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Análise xerAl compArAtivA entre  
A ActuAción dos estAdos burgueses  

e As democrAciAs populAres
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En primeiro lugar, cómpre sinalarmos que as políticas en resposta á pandemia están determinadas pola 
natureza de clase dos diferentes Estados. Isto é, se son Estados burgueses ou se son Estados democrá-
tico-populares, socialistas ou de transición ao socialismo. Nestes últimos, a planificación económica está 
organizada en función dos intereses e necesidades da maioría social, xa que o poder político (a priori) 
está en mans da clase obreira, polo tanto os seus intereses están garantidos, alén da correlación de 
forzas existente en cada momento. Vemos como nestes países, a pesar de que poden mesmo coexistir 
(en maior ou menor grao) diferentes formas de propiedade, non existe a anarquía da produción inherente 
á hexemonía do capital. Isto permite organizar a sociedade para satisfacer necesidades fundamentais, 
tanto para dar resposta inmediata á crise sanitaria como para deseñar unha estrutura socioeconómica 
correctamente planificada para o escenario posterior á pandemia.

Algunhas das prioridades que, en conxunto, só estes países poden satisfacer plenamente son as se-
guintes: 

– Paralización inmediata das actividades económicas non esenciais (sen ter que agardar a que morran 
milleiros de persoas, a diferenza de moitos Estados capitalistas). En relación con isto, a toma de medidas 
de prevención, vixilancia e confinamento serias e reais, poñendo no centro a vida das persoas.

– Reorientación en bloque da produción no marco da crise sanitaria para a fabricación de produtos 
sanitarios esenciais, isto é, ao servizo das necesidades sociais.

– Uso da ciencia e tecnoloxía ao servizo do pobo e as súas necesidades, principalmente en escenarios 
de crise sanitaria como o actual. 

– Prohibición de calquera tipo de especulación cos prezos de produtos básicos e garantía de acceso 
gratuíto e universal a produtos sanitarios como máscaras. Os tests do coronavirus tamén son de balde. 
A diferenza dos Estados capitalistas, a saúde da poboación está por riba dos lucros dunha minoría.

– Por suposto, prohibición da “mobilidade laboral”, isto é, de efectuar calquera tipo de despedimento 
no marco da crise sanitaria.

– Niveis elevados de concienciación social fronte ao individualismo, o sálvese quen puider e o darwi-
nismo social imperantes nos Estados capitalistas occidentais.

– Malia que actualmente estes países están todos en vías de desenvolvemento, esfórzanse por dar 
pulo á súa propia produción nacional (atendendo ás necesidades sociais, como xa dixemos antes) e ao 
desenvolvemento económico soberano e autocentrado, reducindo a dependencia externa -e neste caso, 
principalmente para a defensa da soberanía alimentar e a fabricación de medicamentos e produtos sani-
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tarios. En definitiva, procuran impulsar unha sólida industrialización nacional.

– Exemplos de humanismo e solidariedade internacionalista co resto dos pobos do mundo, enviando 
médicos e recursos sanitarios -mesmo a eses países que tanto demonizan o socialismo- fronte ao egoís-
mo dos Estados capitalistas e imperialistas. 

Son estes países os que, parafraseando o lema da nosa campaña, poñen “a vida no centro”. 

