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[Temos 
direito a 

fabricar os 
nosos 

proprios 
soños, a 
decidir o 

noso 
destino 

colectivo.]

isca!

iscagz.org

 é unha organización asemblearia 
da mocidade galega que ante a 

situación política actual decide organizarse
para achegar novas e diferentes visións ao 
discurso “oficialista” do BNG. Defendemos o 
traballo social e político desde a base, en pe 
de igualdade co resto de movimentos e de 
colectivos galegos.

www.
info@

O servizo de orde vixíanos todo o percorrido, tentando 
que todo ocorra seguindo as previsións. Recórdannos 
que só competindo lograremos o favor individual do 
director. Só así teremos dereito a chegar a meta, a 
unha ducha, a un xantar quente. Perdemos a 
consciencia. Sopramos. Xa vamos de primeiros na 

carreira. Por fin os nosos soños faranse realidade e 
rematará o noso sofrimento. A meta está á 

vista. Chegamos con vantaxe. O director 
albíscanos e alégrase. Ducias de persoas 

situadas tras da liña da meta aplauden 
sen parar. Entón miramos cara atrás. O 
tempo para. Sopramos de novo.

Colin Smith detense xusto 
antes de cruzar a meta, ante a 
incredulidade da xente e a 
irritación do director. Por primeira 
vez fora quen de decidir o seu 
proprio destino. Desafiara a 
propria meta que lle marcaran, o 
obxectivo que se supuña que 
tiña que cumprir. E agora que? 
Que sucedería?

Temos direito a fabricar os 
nosos proprios soños, a decidir 
o noso destino colectivo, a 
desviarnos do vieiro marcado. 
Temos de ser quen, como 

Colin, de irritar o director, de 
desafiar o sistema. Temos de 

confiar nas nosas posibilidades , na nosa 
capacidade para mirar atrás e aprender do 

pasado. No noso direito a intervir no futuro, de 
non ceder ante a chantaxe da espiral da 

explotación. Temos a obriga de nos negar a 
ser explotados, así como da posibilidade 
que nos brindan de nos converter en 
explotadores.

O vieiro non é doado, está cheo de lama e 
transcorre por paraxes descoñecidas. Será 
mais doado, sen dúbida, se recoñecemos que 
colectivamente podemos lograr a meta que 
buscamos. Sen explotación, sen directores, 

sen público que nos aplauda e sen recompensas 
falaces. Sen represión.  >>Segue na páx.2 

A FALAZ SOIDADE DO CORREDOR DE FONDO // 
Colin Smith corre velozmente, seguido de perto por outros 
corredores. Vai de primeiro na carreira, e por uns intres 
logra esquecer a privación de liberdade en que vive. 
Resopra. Mira cara atrás. Ainda están lonxe. As árbores 
ocultan un sol que reloce entre as follas. No entanto, o 
director do correcional confia na vitoria do mozo, que 
lle reportará prestixio e prebendas persoais.

Obrigados a competir entre iguais, esvaramos e 
enterramos os pes na lama, mais aínda así seguimos 
a correr cara adiante. Xa case non somos quen de 
mirar cara atrás, por medo a enfrontar o pasado. 
Corremos por un vieiro perfectamente 
delimitado, deseñado por outros, e cun final 
marcado previamente. Aspiramos a acadar a 
meta antes que ninguén para un día poder 
trazar a meta dos demais, marcar o 
camiño de outros.

É a espiral da explotación, que nos 

obriga a ser cómplices do sistema, 
punindo a quen saia do vieiro 
marcado. Sermos explotados 
coa esperanza de sermos algún 
día explotadores. Mentres 
t a n t o ,  o  d i r e c t o r  d o  
correcional será quen saque 
partido do noso talento, das 
nosas capacidades, das nosas 
ilusións. Privándonos de liberdade, 
reprendéndonos, enfrontándonos con iguais. 
Porque sen a sumisión non existen os direitos neste 
correccional globalizado, o noso Guantánamo 
particular de todos os días.

É posíbel sair do camiño marcado? Acaso os corredores de fondo 

non deberían marcar a súa propria meta? Non deberían 
cooperar, trazar un plano de evasión, desafiar aos represores? É 
claro que alguén sairía do vieiro para coller un atallo á meta, 
traizoando aos compañeiros. É unha posibilidade. Mais aínda así, 
non merece a pena seguir un camiño proprio, elixido 
conscientemente? Ou é que até nos privaran da consciencia?

 moito mais que un tren2012
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 moito mais que un tren2012

Parece que a velocidade é un fin en sí propria, como se se 
tratase de bater algunha caste de récord olímpico, mais 
esta aceleración dos tempos só beneficiará aqueles que 
venden suficientemente caro o seu tempo no mercado de 
traballo. Tal e como dixo un veciño de Portas, recollendo 
un sentir popular amplamente extendido nas comarcas 
afectadas, “todos nos teríamos oposto ao AVE desde o 
principio se nos tivesen contado que implicaba destruir o 
tren na vila”.

Tristemente, o debate mediático sobre o TAV redúcese a 
unha cuestión de datas, centrada na cansina referencia 
de 2012, aínda que calquera con dous dedos de fronte –e 
todos os enxeñeiros sinceros- é consciente de que este 
tren non estará en activo nese momento. A dirección do 
BNG fixo unha aposta forte no Congreso dos Deputados 
para acelerar a chegada desta infraestructura, e asumiu 
así a súa caracterización como o maior símbolo de 
modernidade e progreso, mesmo coa sua utilización 
como unha arma arreboladiza contra o goberno español.

