
cional mediante a denúncia e ruptura dos víncu.los de opresión 
nacional sustentados polo Estado e as suas institucións, EG 
fai-no sobre a conquista da própria sociedade civil a través da 
sua autoorganización en entidades próprias e autónomas, ex-
presión dos diferentes intereses e ideoloxias que atravesan 
unha sociedade diferenciada e plural: partidos políticos nadó- = 
nais (en plural), sidnicatos, asociacións culturais, institucións, 
etc. Nada de frente único onde· só calle unha sociedade pouco 
dif.erenciada óloJ que pode swxir mesmo en calque.r socledade 
(en forma efémera) a teoi' de circunstáncias exce\Jdeñ á,is 'de 
crise política e social. Non é·· casual que o BNPG in>sista nos 
conceptos de colonialismo e liberación e EG se centre nos de 
hexemonía e construción nacional. 

A estratéxia propugnada por EG de consolidación dunha 
forte sociedade civil progresista en Galiza, capaz de reclamar e 

·asumir o futuro do seu próprio país de toda .tutela exterior, 
conduce a traballar por dotar a Galiza de institucións operafr· 
vas que lle ptocuren espácio·s de expresión e autcirecoñedmeh;. 

Isa non significa evidentemente qué EG asúmá .corná·· ade'..' 
cuadas unhas normas e institucións que, debido á correlación 

de forias; oos· foron impostas (o POG votou en branco á Cons-
titución, EG.Jtotou non ao Estatuto). 
'' o noso obxectivo declarado de emancipación social dos tra-
balladores, dunha .sociedade socialista encamiñ'ada á disolución 
das clases, , impon-nos .a apertúra ao .diálo.go ·cos' traballadores 
galegos·militantes en organizacións españolas. . · 

Nen-o naso acatamento ao marco legal constituído nos im· 
pede traballar pala sua superación ,democrática, nen o d iálogo 
coa esquerda española loitar pola .$ua derrota polítieá én Gali· 
za e pola sustituc.ión por partidos e sindicatos,próprios. 

Descritos nesta forma sintética as profundas diverxéncias . 
políticas nas respectivas .. estratéxias, qué espácio queda para a · 
unidade?. 

A confro_ntación poi ític;a de concepcións e estr.atéxjas_ debe . 
continu'ár e coñtiñ uará por riba de imposíbeis unificac1óns ii.t-
mediatas. Nun partido democrático calle un amplo espectro de 
activ.idades .e ,pero nunca a coexisténcia de concep-

·_ ció ns Esta constátacións non .impede a formula-
cion durl' leque·" de campos de colaboración: construción dun 
sindicalismo nacional unificado, 9cció.n cultural, acción institu-
cional cando -far posíbel, debate franco de posicións ... todo o 
que poténcie a conquista da nasa P.rópria sociedade, a supera· 
ción.dese exíguo 13 por cen coque nos enfrentamos ainda. 
- O movimento· nacionalista galega xa non pode red1.1_drsé a 
un· partido, ·tomo. nos vellos tempos do PG;-porque.·habitamqs., 
nuríha sociéttade de clases, diferenciada, por..qu-e-os obxect ivos . 
queJnós ' rilar€am@s son· xa deflnidos,,.porque nen nos irnos con-
formar nunca con ser unha0 simple corrente pol.í'tica - máis 

· tro da . . 

RA D JO GA LICIA ¡ARAD10t 

•J' 

San Pedro de Mézonzo1 3 
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PONTUALIZACIQNS -BEIRAS 
1 "· 

- ,1· ...... 

MIGUEL CANCIO - · abertas _conxuntas:;· e PNDs (Persopal 
non docente, nas que se débatian as cuestións fundamen -

No respeto e consideración·_ qµe me · merece 0 profesor ta is da Universidade e sen perxuício de que 
Beiras e sen nengun ánimo ofensa ou ataque personal, . despo:iS,-. os "colectivos' correspo·ndentes, adoptasen, cada-

. senón todo o contrário, co afán de informar, debatir e con- quén sua posicióris' que coidase máis oportu-
trastar ,cuestións que indubidal;>elmente inciden na n_as. _ ;.-<-". 
.zación e estrutura da no dese:rwolyimento .co- -_-,.Ao, 'unitário,· plural, vario-
tidiano mesma, q'üero respostar .ponto p'or ponto ás_ alu- -· pinto :::e-'.aberto -que · supuxo a Coordinadora Aberta e ao 
sións que o profesor Beirás fai sobor da n:iiña·actuación: novamen'te en algo minoritário e pechado, cos 

-1 ntervin na asamblea de estudiantes como _o· veñó fa- critérlo·s rí.xidos de sempre, ·eu deixei de partiricpar no mes-
cendo desde ·hai 'dous anos., de,spois de ·solicitar: permiso_ á mo. quere dicer que renunciara a loita por un mo-
mesnia:· Debo recordarlle .ao .. Sr. Beiras que .como merr,ibro _ vimer;i:to autoxesti9nário como o que xenerou a Coordina-
da -Coordinadora. Aberta da que, outros e-stu'dan> : ., dbra Aberta. - . , . 
tes era p·artavoz, participei moi. ·activamente._' e de forma· - - -

· , ::-Efectivaménte, eu ·intervin,- como xa fixen pybl'ico . 
recta no movementó- e en todas as de distrito e . nh-a !)Uta, na asamblea de estudiantes, para evitar que se 

.nas da miña Faculc:lade, que; e_n!rg ·outr;as causas, deroA consumará a eleición de ó ·ec-ano sen darlles aos candidatos 
gar a que se ab.rira 0 Burgo, vários comedores,ª c_riación.de :a P.osibil'idade 'dé -debatir e argumentar por eles ..- 1 

becas de comedor e de residéncia, a participación aberta, - - , 
mesmos e_,)lon .de 'forma ter:xiversada e insultante, como se 

sen nengun tipo de limitacións, dos estudantes en , masi\zas fixo de arg'uns e por alguns na asamblea de estudan-
movilizacións de rex eitamentó da alienación universitár'ia ... , -
e á esisténcia do comité de da Facultade de Eco- · te·s, (poño por téstigo do que acabo de dicer e do que suce-

déu ¿ nes:ta asámbfoa>: ao denla Voz 
nómicas, en cuxa inauguración e éonstitución participei, · de Ga_Uc;:i; ·c:j.ue_ en aita_Qsambfea, rei-
ao igual que en numerosas reunións do· mesmo, sempre co -·- , 
pleno acordo dos estudantes. E fixen isto; e penso conti- dixen- e de-mo<;rático era que 

qs e debatiran as nuar facéndoo, non pqr paternalismo 0u algo parecido, ·se- - - · 
nón porque considero que como ,memoro da comunidade · su.as é a·nte os que pod.ian ser 
universitária hai.cuestións que, conxuntamente e sen distir:i- - decan9s, f_ixen · algiJnhas: puntualizacións e - incluin outras 

que [iecesáriase din a cGñecer en dita 
ción, competénnos ª todos os que formamos da mes- " .. E_l:J f-bnn_ aba pa·rte pa·.cáQdJdatura de-Abel· Caballero e 
ma. E dicer, entendo que na Universidade debe haber u.n . . - . - - -
mo'.!ime'nto un.iversitário formado conxuntamente' por estu- fi_xóo constar,- aírida 

'dantes, profasores e persoal docente para ' plantexar, -t:tue p9.idér9 te.lo . e?e non é. en absoluto o - -
debatir e propoÍler solucións que n'o caso de España e Gali- m.eu 9ge;ni.,Ús- nada·q1.,1e ·ociJítar. Eu o úni-
za acaben coa Universidade miserenta, triste, aburrida.e me· co que' fac;ia; veces,::Fra-esixir o derei-. 
diocr.e !lUe estamos a sofr.ir. J:r.i todos os movimentos . to_ ele:mentat a""'candidatura da cal for-
versitários que

1 

lugar ócciden.te é;I partir dos anos ... contrastar cantas 
65i no 68 e que desembocaron nas veces e"'.preci_s,2/ e11 forma, e lugar, as 
univérsitárias dos paí.ses oécidentais 'que termo · arg.úrtientacfüns rnes..rn.!3. Po_ste_rior-
universidades mand arin'ís, '._ - mente o Sr. Be iras cos que o apoiaban deci-

-!'." ' 
.·- ¡ 

AlBERTE PIÑ EJR-0 

... como se erguen bandeiras · 
en tedos os cufütos -
corno persoas férreas 
sinalan_os camiños 
como a nasa semente 

.... · 
- xeneración do luceiro- · 
florea nunha Patria 
que com.eza a albiscarse ... " 
{Abre lle a Porta ó d !'a--:--Dado X. Cabana) 

.- . 

Acolléndome á amabil idade de A NOSA TER RA, eco an-
ceio de contr ibu ir a un debate fondo sobor da créación do 

: Frente Patrióti,co Gale.go', atrévome a e,¿pór .as, liñas, xerais 
gunhas cavi lac ións, que a r.aíz d o 111 Congreso da U.P.G. veño 
matinando. · 

··· . 
Calquera observador medianamente ,atento á nosa 

de, coincidirá conm igo, en que este 1.1 l Congreso do partido 
máis forte e n;iellor organizado do campo naclonalist:a, ven de 
marcar 'o inicio dunha nova etapa ,r:Ja loita na nosa Pá-
tria. 

A história ten demo·strado suficientemente que.calq uera ' Mo-
vimento· de Liberación Nacional, ·se non acacia á capacidade de 
agutinar ao redor ·seu, mediante un.ha propost9- de 
longo alcance, a maioria, ou polo menos os sectores máis diná-
micos · e progresistas das clases populares, é imposíbel que coñ-
siga os seus obxectivos. Esta capacidade de atraer, aglutinar, 
organizar, de sumar enerxi::1 social en base a unha alt_ernativa li-
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_peradora.,· '.que se poida enfrentar con certas posibilioades de 
éxite ao poder dominante, e o Gramsci denomina "Bloque 

- Histórico". 

Histórico que debe ser enriquecido con as al-
"ternativas que os diferentes inovi'mentos progresistas e revolu-
cionarios .ecoloxistaS., feminis.tás, etc.) poidan 

-mesmo tempo este: Blgque ou . debe estar 
·-guiado, nos .seus aspectos fundamenta is, pala práctica revolu-

- cionái"ia do proletariado., e debe conseguir a participación acti-
va ou no seu defecto a simpatía pasiva do sector campesino. 

"""'; J 

Agora ben, lé necesárío hoxe un · Frente Patriótico?; coido 
que dadas as coridicións· obxectivas e subxectivas da nosa rea-

. lidade, é urxénter'riehte necesário, e añadiría máis, im'prescindí-
bel; e non só para poñer freno ao abafánte predomínio da 
ideo-loxia españolista -:-apesai- dos ¡:mprobos esforzos ·realizados 

partidos nacionalistas:_ senón' tamén como alicerce' a . lon-
go prazo para establecer unha hexemonia ldeolóxica naciona-
ljsta no seo da n 'osa sociedade. · 

lQué función debe cumplir este futuro Fre!)te?. Ao meu ver 
só unha, a consecucióf! da hexemon.ia social e ideolóxiGa na 
nosa Pátria. Hexemonia que non débe somente co-
mo capacidade movilizadora ou maibria eleitoral, .senón, o que 
é máis importante, como capacidade de tomar ao seu cargo os 
abondosos problemas en que a nésa sociedade se ve sañuda-
mente atacada -política, .culturál ·economicamente-, Índi-
cando as solucións concretas e propiciando os meios para resol-
.velos segundo os métr..1dos que a situación requira. 

lA 'quén debe acoller este Frente? Desbotando de entrada o 
sector x¡ isto significaria a desvirtua-

r: 

,. 

diron pro·poñer que a asamblea· de presentación e' debate das 
candidaturas se f ixera sen · a intervención dos profesores. o 
Sr. Beiras, despois de que un estudiante dos que o apoiaban 

. espuxera este plantexamento, dixo que el consideraba que 
os profesores non deberian intervir no debate df:I mesma. O 
-Sr. Decano, .que actuaba como moderador, tamén era desta 
opinión, q.ue foi a que prevaleceu e que non chegou a votar-
se. Non acabo de entender por qué sobre unha cuestión de 
tánta importáncia como é a eleición do Decano da Faculda-
de, non ·poderian intercambiarse por parte dos estudantes, 
profesores e PNDs., -de forma suficiente, ampla, respetuosa 
e democrática, os diferentes pontos de vista e opinións; por 
suposto despois os estudiantes, profesores e PNDs. , cada-
quén pola sua conta, de forma libre e soberana , sen nengun 
xeito de manipulaciór:i nen coacción, exercitaria o seu direi-
to ao debate e ao voto. lOuizais alguén temia o que poide-
ran dicer algU.ns profesores?. Penso que se perdeu unha ex-
traordinária oportunidade para que os estudantes e profe-
sores intercambiasen libre, respetuosamente e democrati -
camente as suas opinións, dadas por mesmos, sen nen-
gunha mediación o_u interpretación que poderian dar lugar 
a maos entendidos e terxiversacións. 

- -O Sr. Beiras, na asamblea de estudiantes, gañou por am-
pla ma!oria e deu lugar -a que os estudantes, elexidos por sis-
tema maioritário e non proporcional, acudiran á Xunta de 
Faculdade a votar en bloque a dito candidato. Considero 
que o seu triunfo seria completo se se permitise a celebra-
ció-n do debate coa participación dos profesores e PNDs. 
que, sen dúbida, daría lugar a unha maior contrastación das 
propostas e argumentos. lEn base a qué e con qué cri-
térios se pode xustificar a caréncia de dito debate sempre 
que posteriormente cada colectivo, libre e democrát icamen-
te, sen coaccións e manipulacións, poidera debatir e exer-
cer o direito ao voto? 

Profesor de socioloxia da Universidade de Santiago - ,, 

.. 

•• J 

ción do próprio Frente, ao atopárse nel persoas que coa sua 
práctica auto.nomista, ian desnortear e esterilizar 'a loita de li· 
beración nacional, xa que considero a poi ítica autonómica co· 
mo unha peza máis da engranaxe que perpetua a secular colo· 
nización de Gal iza, quedariannos somente dous sectores ou co-
rrentes pensamento: os federalistas e os arredistas. E é en 
base a estas dúas conceicións políticas onde o Frente debe 
áfondar · as suas raigañas. ·Parecerá en certo_ modo. contraditó· 
rio e utópico que duas alternativas distintas poidan conv iver 
nunha pero se analizamos un polo 
miúdo esta cuestión, penso que non debe ser grave problema, 
xa que nestes intres ·as duas necesítaose e compleméntanse, e 
estarian fondamente unidas no direito irrenunciábel de loitar 
pola autodeterminación de . Galiza, que coido que debe ser o 
primeiro ponto n·os -obxectivos do Frente. 

Oue naide pense que a formación, organización, consolida-
ción e operatividade d.o Frente vai ser fácil, primeiramente ha· 
berá que vencer· anos de. incomprensión mút.ua e de liortas es· 
téreis entre os próprios nacionalistas, haberá que vencer moi to 
persoalismo · aínda imperante, e haberá que vencer moito per· 
persoalismo aínda imperante, e haberá que vencer moito dog· 
matismo. dominante, e tamén .haberá que ter !TIOÍtO dose de 

. nerosidade política, e .realizar un programa e o que é mais im-
portante, desenrolar unha práctica que' posibilite que amp los 
sectores_ e' organ.izacións nac,ionalista's se sintan vencellados e 
partícipes· do e véxan nel a Única ferramenta que pode 
remover a adurmiñada conciénCia nacionalista do noso pavo, 
car.a un proxecto de liberación social e nacional. .' .. · 

Só asi se .p9derá facer realidade a primeira parte do título le-
ninista, e esquecernos da segund .
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. . Coa preséncia de bastante 
máis da metade dos ·cincocen-
tos delegados que nun princí-
pio tiñan que ,º tres . 
celébranse as d1scus1ons sobre 
ó Regulamento do Plenário e "a 
sesión de apertura coa leitura 
do -informe da Dirección Na-
cional, á cargo do- Secretário 
Porta voz, D iéguez Váz-
q uez. -

Cun 'princípio proporcional 
de de .delegados, que 
ian desde os cen de Ourense 
aos 35 das subzona das Rias, 
aos 500 delegados uniuselles 
unha representación da organi-
zación estudiantil ERGA, con 
voz pero sen voto, e tamén re-
presentación de persoas simpa-
tizantes, sen voz nen voto. 
Ambas e d uas esti veron pre-
sentes na apertura, clausura, 
comisións e plenos, mentras 
que os observadores só estive- , 
ron nas sesións de apertura e 
clausura. 

INFORME DA 
DIRECCION NACIONAL 

Pouco antes de dar leitura 
Lois- Diéguez ao informe da 
Dirección Nacional da AN-PG, 
gardouse un minuto de silén-
cio pota morte en accidente do 
militante Xosé D íaz Rif ón, un 
dos representantes da emigra-
ción, que viña precisamente 
para defender a ponéncia alter-
nativa aprobada en Madrid. 

De seguido, o momento de 
ledícia foi cando se anunciou 
que as senténcias que afecta-
ban aos nacionalistas xulgados 
eran de absolución na maioria 
dos cas9s e de penas mínimas 
en catro. A realidade, confor-
me se explica noutra páxina 
deste periódico é algo dif eren-
te a peor. 

O informe, que era ·como 
unha vic:;ta de páxaro a .todo o 
acontecer e traballo da AN-PG 
nos dous últimos anos, e con-
taban cun xeito de enmendas, 
máis ben correccións estilísti-
cas, das que algunhas veces se 
fixo eco a Dirección Nacional.-
Nos ambientes da AN-PÓ espe-
rábase que na redacción defini-
tiva se tiveran presentes estas 
correccións de estilo. -
. A.o remate . da primeirá xor-

nad a, celebrouse a · votaciá"n · 
para a aprobación ou non do 
Informe cun resultado de ab-
soluta ·maioria xa que os votos 

. en contra foron ao redor de 
25-30 .e outro tanto de 
cións, pasando dos 250 os afir-
mativos. 

AS PONENCIAS 
. .. 

. Se be-n :aun princípio habia 
tres ponéncias para discutir, a 

· defección dos· .. militantes de-
Lugo q_ue-Ievaran adiante uqha 

_ DCIOD.L· 
Despois·_ do-V Plenário da AN-PG 

• - J. • 

... 
.f 

...-. . - . . - . 

Desde a sua cria-ción, en 1974-1975; a Asamblea Nacional-Popular· Galega, chegouse a 
no máis importante grupo nacionalista en canto·.a filiación.· Aínda h<:>xe en.dia é a organización que 
máis militantes ten. ' 

· Lernbremos que dela se escindirán grupos (como a APG) que logo deviron en 
(POG, EG) . . Escisións tamén houbo cara á terra de políticamente· falando; e sen móitos os 

tndependentes" q'ue haí na nosa terra. Tanto dela oomo. da ÚPG escmdíronse tamén, 
e só falamos de xente ,organiza_da,-os líderes e moitos militantes de GC. · 
1 A celebracióri, os pasados días ·tres e catro,sdo V Plenário Nacional_da trouxo c-onsigo a 
posibilidade de que moitos destes escindidos é _indéjlendentes volten xuntarse na cria_ción dun 
Frente Patriótico. Galego (por chamarlle algo, xa que aínda non ten nome) cara unha. loita coinúp.. 

delas, fixo que fora impósíbel 
a sua discusión e polo tanto a 
aprobación oú rechazo. Da po-
néncia df emigración en Ma-
drid, hai que dicer que a morte 
de Diaz Rifón provocou a sua 
retirada ben foi li-
da nas comisións para coñeci-
mento dos delegados. 
en con ta que houbo vários gru-
pos asambleários e plenários 
de zona que non tiveron coñe-
cimento dela até uns días antes 
ou no mesmo plenário ' nacio-

· nal. 

- . 

A única enmenda non " acei-
tada: poJa DN-e aprobada polo 
pleno nunha apretada votación 
foi a que facia referéncfa a Ga-
licia Ceibe como alternativa 
organizada de So berania Na·-
cional. · 

¿QUE VAi PASAR COA AN-PG? 