Mentres tanto, nos Estados capitalistas e imperialistas os intereses do grande capital están sempre 
por diante da saúde da poboación. As políticas destes Estados nunha crise destas características, de-
penden da correlación de forzas entre as clases en loita, moi por riba da cor dos diferentes gobernos en 
cuestión. Por exemplo, as políticas do Estado francés, gobernado polo dereitista liberal Macron (como a 
suspensión dos pagos de facturas e alugueiros, regulación dos prezos de produtos sanitarios fundamen-
tais, posibilidade de nacionalizacións…) son máis avanzadas que as do chamado “goberno progresista” 
no Estado español. Isto é debido a que no caso francés existe un potente e combativo movemento social 
e sindical para as loitas inmediatas (os coletes amarelos, un digno sindicato de clase como a CGT…) 
con capacidade para paralizar o país, malia a inexistencia dunha organización comunista de vangarda. 
Ao mesmo tempo, no Estado español, os sindicatos españolistas colaboran abertamente nas políticas 
anti-obreiras. En definitiva, os gobernos burgueses como consello de administración dos intereses do 
grande capital executan as políticas máis axeitadas para xestionar e reforzar ese proxecto de domina-
ción. Eles tamén teñen táctica e estratexia; a súa táctica é flexíbel en función do contexto e a correlación 
de forzas, mais o seu obxectivo estratéxico non se altera: é a perpetuación do modo de produción capi-
talista e a ampliación dos lucros do capital. Neste sentido, é importante lembrarmos que un incremento 
do intervencionismo estatal burgués na economía non é sinónimo dunha política socialista ou dun ache-
gamento ao socialismo. Se así fose, o chamado “Estado do benestar” desenvolvido nos Estados impe-
rialistas centrais (froito do espolio dos países dependentes e periféricos e dunha correlación de forzas 
diferente, coa existencia dun potente bloque democrático-popular e socialista) debería ser supostamente 
un achegamento ao socialismo, mais está claro que non foi así. Aliás, as nacionalizacións nun contexto 
de crise sanitaria como a actual poden ser estritamente temporais, cumprindo co principio capitalista da 
“privatización dos beneficios, socialización das perdas”. Polo tanto, os dereitos obreiros e populares no 
marco do capitalismo sempre van estar en permanente cuestionamento. 

É unha cuestión de gañar o poder político, rachar cos Estados burgueses e o dominio do capital, er-
guendo novos Estados ao servizo do pobo traballador. Nese sentido, existen diferentes experiencias que 
emprenderon ese camiño e afirman avanzar cara ao socialismo, sendo países gobernados por partidos 
comunistas. Non é o noso obxectivo aquí xulgar se realmente van en dirección a ese horizonte ou non, 
mais a súa resposta durante a presente crise sanitaria amosa as potencialidades dos procesos de transi-
ción ao socialismo e a existencia dunha alternativa real fronte á brutal hexemonía do capital monopolista.
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As democrAciAs populAres e A súA  
respostA fronte á crise sAnitAriA:  

tres exemplos



8

 A continuación imos falar da maneira en que certos países, baixo a direción de partidos comunistas (mesmo sendo 
países en vías de desenvolvemento), actuaron fronte a crise da COVID-19, fronte ao papel dos Estados capitalistas e im-
perialista. Para iso colleremos tres experiencias de democracias populares, como son o Vietnam, a China e a Cuba, sen 
entrarmos noutras consideracións.

Vietnam

As ensinanzas máis importantes que podemos recoller deste país e a súa resposta fronte á crise sanitaria son as se-
guintes:

– En primeiro lugar cómpre facermos unha mención aos datos: 0 mortes e só uns poucos centenares de casos (actual-
mente non chegan a 300) nun país cunha alta densidade de poboación e limítrofe coa China, que foi o foco inicial da pan-
demia. Isto amosa o gran éxito das medidas adoptadas e da actuación do goberno e a sociedade vietnamita fronte a esta 
crise sanitaria, nomeadamente en comparación con outros países da rexión, a priori cun nivel máis alto de desenvolvemen-
to (como son Singapur, Corea do Sur ou Xapón) e con datos moito peores, nalgúns casos resistíndose a tomar as medidas 
necesarias ou desatendendo os riscos sanitarios co fin de voltar canto antes á normalidade. Isto débese á priorización dos 
intereses do grande capital por riba da saúde pública.

– Inmediata organización e concienciación da sociedade vietnamita para facer fronte á crise desde o mes de xaneiro. As 
escolas, por exemplo, levan pechadas desde fai 3 meses.