Tratouse dunha actitude coherente co discurso 
rexionalista tan á moda, que non percura aprofundar na 
contradición irresolúbel entre o noso país e o Estado, 

senón que busca un imposíbel acomodo 
desde a periferia, un encaixe autonomista en 
que precisamos de Madrid –da equidade das 
súas institucións e orzamentos, da nosa parte 
da tarta, a liga das nacións, de non ser menos 
que bascos e cataláns e todos eses tópicos en 
que sempre rematan aparecendo os pobres 
murcianos- para valermonos por nós 
proprios; é todo un signo dos tempos que a 
oposición teña como misión fundamental 
acelerar os planos deseñados polo goberno.

No fondo, o TAV é moito máis que un tren: representa un 
diáfano termómetro da capacidade das clases 
dominantes de xerar hexemonía social através das elites 
políticas, derivado da correlación de forzas existente na 
Galiza, e de utilizar máis unha vez xenerosos fondos 
públicos para impor proxectos adecuados tan só aos seus 
intereses económicos inmediatos, agresivos coa 
natureza, desvertebradores do territorio e contrarios ás 
necesidades do pobo galego. A alternativa é clara: 
defender a modernización da rede ferroviaria, a criazón 
de novas liñas e o seu abaratamento, como alternativa 
real ao práctico monopolio do vehículo privado, axuda 
contra o desbaldimento de enerxía e freo á 
contaminación e sinistralidade.

Sen embargo, o que comezou como traxedia (ideolóxica) 
repítese agora como farsa, cando, xa case no final desta 
historia, o BNG reclama –nun par de isolados 
pronunciamentos, que contrasta cos ríos de tinta 
verquidos polo TAV- unha compañía ferroviaria propia, 
asegurando que sería rentábel, o que parece dificilmente 
compatíbel coa actuación como “ferramenta 
indispensábel para dilapidar os investimentos públicos 
durante estes anos no TAV: só nos orzamentos do Estado 
de 2009, o 45% do destinado a Galiza irá para este tren, 
nada menos que uns 909 millóns de euros.  
Curiosamente, Galiza Nova oponse formalmente ao TAV, 

segundo as teses en vigor aprobadas na última 
Asemblea Nacional, reivindicación que podería ter 

axudado, de se exteriorizar, a demostrar que 
non todo o nacionalismo é monolítico e que 

ex isten  posturas ben máis 
coherentes, mais que polo seu 

carácter incómodo foi gardada 
n u n h a  g a ve t a  p o l a  

dirección maioritaria. 
Porén, a batalla, das 
ideas e dos factos, 
continúa sempre.

Parece que a 
velocidade é [ un fin en sí 

mesma, como se 
se tratase de batir 
algunha caste de 

récord olímpico]

Movimentos populares 
e  a m b i e n t a l i s t a s  [expoñen un amplo 

caderno de queixas contra 
o TAV desde hai anos.]

Galiza Nova amosa o seu profundo malestar polo 
proceso da construción e chegada das vías de alta 
velocidade, non só polo seu alto custe medioambiental, “

senón tamén polo custe social. O "Tren de Alta Velocidade" 
non vai vir solucionar nada para Galiza e a súa poboación, 
máis alá de que os turistas cheguen antes ás praias e as 
persoas con capacidade adquisitiva aforren tempo nas súas 
viaxes.  O custe de oportunidade non é aceitábel. Co que 
custa o TAV podería financiarse unha rede completa de trens 
de cercanías e autobuses interurbanos.” 

Teses da X Asemblea Nacional de Galiza Nova (inéditas)

“Non serán os gobernos amigos ou inimigos os que traian 
o AVE senón o pobo galego”

Anxo Quintana, 20 de xullo, Lubián (Seabra)

 pasado 20 de xullo, Anxo Quintana intervía nun 
acto público en Lubián para definir o BNG como a O“ferramenta indispensábel” para conseguir que as 

obras do TAV se inicien canto antes, e así acadar 
o obxetivo de contar con esta rede na Galiza no 
2012. Aínda non nos explicaron que é o que 
converte a esta data en fundamental, como se 
dunha referencia cabalística se tratase, mais 
chegou mesmo a se converter nunha proposta 
de incorporación a un hipotético Novo Estatuto.
Tampouco abundan as explicacións que debullen 
en que mellorará o noso futuro se esta 
infraestrutura chega cinco anos despois ou se 
non o fixese nunca, aparte da coñecida 
oportunidade de chegar antes a Madrid, cidade á 
que parece que viaxamos a diario, previo 
pagamento dunha cantidade equivalente ao prezo do 
avión.
Do outro lado, movimentos populares e ambientalistas 
expoñen un amplo caderno de queixas contra o TAV desde 
hai anos. Non existen estudos que avalen a viabilidade e 
utilidade do TAV máis que para unhas elites, pero é que 
esta infraestructura representa unha desfeita no 
p a t r i m o n i o  m e d i o a m b i e n t a l ,  p r o m ove  u n  
desproporcionado consumo enerxético e contribuirá a 
afundar a fenda entre as cidades –onde están asentadas 
as estacións e único lugar de parada- e o rural; 
paradoxalmente, contribuirá a isolar, marxinar e 
empobrecer as poboacións polas que circule, como o caso 
de Lubián, onde os seus veciños apenas poderán ollar o 
paso dun tren fugaz. O seu custo económico (2.000 
millóns por quilómetro) é altísimo, acaparando a maior 
parte dos orzamentos do Estado, cunha escasa mínima 
rendibilidade social, e promove un deterioro do ferrocarril 

convencional, liquidando 
tren como vehículo de 

comunicación e 
desarticulando 

o país.  
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E nesta outra carreira, desta vez 
decidida por nós, non só decidiremos 
a velocidade á que ir, se facemos 
pausas, se non, ou mesmo se nos 
queremos deter durante o camiño.