Despois de anos de vi-
da, a nacionalista 
está agora nun momento de re-
formulación da sua identidade 
como frente · patriótico que 
:hun princ_ípio quixo ter. ' 

ni:mas, o mesmo que as -educa-· 
tivas, culturais e . sanitárias. 
Con -respecto ao nome e aos 
símbolos non hai nada decidi-
do xa que hai que esperai: ás 
conversas entre os posíbeis 

deste frente. 
Xa que· logo, a non 

: vai desaparecer "totalmente·", 
senón -que vai cámbfar de n9-

. me . e- ain pliar _a sua base co 
cámbio dalguns dos princípios 

· programáticos, -o que vai levar 
á su-a reformulación. 

o novo frente defínese "cd- A SE.SION DE CLAJ.JSURA Simplificáronse asi as causas . 
e discutiu a ponéncia oficial mo unha organización política A sesión de clausura deste V 
presentada pala Dirección Na- . que ten como obxectivo· estra- Plenário da AN-PG foron in-
cional, causa que levou toda a téxico a -conquista da sobera- vitádos representantes dos par-

. mañá da segunda xornada. ni.a nacional de Caliza. Neste tido"s e organizacións que na 
'Álgunhas das enmendas frente podé org!f,nizarse ·caz.: · actualidade pola sobera-

conseguiron o preceptivo 25 . quera patriota que se compro- nia nacional galega, xunto con 
por cento dos votantes pará meta a defender os princípios dirixente's dos sindicatos_ na-

poll,tz·cos ·e programáticos que · c1·onal1ºstas galegas (INTG e 
pasar ao pleno e aínda algunha o vr.ente" propugna, p. roveén- . . 

aprobada da comisión,. po- 1 ' 1 CSG ), Partido para a Vitória 
dose do carné qe militanté. Po- do Pavo (Uruguay), Frente 

lo que tamén acompañou ás de aderirse· , fanién ao Frente ra a LiberaCión de ·Palestina 
primeiras ªº pleno xeral. ca/quera partido ou organiza- · (OLP) e Herri Batasuna. 

Das enmendas que forori ción . que n_on estea en contra- Por ERGA falou ·Xoaqufo 
presentadas nas zonas, várfas dición práctica nen teórica cos Fernández Leiceaga, que dixo 
foron aceitadas polos ponen- princ.fpiós programáticos do que "participaban no -proceso 
tes oficiais, tales aquefos que FP". . · . · esperanzados". CSG, Xo-. 
facian referéncia. a correccións • · . -Eses prindpios-que se citan sé Manoel Mosquera, que diri-

. como.Eusk3:di_ por País Basco. no anterior os de . xiu ·''un saúdo que quere ser 
Aceitou a DN-da AN-PG en- · autocJ,eterminación,-autogober- .· arela de que a nasa aspi-

mendas · relativas aos pontos ·no, demoúácia, antimperialis- ración sexa unha posibilidade 
novo frente, mo', intereses populares, autor- de conseguir un amplo fren-, 

tal como 'incluir a idea da loita ganizac-ión e o marco ·nacional .te". Pola INTG interviu o" seu 
· antimperialista, ou facer refe- _. - galega ·como . contrapostp ao Secretário Xeral, L9is Rios Pa-
. rencia á soCial 'con res- _marco. autonómico e constitu- redes, quen tras rexei61r Esta- . 
pecto á muller, _ ciorJ.al. , tuto, Constitución e· Pacto· So-
homosexuais, di'stninuídos, ve- ·. .ExpoñÚ\nse -tamen Unha sé- .cial, aifrmou que "me parf.ce 

· llos, - · · rie-de medidas importante que vos marquedes 

. ' 

un _camiño de · unidad e do na-
cionalismo". Para rematar · -o 
turno sindical, Emilio López, 
das Comisiós.Labregas-Sindica-
to Labrege Galega que faloü 

-do seu ·contento- .pola demos- · 
tración de froz·a. que o Plenário 
significaba é que "nós imás 
darlle respaldo". . 

. ·' 

. A primeira. representación-
cstranxeira en tomar a palabra 
foi a do Partidó para a Vitória 
do Povo, por quen falou -µn 
fillo de galegos, recén -saído . 
das cadeas da ditadura - uru-
guaia. O representante dos 
lestinos, despois de saú-
dos do· seu povo p·ara o galega 
dixo que "estamos orgulosos 
de que nos chame.n terroristqs, 

. : se ter-rorismo é loitar pala libe-
ración do naso pavo". O en-
viado de Herri . 
que falar en nome do que nun 
príncípio tiña que ir ao tacto, 
pero que foi _detido "e tortura-
do na DCS". Dixo que en Eus-
kadi non se conseguirfa a paz 
en tanto non se aceitaran e 
conseguiran os pontos - KAS 
·e que calquera manipulación 
do acontecer da sua terra éra 
gratuita. Despóis deceulle a pa-
labra a un nacionalista galega 
que é concellal en Euskadi nas 
listas de HB. ' . 

Xosé Luís Méndez Ferrin, 
de Galicia Ceibe, dixo que "a 
nasa man está tendida a vós,-
-esperqmos que a recebades. Es-
tamos pala unidade· do nacio-
nalismo". Polo Partido , Socia.-

. ·lista Galego-falou-Edúardo Gu-
tiérrez, · da Secretaria, que· en.: 

. viou "un saúdo d€! irmandade 
esperanzada na tarefa ·comun 
por unha Caliza Soberana". 
Cerro,u a xeira de partidos na-
cionalistas . o parlame11Ürio · e 
presidente da Unión do Pobo · 
Galego, Bautista Alvarez· que, 
facendo referéncia a-un artícu-
lo aparecido nun xornal quixo 

. ''felicitar a AN-PC pór ser, 
efectivamente, -unha catxa de 
reclutas para o nacionalismo 
galega'·'. Máis adiante dixo 
·que era necesári_o "qu? o frerJ.-
te se_ . amplie para oferecerlle . 
.fn:áis resistencia ªº nemzgo co-
lonizador: levan moitos anos -
enton.ando o Rf!quiem pero 
nori acabaron co nacionalismo 
nen van acabar co_n el". 

.Ao f.inal tomou a palabra o 
secretário -portavoz, señor Di'é-
. guez q.ue fixo un chamamento 
para. participación no Frente 

as pequenas dif e-
rénc"ias que-poida haber", para _ 
rematar o -acto cun minuto de 
siléncio en memória- de Díaz 
RifÓn e co canto do Hino -Ga-

. lego con-todos os asistentes en 
pé. 

X.e. 
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. IV Plenárió de Galícia Ceibe · .- · 
. ,. \'leaccións .<liante do'da capitalidade · 

Outro :PasO á tinidade Fiel reflexo 
nacionalislriO .. clase · 

.(.-¡i 

o plan texamento da unidade do nacionalismo· chegando a unÚ:ária, con-
siderar un dos acordos aos que chegou Galicia Ceibe (O LN) _no cuarto . 
cional celebrado os dias 24 e 25 de abril en Melide: ,. , _ . . . 

Irracional, demagó-xica,_ .. - ¿Cómo" 
podemos ;calificala? Sen dúlfüfa· todas as yerbas antes ditás foñen:_ 
cabida; xa_ que todas elas a. condfnientari: dándol\eJcfrma e sa/ 

na campaña di&nte do. anúncio da xii.nta. de que·: -
dunha vez, ia presentar -ao Parlamento un proxectQ pará fiua( 

Asimesmo discutíronse ponéncias sobre a situación política, tanto no plano estatal como no na-
cional, asícomo a alternativa política de Galicia Ceibe,_ que se poden considerar tamén no camiño 
da unidade do nacionalismo en todos os campos; do independentismo e o socialismo, _éómceito q11e 
aparece por primeira vez absolutamente expreso en Galicia Ceibe. 

definitivamente. a sé da:capitaJ autonómica. - .. - . · 
, poucos serán eiiganados por outros 
. deranas ¡i.orque defenden . calquera cousa . sen p,ensar o qué, al-
guns xa choraron de raiba,-os má-is ou non farán caso ou 
-duilha clase política que s.e.,ve ás que só vai 'b'uscáncfü ' 
própriit: supervivéncia, pbf enriba dos intereses nacionais· e pos -, 
do prÓprio partido ... Despois c¡uérenlle ·buscar tres pés 

Autodeterminación, amnis-
Úa total, retirada paulatina d_os 
grupos represivos de Galiza, 
idioma galega oficial e a elabo-
ración dunha táboa reivindica-
tiva que signifique un progra-
ma de acción a curto prazo e 
que atenda ás agresións máis 
patentes que o Estado Español 
lle fai a Galiza son os pontos 
básicos que Galiza Ceibe 
(OLN) aprobou no. seu IV Ple-
nário Nacional cara a unidade 
dos nacionalistas de esq uerdas 
nun frente de liberación nacio-
nal o máis unido posíbel. 
· Neste senso Galicia Ceibe 
acordou dirixirse a UPG, AN-
PG, PSG e aos autoexcluídos e 
expulsados o ano pasado da 
UPG, para unha xuntanza na 
que se tratasen os pontos antes 
mencionados. 

NO PLANO ELEITORAL 

Galicia Ceibe pensa que no 
programa do frente non pode 
ser un elemento prioritário o 
eleitoral, por máis que no ám-
bito municipal pensen que non 
hai problema para posfbeis 
alianzas. 

A participación nas elei-
cións tanto ao Parlamento Ga-
Íego como ao Español deberá 
de ser estudada segundo a si-
tuación política de cada mo-
'mento. 

NO CAMPO SINDICAL 

No campo sindical Galicia 

Ceibe de acordo coa con-
fluéncia da INTG, CSG e· sin-
dicatos de rama conforme a 
princípios asambleários anti-
coloniálistas e non pactistas; 
considerando este 
como un paso importante cara 
unha central única galega. · 

Estudaron tamén no campo 
sindical, pero no eido agrá-
rio as próximas eleicións ás 
Cámaras Sindicais Agrárias, es-
timando que era importante 
concurrir a estas eleicións pero 
sen facer candidaturas indiscri-
minadas que despois na practi-
ca non !rian cumplir papel al-
gun. 

Pronunciáronse asimesmo 
pola xuntanza cara estas elei-
cións con organizacións nacio- -
nalistas e partidos rupturistas 
da esq uerda estatal que traba-
llasen no agro, se ben __ estas 
candidaturas irian baixo as si-
glas de Comisiós Labregas. 

A SITUACION POLITICA 
EN GALIZA 

Segundo a análise que Gali-
cia Ceibe fixo da situación po-
lítica en Galiza, ao nacionalis-
mo correspóndelle neste mo-
mento máis unha resistencia 
reconcentrada que un intento 
de avanzar. 

Asimesm o pensan que o· in-
dependentismo ten que 
perar as raíces populares para 
nun futuro estar disposto a im-
plantarse. 

Constitución da «Asamblea . l 

... , ) i ¡ 

de nacio.rialistas 

Para iso; sen-
tar as e 
REAFIRMARSE NA LIN'A 
DO INDEPENDÉNTISMO 

No plano estratéxico Galicia 
Ceibe reafirmo use, neste IV 
Plenario na liña independen-
tista aparecendo por primeiía 
vez ·explícitamente a opción-
do que até agora es-
taba mafizadamente velada no"' 
seu programa. · 

Na esfera do táctico, reafír-
manse n ünha de 
ruptura _ democrática xa asu-
mida que significaría o rompi-
mento da estrufoia unitária e 
a 

da abstención. . . 

A liorta pola capitalidáde 
Tiómica de. Galiza. cornezou cando a 
dereita máis recalcitrante coruñesa 

: posibilidades de rnanexar os . 
ser1timentos . de P!'lrte da 

- herculina ·para lograr sacar un:ha: es- · 
piña que tiñan no -.corazón: 
que o Alcalde da su·a cidade fose un 

na lista. 

Así empezaron a campaña pola 
capitalidade erimascararido bata-
lla 'contra Domingo . Merino. Logo · 
OutrOS sectores QU, máis Den, diri-
x-entes, doutros sectores 
tamén ªº ca.rro da: liorta pola capi-

SITU ACION POLITICA :talidade, ao mesmo tempo _que -em-
NO ESTADO ESPAÑOL puxában tamén - ·rompenao pactos 

P G li · e ·b 23 F posteleítorais- . a · dimisión do al-ara a cia ei e, o · :. 
do PSG. - ' encaixa. perfectamente co en-. .... , 

d urecimento do sistema, éoin- Pero do que nop se deron- con ta 
cidindo . coa recondución ·que f de que esta mesma caJllpaña. que, 
se estaba a levar adiante .da ·má por fin consegúiu - ,___non por .si::,.,.' ! -
xestión de Suárez. .fu,esnia, serrón '<liante 9i 1. • • 

Este · pode- bilidade_ do axuntan;iento. pola. pos- ... , - ,, 
sob .. do PSOE. e--.P_c, .,_ · V. -ázq-uez, "bota'ndoll·e ríase _ definir con catro __ siglas: -. d que_ Mer;no Rre_se,ntase ª imision,- .; unha bendición -á. sua cap-ital, -aínda 

ANE, MULC, LOAP A, e · tamen: ª eles_ .a c¡ue sexa contra a'·i-dea do seu parti-
OT AN. dmam1ca :que os .levou _mo1to ma1s - do. . _ ' · 

Para os congresistas reurii-' .aló do que eles nu1_1ca pensaron, . 
dos en Melide, UCD está en -áínda; fóra da sua própria dinámica .,. ,.,. ·r_índose ás decisións do de Ga- -

- crise e .con dous graves pro ble- ' do partido e en aberta contradición liza sobre a capitalidade. 
mas por diante: eleicións ·anda-·' P?r-est_es. · : -: · - uri:ha ·b¿a inó:st!a -de-solid.iridade 
luzas e- xulgamento dos impli- _ '.t -. - -de 'senso c-omun7·dun político que 
cados no 23-F, ainda que in- -DISTINTASl10STURA"S __ . .. : yaia, ,(mino· din, ''biiscandó ·-o ben 

coesionarse e ocupar un ._:) ._ t; :rriej _demaiN' \ . ·' 
. espácio na dereita desnip.rcán- - ·· ·· -.; 
· ', Esta espiral asi, _· deÍx_ án- . Na m .. esm. di._ña •. bu rn. en os, '. e · dose do PSOE pero .sen apro- 1 d d · · doos espidos <liante de anteriores pa,re. que - _. . ..i.z. a_n_ .en.""_ -
ximar.se nioito a Pala sua posturas, . a da ·dereita ·e da-:.-.. 
banda o -P-SOE telÍtaria bascu- ·esquerda. • c':n_ Me-

todo . o --·posíbel para· a de- " · •- "V:l?zquez· .monta 
reita, . 'e , minóri;. . t'.' ,Asi González Presidente ..... o número da· suit ' dimisió:n de_ decla-; 

" tárias verÍanse"obrigadas«a le- dos "Amigos de La Coruña" ·é agora' · .. en·:defeñsa da 
. var -loitas , éstereÍs e" -radicais, . conselleiro , autonómico, aceito.u . .pará Coruña,, .mentras 

· - · • - · -. ·d¿sde este gobetno" que .n. ·o antepro-· o _Seu- partido.".·. d ... esau, tor.iz_aba·· fo'das sobre tod'o ño · cáinpo niarxi- -, . xecto ·Santiago nomeada c·o- as suas accións e a sua verborre.a, 
N.' . . . . . .que· non"seriaQ que . . , , · a orde de xuntanzas hai que reseñar tamén a que se cele- · · · - nio capitafo;laqe de· e, _,_:;mostrando un gr:iri. espectáculo· de -

hrou eh o fin de senl:ana e á que· axistiron . unhas uÍJ. .Ínténtq,_ fly· o · . ideolóxica .e .tá:cd;ea . dun" 
oitenta persoas,. a meirandé parte expulsados da UPG e da . -::.' · - : ._. - . . . _ciando ·0 qué go-
AN-PG no último ano. . '· _ · , ·: : .. Pola · xa ne .. "" , :_. " . · .· .. ·. _ 

Nesta xuntanza 'aco' rdaron 'con' st1"tu'L,1·r ..\..:am'blea .de Na ·: .c1ons " te·uan - )en· na ·po_der .. ·._¡Po' ... ,: .. : ·d·r· _- t """-.. '.- . 'e. - · - · ., l · · :lt 1 · d" · · '"f ., " - -- -- · · uco rn.-a:1s e i ican es .:apar-ecen . _ . 
Galegos'',. ·"organización. provisória co· · ... · - evar · -· . ogro · .. , -. · ·" '.-.: . ' e. _os · . : "' 
de . pülar .polo mantimento e fortaleciment.o das · - áo · 

O_rganizácións de ·masas nacionalistas e oa criacJ:ón-'dún fren- . ._.. · ºLópez Menéndez,' :_ ::· .. · ... · , 
t · · - ·-:. · · · · · · · · · .- · · -, ' ·: · " ·Podemos afumar sen .. lugar"· · · · f' -a h - ·1r· d -· í - d l ·' · 

1 1. ,e que COmO entre· a , . , ,, . . , . ' - "· , • ·:: que .no an C .OTJ- ·': · .. 
defensa· · "da:·1•d' 't•d d- · al · 6· t• · 1· .. -·ali d ' - p _ , · a que .. este-1V.PJenar10 · - _ ·pres1denc1al _do 4e· . .... -Cerufla .. . _ _ , . en 1 a e nac1on ,. an 1co om smo, e o o . d G ,._ . _ C -1- _,, :.J .... _ _ . - · - - - •. · , . , - - • - - d-f - · · -

_ é ·da. -cultura <?_. - _ . e . __ · , _ ... - - --« -, 
11d1oma gat· ·' .. -·1 · .. 4! .- . 't . t"•d . t" 1 •• '_. .. .. -- ' . ·' - ·- • o ,destk,,,-, organiza-... ,:-,nesista-s, -- . e : . . . . ·.. _ e.go, a 01. .. a con ra . 9 o 1po .- .e econo , , .- ... : - . - .. _ . f __ -, -'· . _. ,. _ · ... · - .· ·- . ·, - - _ "!',, .. _ -- ,:, .. : ·--· :, . : · mico:.. •· · , l' · '¡ · · , · - ,, · - •, CEu:-¡ •t :; ,,_ .. c10n e un ... av:an.ce,.q_ata a or- . . "etons, setJna1s , . t3;S. _ .. ., ._-._ __ , ___ • '.-.·,·-.: -:- ..,. , . _ .· " • e po ,,• o-ita contra .a mtegr:ac1on ,. l!I, 01 a. . . ·, d F -· d - h ir! · ,. -..f'· -·--- :.:...11 -- . · . · · ·- . , - .- · , , • • - • • 

Póla<1i'.b·' ,, .-,, .. .. -... ··. ::. "t.,:-i ;:- .. - ,., ·t"•.d . _d. -·. t:"' .. d t · ·:.-,.· . __ .,, , ··:· ·:: 'º "·--:_·,. eq : :;;>_;::- -. o : nPer .. .. ... _____ . no-sen} o ·- au o e , :' - · ... ·¡ d ,d . • ali . .nos-q:uedaremos'.',conofrile.,.eompa-_' .... , --:"- -·. ":'":'· '".L • , ·· • ·:"'-· - ... ,·;·:-. , - • 
· · siÍidídilisríÍo . '. " .. :· º - •• s .. . -. 
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4ar polo que, por este , ._. . - - · .. -
. tema, convírtese ?unh.3 d,emostración de efectiVos loxístic6s cara as direccióris dos partidos. ' . '. ¡ 

1

• • tpb . - . '' .. ·- :- < 

. Sobresae aqm ? cun Paco -ao que se lle parece poueo ó amamen O . _ 
presidente sucursalista, mtentan:do ser o próximo ¡\'lcalde El foi, por esta obsesión de; figu,- -: -
rin.do poder, os famosos Pactos do·!-fostal que propiciaron a caída do nacionalista Meri-
no da da Coruña. Que fose por unha persoa de .UCD. pouco 

. que el mesmo tempo atras, engr,osar.as filas do + . ;• - _. _ ... : ; : .. : · _. 
1 ... , ... t: • -- ,. 