– Prohibición de calquera operación especulativa cos produtos básicos. Reparto gratuíto e universal das máscaras.

– Medidas de confinamento, illamento, vixilancia e prevención estritas, chegando nalgúns casos a pechar barrios entei-
ros por seren focos infecciosos, nos cales se combateu con determinación a pandemia. Realización frecuente de tests á 
poboación antes de entrar aos establecementos. Permanente custodia de cada recuncho do territorio nacional efectuada 
polo Exército Popular de Vietnam.

– Paralización de todas as actividades económicas non-esenciais por motivos estritamente preventivos, nun contexto 
con 0 mortes e pouco máis de 200 casos. Esta decisión manifesta a prioridade do goberno vietnamita: a saúde das per-
soas, por riba da economía -a diferenza dos Estados capitalistas, que en moitas ocasións se resisten a levar a cabo este 
tipo de medidas (ou fano só cando morren milleiros de persoas), non as aplican ou ben deixan de aplicalas cando non 
existen as condicións para reabrir estas actividades. 

– No referente ao uso da ciencia e a tecnoloxía ao servizo do pobo, podemos falar do éxito no desenvolvemento das 
probas que empregan técnicas de bioloxía molecular para o diagnóstico, máis rápidas que algunhas similares utilizadas 
noutros lugares. Son, polo tanto, reclamadas por diferentes países do mundo. A isto debemos sumar o deseño de aplica-
cións para móbiles que serven para manter os cidadáns permanentemente informados.

– Envío de axuda humanitaria e de material sanitario ao exterior, curiosamente tamén aos Estados Unidos de América, 
país que agrediu e destruíu Vietnam.
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China

Moito poderiamos falar sobre a República Popular da China en relación á súa resposta fronte á pandemia e da súa emer-
xencia como líder mundial. Repasamos algúns aspectos a destacar:

– Aplicación desde o primeiro momento de estritas medidas de confinamento e illamento social, entre as que se atopan 
o peche total de Hubei (a rexión que conformaba o principal foco infeccioso), da cidade de Wuhan e, dentro da propia 
cidade de Wuhan, illamento entre os diferentes barrios; obrigatoriedade da realización de tests antes de entrar aos esta-
blecementos. 

– Desde o comezo da crise, paralización inmediata de todas as actividades económicas non-esenciais, priorizando a 
saúde das persoas por riba dos beneficios económicos, a diferenza dos Estados capitalistas. Mesmo así, a China é a única 
potencia mundial con perspectivas de crecemento, fronte á brutal crise capitalista que virá en Occidente. Despois de dous 
meses con medidas de confinamento estitas e paralización das actividades non-esenciais conseguiu saír da situación, 
voltando á normalidade con posibilidade de crecemento na actualidade. Mentres tanto, os Estados capitalistas resístense 
a aplicar as medidas necesarias, perpetuando o problema e cunha brutal crise capitalista no horizonte -que se resolverá, 
coma sempre, en contra dos intereses populares. 

A impotencia do imperialismo occidental fronte á emerxencia do xigante asiático e a superioridade da súa planificación 
económica leva nalgúns casos a inventar lamentábeis teorías da conspiración sinófobas e anti-comunistas sobre a orixe 
do virus.

– Reordenación e reorientación da produción en bloque para satisfacer as necesidades sociais, coa fabricación de pro-
dutos sanitarios esenciais como máscaras.

– Construción de novos hospitais en tempo récord, en espazo de poucos días, para facer fronte á crise, o que amosa a 
superioridade da organización social chinesa.

– Uso da tecnoloxía artificial e o big data no combate contra a pandemia. Avances importantes no desenvolvemento 
dunha nova vacina.

– Mobilización dos comités populares de barrio, unha histórica estrutura revolucionaria e de poder popular cuxa actua-
ción disciplinada serviu para que a práctica totalidade dos habitantes de Wuhan pasasen por exames médicos, atendendo 
tamén ás necesidades da poboación ao garantir o acceso universal á alimentación, saúde e hixiene básicas.