Chegará o ponto no que poidamos 
reflexionar sobre o proprio sentido da 
carreira. Mais desta vez seremos nós 
próprios os que decidamos, sen a 
p r e s i ó n  d e  n i n g u é n ,  s e n  
condicionantes.  Sen explotación. Sen 
imposicións.

É preciso por fin á servidume liberal 
que nos escraviza e pre-determina a 
nosa vida. Só cunha previa saída da 
escravatura, da posta en cuestión do 
modelo económico e da súa 
transposición institucional poderemos 
albiscar novos horizontes.
 
 E o noso camiño cara a emancipación 
i n d i v i d u a l  v a i  p a r e l l o  
indisolubelmente ao da nosa 

emancipación colectiva. A auto-
determinación é a ferramenta 

indispensábel que une o noso futuro 
co lect ivo  coas  novas metas  
individuais.

O noso destino vamos decidilo nós. 
Rescataremos de novo o berro de 
"Galiza Ceibe - Poder Popular" de quen 
pretende secuestralo e reducilo a 
unha palabra de orde baleira de 
conteúdo. E farémolo para a 
construción dunha Galiza liberada, ao 
servizo das clases populares e do seu 
dereito a decidir, da ruptura con quen 
nos rouba a liberdade. Porque só de 
xeito colectivo seremos quen de por 
fin á servidume liberal e de 
relacionármonos en pe de igualdade 
cos demais pobos que habitan o 
planeta. De Galiza, vamos contribuir a 
tecer novos camiños de liberdade.

É neste ponto onde terás que decidir 
se queres parar antes da meta como 
Colin , pensando por ti mesma, ou se 
aceptas o camiño que outras marcan 
por ti. A ficción consiste en facerche 
crer que corres soa, sen compañeiras 
e compañeiros que che poidan axudar. 
Libérate do engano: somos muitas as 
que facemos esta carreira xuntas e 
que temos pensado parar antes da 
meta. 

A soidade que impón o capitalismo é 
unha mentira colosal. Derrubar este 
sistema para construir un outro mais 
xusto é acadar a liberdade.

Referencia do filme: “A soidade do 
corredor de fondo” 
“The Loneliness of the Long Distance 
Runner” Tony Richardson, 1962

>>vén da pax. 1



Unha breve olllada ao pasado non dá para moitos optimismos. A renuncia aos principios, 
a deriva política e organizativa non traizoan só a quen aínda cremos nun mundo 

diferente, senón a todos aqueles que loitaron durante dúas décadas. No mesmo ano 
en que se cumpren vinte anos do nacemento de Galiza Nova (25 de xullo de 1988) 

cumpríronse 30 do I Congreso de Erga, celebrado en xaneiro do 78; certamente, 
poucas ocasións son máis propicias, para analisar o papel do movimento 
xuvenil dentro do nacionalismo, tomando como referencia ambos os extremos 
deste segmento temporal tan amplo.

[Erga foi a 
primeira 
organización 
de masas do 
nacionalismo
despois da 
guerra civil]

 rápido 
c r e c e m e n t o  d e  OERGA tivo a ver coa correspondencia das 

propostas reivindicativas –que definían á Galiza como 
unha colonia-, coas expectativas dos sectores máis 
populares da Galiza que se vían representadas e 
reflectidas nese programa abertamente rupturista, 
nacionalista e de esquerdas, inserido ademais nun 
contexto de declinio do franquismo.

ERGA sobrepasou con moito o 
carácter estritamente xuvenil, e 
xa non digamos estudantil, xa que 
se ben defendía un "ensino 
nacional, popular, científico e 
democrático" como palabras de 
orde, representou a primeira 
organización de masas do 
nacionalismo tras a guerra civil, e 

recoñecíase como un suxeito importante 
no movemento nacional-popular galego, 
participando posteriormente na fundación 
do BNG. Así,  ERGA non só participou en 
intensas loitas contra cuestións como o 
aumento das taxas academicas, senón que xogou un papel moi 
importante no apoio a loitas populares como as coñecidas 
Encrobas, Xove ou Baldaio.

Froito da propia evolución do nacionalismo e das mudanzas 
evidentes de contexto político e social tras a reforma e a 
restauración borbónica, en 1988 desaparecía ERGA para dar 
paso á fundación da nova organización xuvenil do BNG, Galiza 
Nova, que á súa vez cedía o protagonismo no campo estudantil 
aos Comités Abertos de Faculdade, aínda asumindo como 
espazo de intervención todo o que afectase á mocidade, na que 
o ensino mantivo un senlleiro papel até hoxe.

A dereitización 
pode aínda 

progresar, ante 
a ausencia de 

piares 
ideolóxicos 

fortes]

Sen embargo, após vinte anos, é este extremo do 
segmento, o noso presente, o que aparece irrecoñecíbel como 

movimento xuvenil combativo e 
autónomo. Tristemente, non se apostou 
a serio polo que debería ser unha das 
primeiras prioridades, a colaboración 
cos movementos sociais xuvenís e a 
conformación dun movimento xuvenil 
galego amplo, plural e reivindicativo, 
debido á subestimación do resto de 
iniciativas en todos os campos. O 
discurso fosilizouse sen adaptarse ás 
novas exixencias do neoliberalismo e os 
efeitos da súa consolidación na Galiza, 
sen atender suf ic ientemente a 

dimensión da fractura aberta entre os traballadores de maior 
idade, con certos dereitos recoñecidos, e a sobreexplotación 
da mocidade traballadora, e sen querer recoñecer a necesi-

[Galiza Nova 
chegou a excluirse 
das mobilizacións 
do Día Mundial do 
Meio Ambiente 
polas referencias 
ao plano acuícola]

[A actual 
dirección 
pretende 
restar 
espazos de 
decisión a 
asembleas 
locais e 
comarcais]

dade de participar en estruturas máis democráticas 
e participativas.