Agora convertiu o · tema da · · .. , . Todi _niostra de .-
capitalidade como . de plina ¡pqbre Pablo 
ocupar o Pazo_ de Mana· Pita. Iglesias! . 
Todo isto apoiado polas ins- _ _ 

-----· - b domingo dia .. trinta terá . O proceso_ e demo- -

táncias da dirección metrnpoli- OS OUTROS GRÚPOS 
tana ·do . partido. que tentou APOSTAN POR SANTIAGtj. 
sempre impedir unha . mínima En UCD., aínda que-desbara- · 

o.as suas . tada a manobra dos 
ras por maIB que engadrran ile- tas no congreso de Lugo, .aín:-

novas siglas. da existen de · 
A visión de Paco Vázquez e 'facer fundamental- :,_ 

os seus· acólitos do poder amo- mente o proxecto da)fonta, si 
san a óptica de Madrid na que . de quedar ben diante do e'i-
·non · existe Galiza como tal, se- torado rec.alcitrante -coruñés,. 
nón un eido que hai que con- · pedindo que -se redacte -tarde 
quistar para conseguir a Mon- piastes aó non -facélo cando 
cloa. Atrás, moito atrás, que- ·pudestes- un novo texto 
dou o federalismo e agora, en - gradar. 
palabras do Sr. V ázquez, "o · A dimisión,s o brigada, _ de Tarríén tres diputados · elei-: 

- que imp9rta é_ o socialismo", FranciSco Vázquez, deixou ga- tos ·nas listas coruñesas de :AP 
-xa non existente por nengunha ñadores do primeiro "round" presentáron unha -enmenda ao 
parte no programa do PSOE, esta última opción. Pero só fo- proxecto de lei da_X:uñta ·sobre 
máis que no nome. ron cinco votos ináis os que · a sé autonómica. 

A ambición do 1 Francisco acadaron aqueles propug- Polo demais as enmendas 
V ázquez e o antigaleguismo nan a sé da capitalidade en polos integrantes 
dos seus dirixenges madrileños Santiago que os partidários da do Grup_o Mixto:-Bloque-PSG, 
levaron a pór este tema como· montaxe capitalina como op- EG e _ -PC, coinciden de-forma 
prioritario na Galiza de hoxe ción de poder municipal. sustancial ao que a _ 
esquecendo temas como a O próximo vinte de xuñÓ sé do Parlamento; da- Xunta e 
Cuota, o Idioma ... que non pa- · no congreso extraordinário a do Presidente desta entidade 
recen existir para os pesoístas. celebrarse en Lugo, será o se- será Santia_go-de Coqrpostela e 

Pero este despropósito polí- gundo tempo. Ali quedará de- que a_ sé do Tribunal Superior_ 
tico , falta de política dir.ía- finitivamente proclamado o de _Xustícia será a Coruña . .. 
mos, supeditación a intereses O relevo no posto de _ Por outra banda, destacar 
alleos, teria que ter os seus Secretário Xeral é problemáti- tamén os intentos que están a 
custes que, agora se manifes- co, xa que a Cefermo Díaz hái facer certos sectores coruñesis-- · 
tan coa división no seo do Par- tempo que o queren ''linchar" tas para_ lograr persoas de · 
tido Socialista Obreiro Espa- desde Madrid. Esperemos a ver diversos partidos - políticos 
ñol en Galiza. o pode fa.cer Alfonso Gue- cámbien dé 'opinión a 

Aí están enfrentadas duas rra ou do que é capaz a chama- este tema, inflado, terxiversa-
tendéncias: os oficialistas con da oposición, que xa cedeu do, ... ; aí 
Francisco Vázquez e unha bastante ao permitirlle, nun senón a famosa comida propi-
tendéncia que, enfrentada ao partido que se chama socialis- ciada pola "Voz . de _ Galicia", 
aparato partidário; reclama ta, presentar, nada menos e -xornal que está inserto nunha 
máis poder de decisión para os nada máis que cinco enmendas dtira batalla co "Faro de Vi-
cargos directivos galegos. personais. go". 

Criación de Naciorudistas eSquerda 
Acaba de facer público o 

seu primeiro manif esto o 
"Grupo de, Nacionalistas' de 
Esguerda", que segyndo mani-

. festan. "non é nada novo . se-
nón darl/e nome ao que xa' é'ra-
mos. Non é un novo . partido, 
nen tan sequera · unha nova si-
_gla, .. un colectivo de pe,r-

que nps cdinpré unha , 
". Manifestan 

asµnesmo a sua, certeza de qÚe 
as . opcións politicas·· en Galiza 
·están cubertas, po-
lo xa que logo, . o seu in-

. será darlle meirande cre-
dibilidade e facer . máis ef 

militantes da UPG e AN-PG de 
Lugo que ·al>andonaron esta , 
organización despois dos res-
peitivos · · conro.-esos, pretenden 
facer - unha - reun.ificadóh do 
nacionalismo,_ segundo 
x:aron· nas organizacións qúe 
abandona.ron. · , . 
' Afirman que en Galiza exis-
ten duas estratéxias na.cionalis- .. 

,. ·tas e o que hai que f(,lcer e que 
· "sexan , respeitaqq,s as duas, 
cousa que; segundo eles -non· 

. posibilita o frente qúe se ·'está 
_,a , 

va · s . as xa-existentes intentan- --
do· .confluir · estea-

· · · Os' obxé.ctivos deste grupo 
son o _f'conquerir a ·unidade ae .. 
accióh entre os- .doús sectores 
en problemas tales· como 

mos rnais de acordo ,, . 
· As pérsoas que .. 

gdupo, na meirande parte 

. _ CuCJta,. a Lóapa ou" cara -ás 
_ pr.óxlnid.s eléiCións ao 
"!en.to Español". 

Asimesmo m3!1ifestan como 
prioritário consolidar a "orga- ·' 
nización de caráeter naciona-
Ústa " . Vendo - así ·con "bÓns 
·ollas" . o . -de unifica-
ción da INTG-CSG e. ·co_n- 'oµ- . 
tros sindicatos rama. _-

. __ Intentan potendar unha al-
ternativa.. nacionalista de es-

, querdas, plantexarído os· 
bates. · · · · 

Para rematar afirman . que 
Des parel;!e positivo a criación 

_ - do '"Frente,' como. unidade 
-... . d un -sector", pero que· hai qué 

.-intentar a unidade. co oütro · 
sector · "na ' medida que sexa 
posíbe/". ·_ , · 

, Tamén plantexan, a · corto 
plazo, "unha, campaña de· to-

. dos os partidos. implicándo ás· 
Jnstitucións", contrá da Couta. 

lugar en Santiago a · prürieira · pógese configurar se: 
' . -xuntanza ·de xestora a berta . gundó ·os .seguintes mínimos-
_para- ·tentar de · ... - préndpios: que foron ·aproba-
frente nacionalista. dos -nunha· reunión celebrada 
_-- A Popu- _- en or-_ 

-lar' Galega, Galiciá Ceibe, Par- . e 
tido Socialista-· Galega, Unión _ colectivos antes d1tos: .. 
do ·Povo Galego, Independien- · - ''Recoñecim-ento do -earác .. ' 
tes de e· COruña, eñ.; - - ter pZurjnacional do Estado Es· · 

· tre ·os q·ue ·se encóntra por .Ci- pañol e defensa do direito á_· 
tar alguns _a Xosé Manoet .Bei-. aui.odeter.minadón ·das nacions 

. Troitiño, Ramón -Muñiz·, que o compofle.n, negados pala 
·e un longo etc;, de coñecid_OS· actual constitución, .' 
nacionalistas, Colectivó Asam- . entre outros, non pode ser _ 
bleário de Nacionalistas Gala.- - aceitada. -
gos , no que insertos - ·Defensa · dunha alterna.tiva 
s?as que nos ul- de ·autogoberno real f ren te á 
timos temp_?S a UPG e AN-PG' autonomía. -'Defensa práctica 
como Garcia do princípio de autoorganiza-
Fraguela .... e Colectiv:o Liber• ción política e sindica/. 
tário Arcó d;;t Vella 'fanlle ün · · 
chamamento a todas as orga- _. Posición ántimperiall.sta a 
nizacións, . colectivos para que nivel'do Estado e do :mun-do . 
se inserten· "no proéeso de eta- · · Ca,rácter ideolox'icamenté 
bo,ración dá alterriá.tiva que plural e · demo: 
arelámos" e acudan á citada - crático na organización unitd-

ria do nacionalismo ". 

LllRAllA . 
11 flY'A t.;. 
PAPEUllA 



CONSTANTINO RABADE C. 
·Galiz'a, non obstante, a · A.P. Certametite, o noso país non ·é . A decadéncia do siste_ma capit.alista, da moderna civilización 

A crise que está . a sofrer na actualidade o náci.onalismo si- máis qÚe unh,a expresió. n extremfJ ·-o que .no. n é poucoc..'.:. do pro"- · ·d I' · · · · R · · t ' 
tua-0,· paradoxicamente,- nas mell.ores condicións para capitalizar occr ent§I que se micia no -enascimen °. co ascenso da hurgue- · 

. . . . · blema que existe actuálmente acadarmos o socialismo. no sia_ ao . poder, comeza a producir-se xa de.sde os anos cincuenta e 
a sóiuc.ion do problema que p'fes·enta. a necesária recomposición ·munc:t·o ·o-cciclental, tal · co' m'o s· e puxo de ma"1·.fe·sto· nos anos 60·. . b d d, d d 6' O G . - , . . - •·• so t_etu o, na eca a os .- nse que, por.tanto, ·atinxe tame'n ' da a crise do móvimento obreiro, orixinada· ·pota re- , a falta de conciéncia de e.sta necesidade por parte das clases tra- ao -racionalismo .e materialismo mecaniscista, a f ilosofia marxís-

.co'mposición das clases traballadoras; nunha palavra, de acadar ª bailadoras, a causa do estado de benestar artificial e alienante ta, xunto coas suas formas de organizarse socialmen-
superación da división anacrónica entre socialistas e comúnistas.- que xenerou a sociedade de consur;,q nec;>:.Capitaiista. · · , te. 
Mais; para isto, -º proceso terá de axeitar-se ás· necesidades rea is; - En Gal iza o proplema e mái.s grave e complexo, mais se move A revolución está a cónducir-nos a niveis de 
as anáfiseS" e O proxecto' q'ue procuremos plantexar-se nas mesmas coordenadas, pois-que estarl)OS encadrados na peri- Verdadeira ciéncia-f icción, tanto no que atinxe ao coñecimento 
cor:rectamente. . féria do mundo desenvolvido. . . "'-- académico ou ortodoxo, como "campas lími-Neste sentido, o proceso non é adecuado desde unha óptica 
frentista, 0 frente-popülismo non oonstitui a alterna- · da . esqu!i!rda !radié!onal: !e". da c.iéncia ou investigacións de carácter paracientífico. Tuda 
· · - h" ' · T 1 d - A , "Nova· Esquerda" :e ·os mov1·mentos. contra· ltura1·s dos 0 que ailda ª materializ.ar·se ac.eleradamf;nte en realizacións con-t1va que precisamos neste momento 1storico. a· ponto e -par- - · 

tida desvirtuaria desde o 'pri'ncípÍo o desenvolvimento ·do pro- anos 60 pt1xeron de r.nanifesto a crise super-estrutural do cretas, incidindo na mesma vida cotidiana e xenerando novas 
- ideoloxias. -- · ' · asi como a realización de un proxecto adecuado as necesi- · capitalista. qué exiStia unha ampla · insatisfacción 

dades actuais. ' ' . pola sociedade que q neo-capitalismo, mesmo nun . Estamos. ª viver, portanto, 0 .comezo de un novo renascimen-
momento de auxe económico., ainda que, por suposto, artifi- to ... Conflitivo, lóxicamente, máis_tamén fecundo. Neste senti-

M-etodoloxia cial. A protesta viña protagonizada por sectores mui significa- . do, a esquerda xa non pode xogar o rol inquisitorial e relixioso 
Nós ·consideramos que a unión dos nacionalistas ten de plan- thms: intelectuais e xóvenes das "clases· meias". Coa crise eco- do -marx'ismo ortodoxo e autoritário, reflexo do que asumíu a 

· texé;lr-se sobre a base de ,unha-auto-convocatória, sen exclusié:ins,· nómica '" que se tempo · despois, entrarán nun lgrexa .no Renascim.ento. Ten de participar activa e criadoramen-
de .todas as· organizacións, colectivos e independentes, co obxec- proceso irreversíbe·i., de deca<;léncia todas as estí-uturas da rilo- te -mais -tamén de xeito crítico- no deser:wolvimento dos novas 
to de procurarmos .a unión da esquerda, .através de un novo- mq- derné;I ciyilización occ.idental: políticas e cul- movimentos sociais, cultura.is e ideolóxicos. De non face-lo se. 
delo o.rganizativo e de u.nha reformulación .. segundo tura is. · guirá a ver-se acorralada nun círculo, que cada vez será máis cat i-
a posición de Galiza no conte_xto estatal, europeu e internacio- · ·A .Revolución lndu,strial,- por' Ol}tra part:e, está a agudizar as vo en relación coa sua incidéncia social... E as crises serán máis 
nal. . . cóntr9dicións até niveis rñáis .altos,· que somenté permiten unha profundas. 

Obviamente, todos estamos de acordo en princípios básicos saida non "catastrófista". ao através de unha progresiva, · E preciso asumirmos todos estes fenómenos desde unha acti-
como son a Autodeterminación, o Auto-goyerno, a loita-antimo., , mais tamén radical, reconversión ·de todos os valores: económi- tude racional, mais non desde a óptica de ideoloxias viscerais ou 
nopolista, . a . ..auto-organización e a necesidade ·de trasceríderinos cos, socJais, políticos e cultura is. Porque a crise e :a Revolución dogmáticas. Fenómenos que son ainda muito máis complexos 

. o marco aut.onómico e constituc.ioné!f Mais non se. trata SC?mente · Industrial están a provocar unba acelerada proletarización e des- do que aqui podemos expór en liñas xerais e que preci,san de un 
de .formularmos princípios estratéxicos de un xe'ito abstracto, de cu.alificación d.e aquelas "clases meias", antes ·xa descontentas, novo proxecto de esquerdas, que sexa capaz de respostar tamén 
declarar-nos voluñtaristas e visceralmente "anti-tudo". O proQle- unificando de este xeito a-clase obreira. adecuadamente a todos os movimentos sociais que están a pro-
ma non é tanto de contidos, ·ondé existen claras coincidénda·s, - Quer .dicer de algún xeito, está a dar-se -ou a forzar-se- ducir-se na actualidade. Nova alternativa que precisará, máis que 
como de formas, de procedimengos· ou metódoloxia política. . a da "ciéncia (ou conciéncia) coa Clase obre ira", tal como de graus de militáncia, de diferentes formas de traballo ou com· 

Por exemplo, a Autodeterminación e un obxectivo estratéxi- pre,conizavan os socialistas lsto, xustamente, é o que promiso.' ' 
co que precisa de un proceso, ·condicionado pÓla própria evolu- está a_ predpitar-se en •·· , 

.. · b _Algunhas suxeréncias ción da s9ciedade galega. Non se pode partir de obxecttvos a s- , Mais o fenómeno de u descenso" das "clases rneias" -traballa-
preconcebidos e dogmáticos, que non se.xan capaces de , dores asalariados ou .autónomos, a fin de co_ntas-, xenera a. crise Neste sentido, cumpre que teñamos claros certos aspectos: 

adaptaren-se a dinámica real de aquela evolución que, a sua vez, ·, ··:do marxismo ortodoxo .e aatoritário corte leninista- e ao a) Estamos no comezo da era socialista e da sociedade post-in-
está condicionada polo d.o Estado e o ·\ · as desborda o reformismo da' so- d.ustrial. .Galiza, apesar da sua atraso e confli-
conte!Xto europeu· e internacional. O mesmo podemos·dicer acer- cial democrácia. A burguesía e o capitalismo ll)onopolis!a aillan- tividade social, está en condicións de iniciar un proceso me-
ca do Auto-governo ou da loita anti-monopolista. Adaptar-nos -se progresivamente no poder, presionados por tud9 tipo de mo- dian_:te 0 que teñamos_ acceso a Terceira Revolución lndl,lstrial 
ao proceso, sen ren_unciarmos aos obxectivos do socialismo e a reivindicativos de cqrácter económico, social, político sen pasarmo.s por fases anteriores do capitalismo. Este proxec-
liberación nacional, é .precisamente o xeito de pract icar a demo- e cultural.-De calq1,1er xeito, este proceso a dar-se riun to ten de articular-se coerentemente coa loita pola liberación 
crácia real, a "guerra de posicións" e a "revolución das maio- mento histórico que, obviamen-te, difire do contexto de fins de nacional por razóns históricas, xa non pode hexemoni-
rias" que ten de ,levar a cabo o nqvo bloco his.tór.ico revolucioná- século XIX e da S'ituación ex-isten'te durante o de-1929. - zar a bu·rguesia- e 0 socialismo. 
ria. .. . . . .. . P9rque o rnundo occidental-.ten aség-uradas as necesidade·S bási-

0 direito a auto-organización adoita entender-se deSde unha -ca's da· meirande parte da povoaé:iÓn· e a loita de cfases está, por- b) Os diferentes focos conflitivos que presenta a crise en Galiza: 
óptica restrinxida. Non se trata somente de constituir organiza- tanto, atenuada e pode levar-se 'a cabo en condicións máis favo- -Aumento do paro e crise da sua precária indústria. 
cións políticas e sindica is de carácter ga·lego. Tr.ata-se do direÍto . ráveis para a clase, obreira. o que produce tarñén a crise do anar- -Retorno da emigración. 
a auto-organización desde todos os ámbitos da sociedade: sócío- quismo tradicional, alndá que actualizando novas formas de. -Trál'lsito seródio e irracional da sociedade rural a urbana. 
económico, político e-cultural. lsto atinxe, por exemplo, as mes- apiicación de auto-xestión e o federalismo. -Sub-desemprego e paro encoberto. 
mas -'Asociacións de' .ún dos instrumentos máis · ' · · · -Descualificación e proletarización acelerada das "clases 
eficaces para loitarmos hoxe contra a forma de dornínio e alie- Notas para un debate. meias". 
nación que adopta o sistema .capitalista: a O qLie virnos de expór está .desenroládo eri liñas mui xerais e -Paro xuvenil. , 
-mo. · . · apreswadr,imente. Aprofun<;!ar en· tudo isto precisaría de ·vários -etc. Ouer dicer que auto.,.Qrganización é sinónimo de · · · volurñes ou muitos debates. Mais (,! urxéncia que está a impór a Outra cousa é que a meirandé parte do povo galego oon estea en · '·grave situación que atravesa Galiza precisa de realizacións con-condicións de asumir esta tarefa e precisemos de unha plataf.or- . · cretas, de .unha nova infraestrutt..lrar organizatrva que permita ata-ma ampla e unitária -a uni(m da esquerda-, que sexa belixeran-
te ·na lo.ita institucional e, po( outra parte, facilite a llarmos os 'actuais'e futuros, .ao tempo q1,1e se madure-

cen as análises e conclusións acerca de todos éstes temas. zación e · movilización dos ·diferentes sectores da vida, social. Ga-. · Xa non .é posível elaborar ·un proxecto socialista para Galiza 
liza ·n-::>n está no Terceiro mund.o, non obstante, polo-que a sua sen (ermos en conta a sua sitt1ación na actualidade. Hoxe, des-evolúcióil veA ·determinacla poio contexto europeu. A fórmul,a 
non pode ser, portantó, ·0 p,artido marxista-leninista que dfrixe 0 pois de case sete. anos de post-franquismo, c;lespois de recorrer-

mos uñaccidentado, dif. ícil e contraditório proceso, ·é preciso fa-Fren-te de LibE!ración Nacional. O que hoxe ·está a procurar-se é -
· · cermos un alto no pam.iño. Os voluntarismos cegos ou ás alter-. a unión da esquerda, ainda que de xeito. confu,so. A clave está, · 

.nativas inadecuadas estan a acadar as suas próprias limitacións. 
pois, en inventarmos ªnova .fórmula que,ªº noso xuizo, sornen- · · · Galiza está ainqa a verificar serqdiamente· a transición de ui:iha 
.te pode ser coerente mediante unha definición e-pi:_ax.e radicais. 

primeiras 
Tamén implica un proceso á loita pc;>r os mar-

cos ·autqnómicos e constitucional. Resulta absurdo declarar-se 
visceralmente · anti-autonomista "e anti-constitucionalista, cando· 
.o e a Constitución son ' o produfo darcorrela- · 
c.ión de for:zas existentes no momento da sua el.aboración e apro-
.vación. Tráta-se máis ben de incidir eficazmente nas qontradi-
cións. concretas Rara concienciar as ·clases trabal.laderas e popula: f i . :. 1 i. "! ': •• ' ."1 , • . 
res acerca da necesidade de superarmos aq_uéles marcos, favorá-

sociedade rural a ,outra urbana, cando xa estamos·a entrar na so-
ciedade post-industrial. Esta ,é. a clave ,que responde a tantas "en-

po1íticas, ' sindicais óu culturais que se están a plan-
texar .. por· fodás partes. O que ,.cico'rre é que isto non pode enten-
·der-se coerentemente se.n unha análise-correcta ' do proceso, que . 