– Incremento da fusión do Partido Comunista co pobo chinés, como resultado do seu papel de vangarda, ao estar for-
mado polos elementos máis conscientes, avanzados e comprometidos da sociedade.

– Por suposto, prohibición de calquera “mobilidade laboral” -é dicir, despedimentos durante a crise sanitaria vixente.

– Envío de persoal sanitario e material sanitario a todo o mundo para axudar a facer fronte á pandemia.
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Cuba

A actuación da revolución cubana fronte á crise sanitaria vixente destaca polo seu compromiso humanista e interna-
cionalista. Hai que ter en conta que é un pequeno país periférico e bloqueado polo imperialismo, mais aínda así podemos 
extraer importantes leccións do seu papel fronte á pandemia e do seu modelo social:

– Un sistema sanitario 100% do pobo, cun índice de 9 médicas por cada 1000 habitantes.

– Alén das constantes misións médicas cubanas no exterior, debemos mencionar o envío de médicas ao exterior nesta 
crise sanitaria polo coronavirus, mesmo a países imperialistas centrais ou moi desenvolvidos como Italia ou Andorra. Cuba 
partilla o que ten. Mentres, o Estado español do suposto “goberno progresista”, cegado polo seu brutal odio anti-comu-
nista, rexeita esta axuda sanitaria.

– Unha industria biosanitaria e biotecnolóxica cun importante desenvolvemento, mesmo nun país con poucos recursos 
como é a Cuba. Neste caso, destaca un medicamento cubano como é o Interferon alfa 2-beta, que resultou ser útil para o 
combate contra o coronavirus, sendo usado na China.

– Priorización da soberanía alimentar para garantir a axeitada alimentación do conxunto da poboación.

Fronte ao papel desenvolvido polas democracias populares, no vindeiro capítulo falaremos do mundo capitalista e da 
súa decadencia e descomposición, agudizada con esta pandemia. Para iso, colleremos dous exemplos (aínda que po-
deriamos coller moitos máis) que serán o Estado español (por ser o Estado ao que desgraciadamente pertencemos) e os 
Estados Unidos (principal expresión da decadencia e descomposición do imperialismo capitalista).
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coronA é o virus.
cApitAlismo é A pAndemiA
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Nos anteriores capítulos falamos dos exemplos das democracias populares, centrándonos na súa resposta fronte á 
crise sanitaria vixente, desde as experiencias do Vietnam, a China e a Cuba. Esta resposta, froito dunha planificación ao 
servizo da necesidades da maioría, contrasta radicalmente coa decadencia e degradación do mundo capitalista (do cal 
imos falar hoxe), agudizada con esta crise sanitaria. O episodio actual deixa coa carauta fóra a auténtica natureza do modo 
de produción capitalista, un modelo de sociedade onde o lucro do capital vai estar sempre por riba da vida e a saúde das 
persoas. Non é polo tanto un problema de simple mala xestión dalgúns gobernos en concreto, senón unha consecuencia 
de que o poder estea en mans dunha minoría de explotadores e, dentro deste contexto, das diferentes medidas aplica-
das polos estados capitalistas -que dependen fundamentalmente da correlación de forzas entre as clases en loita, mais 
sempre orientadas á defensa dos intereses do capital. Estas respostas das sociedades capitalistas adoitan ter unha serie 
de puntos en común, como son a resistencia a pechar as actividades económicas non-esenciais, a reapertura destas ac-
tividades cando aínda non está totalmente controlado o problema, o curtopracismo nas decisións políticas, as medidas 
anti-obreiras, a incapacidade para reorientar a produción en función das necesidades sociais, a falta de recursos sanitarios 
e de protección no traballo, o individualismo burgués e o sálvese quen puider como produto da ideoloxía dominante ou as 
relacións entre Estados baseada no egoísmo.