Con todo, a dereitización pode aínda progresar, 
ante a ausencia de piares ideolóxicos fortes, que 
permitan superar a enxurrada ideolóxica 
“interclasista” na que nos atopamos. É certo que 
Galiza Nova nunca se definiu formalmente como 
unha organización de esquerdas, por mor da 
coñecida tese segundo o cal o nacionalismo está 
noutra galaxia que na relación esquerda-dereita, 
por máis que os postulados e actuacións do 
nacionalismo xuvenil –sen negar a prioridade da 
contradición entre Galiza e o Estado- se inscribisen 
claramente nunha dirección determinada ao longo 
da historia; hai que lembrar, de novo cun ollo cara 
atrás e outro cara adiante, que se ben Erga non tiña 
programa socialista, si defendía unha democracia 
popular e unha economía mixta, como pasos 
previos a un avanzo profundo.

No entanto, máis que o devalo ideolóxico, 
claramente contaminado da deriva do propio BNG, 
aínda é máis clarificadora a propia evolución da 
relación de dependencia coas organizacións 
políticas, que nos dá idea do transcurso da 
organización: da participación de ERGA como máis 
unha organización na fundación do BNG, á 

fundación de Galiza 
N o v a  c o m o  
o r g a n i z a c i ó n  
autónoma dentro da 
fronte, ata a actual 
s u p e d i t a c i ó n  á  
mínima decisión da 
dirección do Bloque e 
do máis  mín imo 
cálculo electoral.

É un bo exemplo 
relatar que Galiza 
N o v a  c h e g o u  a  
autoexcluirse, por 
m e d i o  d e s t a  

dinámica, da mobilización do Día Mundial do Medio 
Ambiente, que apoiara sempre, tan só porque 
Adega, pedía a retirada - como non podía ser doutro 
xeito- dunha das máis graves ameazas ao 
patrimonio natural e cultural do país, o Plano 
Acuícola ao servizo das compañías norueguesas, 
que, digámolo xa, é unha agresión moito maior do 
que ninguén puido imaxinar cando loitaba en 
Baldaio, ao sepultar tres millóns de metros 
cadrados da costa. A decisión, baseada en que o 
grupo parlamentar nacionalista pedía a "reforma" e 
non a "supresión" do plano, confirmaba tanto esta 
ausencia de autonomía, como a deriva política. A 
“reforma”, como era de prever, ficou finalmente en 
augas de bacallau, nunha espléndida metáfora dos 
c o n t i n u o s  l o g r o s  d o  
reformismo.

Escóllense os peores défices 
democráticos do BNG para 
garantir un discurso asumible 
polo metabolismo social 
deseñado polos poderosos: 
reprodúcese o verticalismo, a 
concentración de poder no 
organismo máis reducido  , a 
ausencia de debate e a 
exclusión das voces críticas de 
calquera responsabilidade, 
chegando mesmo a agrupalas,

[O pluralismo 
non é 

precisamente un 
sinal de 

identidade da 
frente de hoxe]

contra o que prevén os Estatutos, para privar ao 
40% da organización da posibilidadede 
desempeñar estas funcións. Agardemos só que 

non se mimetice a 
estrutura de delegados 
en vez das asembleas.

Así, dase o paradoxo de 
que o resultado máis 
plural da historia da 
organización –cunha 
candidatura alternativa 
plural que atinxiu o 40%- 
non impediu que o 

grupo maioritario actuase con absoluta 
independencia do concurso das demais 
posicións, sensibilidades e encadramentos 
dentro da organización. O pluralismo non é 
precisamente un sinal de identidade na fronte de 
hoxe –co recente congreso de delegados como 
emblema-, e a saúde política está máis 
deteriorada a cada día. Ao tempo, piramidalismo 
e homologación ao sistema aparecen como as 
características máis relevantes.

Ademais, a dirección pretende agora restar valor 
ao resto de espazos de decisión, nomeadamente 
as asembleas comarcais e locais, coa 
transmisión de consignas tan absurdas como a 
prohibición de elaborar faixas propias no 25 de 
xullo, a excepción de aquelas que eles mesmos 
consideren axeitadas. Non dubidamos que tal 
decisión profundamente antidemocrática vén 
motivada pola maior coherencia de varias 
comarcas e localidades ao afrontar campañas 
recentes como a da lingua, onde non se limitaban 
a defender "os dereitos dos galegofalantes", 
senón que introducían demandas concretas á 
Xunta de Galiza, no ensino e noutros campos, 
asinalaban responsabilidades no goberno actual 
e na súa nefasta política lingüística e 
d e m a n d a b a n  a b r i r  c a m i ñ o s  p a r a  o  
monolingüismo social.

Unha breve ollada ao pasado non dá 
para moitos optimismos. A renuncia aos 
principios, a deriva política e organizativa non 
traizoan só a quen aínda cremos nun mundo 
diferente, senón a todos aqueles que loitaron 
durante dúas décadas. En Isca! non nos 
instalamos na resignación; seguiremos a 
traballar nas numerosas frontes abertas para a 
esquerda anticapitalista, coa característica 
alegría revolucionaria da mocidade, a chama 
máis acesa da revolución.
 O futuro non está escrito, constrúese, e os 
fachos que prenden, aínda debilitados e 
sometidos a vento amigo, poden recollerse para 
prender. 

movimento xuvenil
rupturismo ou institucionalización?
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a bolsa ou a vida!
reflexións encol da crise financieira

[O progreso 
económico das 

últimas décadas 
baseábase nas 

privatizacións, a 
flexibilidade e 
desregulación 

laboral

[a Xunta de 
Galiza está 
empeñada en 
reiterar as vellas 
fórmulas 
neoliberais ante 
a crise]

[Co bochornoso 
consenso do 
pensamento único, 
teóricas esquerdas 
empobrecen as 
maiorías para 
salvar os 
poderosos, en vez 
de rescatar o que 
nos esquilmaron 
durante décadas.]