· veu clesenrolanclo-se ·desde os ·anos 60. -:.. "".ü ... ·• 

Para os que .aquilo .qÚe se deu e_n denominar 
<;ontra-cultura e viñemos- esforzando-nos en . -analizar raciorial-
mei:ite .-non .. m.ediante ioeolo_xismos viscerajs-:: .. a evolución das . 
últimas· o momenfo -.que est.amos a riqn constitu·i · 

Tr.atava-se simplesmeme :de coílecer a fundo 

c) A necesária unión de socialistas e comunistas, como conse· 
cuéncia da crise da esquerda tradicional e a recomposición das 
clases traballadoras, mediante un novo modelo de organiza-
ción e un proxecto que poderia definir-se como socialista, re-
volucionário e democrático. 

A falta de espazo impede-nos desenrolar máis o que poderian 
parecer afirmacións gratuitas. De certo, estes traballos non son 
máis que notas apresuradas para contribuirmos a un debate que 
está a producir-se aceleradamente nestes momentos. 

O'Colectivo ZONA ABERTA, non obstante, elaborou e remi-
teu a di.ferentes organizacións, colectivos e independentes, docu· 
mentos que amplían e expoñen máis sistematicamente estes 
pJantexarrientos, concretando as bases de uh novo modelo orga-
nizativo e un proxecto Únitário de esquerdas, sobre a base da 
Plataforma segui'ríte: 

de· unha organización sócio-política, que permita a 
- -uAióf\--.da esquerda e fac."lite a .. 

té. -unha a·mpla converxéncia de. colectivo: e 
que, ao r.ioso' xuizo, deve capitalizar o nac10-

nalismo. 
ur:iha nova 1 alternativa rnvolue"ionária · a crise ·das 

-veis a's 'c1asés -'dominantes. ' . - , 
·.Asi, a mesma Alianz'a : Popular veu-se na neéesidade de facer 

coricesións -e ·contraditer os seus proprios prinCÍpios·, con moti'vo 
da de Fenosa por Uesa .. As ér íticas que lle chegaron 
désde ·os meios empresaria is· ou da direita constituen ben 
claras .do que estamos a dicer. A.P. e o Parlarriento Galega sen-
tan asi precedentes do que pode'ria ,considerar-se "intervencio-
·nismo de Estado"; mediante,o exercício de un ' 
co que está lonxé de cousa seméllante, trascendendo ta-· 
mén o constÍtuciÓnal ao direito da eéo.nomía de li·vre 
mercado ou .capitalista. -E .. istó ocorre ca1_1dd o govern0 auto-
nómico a inda ven de estrenar-se ... Mais a situación non está para · 
menos e o d_eterioro gue está a producir-se no noso país porá a 
A.P. ante tesituras ainda máis difíceis. 

a prÓbiematica histórica, · sóéio-eéonómica; ·política e cu'ltu.ral de· 
' ' :t t,. .... :'1: - .. - '!" .t 1,. .. , ,.., _¿ • ...--: • 

mocidades. de esquerda. . · _ .,.'. 
· d0 nuAl:ia· Oentral 
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Galjza e o Estádo espáño.I para sabermos, édn maior ou menor 
o que teria de ocorrir despois da 

1 ta. 
"Pasotismo" e "Desencanto" resultan ab,solutamente coeren-

tes, ·segu-rido as nosas previsións. Por outra parté a Re)lolución 
Industrial -:--que' está a tamén en Galiza: ·adverténcia para 
navegantes· poucÓ q"visados- máis .que a da · 
cr.ise do .. Positivismo e a .revo'lución científ.ico-t.écnica qÚe veu. 
operando-se desde os anos 5o .. Fenómenos que, xunto con ou-
tros vinculados ªº occidental e a sua cultura, po-
suen-antecedentes claros de índole política e socia], remontan as 
suas·orixes en. rnuitos casos ao mesmo século XIX. _/ 

.. .Gal.e.ga. · 
4.-Criazón de un Sindicato Galega de TrabaUapores A!Jtóno· 

mos. :, _ 
Somente resta advertir que através. de haveria 

que superar o hiper-nacionalismo "chauvinista" e relixioso, xun· . 
to . co _provincianismo ' Precisamos· 'urxentemel)te · de 

unha· n0va política cultural... ' - ·. - . 
Cantas vece.s non terernos insist'ido 'njsto (nós e oütros)? 
Será esta a úlüma ... ? 

Rábade c. é Membr:o 
. . .. 
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1::.-,,temas ·da nosa .terra. ,, . . .. - . .. 

··: ¡¡ · De 'f eira · "· 

A Estación Marítima .de Vigo hule nestes dias coa 1ª· most'ra in- · 
dustrial e artesanal Como ensaio parécenos interesante, inda que 

. non sexa máis que unha acumulación dos escaparates come_rciais da 
nun local . únioo, Vigo carece de feiras que_ co.a:no a 

. quincenal de Póntevedra_ sirvan de grilón co. pa:sado e de incentivo 
para o futuro , -

Esta mostra coincide coa Semana Verde de Silleda e con Fexdega 
de V ilagarcia, as duas xa fe iras estabelecidas e cada ano de maior vo-

. -.; 

. ' 

lume. . . . 
A funcionalidad.e destas feiras é múltiple. A nós fannos :lembrar as 

vellas feirás tjue e-nchian todo o pais , Desde o medioevo ternos cóns- , 
.táncia dalgunhas Acadaron o seu maior desenrolo nos sé·culos X'! 111 
e XIX influindo en moitos aspectos da vida galega · 

multiplÍcábase o comércio interior non só o comarcal':': Os 
tratantes recorrian parte de Galiza o mesmo que alguns administra-
dores de grandes casas, A produción gremial superaba. os e!"cargos Jo-
cais e competía en espácios mais amplos-Pero-quizao1ito aspecto máis 

fose a participación dos habitantes da bisbarra no remexer da . 
vida política e cultural , Cada feira nunha central de no- · 
vas, as cántigas de cordel-iban de norte a sul do país e mesmo chega- . 
ban do interior da penínsua. Cada transacción nos tourais .. _nas ruase 
nas tendas convertíase nunha secuéncia teatral: ·as puxas: as subastas, 

• o chalaneo criaban esceas de singular atractivo. 
A feira era festa, descanso comunicación e non. poucas veces ter-' 

minaba como as festas patrqnais con duras regµeifas entre distin1 
bairros e sectores Por un dia ou dous ao mes as vilas que centrali:i J-
ban as feiras deixaban de ser as sanguezu_gas. das aldeas para confra-
ternizar no traballo-meréantil . 

Nas novas fe iras cómo se . intenta xunguir o comercial 
con actuacións culturais. Bon camiño_ pero o importante nesta mu-
tación é animar a actuación popular criadora, protagonista. non es .. 
pectáculo senón acción culturaL 

Importante,. nas feiras estivo o espacio máis comunitárfo que 
raba á parróquia e camiñaba cara unha maiór unidade Atención a es 
tes sinais do futuro . 

Malvinas : Final do avenfureirismo 
A semana pasada asistirmos ao final militar da aventura do Gober-

no arxentino· na guerra do Atlántico SuL 
Se o goberno de Galtieri foi capaz de manipular a dignidade dun 

povo colÓcándoo ante a defensa dos seus direitos ou a sua cesión, o 
de Margaret Thatcher atreveuse a manter o colonialismo máis opro-
bioso apelando a todos os meios: pirataria a mar aberto,) envio dos · 
"gurkas", tropas denunciadas desde os dias de Gandhi _como vesáni-
cas, desprecio do direito continental de América e afirmación impla · 
cabel do imperialismo O final descalificou á '•Junté! Militar" de Ar 
xentina que agora dimite_ .e deu ao Reino U nido unha vitoria plrrica . 

Non éso que a actuación de M. Thatc;:her,, esa fémia inumana, nos 
provoque noxo é que a democrácia dun país que a.guanta un tal go-
berno por si mesma se degrada. E que o resultado do aplastamento 
do exército arxentino está modificando· a.conciéncia de América La 
tina. cada dia máis clarificada e máis disposta a oporse aos opresores, 
sexan USA ou o Reino Unido. Esta guerra incalificábel co sacrificio · 
de mozos inocentes e co despilfarro duns 400 mil millóns pesetas. _ 
só ter un ponto ·positi_vo: despertar dunha vez a conciéncia de 
todos os povos para acabar coa prepoténcia imperialista duns pou-
cos .. A NOS COMO GALEGOS tócanos este despertar, porque os no-
sos males teñen moifo que ·ver co domínio do imperialismo. ,, 
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. ·-,, 
QUE MANDA O AMO! 

· - Nas 1 do 
185 de Á NOSA TEBRA,-pódese 

. fer un artigo sobor das resolucións 
que o- cóncello de Noia 
- ·coa loubabel oposición .dé alguns 
concellais- ven de tirar repeito ·da 
ubicación da antena de T.V. No 
mesmo artigo reprodlÍcense algu-
nhas alusións do alcalde dun mu-
nícipe ao mesmo tema. 

'Nas . suas manifestacións amósan-
-se ambos os deus cómo 
paladins da cultura, galega e dos fi-
tos históricos que a·sos.teñen. Sabor 
de todo, ver.-bas cómo ".máis votos 
dan os mundiais que o castro" son 
meredentes de figura·r por dereito 
próprio no . elene.o das ·asneirádas 
"culturicidas',' ao estilo de "viva a 
marte, abaixo a cultura". 

Nestas actitudes ben se ve o pau 
no que están traballados moitos dos 
nO$OS representantes. E eu d ígome: 
Son estes os demócratas adiantados 
que loitan pola nosa Terra? Son 
estes os cerebros luminosos quepo-
ñen as suas ideas positivas e limpas 
ao servício da xente que os elexiu? 
Son os corazóns fortes e capa-
ces de acometer -Oü mesmo de po-
sibilitar- a transformación en pro-
fund idade das vilas e cidades gale-

- gas? E sigo a perguntarme: Qué de-
reito teñen os partidos' a nomear 
como candidatos a persoas nefastas 
e finchadas, que engulen, votos, di-
rixen \'Otos e cagan votos? Con qué 
visión de porvir escollen xente que, 
lonxe de construir, desfa i; en lugar 
de alentar, abafa; debendo que ser-
vir ao povo, ignórao e sérvese del? 
Se un partido non reprende aos 
seus membros descamiñados, faise 
reo de sospeitas, ha.i que o-culpar de 
protexer actitudes vituperábeis de 
cara á colectividade, de fomentar a 
montaxe de estruturas partidárias 
ocas e valdeiras que sobrancean 
como espantallos a paisaxe viva e 

polifo.rme l:ta nasa sociedadé real. 
A miopia htstórica se pode- · 

·ria aturar neses munícipes fanáti-
cos, ·uh chisco almas 
de_ papeleta, privados de toda forma 
persoal de pensar, vendidos en car-
po e corazón aos trafegantes da po-
lítica "veña a nós", máis que os par-
tidos, sabendo de q·ué material hu-
mano dispoñen, lles dean enriba 
azos e aplausen as suas desfeitas, re-

calquera explicación racional, 
faise simplesmente impensábel para 
toda mente nón contaminada pola 
polític? raposeira á que tentan afa- · 
cernos os partidos máls votados. 

Xentes que teñen a 
ousadia de esmigallar un irrepetfbel 
anaco da história coa demagó-
xica excusa.· dos mundiais, deberian 
ipso· facto ser destituídos dos seus 
cárregos e xulgados como destrui-
dores do património histórico-ar-
tístico do noso povo. Abate e agri-
ma comprobar que, mentras neu-
tras nacions xúntase o progreso coa 

. protección .e o estudo sério e siste-
mático dos seus monumentos e do 
seu arredor físico, na nasa, os mo-
_dernos inconoclastas de caste polí-
tica tan e desfán ao scu antollo. On-
de están as respostas oficiais que 
poñan a pexa a estes indocumenta-
dos "non tanto"? Onde están as 
·reaccións dos respor.sábeis da nosa 
cultura diante destas mostras repe-
tidas de vandalismo?' Qué fan eses 
persoeiros que teñen a obrigación 
de protexer o noso pasado para que 
o noso futuro sexa máis claro e 
máis consciente? Que qué fan? 
Todos podemos chegar á resposta: 
Nadiña! Como o vello can sentado 
diante do fonógrafo, escoitan só a 
voz do seu amo, e este fixo, fai e 
fará canto poida por asnaquizarnos, 
esfrangullarnos, por dinamitar até o 
mais ínfimo recanto da nosa iden-
tidade, por alienarnos, asimilarnos e 
engulirnos. Os dinamitadores témo-
los dentro e é ben doado coñecelos. 
O feito de engulir é moito máis pe-

Os mariñeiros saben-que 
peixe grande pode enviar o Peq u: 
cho cando o enbulla con xeito rna· 

• IS cando o colle a contra escama e . ªI contra serro, por moi ampla que te . 
ña a gorxa, pode esganar coa me¡. 
rande facilidade. 

XOAN Fu ENTES CASTRO 

NAS FESTAS 
DA ASCENSION 

Compostela, sábado 22 de maio 
do 1982. Festas da Ascensión: Con. 
vocat6ria de sóns e cheiro a pólva. 
ra; ilusiós nos recunchos, lambeta. 
das; estrelecidas ledas, rapazas 10¡. 
ras, estoupido de ruas co frorecer 
da troula; e arrecendo de festa, de 
noites longas. 

Remata a festa oficialmente, e 
dirixímonos conio é tradicional, a 
Quintana, arrodeados de pacífica 
ledícia. 

De súpeto, siniestras sombras ne· 
gras surxen como da nada e come. 
zan a amolar á xente dicíndolle: 
"váyanse de aquí, a la Alameda oa 
donde quieran, pero aquí no pue. 
den estar". UA sinxelo "lqué pa· 
sa ?" de alguén, é suficiente para 
que os membros do serv icio noctur· 
no da Policía Municipal, porra na 
man, dean en mallar na xente, sin 
máis. Logo dunha méd ia hora che· 
garian os policias nacionales: "es· 
tamos desalojando la plaza en cin-
co minutos; quien qu iera quedarse 
que se quede, allá él". 

lChámanlle a isto mantera orde? 
Pero, lqué orde? ¿E que está proi· 
bido estar alegre? lMoléstalle ao 
poder a alegria dos demáis? 

O que si está moi claro é que nen 
a rua nen a Quintana son de les: A 

QUINTANA E, E SEMPRE FOI, 
NOSA. 

XOSE MARRA OUIROGA 
SANTIAGO 

OS INDEPENDIENTES E A UNIDADE DO NACIONALISMO 
\ . '- ' 

Un fato nacionalistas inde-
penderites, é dicer, non organiza-
dos en ningún partido, asamblea 
·ou colectivo vimos de 
ter un encontro o pasado sábado 
dia 29 co obxecto de tratar o pro-
ceso de unidade do nacionalismo 
que se está a encetar e o no_so pa-
pel nel. 

Por unha banda concluimos na 
necesidade de dotarnos dunha es-
trutura e coordinación mínimas, 
que permitan a nosa participación 
áctiva no mentaqo proceso e non 
quedar como meros comparsas no 
seu desenrolo, subordinados á 

· iniciativa-exclusiva dos grupos po-
líticos participantes, · senón, por-
contra, tratando de enriquecelo 

·coas nosas aportacións colectivas. 
. Doutra banda consideramos 

que o noso papel estaría basado 
fundamentalmente- en tratar de 
superar as dificuld'ades nas rela-
cións entre os distintos. partidos e 
colectivos nacionalistas para aca-
darmos a unidade que nestes 'in-
tres se fai imprescindíbel, centrán-
dcmos naquilo qué máis nos une e 
respetando o direito a que cada 
organización defenda as suas teses, 
como tal, naquilo que máis nos 
separe. Asi como tamén en garan-

tir que o procesó sexa verdadeira-
mente constituínte, democrático, 
pala base, aberto e transparente, _ 
cunha clara tendéncia á avenéncia 
política evitando liortas do pasado 
inmediato ou lonxano que fagan 
que as discusións se polaricen en 
exceso e que por estas cuestións, 
marxinais ao proceso de fondo, se 
descolgue alguén. 

Oeste xeito quedou claro que a 
nosa misión non é presentar nen-
gunha alternativa política porque 
iso anularia a nosa definición co-
como independentes senón máis 
ben conciliar ·as existentes, con-
vencidos .de que as diferéncias en- . 
tre elas non son insalvábeis e que 
con vontade unitária todas teñen 
cabida na nova organización que 
se trata de facer, sendo na sua es-
truturación onde si plantexaremos 
opcións de cara a que sirva a unha 
adesión. masiva dos nacionalistas 
galegos que vexan nela a posibili-
dade de traballar comodamente 
sen manipulacións .de nengun tipo. 

Por último valoramos m'oi posi-
este esforzo de . 

xéncia dos distintos grupos polí- . 
ticos . por chegaren a acordos uni· 
tários, reflexo da madurez que 
está acadando o ao . 

tempo que facemos vo tos para 
que os que son e aínda non están 
se sumen a un proceso no que as 
alternativas van ser discutidas de 
forma asambleária, pola base, sen 
a peneira duns cúmios contro lado· 
res da información e monopoliza· 
dores do debate político. Por res· 
peto a uns militantes que coida· 
mos teñen direito a discutir as dis· 
tintas alternativas existentes con 
todos nós ese "outro nacionalis· 
mo" debe

1 

participar, sen prexuí· 
cios apriorísticos e estando dacor· 
do, asi parece, cos princí· 
píos mínimos do "Chamamento 

Unidad.e. do Nacionalismo", 
neste proceso. , 

Como epílogo e acolléndonos a 
bénevoléncia do seu periódico da· 
mos os nGmes e teléfonos de refe· 
réncia para todos aqueles naciona· 
listas independentes que queiran 
coordinarse con nós, segundo as 
ideas expostas, para irmos xunt.os 
neste proceso de unidade da ma1o· 
ria do nacionalismo. , 

Santiago: Encarna Otero, Tele· 
· fono 59 51 32. 

A Cruña: Xácome Santos, 
Telf. 22 14 54. 

Vigo: Manuel Sendón, 
Telf. 22 85 47 
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Gañou ,ó:mercartfiliSínó' 
. Antonio Róddg_uez resultou elexido como Secretári? .. Xeral do 
pSOE en no Congreso celebrado o domingo 

d. .20 en Lugo, ao derrotar· a Miguel Barros ·por unha .. mar;xe d ia , , inda non oito pontos. · · · .., . .J · .. . · , -· , · 
ª Na candidatura gañadora figura como presidente Manoel ·conce, 

e sustitue asLno ·cargo a González Amadiós, que se presentaba á 
;:eleición na candidatura na que ia · 
rio Xeral Ceferino Diaz. . · _ · . 

A corta marxe acadada pola candidatura gañadora deixá abertas 
· portas á conflictividade neste partido, so.bretodo_se se conta que· 

as · ' h · l t ' · l 1 entre os seus mtegrantes so a1 un par emen ano ga ego, po 
vailles ser dificil fiscalizar a sua actuación na cámara autonómica. 

1 o sucedido o domingo en xa que doutra forma non se 
Lugo no Congreso Extraordi- explica a inclusión na lista en-
nário do PSOE non é máis que cabezada polo novo Secretário 
a aplicación práctica para Ga.- Xeral de militantes da comar-
liza da sua política a nivel esta- ca de ArouSa., desde sempre 
tal, que non é única senón que - enfrentados co aparato galega. 
está en íntima relación coa do Nestes pactos, entrou a xo-
resto das forzas estatais ( .t\P, gar tamén Manoel Soto, Alcal-
UCD e PC ),' que pretenden de de Vigo, que parecia ao 
recortar os poderes autonómi- princípio que se ia presentar 
cos e arrinconar por todos os para o posto de Secretário Xe-
meios ao nacionalismo. A ral en Galiza e que finalmente 
LOAP A -pactada entre os desistiu diante das promesas 
partidos maioritários- non é feitas cara as novas eleicións. 
máis que unha mostra e o Desde Madrid xogaron to-
23-F a data de partida deste das as cartas ao seu alcance 
cámbio de política. -todos os resortes do apara-

0 triunfo da candidatura de to- para tratar de apartar dos 
Antonio Rodríguez, co apoio pontos de dirección do partido 
do antigo Secretário Xeral, en Galiza a todos aqueles que 
Francisco Vázquez e de Ma- non foran fideis á políti_ca 
noel Soto -que afirmaba ia marcada desde o aparato an-

unha daluz-madrileño, definida co-
desde Madrid- mo unha "política r_esponsá-
o primeiro paso para a posta XXQ'TQ' -.:if;; 

en práctica da nova política nón que xa se puxo de mani-
do PS CE, encamiñada a canse- f esto despois do Congreso de 
guer instalar a Felipe: González Betanzos, onde se empezou a 
na Moncloa, cun partido por falar xa do defenestramento 
detrás fidel aos <litados dos de Ceferino Díaz. Agora con-
seus líderes estatais. seguírono, con moi poucos 

MANOBRA DE FRANCISCO 
AZQUEZ, DIRl.XIDA E 
NCAUZADA DESDE MADRID 

O que moitas veces· se ten 
calificado como unha ·arrouta-
da unilateral de Francisco Váz-
quez no tema da capitalidade e 
a sua dimisión que levou a este 
congreso extraordinario cele-
brado en Lugo, non foi máis 
gue unha hábil manobra mane-
xada desde Madrid por Alfon-
so Guerra, que sempre tentou 
arrinconar a aqueles militantes 
galegos que, se ben non con-
forman un sector nacionalista 
c?mo queren facer ver alguns, 
s1 .son un grupo que fai predo-
mmar a politica de Galiza so-
hre a do Estado, e isto por 
unha .causa:. porque saben que 

este nivel non teñen nada 
que facer . . 