Aliás, a crise sanitaria atópase atravesada unha crise capitalista que non está motivada polo coronavirus (aínda que o 
coronavirus a acelere) senón polas propias dinámicas do modo de produción vixente, coa tendencia decrecente da taxa 
de lucro, xerando crises cíclicas de sobre-produción. Fronte a esa tendencia decrecente na taxa de lucro, o grande capital 
prioriza as operación especulativas financeiras, procurando obter beneficios dun xeito inmediato, mais segue precisando a 
explotación do traballo da clase obreira para lucrarse e alimentar a burbulla financeira. Isto explica a resistencia das clases 
dominantes a pechar as actividades económicas non-esenciais, así como a pretensión de acelerar tanto a repertura destas 
actividades como a volta a unha suposta “normalidade” antes de tempo -é dicir, antes de ter controlada a crise sanitaria. 
Este feito pon en manifesto unha vez máis que é a clase obreira a que sostén o mundo, a que xera o valor (desmontando 
así a tese que defenden algúns do “fin do traballo” na sociedade actual) mentres que os parásitos burgueses extraen a 
máis-valía a expensas do traballo alleo. Unha crise destas características no marco do capitalismo só pode resolverse en 
contra da maioría traballadora, cun forte aumento do exército industrial de reserva (é dicir, as persoas sen emprego), dando 
lugar a unha diminución do custo do traballo. A isto hai que sumar a necesidade dos capitalistas de ampliar o seu “merca-
do” -por exemplo, a través da privatización e desmantelamento dos servizos públicos. En definitiva, máis retrocesos contra 
as clases populares. Ese é o futuro que nos espera despois da pandemia. Para amosar como a crise sanitaria actual pon 
en manifesto a decadencia e degradación das sociedades capitalistas, imos citar dous exemplos: o Estado español (por 
ser o Estado ao que por desgraza pertencemos) e os Estados Unidos (principal expresión da decadencia e degradación do 
imperialismo capitalista), aínda que poderiamos citar moitos máis.

Estado español

A resposta específica do Estado español dentro da crise sanitaria vixente podería resumirse nos seguintes puntos:

• Resistencia á paralización das actividades económicas non-esenciais: non se detiveron até que morre-
ron milleiros de persoas. A paralización durou unicamente dúas semanas e fíxose coincidir coa Semana 
Santa, impoñendo un permiso retribuído recuperábel, obrigando aos traballadores a ampliar o seu horario la-
boral para minimizar as perdas do capital. Posteriormente reabríronse as actividades económicas non-esen-
ciais, poñendo en risco a saúde dos traballadores para satisfacer os intereses do grande capital. En con-
clusión, medidas de desconfinanento precipitadas e orientadas únicamente á recuperación do consumo. 
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• Xeralización dos ERTEs (que en moitos casos seguen sen ser cobrados) e os despedimen-
tos grazas á vixencia da reforma laboral. Posibilidade de aprobación duns novos “Pactos da Mon-
cloa” con medidas anti-obreiras e ao servizo do grande capital coa colaboración dos sindicatos españois. 

• No referente á organización territorial do Estado español fronte á crise sanitaria: deseño negador da capaci-
dade de decisión dos pobos que conforman este Estado, cun mando único centralista, deixando ben claro 
que as autonomías non son autogoberno, senón un marco deseñado para manter a sumisión ao Estado es-
pañol -que pode ser suprimida (como neste caso), xa que non expresa ningún poder político real. Aliás, 
tamén lembrar que se facilitou a expansión do virus por todo o Estado español ao non pechar Madrid por ser 
o núcleo da concentración e centralización económica en mans do grande capital. Finalmente, a unida-
de territorial empregada para o desconfinamento é a provincia, deseño totalmente alleo á realidade galega. 