 [Será só a 
organización e a 

loita a que 
cambiará o 
balanzo de 

forzas a favor da 
clase 

traballadora e 
dos pobos do 

mundo.]

Nin en bonanza, nin en crise, non é bo fiarse 
dos discursos dos poderosos. Hai uns 
meses sabíamos que, en canto a Xunta se 
gababa a si propia sobre as melloras na 
evolución das taxas de desemprego, 
promocionaba a nosa terra no estranxeiro 
como un mercado laboral inmellorábel para o 
patronato sen escrúpulos, dados os escasos 
custes laborais, os menores do Estado, e a 
práctica ausencia de conflitos, ademais da 
nosa disposición, aparentemente natural, a 
traballar máis por menos, “con moita 
produtividade”.

Con todo, o único problema non é só o que non 
sabemos, senón todo o que sabemos e estamos 
dispostos a aturar, anestesiados pola ideoloxía 
dominante.

Sabemos que o progreso económico das últimas 
décadas baseábase nas privatizacións, a 
flexibilidade e desregulación laboral, e que foi viábel 
só porque aproveitaba a explotación das persoas e 
depredación da natureza. Tanto os supostos 
socialdemócratas como o PP desenvolveron as 
mesmas políticas: con todos os matices que se 
apoñan, apoiaron o aumento das desigualdades e a 
concentración da riqueza, postularon un 
consumismo irracional e confiaron cegamente no 
crecemento dunha economía especulativa, 
nomeadamente coa criazón dunha burbulla 
inmobiliaria que tan só comezou a expulsar aire. 
Tamén a Galiza pasou a ser nos últimos anos unha 
economía que tiraba do consumo con base no creto 
e no endebedamento.

Comprobamos que a crise financieira pasa de 
contado á construcción 
e  s ó m a s e  á  d o  
automóbil (agravado 
pola crise enerxética, 
que á súa vez afecta  
s e c t o r e s  c o m o  o  
t r a n s p o r t e  d e  
mercadorías ou a 
pesca). Sabemos que 
o s  c e n t r o s  d e  
actividade industrial 
aspiran a recorrer a 
condicións laborais de 
hai dous séculos, con 
p r o p o s t a s  

paradigmáticas como a da semana laboral de 65 
horas, dirixida precisamente contra unha das 
conquistas emblemáticas do movimento obreiro.

Sabemos que os mesmos que nos venderon o 
capitalismo como irremediábel e inemendábel 
–coas súas desgrazas engadidas, desde a pobreza 
e a enfermidade ata a desaparición dos 
ecosistemas e as especies- aseguran que agora é 
fundamental garantir a estabilidade do sistema 
mesmo por medio da nacionalización do sistema 
bancario, a máis recente estratexia da clase 
dominante, que se acompaña do investimento do 
Estado en grandes infraestruturas para activar a 
economía: chega a defenderse a criazón de vivenda 
social non en base ao feito de que exista xente sen 
vivenda, senón na existencia de constructoras sen 
traballo, desprezándose alternativas como a 
penalización da segunda vivenda.
Sabemos, en f in, que a Administración 
norteamericana investirá 700.000 millóns de 
dólares para salvar os seus banqueiros. É necesario 
dicer que segundo os informes de Nacións Unidas 
tería abondado con 400.000 millóns de dólares , na 
última década, para garantir a nutrición, auga 
potábel e educación básica de todas as persoas da 
Terra? 

Realmente non somos conscientes de que a fame 
desaparecería do mundo con moito menos do que os 
gobernos europeos gastarán para salvar a bolsa?

 Desgrazadamente, tamén a Xunta de Galiza está 
empeñada en reiterar as vellas fórmulas neoliberais 
ante a crise, se ben por algunha razón insiste en que 
“estamos mellor preparados” para recibila, a pesar de 
estarmos situados no capitalismo periférico –onde o 
capital percura aumentar o gaño pola sobreexplotación- 
, obviando ademais que somos un país colonizado, que 
conta con escasas competencias reais e depende das 
decisións estratéxicas de 
Madrid e Bruxelas. Mentres 
se conteñen os salarios dos 
traballadores e favorecer a 
f l e x i b i l i d a d e  l a b o r a l  
–medidas que nunca se 
aplican aos altos directivos, 
c o n  d e s m e s u r a d o s  
emolumentos e contratos 
blindados- e subsidiar as 
e m p r e s a s  m á i s  
c o m p r o m e t i d a s  c o  
e m p r e g o ,  a l t e r n a t i v a  
continuísta do PP sen 
resultados. De feito, a 
administración autonómica 
destinará 1.572 millóns de 
eu ros  de  axudas  ás  
empresas para “incentivar” 
a contratación duns 20.000 
traballadores f ixos no 
próximo ano.

Co bochornoso consenso do pensamento único, 
supostas esquerdas empobrecen as maiorías para 
salvar os poderosos, en vez de resgatar o que nos 
esquilmaron durante décadas. É obvio que resgatar o 
sistema financieiro non é solución a nada, senón que 
hai que darlle a volta a todo, para situar a economía ao 
servizo da poboación, sen consumismo e en 
harmonía coa natureza.

As mozas e os mozos seremos dos máis afectados: 
xa hoxe, apenas unha terceira parte da xuventude 
traballa e case o 20% do desemprego concéntrase na 
mocidade, a pesar de representar 9% da poboación 
activa; ningunha de nós somos alleas á alta 
temporalidade e -en cada 100 xoves asalariados 
rexístranse mais de 200 contratacións cada ano- ou a 

precariedade -foi a 
propria Xunta a 
que promocionou 
os nosos baixos 
salarios, como xa 
s i n a l a m o s ,  
mentres incitaba  
unha minoría a 
acumular grandes 
fortunas, á vez que 
aumentaban os 
prezos dos produtos básicos- e tan só foi a 
emigración o fenómeno que permitiu que 
non se rexistrase un auténtico estoupido 
social.