.Franciséo Vázquez gañaria 
ª81 pontos nos sectores corÜ-

ao mes-
rno tempo unha boa disculpa 
wara dimitir. 

Asi foi como se chegoú ·a 
este congreso e como puideron 
lograr unha correlación de for-
zas, baseada sobre. todo no 
mercantilismo ·de postas elei-to · -r ra1s para :is xerais, que pa-
ecen estar a volta da esquina, · 

custes e asegurando que estes 
leven no parlamentó galega 
unha política -cara a galería 
claro- autonómica galega, 
que en certo modo vai enfren-
tar aos dous sectores xa que 
no Parlamento: Galega en mei-
rande preséncia a liña "auto-
nómica". Por outra banda aí 
van estar os integrantes das 
listas do PS CE en calidade de 
independentes e cuxos víncu-
los· eran precisamente coa an-
terior executiva defenestrada. 

O TEMA DA CAPIT ALIDADE 

Intimamente relacionado 
con este Congreso Extraordi-
nário está o tema da capitali-
dade -foi o pretexto--que se-
rá debatido o por 
roáis que cando riós saiamos á 
rua o asunto xa estará zanxa-
do. Pero despois' do debate do 
mércoles, aínda na Coruña van 
queimar alguns cartuchos co-
mo salvas de despedida. Asi, 
non é de estrañar que se _pro-
d uzan . algunhas dimisións so-
nadas no seo do Axuntamento 
coruñés. Se cadra, cando vos-
tede estea lendo isto xa se te-
ñen prod,ucido. Serán os últi-
mos coletazos. Lggo virán a 
recomposición e as lamenta-
cións. 

Constituída a co.misión ·xestora 
da unidade ·nacionalista· 

· Segundo o proceso encetado hai unhas semanas a nivel nacional, ·estanse a reunir nas distintas 
capitais e comarcas as· distintas forzas políticas que van formar unha organización unitária ria:eiona-
lista cuxa Asamblea Constituínte vai ter lugar previsibelmente no mes de setembro. · 

As forzas (AN-PG, ERGA, Grupos Nacionalistas Independentes da Coruña, Santiago, . 
Lugo, Vigo e O Condado, Galícia Ceibe, ANG, Colectivo Arco da Vella, PSG e UPG) 
están a constituir as distintas comisións xestoras comarcais, despois de terse xa constituída a· HCo-
misión Xestora Nacional". . 

Estas xestor'as comarcais fan un chamamento a todos aqueles que se encontren inte.resados na 
unidade dó nacionalismó, ao mesmo tempo-que recollerán todas aquelas propostas e suxeréncias 
que se queiran facer, tanto no referente aos princípios políticos como no aspecto organizativo, 
convocando asambleas para discugir estes pontos e chegar a unha Asamblea Constituínte que dei-
xará totalmente configurada a organización. 

q_ue u.ara o Dia da Pátria Galega xa estarán rematadas estas asambleas comarcáis. --- ..::_._"""'" --

.. lVlarcha: p9Ia paz Fene-FelTol 
O dia dez de xuño, coincidindo coa preséncia do Presidente do Goherno na se da OTAN, . 

cerca de dous milleiros de galegos amosaban a sua oposición á entrada na devandita organización 
armamentística, á nuclearización e abogaban pola paz mundial. A marcha comeZa:ba cos augúrios 
represivos do . inefábel gobernador Aguerre, cunha nutrida representación de unidades antidistúr-
bios, que fixeron sentir a sua preséncia, ·tal e como se aprécia na fotografía. Soba ameaza textual 
de que aplastarían aos manifestantes se se berraba ou se facia referéncia ao 23-F, recorréronse os S 
qµilómetros que hai de Fene a Ferrol para finalizar na Praza de Armas desta ddade, lugar no que se 
dirixiron aos Planifestantes os das forzas políticas convocarites. ·- - ·· · 
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NOTAS PARA O DEBATE DO 
NACIONALISMO DE ESQUERDA 

XOSE GARCIA CREGO -------------"--

O PASADO RECENTE 
1976. O anúncio de eleicións nunha situación de permisivis-

mo controlado/planificado, fácilitou a primeira ruptura de 
trascendéncia no seo da UPG, con repercusións posteriores no 
Consello de Forzas Políticas Galegas, até o ponto de facelo de-
saparecer. Fórmase a UPG-lp que pasaria, en Congreso Extraor-

{;· dinário, a" chamarse PG.P. 

1977. RemataC:tas a.s eleicións, nova escisión; esta vez" pola 
dereita: o f>OG. . -

· 1978, qecembro. Celebrado o Referéndum da Reforma, no-
vo anúncio de eleicións: significa o remate das apenas enceta-· 
das negociacións para a constitución dunha Mesa Consultiva do 
nacionalismo. (PG, POG e PSG coalíganse axiña ·na efímera 
UG; o Bloque "ignora" toda conversa). O PGP boicotea as le-
xislativas e, ante a falta de acordo para as municipais,·faise 
unha candidatura nacionalista de esquerda que concorre en 
Vi_go, que seria, xunto ao oonflito de Ascón, ponto de partida 
de Galícia Ceibe. 

1981. Eléicións aÓ Parlamentiño. Concorren, nalgunha pro-
víncia, :até cinco opcións;.de ámbito galego: PG; EG, IG, Blo-
que-PSG e GO-qué se retira, o Boicot-. A con-
secuéncia é un fracaso do nacionalismo reform)sta que apenas 
si conquire sendo reducidos ao rincón do Gru-
po Mixto. 

O comportamento das forzas políticas de dirección galega 
ante a Reforma pos-franquista pasou por fases distintas, cu-
nha tendéncia xeralizada á dereitización. Se no Referéncum 
do 76 a Abstención era a consigna asumida, de súpeto, todo 
cámbia para ca'Se todos, e ' o abstencionismo político pasa a 
ser, para case todos, o nemigo a combater, o pantasma sen 

·) xuseificación. E, paradoxicamente, o abstencionismo popular 
_non para de medrar até o glorioso, histórico e silenciado 72 
por_ cento de abstención no Referéndum autonómico. 

Como ovellas, o nacionalismo -non digamos xa "os OU: 
tros" - participa, sen pensalo duas veces, en canta consulta 
programa o Poder. Só a UPG-lp, o PGP despois, Galfcia Ceibe-
0 LN e alguns colectivos seguen a denunciar a mentira eleitoral 
e chaman ao Boicot. 

Entre os concorrentes ás eleicións, só o PSG, no 77, 
unha campaña de esquerda, de denúncia das condiciÓ!lS en que 
se celebran as eleicións. Logo, todo será unha história de con-
cesións. 

_¿..;'J. 

· · Dase por feito que hai que ir ás eleicións, con todas as da 
LEI, "para non ser marxinados", "para non ser reducidos a 
mera testemuña", ... Non se plantexan, tan sequera, posturas in-
termédias de concurréncia e, ao teínpo, de denúncia no fondo e na forma (tipo HB, en Euskadi). No_n, aqui, resulta "natural" 
que hai que acudir á chamada do pastor, sen pararse a pensar 

que isto conleva: o a!,Jto-sacrifício? 

O DEBA.TE, EN MARCUA 

· inda que non o pareza, todo ist-0 ven a canto,, agora, cando 
·enceta o verán do 1982, e cando o nacionalismo e os revQlu-
.cionários de Oaliza topámonos en pleno debate do que desexa-. 

: mos signifique unha clarificación máis definitiva do parnorama 
':político e social da nación. 

. ;_ 

Mentras EG cele.bra un congreso no que se van consagrar as 
neo-decadentes teorias da vella traición, importadas da Europa 
dos impérios; o nacionalismo de esquerdas reúnese e acorda un 
método para ver de construir unha alternativa política e orga-

. nica capaz de aglutinar e movilizar_ a quen, en Galiza, desexan e 
están .dispostos a cambiar, pero ·en sério. 

Constituiuse . xa u'nha Xestora nacional, na que están repre- . 
sentados a ANPG, Galícia- Ceibe-OLN, PSG, UPG, a organiza-
ción estudantil ERGA, e vários colectivos de independentes, 
como "Arco da Vella", ANG, grupos de Santiago, do 
do, d.a Coruña e Lugo. Unha comisión pr:ocede, nestas datas, a 
ordenar e preparar un documento que contemple as 
aportacións programáticas e 1 presentadas -para, a 
partir do dia 27 de xuño, abrir un debate nas distintas locali-
dades de Galiza e da emigración, que culminará nunha Asam- . 

. blea Constituínte, a · celebrar a primeiros de Setembro. Para 
organizar este debate, de características absolutamente aber-
tas, está a formarse xa Xestoras Locais dinamizadoras do pro· 

\, 
ceso. · 

Dinamización que compre acelerar e levar a efeito, pois o 
boicot a que ' a maioria d'a prensa editada en Galiza 

. todo o relacionado con está alternativa, impide facer e.xtensi- · 
va 9 toda a povoación de Galiza, as novas que se van producin-

1. , 
do, os pasos que se van avanzando e o caracter plural e aberto 
da metodoloxia adoptada. 

PROPOSTA POLITIC1 E ORGANICA DE GC-OLN 

Ga.lícia Ceibe-OLN ten as suas próprias ideas sobre o que 
. debe ser a formación política unitária do nacionalismo de es· 

querdas. (1 ndá que, de entrada, manifestamos a nosa postura 
aberta e· dialogante, sabedores de qqe todos teremos que ceder 
algo para chegar ao acordo). 

Considerada globalmente, a nova formación poli'tica deberá 
·ter un contido de loita pala liberación total de Gal iza, de rup-
tura . da dependéncia· colonial e plantexar como obxectivo a 
instauración dun Estado Socialista Galego; no táctico, o pro.-
grama a médib prazo, debérá contemplar o enfrentamento ao 
Réxime da Reforma, co seu Estatuto de Auton9mia e a sua 

propondo como obxectivos a Ruptura Democrá-
. tica, que supoña a democratización real do aparato do Estado, 
asi como a apropriación de niveis aceitábeis de autogoberno, 
que o avance popular cara a independéncia. 

_En cantó aos métodos de traballo, destacamos: deberase 
pular unha tendéncia xeral á auto-organización de t_odas as cla-
ses populares, cara a construción dun- Frente de Liberación Na-
cional que conduza ao povo deica a vitória; propiciar a unidade 
do sindicalismo de dirección nacional cara a Central Unica e 

. (asambleária e anti-pactista); propiciar e pu lar a auto-
organización agrária e a dos mariñeiros; reactivar e. consolidar 
os movimentos veciñais de todo tipo; pular por un amplo Fren-
te Cultural de defensa do idioma e por unha Galiza ·monolin-
güe e monocultural, favorecer a Federación de Asociacións' 
Gulturais; a·poiar o movimento .. pola Amnistia e contra a repre-
·sión e a s_ua organización específica, as_XuGA; apoiar ·os moví-

. mentos populares de carácter ecoloxista, de ·defensa dos secto-
res socia)s marx·inados,. e de loita pola paz. 

E topámonos, de novo, codo princi'pio: as consultas eleito- ... -
. rais a que nos someta o Estado Imperialista Español. Galícia 
Ceibe"O LN considera que a postura debe ser diferente segundo 
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as eleicións de _que se trate, e o momento político en que se 
celebren. 

En canto ás Municipais ou ás eleicións a Cámaras Agrárias, 
deberase acudir cun programa nacionalista e popular, e ocupar 
pQstos -nos organismos correspondentes. (Os cargos eleitos de-
berán estar sempre supeditados ás decisións das asambleas de 
base). , 

Cando sexa do Parlamentiño, demostrar a nosa oposición á 
Autonomia mediante un rexeitamento comprensíbel polas ma-
sas (sexa mediante a Abstención razonada e activa, sexa me-
diante outra fórmula de boicot e de denúncia). 

E no que se refire ás eleicións ao Parlamento de Estado, dei-
xar clara a oposición dos nacionalistas de esquerda ao Réxime 
e aproveitalas cara a Ruptura democrática. Aqui introdúcese 
unha alternativa de constitución dunha plataforma, t,m GA-
LEUSCA dos movimentos de liberación nacional e rupturais a 
nivel de Estado. 

Conforme a estas perspectivas políticas, a estrutura interna 
da formación política unitária -para a que se aportan nomes 
como "POBO UNIDO", ou "NOVA TERRA", ou "TERRA 
CEIBE" ou calquer outro que a imaxinación crie-, deberá 
combinar o asambleísmo de base, coa préséncia das organiza-
cións que a história de Galiza·. ten lexitimado pola sua 
loita de anci:·a pral da liberación totalJ:fo noso povo. ·. 

Asi, a nivel local, o funcionamento seria asambleário puro, e 
nos niveis de zona e nacional introduciríase a representación 
das organizacións políticas integradas na alternativa. lsto con· 
tribuiria a dar estabilidade, marcaria o carácter frentista e fa -
voreceria o debate plural. 

Construir esta nova organización, que agrupe aos nacionalis-
tas de esquerda, que loite pola liberación total e a independén-
cia, de carácter rupturista, movilizadora das clases populares, é 
a tarefa do momento·. 

Compre chegar a· acordos de fondo, non supeditados a pos· 
turas eleitoralistas, conxunturais que, como ternos dito, son 
factor de división e non de unión. 

A formación política unitária deberá estabelecer a unidade 
de acción, en Galiza, coa esquerda estatal rupturista, como se 
ven facendo nos derradeiros tempos. No Estado, coordinar no 
posíbel a loita coas formacións políticas de Euskadi, dos Paí-
ses Cataláns, de Canárias, con programas e práctica rupturista 
e de liberación nacional. · 

25 DE XULLO: "GALIZA NACION" 

Este 25 de xullo debe significar, xa, unha mostrado futu ro 
inmediato de Galiza. Un futuro de insumisión, un futuro de 
claridade nos comportamentos políticos, un futuro onde os 
principios non se cedan a cámbio dun "status" que só a "eles" 
interesa. 

Neste 25 de xullo, baixo o lema xeral de "GALIZA NA· 
CION", denuncii:1remos o Réxime español e a farsa autonómi· 
ca; consolidaremos a unidade nacionalista de esquerdas e to-
dos reclamaremos a liberdade dos nacionalistas presos e a Am· 
nistia Total. 

Xosé García Crego é membro de 
GALICIA CEIBE-OLN . 
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Aprobado o ·.documento do Frente .. 

1.-ADRO 

;;. ' 
'" 

, . o ·dÍa ' v.intesete de perfi1aaa clef..i-
nitivarpf?nte a Alternativa Pol1)ica do .Fr:ente Na-
cíonalista Galega sé está a' pala 

' xunta xestóra reunida 'en Santiago. : ' 
'Este 'documento que reproducimos aquí polo 

seu interés para o pavo vai .ser cf 
palas diferentes zonas. 

Todas as forzas políticas, organizacións, colectivos e4-persoas 
que asumimos a formulación dunha alternativa unitário do nacio-
nalismo, convencfüos de que son máis os criiérios que 
nos unen, nesta etapa histórica, que os que nos separan. Asemade, 
coincidimos en a formu_lación orgántca da un.idade necesáriá 
debe facerse apartir do respeto pola diversidade ideolóxico-políti- · 
ca que constitue o real. Partindo deste é 
posíb_el unha unidade de acción, a existéncia dun campo definido 
e eficaz de militáncia comun, que faga máis operativos os esforzos 
por unha Galiza liberada. Esta unidade, non obstante, para ser fe-
rramenta útil e positiva para o naso pavo, ha basearse. en pontos 
mínimos, pero perfectamenté definidos e irrenunciábeis, sen os 
cales estaríamos a constituir u_n fraude político. 

Trátase de facer unha organización o máis ampla posíbel que 
.,-posibilite a penetración do nacionalismo no tecido social galega; 

por iso, necesitase unhas estruturas abertas, democráticas, autó· 
nomas, áxeis, participativas, combinando todo isto cunha· certa 
disciplina· e eficácia· para facela efectiva. _ 

Trátase de organizar a resisténcia do pavo galega, o avance do 
nacional ismo e clarificar a situación política da nosa en 
todos os eidos posíbeis de traballo comun. Asi, veríase de: 

1.- Propiciar a unidade do sindicalismo nacionálista nunha 
única centr.al sindical que hexemonice os procesos tendente's a su-
perar a división do movimento obreiro galego, no camiño do ob-

. xectivo devandito. 

2.-Reforzar a introdución social do nacionalismo nos sectores 
labrego e mariñéiro. 

3.-Uti lizar ·ª· via pe.lítica,. que supón combinar axeitadamente o 
t raballo organizativo, de movilización e loita, de coñcienciación 
donoso povo, sen deixar nengun campo .valeiro,·desde asinstitu-
cións até a s plataformas de-masas, concurrindo aos procesos elei-
torais, ·sempre que servan como ferramenta · de clarificación e 

para a conciéncia nacional. 
, .. ::: . ..: 

4.-Promover e potenciar calquera iniciativa de ·auto-organiza- . 
ción das clases populares, que non· sexa contraditória cos nosos 
princípios cidadáns, veciñais, ecolóxicas, cuhurais, feministas, 
moceaade, estudantil, grupos.marxinais, etc .. . 

5.,-Combater o confusionismo _político mediar.ite a 
ción e identificación dos nem.igos e dos perigos que está ºa correr o 
país, e estudo dos métodos máis aconsellábeis para defender os in-
tereses das.clases populares e a identidade nacional de Galiza. 

2.-PR INC IP IOS IDEO LOXICO.POLITICOS 

(1) GALIZA E UNHA NÁCION e, polo tanto, direito á 
autodeterminación política que, de ser real, ha concretarse nunha 
alternativa de Soberanía Nacional. O Pavo Galega, consecuente-
mente, ten direito a exercer o Poder constituínte que desembo-
que ·na necesária criación dun Estado próprio. Esta é a única ma-
neira de que o exercício da Soberania· Nacional sexa unha realida-
de. -

(2) · GALIZA E UNHA NAC ION e, polo. tanto, ten direito á 
autodeterm,inación política polo que o Povo Galego, consecuente-
mente, ten direito a exercer o Poder constituínte que desembo-
que_ na necesária criación dun E_stádo próprio. 

-DEMOCRACIA: o pr-incípio democrático é fundamental co-
mo inerente ªº exercício do poder polo povo en condicións de 
igualdade e liberdade real e non só formal. , 

" .. . 
· . . ( . . · .. · .. 

-ANTIMONOPOLISMO E INTERESES POPULARES.- A po-. 
lítica democrática debe estar encamiñada á defensa dos intereses 
do povo e dirixida á li_guida_ción dos monopólios. 

-A UTOO RGAN IZACION. -Consideramos básico. o princípio · : .; • ; .: .<: :: ·· . , · . 
:r ;·i· · ·· ... · .. 

¡ 

. - de ·para defender axeitadarriel'ilte os intereses da nación 
- gaJeg¡:i, toda clase de colonialismo político calq uera 

_ideolóxica ,que sexa . .. 