Ao igual que noutros períodos de 
depresión económica, será só a 
organización e a loita a que cambiará o 
balanzo de forzas a favor da clase 
traballadora e dos pobos do mundo. 
Determinadas propostas, como a defesa 
dos servizos públicos e da protección 
social, implantación do salario social, o 
apoio ao sistema produtivo galego, a 
soberanía alimentar, unha fiscalidade 
realmente progresiva, o uso racional da 
enerxía e da auga… poden funcionar como 
pancas cara outro modelo social e 
económico que só poderemos alcanzar 
nun país plenamente soberano.

O capitalismo, sabémolo, non aspira a 
a u t o d e s t r u i r s e ,  p o r  m o i t a  
irracionalidade que garde no seu 
conxunto este sistema en que os 

r e m e d i o s  
e m p i o r a n  a  
e n f e r m i d a d e :  
h a b é m o l o  d e  
derrubar. 

E é que se o 
cabalo pensa, 
a c a b o u  a  
e q u i t a c i ó n .  
Sabemos que a 
rebelión, máis do 
que un dereito, é 
un deber. 
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a nova retórica dos direitos 
                       no españolismo

Para analisar convenientemente a nova 
retórica do españolismo sobre os direitos, 
temos que rever primeiro como trata esta 
ideolox ía a cuest ión xera l  dos 
“direitos”.Así, e entendendo que o 
españolismo é a ideoloxía dominante que 
usa o capital no Estado español, podemos 
ver como entenden eles os direitos.

s direitos, restrinxidos. Ao longo da 

história vimos como o capitalismo foi 
concedendo aos traballadores e clases O

populares direitos só na medida en que estes 
eran capaces de arrancarllos debido á 
correlación de forzas existente. Así pois, os 
direitos estiveron sempre restrinxidos a aquilo 
que as clases populares puderon conquistar. 
Inúmeros exemplos existen: a xornada das 40h 
semanais, os seguros de saúde e desemprego ou 
mesmo o sufraxio universal masculino e 
feminino, conquista que o capital consegiu 
manipular: unha vez conseguido este, o capital 
intentou sempre retirar da esfera política a 
capacidade de decisión dos representantes, 
especialmente na área económica

s direitos, prescindíveis. O capital, ao 

longo da súa historia, ten sempre actuado 
ao contrario da súa retórica. Se algún dos O

direitos arrancados foi pór en perigo o seu 
dominio e o seu lucro, este foi imediatamente 
apagado. Mesmo o sufraxio universal, cerne do 
seu conceito-fetiche “democracia”, foi ignorado 
ou eliminado cando o consideraron preciso: 
Arbenz en Guatemala, 1956, os sandinistas en 
1984 ou o famoso exemplo chileno de Allende en 
1973 mostran claramente que entre mercado ou 
a súa recortada democracia, o que importa é o 
mercado.

[Cada parcela 
de direitos que 

se poden 
exercer exixe a 

restrición 
correlativa do 

capital nesa 
parcela]

[As linguas son 
un ben colectivo, 
que serve de 
sustento a unha 
tradición histórica 
e nacional que se 
pretende apagar]

s direitos, negados. O capitalismo (e o 

españolismo) non queren ouvir falar 
de direitos colectivos: iso non existe, O
só os individuais, aseguran. E fano, 

claro, porque as decisión colectivas nos 
oprimidos, social ou nacionalmente, tenden a 
favorecer solucións máis xustas e 
igualitarias.

Como conclusión xeral: os direitos, ainda no 
restrinxido formato en que o liberalismo 
económico os entende son, ao final, 
incompatíbeis coa lóxica última do mercado e 
do capital: cada parcela de direitos que se 
poden exercer exixe a restrición correlativa 
do capital nesa parcela, xa que o dominio 

deste invalida e impede 
o exercicio dos direitos. 
Tudo isto podemo-lo ver 
en exemplos concretos: 
o direito á auga precisa 
de impedir a xestión da 
multinacional francesa 
Lyonnaise des Eaux 
(proprietaria de Augas 
do Illimani) en Bolívia, o 
direito á alimentación 
prec isa  imped i r  o  

domínio especulativo dos fundos de capital, a 
patente de sementes e o mercado alimentar, 
o direito á saude precisa impedir o acceso 
restinxido ás medicinas, etc.

Corolario final, pois, de tudo isto, é o 
“liberalismo lingüístico”, a face lingüística do 
españolismo, aquela que hoxe recebe mais 
atención: os direitos son individuais e existe 
un mercado lingüístico onde debe 
predominar o laissez-faire e que conduce 
inexorabelmente á extinción das línguas 
menos poderosas. E ese mercado non pode 
ser alterado en nengún caso e baixo nengún 
tipo de argumento cultural ou de direitos 
colectivos. 

Nen que dicer ten que, para acreditar neste 
cenario, o españolismo ten que ocultar a 
asimilación colonial que sofreron os países de 
idioma non castellano, xa que isto perturbaría 
a súa tese de “non intervención”. 

De aí veñen as expresións como “el español 
nunca fue idioma de imposición”, pronunciada 
polo Xefe de Estado Juan Carlos I de Borbón, 
ou as teses lingüísticas 
de Ramón Lodares, ou 
a polémica sobre o 
“direito de elección 
lingüística” no ensino.

Frente a isto, temos 
que recordar sempre 
que as linguas son un 
ben colectivo, que 
serve de sustento a 
unha tradición histórica 
e nacional que se 
pretende apagar, e que a conformación de 
modelos lingüísticos é unha decisión 
colectiva que no actual momento se decide 
na democracia representativa, e é na esfera 
política onde eses modelos deben ser 
definidos e aprobados. 

Así, todas as comunidades lingüísticas que 
hoxe ven recuperarse a sua lingua, como o 
Quebeque ou Flandres, apostaron por un 
modelo territorial onde a única lingua oficial é 
a propria deses territorios, respeitando 
contudo o uso individual da lingua habitual de 
cada cidadán. Ese foi o modelo que 
historicamente defendemos desde o 
nacionalismo galego, e aquel que desde Isca! 
valoramos como único posíbel e viábel para a 
pervivencia do noso idioma na Galiza.

5



Plano de Bolonha
o capital arriba à Universidade

[Estamos ante um 
projecto que 
procura a 
destruiçom da 
Universidade tal e 
como a 
conhecemos]

[O projecto que 
se defende sob 
da legenda 
Europa do 
conhecimento é 
o de umha 
Universidade 
aberta à 
entrada 
massiva do 
capital privado]

A Universidade está a viver um ponto de 
inflexom na sua história. O Processo de 
Bolonha chega ás Universidades do nosso 
país entre falsas verdades e hipocrasias, 
introduzindo-se pouco a pouco nas nossas 
faculdades, envolto na desinformaçom mais 
escandalosa. Há quem fala dumha simples 
reforma encaminhada a converger com a 
metodologia europeia, mas ao ler entre 
linhas a realidade vai além deste 

plantejamento.

Estamos ante um projecto que procura a 
destruiçom da Universidade tal e como a 
conhecemos , cuja finalidade é a de subjugar o 
conhecimento ao mercado, a educaçom ao 
capital, convertendo a Universidade numha 
fábrica de trabalhadores 
precários e acríticos, 
que estejam dispostos a 
a m o l d a r - s e  à s  
c h a m a d a s  
“ n e c e s s i d a d e s  d o  
mercado”, pois forom 
f o r m a d o s  n o s  
“ b e n e f i c i o s ”  d a  
a l c u m a d a  
e m p r e g a b i l i d a d e ,  
entendida como a 
capacidade de todo 
trabalhador de reciclar-se a si próprio umha e 
outra vez em funçom do demandado polo 
sistema.

Dia a dia olhamos como a Universidade, 
entendida como espaço livre alem do poder, sofre 
continuos ataques, desde a suba anual das taxas 
passando pola incursom de bancos e entidades 
privadas nos cámpus, a dessapariçom de tudo 
tipo de atitude democrática no seio dos órgaos de 
governo universitários, o nepotismo que rege a 
contrataçom de novos professores, a falta de 
cientificismo e criticidade da meirande parte dos 
conteúdos das matérias.

E s t e s  a t a q u e s  q u e ,  s e  b e m  
individualmente som dificilmente 
percept íveis para o grosso do 
estudantado, venhem unificar-se e 
legitimar-se desde o chamado Processo 
de Bolonha.
O projecto que se defende sob da legenda 
Europa do conhecimento é o de umha 
Universidade aberta à entrada maciça do 
capital privado, onde a possibilidade de 
profundar nos estudos geralistas do grau, 
por meio do posgrau, fique reservada a 
aqueles com maiores recursos 
económicos; umha Universidade en que 
só  tenhem re levânc ia  aque les  
conhecimentos úteis para o mercado e 
para o sistema, onde o objectivo do 
ensino é o lucro em termos económicos, 
desleixando-se por tanto carreiras como 
Filologia Galega ou História do Arte, 
ponhendo obstáculos para a sua 
sobrevivência, obviando que as 
necessidades sociais vam muito além das 
exigências do capital.
Freiar este processo na sua globalidade a 
dia de hoje semelha excessivamente 
complejo, mas assumir atitudes 
derrotistas ou de assimilaçom nom 
podem ser o caminho a tomar: temos a 
responsabilidade de informar, de criar 
consciência entre o estudantado nom só 
das conseqüências que esta reforma tem: 
também da sua procedência e da 
ideologia que a 
substenta; de agir 
cont ra  a  sua  
material izaçom 
nas faculdades do 
nosso país, de 
d e f e n d e r  a  
Universidade da 
única forma em 
que esta pode ser 
entendida: como 
pública, galega, 
científica, laica e 
de qualidade. 

QUE É O PLANO DE BOLOÑA?

O Proceso de Boloña, cuxo fin é a conformación dun 
Espazo Europeo de Ensino Superior, procura a 
homologación das titulacións universitarias europeas, 
para o que as estrutura nun sistema de dous niveis, os 
graos e os posgraos.

GRAOS. Van encamiñados á adquisición de coñecementos 

básicos de cada disciplina, ocupando o lugar das anteriores 
diplomaturas e dos ciclos das licenciaturas.

POSGRAOS. Consisten na suposta especialización a partir dos 

coñecementos xa adquiridos nos graos. Sustitúen os segundos 
ciclos e mesmo aos máster privados. A necesidade real de 
cursar estes posgraos para aceder ao mercado de traballo 
contrasta cos altos prezos dos mesmos e impedirá a moitos 
estudantes poder cursalos e, por lo tanto, disminuirán

Un dos fundamentos do Proceso de Boloña é o suposto 
aumento da mobilidade estudantil e profisional, pero a 
realidade amosa que o mantemento do actual sistema de 
bolsas públicas non permitirá acadar estes obxectivos e a 
meirande parte do estudantado non sairá beneficiado de tal 
mobilidade.

Que consecuencias terá?