_ - GALICIA E O COLON_IALISMO.- Partindo do -f-eit o de que 
Galiza está sometida a unhas relacións de dependéhcia colonial a 

· actividadé política encamíñase a tronzar esa dependéncia. ' 

-ANTllMPERIALISMO.- Para a nosa pqlítica, dirixida á con-
secución dunha Galiza liberada, é clave o princípio do anti -impe-
rialismo militante, polo que a organización se define pola so lidari-
dade internacional e apoia todas as loitas dos povos do Estado e 
do mu.ndo por acadaren a sua liberación nacional. Xa que logo, 
somos contrários ao Mercado Comun e á OTAN por seren0 organi-
zacións, a nivel económico e político-militar, que representan os 
intereses dos grandes monopólios e do imperial ismo europeo-oc-
cidental e americano. 

-PAZ MUNDIAL E DESARME. -( A Organización defínese po-
ta paz mundial e o desarme. 

MODELO SOCIAL. - ·A Organización unit;:íria do nacionalismo 
encamiñará a sua actividade a estabelecer en Galiza un modelo so-
cial que teña como liñas directrices: 

-Mel lora das condicións de vida e traballo de todo o povo, asegu· 
rancio un nivel de vida digno na própria Terra; rematar co paro e 
recuperación esca lo nada dos nosos emigrantes. 

-Nacionalización dos recursos financieiros e dos sectores básicos 
da · economía. 

- Inversión do aforro galega en Galiza. 

-Industrialización de Galíza partindo dunha explotación racional 
dos seus recursos. 

-Estruturación da economia pesqueira e real ización dunha refor-
ma agrária coa participación dos labregos e mariñeiros respecti-
vamer_¡te, en función dos seus intereses. 

!.\·'.:;f __ 

.- -- -Instauración dun servício nacional de saúde, gratuíto para toda 
· a povoac1on. . 
·t';,W , L Q e·stará en función dos popula res e enraig?do 

na r.ealldade galega, sendo, adema1s, laico, estatal e coeducat1vo. . 
-Acadar a normalización do idioma e cultura, chegando a con-

querir que o galega sexa, na práctica, o idioma de Galiza. 

3.- O MARCO POLITICO 

-O Nacionalismo galega -está pola superación do actual Réxime 
político, por canto representa a negación explícita e agresiva 
dos princípios anteriores e atenta gravemente contra as liberda-
des fund.amentais para os cidadáns e as Nacións que integran o 
Estado Español. Neste último aspecto, loitaremos pola consecu-
ción de amnistia para todos os presos nacionalistas e anti-fasc is· 
tas, pola democratización real do aparato administrativo do 
Estado, incluíndo a policía, a e o exército, e defen-
deremos o exercício das liberdades democrát!cas, en _especial 
a de expresión. . , 

: : -· "· -A Constitución española é a plásmación legal dá negociación 
: : · da nosa soberania nacional, consagra unha arde económico-

social capitalista e posibilita, ademais, o recorte ao exercício 
l'iberdades democráticas,_ feitos polos que non 'a ·ace,ita-

mós. ' . - J _, 1 ' •. 'r t 

. . .· . 

. .. . . 

? marco' autonómico non. tefien solución os' problemas de 
Galiza, e ten que ser superado cualitativamente. Aínda unha 
autonomía dotada de todo o contido que permite a Constitu· 

. pala sua própria natureza, é incapaz de servir para re-
solver a nos.a problemática, aínéta que, funcionase optima· 
.mente. 

-A nosa actuación política, no contexto formado pola Cons: 
titución e a autonomía, non o lexitimará, e agudizaremos as 
contradicións existentes, actuare'mos con iniciativas que su· 
poñan o mento da concié·ncia ·poi ítica e nacional do nos? 
povo, a mellara das condicións de vida e a creación de condi-

de auto-orgaAlzación nacional (sindicatos, partidos, qrganizacións . ·t ·" ................. _.;._.-....:-.-------........ ---- cións obxéctivas que· pérmitan a sua superáción. 
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_Neste da' "cjueremos·:traer {.fa 
. ' - . . .. /, . ' ' , ' 

unidade ,do Sentimos non .poder ·:reprodu0ir fategramente; por motivo 'de 
espac10, ·o ., por· Esquercfa Galega e jm.Iúi¿os . 
integrantes' do .Ft.e.rte · .. ·que firmado cori".' 
xuntamente por EQ: e.filáis o Nacionalist'\S de unha ·. 

•, . . . . . . . . ; r,', . . .. ', . • ... . 
o "Asambl€a de· Nacionalistas 

.Galegas" reunido en Asamblea o pasado dia 
11.07 .82 · acordou retirarse do proceso de .. · 
constitución dunha nova organización polí- . 
t ica nacionalista, ao ter constáncia de que 
os. preuposto.s mínimos que habian de 
fi urala e que nós víñamos defendendo nón 
eran eompartidos. nen defendidos palas 
restantes organizacións políticas que eons-
t it1,.1 en a Xestora Nacional, quen de xeito 
uná nime elaboraron e aprobaron un do-
cumento unitário para pasar á discusión das 
respe itivas asambleas, ao tempo que se nega-
ban a aceitar e distribuir en pé de igualdade 
o documento presentado polo noso colecti-
vo. 

Entendemos que a nova organización que 
.se tenta montar · non é a organizadón de-
mocrática, asambleária e plural que hoxe 
precisamos para dar cabida a participación a 
cantos queiran trabaUar pota liberación ·.na-
cional e social de Galícia; trátase por contra 
d_un ha plataforma de lanzamento para uns 
poucos partidos e organizacións políticas, 
que unha vez máis antepoñen os seus con-
cretos e particulares intereses aos intereses 
do pavo galego. Neste senso .consideramos 
significativa ·a ·presa rematar o proceso 
de constitución da nova organización, só ex-
plicábel desde a de ter todo com-
pletamente amañado para caAdo cheguen as 
eleicións xerais, hipotecando incluso cal.quei-
ra intento de debate sério e construtivo. · 

Neste documento unitárjo nada se di res-
pecto do espácio polít\co a cobrir pala nova 
organización, non se fala nen duns estatutos 
nen do programa mínimo de actuación in-
mediata que dean coeréncia e dinamismo á 
nova organización. Proponse xunto ·a' unha 
representación directa e democrática das l respectivas asambleas nos órganos de direc-

. ción, representación directa designada 

unilateralmente por cada partido político 
que entra en contradición coa perténcia e a 
militáncia- de xeito na nova orga-
n_ización. Nada se regula acerca da estruétu- " 
ración interna · da nova organizacjón, descq-
Recéndose cales. serán seus organismos de 
base. Non se analiza con espírito crítico .as 
diversas causas que fixeron necesário o sur-
xiinento desta nova organización, presentári-
doa simplesmente como unha, idea boa e xe-
nerosa de "alguén". 

Convencidos de que se parte dun acordo e 
duñs presupostos amañados de .antemár:i 
polas 'cúpulas dos grupos presentes na Xesto- · 
ra Nacional_, o proceso asambleá;io ' está v,i-
éiado de antemán, sen poida darse na 
práctica o debate e o contraste que 
imprescindibel,sse realmente se quere mon-
tar unha organización que superando erras 
do pasado, sexa capaz de xunguir . de xeito 

'En resposta ao escrito de EG sobre a ·cons- -
titución dunha· nova organización supraparti-
dári'a · .esqu.erda que 

· puntualizar: / 
.-! . . 

EG fai unha exposición pormenoriza-
·da dun pres1,mto "contido ide.olóxico;' ca . 
nov.á organizaé¡_6=n, cand9; até o -de agora, tal 

, contido .non . .está concretádo e. só se . conére-· 
a través dun d.iscusión 

é demócr-atica no que "se inclufan todos es 
pontos de-vista. O documento de EG consti-
tuje ·unha da f ealioad,e tipiea-
f!1ente e pouco séria: . .. · '. , ' 

. . .· . . 

.. -.' Solpréndenos o radicalismo político 
" .e ideolóxko de EG, fala / dun ·E.s.tado 

e. que a ·sua 
-. práctica pública aparecese tari clarif icada 

CblJlO parece estar neste ' · 

. 3.- Queremos reiterarlle. u·nha vez máis a 
. AG a ,·nasa a participar na Comi-

reql a to.do o riacionalismo,..para poder hexe- ·sión Xestor/a e en todo o constituln-
. mo_nhár. a vitfa ··poHiica do País., dando · té da. nova organización. ·As( EG tería oca-

- de ·cooflitos e. ag' resións · 1 . •· · de' dis.cutir as báses teór!cas e prácticas-. que por auséncia· dunha- organizadón adecua- ·· . · 
están ·situando ás clases-populares galegas da acción po,Ht.ica da esquerda Racionalista, e 

-na indefensión. ' · .. · "., tería ocasióo dEt coñecer as _ · 
O noso colectjvo segulra poi·s dos nacionalistas que estamos"ª asumir. a no-

' por co:nquer.ir a· Unidade do nacional is; va organizació
1

n de m;meira· direita; ne-. 
mo-., contiouando aberto a-·cak¡uera .accl.ón cesidade de-facer presuncións .irresponsábeis. 
ou iniciaJiva 'tendente a-lograr ese ()bxectivp. · · Este éonvite :faise extensivo ·a grupos que ta-

A nosa retirada da Xestóra Naaional., leva · · · · · · 
.· a nosa non participación1na convo- ' mén rexeitado. acompañar.nos. neste 
catqria oficial da manifestac!ón do 25 DE · · democrátieb, Zona Abetta e Nacionalistas de 
XULLO, D'IA DA PATRIA GALEGA. Non Esquerda. 
obstante, .manifesta.mos o .noso 
apoio a' ese acto de reivindicación n¡;icionalis-
ta, no que os membros do .co·-
lectivo. · 

" Santiago de Composte'lá, 
a_ 11 de-Xullo de 1982· : 

: { ' 

COMISION XESTORA ·-
_._f\N-PG, E.RGA,G.ali'cia Ceibe (OLN·)·,-PSG, 
UPG·, Colectivo "Arco da Vellá", \ . , ' . . . 

> Colectivos do Condado, C9lectivos 
1 ndependentes de Vigo, A Corüña e Sani:iag·o 

· · Asamble9 de Nacionalistas. 

o charnamento pota "Un1'dade.do Nacion.:11ismo". feíto. . ' ' que 11os ·prop(\Jñen, non P.Qde form.ular nengunha unidade. 
"1 Non queremos·, .de xéito, poñer ·· · 

poJo Bloque-PSG e ,grupos af íns e con independéncia·de ter ou . qu'é se, rnunifiqwen . aqueles, discrepar' coas liñ.Bs· xerai's que, noo sexa,,refer.JP'a a un cenx1:1.ritQ de grupcfs teñen un ha . 
no_n recibido o convite <;le asistir á constitución dunha x·estora dó modelo ' político· a p.otenciar · ;n estiveror'i separados : · esfra:i:éxfa GÓmúh. ba11da, p_ensamos, que' na situación 
para lev(}r adiante este proceso, as organizacións abaixo firman- . · últimos anos. ·{sto. cos actCJa.I o achegamento ·e a <;:olabora.éió;.¡, éstra'ré-
tes IJÍanifestamqs: . . . . . as r.esolucións f i;mantes .dos . x'ias do' n'aCÍ@Aalf;mo só"' é -

·' ; como unlia clo vello · e para n'o; f-racasado rmo-· .. baixo 
.'· 1.- . O ·charnamento ·faise en torno a .unha.s bases polfticas á , ' · · , ' " · · a,cc1on en mu1tos campos,.part1c1pando conxuntamente •en ta-.-" . · · · elo fréntista que a ANPG representou deica hoxe, baixo unoa ·· , elaboradas só . palas organizacións convoc .. antes .sen' ·cÓnlar cos · , · · · ' refa. s qu.'e consideramos. fundam.entais:.-Construcio' n·. du-.. n s1·n.d·1-estratéxi,a ·- vella. taméo- de frontal ao si·stema 

pósíbeis .conito!1:éldos. Hai pois un .eixo político acordado ,pre- plasmádo ·1;1a_ .CIÓ' 7'S'e no Estatwto_d·e calismo 'naciomÚ unificado, acción por unha riórmalizácion lin-
. viamente , que só pode ter ·a de presentar aps. Autonomía . . T.ráta-se . da .reunific·a.ción, · xa que lago, db:s· que, · güistica e 'cultural na nosa.. ·Q¡;¡Gión,. 
. q4,e non a.éepten éstes pr:_esupostos ou a q.uén dentro 'do esquerda, cións cidadáns, ·asunción ccmx.unta de' campáñas eñ defensa de-
·e' .precisa los, c0m,1i o· contrarios ª.' unidad, e cio 'nacionalis.m9 .e in- ,· · : · ' · · · - -- custións fu. n. dament. para .. 'º pa.·1.'s,· concurtencia .. conxühta -e 

'11: - t.ratéx.ici. PeT'o no'1 é o único que · 
cluso como non nacionalist:as. lste plantéx.amento·de P.artiqa é. • €1Xiste.: Presentalo ·as(.sería uf.i engano. Existe hoxe:outrb sector confiontac;:i'óns ... , e e.n i:odo.aquelo que 
'o peor 'favor que se .lle á unidade (fos nacic;)naÜstas . . ' . . . . . bel f -b , . . d d" ., " · .. .nacic;>ríalista ,arnplá ·e op,erativb. que ien .. de' construiré! .. posi ,, . e que_!"_. on._, se aga a .. Trátase, xa que .logo', Glunha operac'ión p'·ara descalifica.r·e non . · d · t t d tmjd.?de . p9síbel as forzas Sector ' . as es :ra exia_s qu_e ca a qu.en . . . 
tanto para sentar 'as bases da.'urii,clade posibel, - ' · . t' 1 , . . d -.. t fi . , · d, . d d. .1 .· . d ·, Por todas 1stas razons e porque non consideramos pos1t1vo cuxa es ra ·ex1a e raris ormac1on a .soc1e a e ga ega e · e · .. · . - , ,· . , "- . " . .. t d · . b , · ·. '. 1 · . · ". · - part1cipa·i: e·n nada que leve a confusron e. áo . desconcertó aos· 

2 · · , ' .. · · d • conqu 1s a a so eran1a nac1ona asen a-se na progresiva con" · . - · . , . , · .· '· .. . ·-::- · As que necesar,iamenteteñenquesera . t _...J • d .d · -.. 1. t · , d , t .. · . - ., ·· traballadores e tr.aballadoras gal.egos, ·oomo 'ao conxunto 
pa,ra por Se pÍJblio.a- a ""ª soeie a e .CIVI ·a raves a _au .OOFgam;z:aeion, no_n nun · cidadáns,. non n.OS é posibel participar no: proxecto -

mente 1 . , d : t t, . d , ,.J • t - res aa unecq frente, proprio de outras sociedades e outros contextos, . - , -, . . . , son a p as.mac1on 1 a es ra ex1a un so 1.11os seco ,i- , · d · .. . 1 1 5. · . . . , d ta que se nos propon. . . . 1. . . , · . . , 1· . , · . · senon un xe1to p ura . ector para quen a superac1on o mar- · . , , , . , · . . · ·, · . -, . r::iac1.ona ·1smo de lsto·supon de fe1to a exc us1on me-.. ;· --1·, : · h . · b. 1. .d - 1 · · . .,. d. Facemos publico este comuniuado para conocemento e da-. .. ,b. · · · . · · · .. , . . co .po1t1co oxeesta ec1 o.tenquepantexarsenocammo e .. .. , . . , ' \ ., ; '. · .. ,.- . el, do proxecto que, pr-ése_nta,_ de .·.ql,len,, non se ,smta _ , ... · , ., . :. ·1. .· · f . e:. • , • r;1f1cac1on .. d1_ante op1n1on P.u.blrca. idenff d · . · , . . b T · 1 . - e l!lOe o proxecto nac1ona 1sta e . progresista se aga 11exemonico . , . , 
. to d 1 odcon eses"presudpostos e ind";oJ1a, 1 iz.a prol x_e .. - e .políticámeri'te do pobó. Ni;Quen, en definitiva, . . . 

. e uni a e que non po_ e, nen po era; cons ru1rse po a 1rn- · ·. · :· . . . . . . . · · . . 
·p·os"ic·· d . ... d d t . d ... 1. ·ter1pantentedemon.opollosobreona.c1onallsmo. · , ' 1.on os. prmc1p.1os · e .un os sec ores o nac1ona 1srno " · · · . . · -

: o do olltro:. , · , · . .. : · · . · " 4.- Er;ifündei:nos, er:i ·.r:esumen, qu.e bai>fo 'dos presupostos , . . ESQU ER DA GALEGA 
' l. 1 ,Jo.: - ' •' ' 
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X.L. MENDEZ FERRIN 

Cando o PSG se opuxo radicalmente a que fose lido un co- · · 
·municado dos présos ·de "Galicia Ceibe" -O LN na concentra-
ción final do Día da Patria Galega estába a obxectivar unha 

real que existe no se9 da esguetda naciona.lista. ·. 
Cando Antón Bér,tolo, ·portavoz de "Galicia Ceibe"-OLN -no 
25 de Xullo, colleu na sua veterana. man de loitador· naciona-

. "lista ;;stá contradicción e a fixo pública. estaba a situar·a nivef 
de un problema que só as masas poden resolver . . 

Formado -no ·método marxista-leninista, o Bértolo pensou 
' con acerto que ningunha discusión política, no proceso de 

da . n·ova organización pode ser trata-. 
. da só 11as cúpulas partidarias ás masas que están· a 

pu lar dende · as raícés da sociedade pola unidade 
ria. " · 

M'áis que nunca, . o naso tempo esixe de nós élaridade. Te-
rnos que saber que a unidade que estamos a construir con ·fe e 
con lucidez é unha unidade frentista: unha .unidade de elemen-
tos ·diversos. Noif somos todos uns. Desde 1964 o. P.artido So-
cialista Gatego ven estando á nasa direita. O Partido Socialista . 
Galego non . é ·comunista, non é independe,ntista . Non emb_ar-
-gantes, ii_ós defendimos desde sempre o de unidade · .. 
de · acCión co Partido Socialista · Galega. Te'mos defendido ese 
principio e ·témolo aplicado na Mesmamente en 
sas etapas históricas, temos aos nosos frmá_ns soclalis-· 
tas da perguiza ·e máis da inoperancia a que o levaban algúns " · 

· dos seus dirixentes 1 e témolos incprporado á actividade radical. 
Como ante, nós estamos pala converxencia histórica cos socia-
listas galegas. Orabén, endesamáis irnos permitir qué .os 
listas galegas, que son, con certos independentes, a dereita so- · 
cial do ·proceso unitariq ·que estamos a erguer, se atr.ibúian a 
hexerrionia do movimento. , 

"(Chegado a este ponto coido que que explicar que can-
do .digo "nós" estou a referirme ·á UPG até 1977 '·e ao PGP· e 
"Ga!icia Ceibe"-0 LN desde ese ano até hoxe.) 

A homenaxe que lle deron 
a don Juan ·de Borbón en y¡.: 

vai ficar· na memória · 
dos -que estiveron 'nela por 

. moito. tempo. E n.on pofa-im:-
portáµcJa do · é,lCtó ou do . per-
soaxe. Non: a improvisación 
que presidiu o acto, o afán -d,e 

· protagonismo dos concellais, 
os nie'smó,s . concellais qué o 
q meter no xulgado 
non h¡tj. pala venda da . 

· illa de · Cortegada ... So.n .os 
persoeiros que nun momento .. 

·dado, como 'fixo o parlafuen- · 
tário Vázquez 
deron q».e se d:a sU:a 

. cadeira a periodista compa-
ñeira de RNE Camino Adrio, · 
para ·poder · Séntarsé el e estar 
máis· . cerca · do seu adourad,o 
paí do rei; diputados · do 

- PSOE .antes e 
agora, sabe dios que. , . · 

·Naturalmente, foron 'con-
tínúas as quéixas de que ·ne 
tapábamos· a vista _ o,s xotna-
listás aos demais. . 
"'· Cando. don Ju.an soportou · 
ao alcalde de· Vilagarcia pen-

. d uradü da sua noca, xa q.ue 
este,. máis. de estatµra 

que .. e.stá a a .Xestora e_ ma:is o teñen a·mañado, vo.ltan a decir os camarad.a·s da ANG . . 
· proceso frentista -Íld ·seu conxunto· moi variado signo . .O _E,sunha vez máis,.descof.íe.cen a rea!idade de que "Galicia Cei-
.españolismo atácanos porque ve na nosa unidade unha_ameaza be"-OLN non pactou nada con ningunha forza políti(fa por 
aos séus de Jexitin:iación detnocrática ·aa _farsa auto- . tras ou á marx_!3 da mesa da Xestora Nacional. Non hai posibi-
nómiGa . . l"Galicia Ceibe" e o Bloqu·e xuntos?; pregúntanse._ con, lidades de discusión aberta, insisten os nosoa amigos da ANá. 