O modelo de ensino implantado con esta reforma impulsará a 
competitividade entre estudantes, quen no plano puramente 
académico, alén das materias obrigatorias terán unha carga 
lectiva que no mellor dos casos equipararase ás propias dunha 
xornada laboral. Este aumento dos horarios reducirá o número 
de universitarios, pola imposibilidade de compatibilizar 
traballo e estudos.

A implantación da reforma a custo cero (e por tanto a non 
adxudicación de máis bolsas), unida á suba das taxas, suporá 
unha nova limitación de entrada na Universidade.
As intencións últimas do Proceso de Boloña poden ser xa 
amosadas con exemplos reais, como o caso da Faculdade de 
Ciencias Políticas, na que foi elaborado un novo plano de 
estudos que, alén de ser irregular, pretende baleirar de 
contidos a carreira.

Ante a inminencia da reforma (cuxos efectos xa comezan a 
sentirse) non podemos máis que chamar á autoorganización do 
estudantado para que todos nos impliquemos na loita contra 
este Proceso que quer obrigarnos a vivir un ensino cada vez 
menos público, menos galego e de peor calidade.
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reconstruir o movemento feminista
redefinir a participación

[O movemento 
feminista rexorde, 
é por tanto o 
momento de 
redefinir a nosa 
participación]

[É o momento 
de reivindicar a 

implicación e 
participación 
dos homes.]

Visibilizar a loita das mulleres. O 
movemento feminista está a recuperarse 
pouco a pouco e con forza da etapa de 
invisibilidade e fractura que viviu após as 
mobilizacións dos anos oitenta, momento 
de importante protagonismo para o 
movemento feminista en que tiveron lugar 
algúns dos maiores debates en torno ao 
papel das mulleres na sociedade.

Cuestións como o aborto, o divorcio, os métodos 
anticonceptivos ou as políticas reprodutivas foron causas 
das loitas compartidas por todas as sensibilidades que 
integran o movemento feminista. Máis tarde os debates 
en torno a violencia de xénero, a prostitución, diferenza 
fronte a igualdade ou a conciliación familiar fixeron das 
discrepancias pontos de fractura no movemento que 
levaron a anos de invisibilidade e 
perda de protagonismo das 
mulleres na loita pola súa 
emancipación.

Hoxe estamos nun novo escenario 
de reconstrución do movemento 
feminista, a resposta unitaria aos 
ataques contra a liberdade de 
decidir sobre os nosos corpos que 
se teñen dado este último ano 
sitúanos nun momento de 
reivindicación en que volvemos confluír para defender 
os nosos dereitos, pór en común as nosas loitas e formas 
de entender o feminismo e compartir experiencias. O 
movemento feminista rexorde, é por tanto o momento 
de redefinir a nosa participación.

A participación dos homes é necesaria. As mulleres 
temos que tomar conciencia da necesidade de crear 

movemento de resistencia ante o 
patriarcado. Temos que liderar a 
nosa liberación, temos que 
traballar, formarnos e loitar para 
construír unha realidade na que 
sexamos protagonistas do noso 
futuro, cambiar o sistema que nos 
oprime, o capital que nos explota, 
o patriarcado que nos desprecia e 
os modelos de participación que 
nos exclúen. Pero non queremos 
facer isto soas.

É momento de reconstruír o movemento feminista 
redefinindo a participación da sociedade na loita polos 
dereitos das mulleres. É o momento de reivindicar a 
implicación e participación dos homes. O 
empoderamento das mulleres, a reivindicación dunha 
sociedade sen cargas dos roles de xénero e a 
transformación da sociedade patriarcal pasa polo 
traballo conxunto de homes e mulleres.

O movemento feminista baséase na pluralidade, na 
loita conxunta dende diferentes formas de entender o 
feminismo. Cumpre traballar porque sexa unha 
realidade sen exclusións, na que toda persoa, home ou 
muller, que comparta os obxectivos da loita pola 
emancipación das mulleres participe en pé de 
igualdade. Só así conseguiremos que a loita das 
mulleres sexa a de toda a sociedade.

[Na África 
subsaariana 1 
de cada 16 
mulleres falece 
durante o 
embarazo ou o 
parto.]

O sistema patriarcal é violencia de xénero. 

A violencia exercida contra as mulleres polo sistema patriarcal fai que 
vivamos permanentemente discriminadas: 

 Mortalidade. Na África subsaariana 1 de cada 16 

mulleres falece durante a gravidez ou o parto.

 Pobreza. Hai 1.200 millóns de seres humanos 

sumidos na pobreza; o 70% son mulleres. 

 Maternidade. Medio millón de mulleres morre cada 

ano ao dar a luz nos países en vias de 
desenvolvemento. 

 Analfabetismo. Dous terzos das persoas analfabetas 

no mundo son mulleres. En moitos países teñen limitado o acceso á 
educación, á saúde, ao control dos recursos naturais ou o dereito a ser 
proprietarias da terra ou os bens de produción. 

 Violencia de xénero. A violencia contra as mulleres non é un delito tipificado 

en 102 países e a violación dentro do matrimonio tampouco en 53 países.

A igualdade é unha necesidade vital para as mulleres. A participación dos 
homes no movemento feminista unha esperanza de acadala algún día.
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a mocidade independentista 
                     faise escoitar!

Isca! aporta todos os seus activos para conseguir que a voz da mocidade independentista e socialista se ouza 
nas mobilizacións populares. Traballamos por crear, sumar, por renovarnos constantemente e loitar contra os 
novos desafios que se nos plantexan, nunca pola exclusión nen pola negación do traballo de compañeiros e 
compañeiras. O noso proxecto precisa da túa implicación. 

 isca!

isca! nas mobilizacións do 25 de Xullo (Compostela)

isca! na manifestación do 18 de Maio pola língua 

isca! nas mobilizacións do 1º de Maio (Vigo e A Coruña)