· s0lpresa · aquel es que. di.ariaFDente se a- sí mesmos . E, non embargantes, Bér.tolo demostrou o 25 de Xuilo 
· palas nasas diverx.encias e pór. todos'.· os meios · . que a discusión está aberta', e este- mesmo .artigo meu é unha 
· agudizalas e encirralas. -¿A GSG e a 1NTG ·a con.fluir nunha no- . proba de que o debate existe e de que o debate é libre. Como . 
va lntersindical? lAs A!!ociaqJóns Cultura is federadas nun vas- . ' son unha demostración .do mesmo as Asambleas rexio-
tísimo tecido de inpensábel efecti'vidade- polftica? lOué .é o náis do frente que houbo e vai haber por todas as bisbarras da 
que está a pasar e'iquí? Os do gob'erno, os traidpres .nosa terra onde, uns ou outros, estamos implantaaos. 
de ·Gal.ega, os _ofieialintas do P_CE-PCG e do PSOE · . lPor qué ós camaradas da·'ANG non levar as 
non saen do seu asombro. ; - . .teses políticas ás Asambleas resionais e, finalmente, á Asam-
. Como tampouco sae ·· do 5e_ú asombro · Camilo Nogueira. b1ea Nacional que terá lugar en sete'mbro? lOu non se decatan · 

Como tampguco sae do.se1u asombro Pedro Luaces.. . · os camaradas da .ANG que· toda a esquerda nacionalista xenuí-
Car:nilo Nogueira e Pedro Luaces; qúe en etapas diferentes e na está condenada a· se entender alí onde tod9s actuamos, 110 

8e diferentes mane iras representa.ron unha liña burguesa .e .. an-· terreo sindical, no campo veciñal, no frente·da cultura, nomo-, 
ticomunfsta no seo da UPG, son hoxe encarnación en Galicia vimento agrario? Se os camaradas da ANG disinten da teoría 
do dereitismo eurocomunista, émulos dese Xudas ·vasco que é ou da práticá de das formacións que promovemos 0 
Mario ·onaindía. Ambo.s, ou Esquerda Galega, non aceitan frente, leven embora esa disidencia ao seo das asambleas, á luz · 

· unha · frentista .dos nacionalistas. Moita xente, · pública dos xornais, alí onde as ideas e os proxectos ·para a 
moitos camaradas .aínd_a dtJbidoSOS OÚ indecisos preguntanse aCCÍÓh ·podan ser faladoS e discutidos. 
por qué,, e a évos ben slrixela. Esquerda Galega non Certamente nós no_n queremos unha organización para arrin-
aceita o ·integrarsé· nún frente Ao que. haxa comunistas porque ·carlle uns poucos votos ao pobo galega, e máis nada. Nós non 

e presupón moi ,que eses comunistas endexa- reproducir a · riefasta esperiencia pequenoburguesa, e 
per·mitirían gae tal frehfo se movera nunha dirección allea finalmente frustrante, que foi aquela Unidade Galega que ama-

aos intereses do. proletariado; esto é: na dirección do eleitora- ñar:on hai ·ben pouco tempo 0 PSG, Camilo Nogueira e 0 Parti-
lisma· e tia entrega ao .réxime _político·qos monopolios e as suas" ·da Galegliista. Nós vemos unha vasta organización inter_clasista 
diferentes armazóns institucionais. -· .· · . 

,Ppis ·ben, se a e.ilem.izade_de Gale.ga _e_de tedo_o es- e plural, asamblearia e integrada, nítidamente socialista como o 
· oañ61ismo é ben exolicábel, para miné absolutamente ·noso tempo esixe ·e desprazándose na -dirección da emancipa-

bíbél o por qué da retirada da ANG proceso tán nec.esario · ción total do naso pobo, oú sexa da independencia de Galicia 
de UAidade dos A Xestora do frente non aceita as que algún día conqueriremos todos xuritos. 
nasas· din estes compañeiros. J: istc{non é én ab.scilu- Como Castelao deixou dito: "Non lles poñades chatas á 
tó pasto que a ANG non-ap_ortOLr á-Xestora ningunha obra antes de lle· mirar o ramo de remate" e Viva Galicia in- · 

ne_n política nen orgánjca. As cúpulas dos partidos dependente e socialista. 

. . ,..._ 

non lle daba colocado a argo-
.. la . da cadea ou cinta que ia 

prender da noca do pai do rei 
de España, moitos foron os 
que se botaron ar-ir de ver ao 
alcalde . arousano na cómica 

- situación, nun te-mpo que se-
mellou interminábel para 
moitos. · Unha companerra 
xornalista non puido. ·aguan-
_tar máis e maréhou a mexar a 
sua risotada a algüres que 
noi;i sabemos foL r 

O niaior cachondeo de don 
Juan co pavo, foton ·os 100 

de. sariñas, 500 pesetas 
por_ pfécio en lonxa, cos que 
confidou ao _povo de Carril. · 

Ficóu coa illa., segundo 
·. Pais Ferrin déronlle 300 mi-

.llóns de ·pesetas, e con 500 · 
pesetas pretendeu .. : . 
ooi1graciarse co . verdadeilo 
dono da terra· doa gasallo ao 

· seu pai, Alfonso XII. .Isa si, 
prometeu viver en Cortega.da· · 
cando estea rematada a obra. · En suma, . .os cho tes: para os . 
25 xornalistas, que ·non para-
_r9n de rir .en todo o tempo. 
Probiños, o · ·que. · sofren al-

__ guns. 

, ... :-. 
. 
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XESUS CAMBRE rviAR'IÑO _de veñen de recalcar, _unha do as maneiras da avestruz. Galiza, - baixa da demanda -de eíectricidade 
vez máis; -0 enorme risco que con- aínda que non se - teña aproveitado causada pola ' cr.ise .econqmica_ estar)- ñerse cos goberhós do Mercado Co-
fronta a Humanidade. "A ·guerra nu- das postas va'ntaxes .. ·inateriai$ da _ coú o -_ proxeito de Xqve,, mais -. isto , ,, mup, os da ditadura e os da 

_ _ c/ear - din :- causaría marte e sofri- chamada "era at-ómrca" (non se poderia ser -só un refraso. ,P-ode ser democrácia nón- se teñen 'enfrentado 
Os pov.os -das dos -nunha-- escada endexamais negar que o ·nO$O país · se ·atop,a ·nos _que. o fracaso de Leruóniz CQa cuestión. O resultado para Gaiiza 

países e ricos, viven hai: · ·vista na Hfs,i:ória, e a ,;,edii:ina mó- niveis. terceiro-mundistas);-- está sen - .· - . . - témolo_, á vista: certos
1

países 
tempo polo _· r:nedo da i:;a- derna,. con todos os seus embargo subxeta aos perigos do nu- Ternos ta cos- lados do rio'rde .. 
tástrote nuclear. Por· unh·a banda_ hai - poderia facer pouco 0-nadapara.axu-· - clear. Abonda .con"' botai'· unha oflada< - tas_ o chamado c1m1teno atom1co do chendo _ sen que nmguen os moleste -
medo a que ·a Afirman os citados científicos a certos acontecimentos recentes At!ántlcof'. Os países do Mercado - o· basureiro atómico que 
impulsáda · C<?n mo.ito .en;ipeñ<?. polos qu.e a maioria dos_ médicos están_ !=On- ra· decatar.se de que iso ' é unha · reali- CQJ1'.1Un, entre os q _ue __ se desta·can 1 n- - frel'.lte ás galegas. A cousa está 
Estados que R.onald , vencidos gúerra- nuclear é a · dade moi actual . _ glaterra ' e ' bs i>aíses _B_áixos, 'fártanse cla·ra po'r demais: De Madrid non se 
Rea_gan chégou á Casa Br.anca; poi- . meirande ameaza para á --- Primeiramente haberia ·que· se lem- -. de facer as de'scargas dos seus resí- - pode · agardar -nen defensa _ axeitada 
da produi;:ir,.unha heC?at?mbe de cia que xamais enfrento u a Hµniani-- ·;-- brar : áo .proxeito .nuclear . de Xo,ve, duos de ·mater.iais a pou- nen co.usa boa para Galiza. 

· súbita. P.ero tam-én existe o _ , dad:e. Seria a .'"epidémia -fina/', como e.laborado .por un consórcio 'de em- de millas de ·Gal iza. Non - E xa, para fi_ndar ,- présen- · 
temor, , en certas áreá's dos países . in- d. 1 · ·presas eléctricas encabezadas por ,!Jai tlúbida de que esa prática leva te que diaate de nós érguese outro" . in e es:·· _ _ / · 
dustria-lizados, á 'contaminación ra ·· E posíbel ·que alguén poidá pensar: · NOSA.' Co auxílio do · · aparellado_ o .perigo de contaminación perigo nuclear de cara ao futuro. 0 
diactiva e outros ri'scos para a seguri- , qué ten que ver iso con a·alizai Hai tecnelóxico norteamericano, o e.un- - do entorno marino e a· difusión ra- recente Ingreso cie España na OTAN · 
dad.e públ,ica qué se deriyan 'das cen- quen coida que os proble-mas de con- · sorcio ' eléctrico pr:etendeu e b-io- decidido contra vento e marea 
tráis de enerxia nu_clear .. O moi _pu- taminación radiactiva e as demais '· instalar e'n Xove cafro -grupos xerado-_ tóxico. Mesmamente este verán jnfor- gober-no presidido polo ucedista 
blicitado accidente que se produciu polo per.igo- · nuclear . ' res de ·90(} ivlw cad.a un; o que d con- mou _a · prensa que _o .barco británico Calv0-Sotelp, ven acrecentar 0 risco 

- l:lai tres anos na centr.al norteameri- son' o-usas' das gr:andes ·poténcias,_ cÍos . vertia nó 11'.láis ambicioso -, de · todos · "G EM" descarga ria. frente ao. litoral atómico para Galiza. Aos galegos po-
- de "Three Mile e 'OU- países 'en fin, das metrópQlis' - cantos se proxecta'ran_ no l;stado. . galego unha_s 2:700 toneladas de ma- deralles impo_rtar pou.co o desplegue 

tros menos .soados que teñen ocurri- imperialistas. '-É 0 xeito de pensar. _ñeo dez_. a_nos_' desde q1,1e fo1 teriais radiactivos, diante· da protes· estratéxico otánico ou os intereses da 
do en ,diversas partes, darille razón e que Galiza,. esqµec,ida no seu recún- pari.do ese -monstruoso enxendro des... ta da organización ecoloxista inter- . sacrosanta Alianza Atlántica, pero 
fundamento · á crecente preocupación cho, af_undida ·sóció- , tinado a producir en G,aliza. electrici- nacional "Green Peace", aínda qu·e a non seria raro que dentro d-e pouco 
pofo perigo atómico. económico, marxinada polos centros_ - dade de orixe nuclear que o noso iso os centros de poder fanlle ben tempo recalasen na ria do Ferro! os 

En data recente, dous p-rómine-n· de decision política, e das -_ país oon neC:esitaba. O enxendró só ;_,, p·ouco caso. submarinos Trident coa · sua profu-
tes científicos: Arnold' S. Relman, palancas -do poder que o mun- ' -se xustifi_caba polo afán de lucro _das · , Todo isto levase facendo moitos sión de cargas atómicas. E asi, mal 
di rector do- pi'estixióso The New ,..En- <;to, non te-n nada que temer. . _, _ - 'émpresas capitalista_s que pensaban · anos, penmte a total pasividade dos que -nos ' peses, Galiza tamén contri -

- - gland of Medici,ne:· e Alexan-: 7' · Sen d'ubida q:ue esa un ha pos: exportar a_· élec;tricl.dade sen repara_r. - gobernos franquistas e· postfranquis- bu irá á "defensa da civilización oc-
der Leaf, xefe do departamento de tura irreflexiva . e· insensata e xa non · nos danos pro-xecto tas. Sexa por desinterés_ no problema, cidenta/" que ao que parece baséase 
Mediciné:} aa 'están os tempos-_para s_eguir mánten; poidera causar en Galiza. A falta . de· e decisión política, ou na xerafüación do terror nuclear. 

' ' 
. MAR IÓ LOPEZ' RICO 

' . 
Ao fío · dun artigo firmado por X.L. Méndez 

Ferrín no pasado númer.a de A NOSA TER RA, e 
coa imposta demora polo lapso estival .do sema-
nário nacionalista, quera pública.s algunhas 
das consideracións que me rnerece,. 

Cand.a' o representante de Galícia Cejbe a¡;>are-
ceu cun comunicado dos ·p'resos no intre mesmo 
da sa(da da manifestaCión do Oia da Pátr'ia, esta-
ba-se obxectLvando a incapacidade da sua orga-
nización para · a . práctica unitária. A política de_ 
feitos consumados, de saltar no derradeiro mo-

. mento os acordos de longas e demoradas sesións 
de traballo na Xestora ,-a 'última · de a(nda ·nor;i 
habja cátr.o ,é- falta der re-speito a to -:,: · 
dos os que,, organizados ou nori, estamos 
liando o complicado e'ntramado do 
de esquerda minha nova ·organización unitária 
que permita un él!alitati_'{O n'o 'c:;qmiño da li-· -
beración naciónal e social dq nGso pavo. -0 -PSG 
non é quen para auto.rizar nen ·de,sautorizar algo , 
que é competéQcia da Xestora, do mesmo xeito 
que ta_mpouco pode facé-ló Gallcia eCeibe . . 

A causa da liberci_ade dos patriotas galegC?s, da 
amnistia total para - todos os p'r?só's-por mor das 
suas é asumida por todo o nacionalismo 
( remifo.-m_e a intervención do representa'nte do 

· P-S.G ha Pra,za de Galiza) -e poñ-o en · dúvida a 
-sua partidista sé,xa o_ mel lór xeito de 
-libertá-los. A liberqade·_ dos gálegos é 
obxecto de luita para ca lq:uer galega minimarnen-
t8 demócrªta._ Non creo qae a intervenc ión ·de 
Bértolo o '2-5 'de xull9 fosé mu-i clarificadora i:rara 

- as ;,,asas, éomo 'pretende o noso ami!fo Fé.rrín, 
pois; dito rnais, sen outros dados de c'ontido é 
procedir:nento han deixa de ser un recurse dema-

A prática da unidade, da concertación plural,, é 
un duro 'exercício democrático de loFiga aprendi-
zaxe. Par-a os ' que, como os· "pexegos", levamos 
muitGs · anos :pulando arre.o · po'lo 
d9 nacionalisrryo ga_lego, é algo ·que temas mui 
claro desde o ans 1963. E non todo son ·expe- , 
riéncias ·r:nai; ou menos fallidas como 'uG (?); 
velaí .a Mesa de Forzas Políticas Galegas e a Coa:_ 
lición Bloque.-PSG, na as tensións' e' difer·én - r 

cias -non hai por qué negá-las-"' sempre se resol- -
ven -pola 'vié.1 ao tliálogo, da cesión mátua.e do en- · 
fend ímeríto e camaraaeria no trabalto d_e- base. 
Esta confluéncia do nacronalismo r.adical, socia-

...-. lista e comunista, ' fo! posível _ gráéias a -· 
qué pensan- que · Galiza está por -riba todo. -
Con,fluéncia que, por certo, P.üido ter-se produ-
N'_ 200/ DO 17 AO 23 DE SETEMBR0/ 1982 

citjó no · ano 19_79 nó mo mento en que- o PSG unidade do -nadonalismo en- 9aliza, como o sabe 
convócou á todas as for'zas -naceonalistas para, o naso povo, i_so traba-liamos a pral dela. 
ca.ndo rrienos, facer: uríha frente' e le itoral d e ·uni - Traballamos na construcióil dunha frente ampla 
dade nacionaíista . A ·inc;:omprénsível. negativa das na c{ue teñan cabida todos os nacion,alistas que 
forzas do Bloque a participar,_ reforzando a su-a asuman o·s prinCípios de qye se dote na sua asam-
c_om_poñente de esquerda deixou reducido o pro- blea constituinte a un funcionamento aberto e 
xectd ao que foi Unídade Galega, coalición ele i- _ _ de mocrá!ico. Porque queremos unha organiza-
toral na que colaborou a certo nivel ·o daquela : ción ampla e- participativa Pr<?pugnamos unha es-
PGP, -chegando::mes'mo -_ a ·_obter algun - " trntura asambleária, limitando a intervención dos 

listas. - " _ . - pártic;iós como ta is e primando a partícipación ·in-
0 noso amigo di que o-PSG ven estando desde dividu-al. .. Curios_amente a proposta organizativa 

1964 a sua direita por non ser nen comunista nen de . G.C. é •a menos participativá e totalmente in-
O PSG ·GJeferide-u desde sempre. - capaz de axeitadamente _a pluralidade 

unha fórmula -- federal para o artellamento dos que hoxe participa no proceso, o que non deixa 
· · distintos pavos do actual"estado español no cami- · . de ser chocante ¿ando un se apresenta como in-
- ño dunh¡:i federaci-ón de pavos a con-ere- - quedo .pola manipul-acióA das "cúpulas". A in -

na 'consecución dun_ estado pró_prio "para . tencionali.d,ade fica clara cando vemos que na sua 
Galiza e o conseguinte pacto 'federal en p.é -de proposta ·aparece o direito para as organizacións 
igualdade, i::edend._o · é!Ó 'É!'stado a,s campe- - políticas a designar directamente . representantes 

· téncias qu'e o povo en- pleno exe'rcf ció da todos os órgários e a todos os niveis de deci -
sua -sobeqi_nia naci.o.nal tanto, o-Par< sión política da nova organización. 
tido Socialista no.n,- é independentista. A prática· de esquerda ten mais que coa 

haberja q'ue demonstrar t¡'ue a independéncia asisténcia - marcha contra a OTAN de Ferro_! 
a intégddade so_berana da nación : (ulo GC?) que con impíder a goda costa que nos · 

. ¿Quizais .unha . independéncra semellan-re ·a que _borradores de debate da Xestora aparecera -o pre-
hoxe o Eire pode- imp·ider q 'ue sexa !llai_s cisa ter::mo soberánia nacional ou que o lema uni-

• que nünca . unlia neo-cólónia in§lesá pésie a sua tário do D>ia da Pátria Galega fose "Galiza nación 
formal? Non sei que é o que ten frente a Constitución" ; sabendo que ·a Constitu-

que - ver todo- isto. coá· d_ireita- qu _. a de ciÓn ·españofa 1918 é instrumento legal de 
GC: - opresión e d-e explotaci'ón e que é 

N-o tocante ao comunismo, eviden.teni·et;lte' o-. dial dé ealquer galego e c;lemócrata impider a 'sua 
PSG non é partido comunrsta, por sacralización e a sua reforma 9u_ substi-
ourra parte, que -non é hoxe garantía de_ rnuho tución-._' 
(vexa -.se o. PC). No seu Co"ngreso ·qo -ano 1;gso, o A pratj_ca radicai,-a que permite o cámbió, a 
noso partido qÚe propugnamos, rexeita o clásicc;> . _ superación -do sistema; a prática. temida polo po-
modei'o' m-1 de ' pfurtido :blanquista, de centra_lis- qer é a que traza"a que separa os amigos dos -
·mo democráticd, burocratí-zarite, substitutório · · inimigos; -esa é a prátiéa de esquerda. 
dás masas _na acciói) revol1::1cionária, enfin, de par,- Un ha derradeira reflexión, a xeito de pregunta, 
tidos que deron boa mostra do que 'eran capaces' ' - par'a que queiran matinar: ¿qµé denomi-
de dar de si. ao longo da hi:g--tória· do sécul-o XX. ;. nador"por:nun, _ q4é _interés 
Non ·non somos comunistas." - ---- · "La Voz (artículos e hOtas de· redac-
. A "p;ática de_ esqu.er.d_a hoxe en Gal iza· noQ con / - ción_, eséritos ·de .€. L. Rodr{guéz; etc.) : Esquerda/ 

s·iste _ nun circense "aínda mais difícil" , para - Galega (textos vários, declaracións dos seus diri-
abraio contertúlios, nen para o deseño dun es- xenteS' a amavel - con eles- prensa,.:.) · e GaHcia 

polltico· ao uso no que supoño que se o Ceibe (Dosinda Areses, carta dos presos ou o -ar- -
PSG e alguns -independentes son a aÍa dTreita (áo tigo que moti-va o presente) en .tentar de silenciar 
dicer. de: X. L. Ménde,z Ferrín) GC a preséncia do PSf3 en todo o proceso· 
ceria, para manter un téórico equilíbrio for:mal, -Modestamente, penso gue é porque ·o .- PSG é -

· como a ala esquerda. Haberia que lle preguntar a un partido molesto, é ·dos P.artidos que axudan a 
UPG ·se ·'aceita o pa-pel de lastre ou corpo morto - tracexar a 1.iña; un partido que é UQ perigo real ou 
central de semellante·aparello vóador. · potenc_ial para muitos inimigos da ·nosa -Pátria. 

Nós . non ternos que abr-aiar a ninguén, nen _ , Mas, como tftulou' Pirandel!o a sua ·obra sobre 
¿onstruir a_larflbicados esquema,s. Abonda-nbs eón: o equívoco ."Cosi é se ·vi pare". Sigamos xogand-o 
facer o que compre. Sabemos que é a _ o xogo da confµsión. Pero rion .. - . 

Quen perde os seus orixes, 
perdl'. a sua identidade 
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temas· ·.da ·.no.si terra · 
1. 

A participación no goberno comunidades humanas que consti-
tue a da política, sempre aparecéu como. relevante e de alta va-
lia moral. No XIX europeo, cando a burguesiá á nobreza na di- . 

política, empeza unha literatura de descrédito do quefacer po-
lítico. A política é su.xa, só .Para os especialistas; a xente de ben e ·· 
os dedicados ao ben, compr_e que estean alonxados desa matéria visco-
sa. lNon 'é isto un truco para apartar dµn deber e dun direito cidadán -
aos qué poden comprometer a exclusividade de mando dos grupos 
oligárquicos? 

No. Estado, despois de .40 de mar,ido único. e ·de par_ticipación 
dixitada, vo.lve a constituirse unha clase polltica que intenta copar o 
poder, que utiliza todo 'o aparato franquista herdac;lo para o seu pro-

. veito exciusivo, e que atranca portas e f ie.stras para as clases popu-
lares · vexan imposíbel o acceso á participación política. Os_froitos dese 
procetter están aí: .loitas internas de clan, complicidade,s con elemen-
tos sectoriais chamados poderes fácticos, dos instrumen-
tos de participación dos · .. · · 

E hora de rachar os er'lganos que descalifican ·á p91ítlca, ·ª activida- · 
de máis alta e máts necesária pal'.a que unha comunidade, \liva e ,avance . . 
Pero a pol-ítica de . que falamos parte duns princípios sólidos: ·ern(>eza 
por respetar e por promover os direitO·S da persoa é dos povos. Pa.rte 
de cimentarse nunha con.vivéncia de aceitación· de principios básicos · 
de respetó mútuo, no que se coñece como "unha ética e/vil común" 
ética· de solidaridade, corresponsabilidade mútuo aprecio . . 
· E avanza esa pol/tioa mediante a incitadón non só á participación 

nas convocatórias 'xerais para postos de gpberno, senón. na criación de 
instáncias comunitárias, na vigori.zación de respostas culturais, no re-
xeitamento de agresións á natureza, ás aos nacionais, 
etc. 

' 
Toda política, se quere merecer un mfriimo de respeito, ten que edi-

fiarse no apoio ás liberdades, e · para iso .compre que ·se materialice en 
organismos nos que a liberd'ade s,exa impulsada, gara.ntida; mais como 
ninguén é libre :se a sua comunidade carece de lil:>erdade, a loita políti-
ca recaba a liberdade das comunidades; das nacións en concreto, sen a 
que toda instáncia de boerno é opresora, toda forma de réxime é Hipó-
crita e toda chamada ás urnas é pura demjlgoxia. 
. O sábado e domingo pasados . celebrouse na o acto c<)nsti-
tuínte do Frente dos Nacionalistas galegos. Un milleiro de persoas _vo-
taron os princípios de accÍÓFI e algunhas leis organizativas para 
Bloque Nacionalista. Os firmantes desta ·nov.a-. forza pc;>lftica parécemé 
que van polo vieiro devandito cara unha nova forma facer política . . 
E .os qu.e non firmaron estando .presentes, -é os que non e'stiveron pre-
sentes, pero están a. e,ste novo feito _esperanzador, tamén par-
ticipan nun intento riecesário pa·ra liberar e.ste pais. Certo que non to- , 
maron .a saída cos firmantes, pero é logo o camiño, e .poden coHelo ao 
seú tempo. En todo caso, queremos afirmar· a necesidade de 
cións unitárias para que o povo galego viva en liberdade e faga prÓprio 
o se.u destino, reéupere a sua cabeza,. como alguén d'ixo na clausura. 
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.cartas. 
O BLOQUE CONtlNUA 

' . 

dos do seu tradicional es_pírito de sec-
ta, e apoiados nunha morttaxe tipica-

GA Ll CIA · CEIBE-OLN ·retiróuse menge nazi, de entrega aos im- · 
'cfa Asamblea, Cónstituínte du.nha or- . puxeron o caauco e pouco agraciado 
ganización frentista do r:iacionalismo, · nomé de Bloque, ·eliminando, inda 
que tivo lug;;fr no Frontón de Riázor por riba, o ca.iifü:afivo de / · 
(A Coruña) ·os di'as 25 e 26 de Se- · ·. . · · · · ·_ . 

r:_ ·y -<tq\1 d•. :·.w;;:;;; - _que · r¡ia 
. . · · · . o Bloque rechazou de plano ·.que o 

, Freñte d.efinira 
ta _unidad e popular a·nte o 'e o socialismo, .outra .enmenda pre-
lismo e a opresión, GC-0 LN partici- sentada · por ·, GC-oln corre u mellar , 

'. ·,póu desde .o primeÍro intre · no serte, sendo ·votada favorabelmente 
ceso encetado por varias por u'nha' maioria da ·asamblea,· dei-

para constituir unha org.aniza- xando ·clara a vontade de ruptura de-
ción ·de frentista, capaz de mocrática no programa político. A 

· oferecer onha alternativa . unitária - . hora de concr.e:tar esa á hora 
de de estabelecer unha _política eleitoraJ 

conseruente, entrou en contradición 
·.ao decidirse a plena participación nos 
wocesos . eleitot"ais sen condicionan-
tes de nengun tipo. 

A desenvolvida _ p'or al: 
.,,.. .gunhas · desia.s torzas nq's · 

meses e n_a própria Asamblea 'de Ria-
. zor, inv.alidan totalmente ese presun-

to - carácter 'frentista do - dalí 
emanado. 

GC-oln abandono u a, Asamblea na 
do domingo, 26 de setembro, 

. polas seguintes razóns: 

1.-· GC-oln coñsideraba comb 
_ princípios irrenunciábeís · para conti-
nwir na organizac'[ón -frentista: 

·a) 'A ado.pción ·dun que non 
se identificase con out ros preexis-
tentes.' lsto, por entender que ·a nova 
organi.zación deberia ·asumir na 
·sua totalidade a história de cada unha 
das . formacións ·participantes no pro-
ceso, senón supefar unha situación de 
división e de sectarismo como á dos 
últimos anos. O da nova or-

. ganización suporia unha alternativa 
nova, que significara un avance_ poli'-
tico para o povo de Galiza. Un nome _ 
de nova criacióh seria fundamental 

' para .que ninguén sentise manexa-
do ou absorbido, ao tempo, que ofe-
receria unha imaxe ·qe renovación e 
de futuro.-

. b) ·A adopción,.dunha polítjca rup-
turista co ·sistema, coas suas .· lers e 

su'as ·institucións ·.· 
menté, a posta en práctica dunha liña 
eleitoral non entreguista e cola-

, boracionista co imperialismo. 

2:- Apes·ar da vontade manifesta 
de partidos, colectivos e independen- · 
tes distintos do_ BNPG, estes, anima-

GC-oln oferecera unha opCión in-
termédia en concorrer 
aos procesos eleitorais coa premisa 
de que os de habelos, non pi-
sarían o Parlamentiño nen o Parla-
mento de Estado . 

4.- GC-oln desconfiou sempre das 
verdadeirás intencións do Bloque ao 
presentar, de súpeto, unha faciana de 
certa racionalidade e de presunto 
abandono do seu característico sec-
tarism9, pensando , en salvar o tipo 
nas confron_tacións eleitorais que se 
presentarªn, procurando ·atraerse al-
guns grupos nacionalistas e dotarse 
dunha imaxe de unidade e de amplia-
ción da oferta. 

5.- Anté o acontecido na Asam-
blea ae-ste fin de semana, dubidamos 
.que este fose o seu obxéc-
tiito, ao· provocar o divisionismo -no 

.· curso do proceso xa se descolgara a 
ANG- e encirrarse en manter un no-
me tan desafortunado en matéri.a de 
propaganda como o de Bloque. 

Haberá que perguntarse se o que 
move aos dirixentes do -Bloque, lo.nxe 
da defensa dos intereses populares, 
non será a sua própria subsisténcia 
como ·riequenos popes dunha_congre-
gación, cuxos membros se' caracteri-
zan polo medo á liberdade. 

· GC-oln seguirá no seu camiño ·cara 
a e o socialismo, pro-

sempre esa necesária unida-

Quen perdeos seus orixes, 
perde a sua !dentida'de 

O· 
• 

c;Y6ie 
cff¿¡iu lai 

.Cffale¡a· 

Paseo dá Dd;sena, 3 ., A. Coruña 

- " 

de do ·e das clases 
lares, para enfrentarse con éxito·· ás 
forzas d'? capital, _do imperialismo · e· 
da reacción. . ·_..;. · 

A Comisión Permanente de 
. GALICIA CEIBE-o!r.i 

. i ; { } f l f i ' ). • : f f. • ... , ;- 1 i i 1 '\ i .. , 

A CERAMICA POPULAR 

O concello do Grove ven de conv0 • 

.car ,o 11 ·Certame Galego das Artes 
. Plásticas nas modalidades de escultu-· 

ra, pintura, cerámica e cerámica 
pular, no que poden participar todos 
os residentes en Galiza. 

O concello do Grave estabelece 
uns prémios que van desde 150.000 e 
1 OQ.000 pta. para as 'premiadas 
-en escultura até un único prémio de 
25.-000 pta. para a obra que "a xuí-
cio do xurado represente mellar a . 
tradición popular da cerámica gale-
ga". A cerámica a secas quedou algo 
mellor parada no Certame, e aínda 
se lle asignaron dous prémios de 
50.000 e 25.000 pta. 

Eu quero preguntarlles aos señores 
que rixen o concello do Grove a qué 

. ven ese desprécio pola cerámica po-· 
· pular. E quero dicirlles que un alfa-
reiro que sexa capaz de facer un xa-
lleirán de Buño, un cánt:Clro de Ou-
rense, etc. tamén será capaz, se a ima-
xinaeión lle axuda, de facer pezas de 
cerámica m.oi diHceis e bonitas, men -
tras que o contrário non adoita ocu-
rrir. E tamén que entre as formas po-
pulares da cerámica, as q_ue respon-
deron a unhas necesidades do pavo 
cunha estética aínda non superada e 
a cerámica·actual, diferéncias hainas, 
pero non son precisamente de dificul-
dade. 

A min paréceme que- hai ·q.ue ser 
sérios á hora de convocar un concur-
so como este. Paréceme que convo-
calo deste xeito é seguer alimentando 
a idea de que a arte é unha causa 
para minorías intelectuais, mentras 
que os artistas do povo quédanse en 
"probes artesanos". É ta-
mén que isto axuda a que daqui a 
pouco non quede quen seipa facer 
unha cunea e que esas formas que 
son parte da nosa cultura haxa que 
as buscas nos museos se é que alguén 
se preo'cupou de recollelas. 

MANUELCAAMAÑOAÑON 

DISCOTECA 

praza de San Agustín, ·1 O 
. Telf. 22 67 43 
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o. NacioRalista Galego _. · 
• - M • ' "" '1 "· < ' • ,:-. .\ O ,. · '. 

odia 26 quedou constituído· na Coruñ'a o Bloque _Nadonalista Galego," frente interdasisfa que . 
· pretende acoller a todos os . · . . · _, · ·.· · · . .. · , . · , , . . 

' 

axeitada, ' conxugando os diver- . 
sos sectores; unh.a política 
nómica os secto-

go a. de Povo Unido ·Se 
Comezaron a ·defénderse as, 

diversas prd-postas, Frénte de 
Unidade Nacionalista, Galícia 
·unida, Bloque Nacio_nalista Ga- _ 
lego, Fren.te_ ,G;ale- , 
go e I_>ovo Galego Unido. 

Durante a tarde do 25.e o .26 mats de mtl persoas os diversos aspectos pohticos 
qu configuran esta nova así como todo o referénte.á sua ·organizac_ign, sirilboloxia etc., 
aspecfos que xa viñan sendo discutidos nas localidades e zonas desde empezoµ ... 

, res -e'n crise, ·refOr.ma urbana . e · 
' de ordenación do territó'do ;· 

o proceso de ·constitución bai máis de seis meses. . ' . . ' .' ' ·' . _· e • 

Pero os problemas quemáis desataron·foron,' sen d:úbida, o do }lÓme ,e o 
ou non a'os procesos eleitorais (xa que nos outros aspectos se.mpre se .encontrou unha posiCión . 

. ensino en fuQción dos 
populares,. ·normalización do_ 

control das inversións; 
ecolox.ia, .. · de síntese entre as distintas tendéncias), que motivaron que tanto Galícia Ceibe como o · Nas distintas defensas .. puido1 

comprobarse que 
habla duas liñas· diferenciadas. 
Mentr,as uns 'propiciabáiL o no.:. . 
me de Bloq_ue Nacionalista Ga- · 
lego, dada a gran introdución xa 

:·verba b.loque, (UPG, ANPG 
e independente?. achegados)' as 
demais .candidaturas, ademais 
de defender a , sua pro posta o 

Colectivo Libertário Arco da .Vella, non a parte desta ·- " Defínese pala superación . do 
actual rexime político, pola ·a.m-. 
nistia dos presos nacionalistas, 
antifeixistas e so.dais · o BNG 
declárase · antiautotiomista e 

a Constitución 

Diversos asambleístas cambian durante un descanso. 

"Un paso adiante na política, 
vale máis que mil- programas. 
Coido que acabamos de dar un 
paso de xigante . na prática po-
lítica galega", dixo Xosé Ma-
nuel Beiras na alocución con 
que quedou rematada a Asam-
blea de constitución do Bloque 
Nacionalista Galego.· 

PRINCiPIOS IDEOWXICO-'. 
POLITICOS 

Os princípios ideolóx:ico-po-
líticos que configutan a organi-
zación son os de nación 
colonizada que ten direito á sua 
autodeterminación. Tamén se 
pronúncia por un antimperialis-
mo militante, pala paz mundial 
e o desarme. . . 

No tocante ao modelo 

.PIÜNCIPIOS ORGANlZATIVOS 

Os seus prinCípios organiza ti- que facian era rexeitar o no me 
vos, · básiéos són, de ·bloque polas suas-_claq1s co.n-

notacións anteriores, o que po-
a· as-_ mmona_s d1a levar ,á. moita xente. a p(:msar 

de discrepar a h- ,,. que · "era todo iguál que antes e 
bertlade de e a sua es- _non entrar na órganzzacióry, ", o 
trutura . . que· era rebatido ·afinnando que 

organismos desta 0 "que canta é a prátzca que le- · 
zac1on son a _.Asamblea Nac1o- .ve_ esta e que ali ' 
nal, composta _por: os_ se ·puideron . cqmprobar as ver-
membros .da · orgamzac1qn, · 0 dádeiras iritencións. 
Consello Nacional, onde estarán f" . ·1 - d · · · t · · . Ao ma pro ucmse a vo a-presentes os -.representantes dos . , , d · -1 ·d· d 

t .d · · t . . c10n, .sarn . o e ex1 o o nome e par 1 os. e grupos sec ona1s Bl. · N · 1. t G 1 · 
(d . oque ac10na is a a ego, ous representantes para ns d 529 t F t · . . que aca ou vo os, · ren e 
partidos e un para os grupos, d U .d d N . · 1· t 142. , · · e m a e ac10na is a , que tera sempre voz e voto en G 1, . U 'd 103 F t N · '. 11 f t . a icia m a , ren e a- . cuest1ons que e a ec e.nao seo- . r t G r o 16 b t 
tor' en cuestión), persoas 'elexi- -Clona lS. a a ego a s en-
das pola · asamblea e polas dis- cións. 
tintas comar2as· (cinco): ExisÚ- · Despois disto, Ceibe · 

Xurxo ra tarríén . unha Permanente Na..: .comunico u que abandonaba a 
cional iia que estarán presentes · organizac;ión, momentq en que 

ten como liñas directrices as se- unha represeritacióri proporcio- unha _parte do público aplaudiu, 
guintes: nal de todos os .grupos que es- feito que foi recriµ-iinadÓ por 

O desenvolvimento· s6ci6-eco- tean no Consello Nacional. gun dos asistentes na sita ínter- . , 
. no mico capaz ·de romper a' A nivel coma{Ca V<mción. . Momentos . despois 
pendéncia colonial da economia . ' __ a: Asamblea Comarcal e -o Con-- abandonaría tam·én 
galega, o control e nacionali- · .sello Comarcal, · ci6n -Arco Da V ella · "ate que se 
zación dos recursos 'furidamen-:. . -se ' lago os grupos de base nas' que na prática non" hai 
tais para o desenvolvimehto da distintas localidades ou cidades. er,ros_pasados". . . 

· economía galega, · desenvolví- Xosé Man:uel 6eiras, na sua 
mento. do sector agrário e pes- "CEDER O QUE HOUBO QUE intervención final, afirmóu que 

. cE· DE .. R. POLA u·NIDADE" · d , · d t · queiro, industrializació!1 do país · o conti o program,atico es a 
. Corno xa-.sé dixo anterior- organización, a sua -estrututa-

A nova organización tentará 
o máis "ampla pos[bel; para 

que o nacionalismo penetre no 
tecido soda,[ galega", polo que 
·se criaron unhas estruturas 

Un aspecto da votación sobre o nome;o ponto mái.s discutidp. · Xan Carballa .:.. µiente, os pontos qu'e máis ·dis- ción e o desexo de unidade,.: 

"abertas,· d<!moúáticas, autóno-
mas, áxiles, participativas, com-
binando todo isto cunha certa 

. disciplina e eficácia para faceta 
efectiva". 

O BNG tratara de "organizar 
a resisténcia do pavo ·ga/ego,,, pu-
lar o avance do . nacionalismo e 

· clarificqr a situación pólítica· da 
nosa · nación en todos os eidos 
posíbeis do-trabal/o comim''. 

Para isto ·propiciarán a únida-
cle ·do sindicalismo nacionalista 

. nimba. única reforzar a 
introdució_n social en sectm:es 
como. o labrego e o mariñ.eiró, 
principalmente, promover e po-
tenciar calqut;rá 'iniciativa- de-
auto-organizaciórt das c1ases po-

. pulares ·que non sexan contra-
dúórias· cos seus' pFiO:dpios e 

o _conf9sinnismo po-
líticó mediante a clarificación e 
identifi¿ación .dos .. inimigos ·e . 

·dos périgos que está a correr p . 
país. 

·cusión prodúciron, de'ntrb dun- · "faiños. asumir .o que haxa que 
-ha na· que, como se . asumir, -a.té n9mes", para rema-
afirmou en repeüdas.veces·polas tar afirmando que "dur.zha cói{_-
persoas que fixeron-uso da pala- sa estamos . completamente. se-
bra, "todo o ml.!-ndo· cedeu no . guros, de que vencere'!los . . 

--que tivo que ceder' ; e na que 
· exisüu unha gran · c,0ridialidade1

, 

· "'foron o de coticop-.er ou' n.on ás. 
eleicions, .xa que G.alícia Ceibe 
propugnaba '.que non se- partici-
pase estatais e autonómicas · 

. e,, de pre.sentarse, 'que os candi-:". 
datos firmasen mf documento 

-no que se. cómprometian a non 
.pisa'i· o.s resp.ectivos parlamen-

. tos. 
Acordouse por gran maioria 

tomar parte nas eleicióris empe-
zando ó descontento de GC. 
-- Pero sen dúbida o ponto máis 

.foi o dél dynbmina-
eipn da _nova .organización, xa 
'que, segundo se . acordara pala' 
X:estora, seria elexido na asam-
blea constituínte. 
- Nun princípio presentáron-

se seis prnpostas, aíncja lo"' 
N. 202/ DO 1 AO 7 DE· OCTUBRO/ 1982 