• Uso do estado de alarma para xustificar unha resposta represiva do Estado español, a extensión do Estado po-
licial e a militarización das rúas. Un claro exemplo son os múltiples casos de brutalidade policial contra a po-
boación no marco desta situación, baixo o amparo da lei mordaza. Unha resposta represiva que serve para pre-
parar o escenario posterior á pandemia, cun probábel aumento da conflitividade social. A isto hai que engadir 
a criminalización e prohibición de calquera mobilización social, coa excusa da “seguridade”, mentres o réxime 
promove concentracións propagandísticas, nalgúns casos multitudinarias, para exaltar as súas virtudes. 

• O tratamento que recibiron as persoas da terceira idade no marco desta crise foi escandaloso. O feito 
de que os coidados se atopen nas mans das empresas privadas conduce ao tratamento lamentábel das 
persoas idosas nas residencias, o cal tamén se explica polo feito de que para a sociedade capitalis-
ta as nosas maiores xa non serven como man de obra. Para o capital é máis importante manter a aque-
las que están en idade de traballar, que poden servir como recurso para explotar o traballo humano. 

• En xeral, incapacidade do chamado “goberno progresista” para levar adiante medidas necesarias que implican tocar 
os intereses dominantes. Incapacidade mesmo para poñer todos os recursos sanitarios dispoñíbeis, tamén os da 
sanidade privada, ao servizo do público e das necesidades sociais En definitiva, o chamado “goberno progresista” 
exerceu o seu papel como consello de administración dos intereses do grande capital. A súa prioridade durante a 
crise sanitaria foi sempre a defensa do capitalismo e a unidade do Estado español, por riba da saúde das persoas. 

Estados Unidos

Mención especial merece o caso dos Estados Unidos, que sendo a principal potencia imperialista é tamén o maior 
exemplo da total degradación e descomposición do imperialismo capitalista. A perpetuación do capitalismo só pode levar 
a percorrer o mesmo camiño degradante deste país, a todos os niveis. Debemos ter en conta que aproximadamente un 
terzo das afectadas polo coronavirus a nivel mundial son norteamericanas. Algúns elementos que cómpre sinalar, en rela-
ción coa evolución e tratamento da pandemia nos Estados Unidos, son os seguintes:

• Un sistema sanitario privatizado e inaccesíbel para as clases populares. Isto non é novo naquel país, mais  
explica a imposibilidade de dar resposta ás problemáticas derivadas da pandemia. Aliás, os tests do coronavirus 
custan milleiros de dólares. 

• Un espectacular aumento do paro, cifrado en 26 millóns de persoas en 5 semanas, derivado da total desregulación 
existente no ámbito laboral e o libre despedimento. Hai que ter en conta que ao estaren estas persoas en paro 
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fican sen seguro de saúde. 

• Colas quilométricas nos bancos de alimentos. Persoas sen fogar sen ningún tipo de axuda. 

• Tratamento inhumano das persoas falecidas e as súas familias, coa apertura de fosas comúns ou tirando os  
cadáveres coma se fosen lixo. 

• No referente á política internacional, mesmo coa dramática situación social que se vive nos Estados Unidos, o 
imperialismo ianqui segue a exercer brutais agresións contra países como Cuba, Venezuela ou Siria, nomea-
damente a través dos bloqueos económicos. Por outro lado, procuran agochar a súa decadencia e fracaso 
na loita contra o coronavirus difamando contra a China. O imperialismo ianqui, que ve perigrar a súa hexemo-
nía a nivel mundial, non dubidará en usar a forza cando o precise coa fin de manter a súa posición privilexiada. 

• Por outra banda, durante esta pandemia puidemos observar como a sociedade capitalista yankee é especialista na 
fabricación de sociópatas. Neste sentido, debemos mencionar o brutal aumento da venda de armas, a proliferación 
(con total impunidade) de grupos trumpistas armados nas rúas que rexeitan calquera medida de confinamento en 
nome dunha suposta “liberdade” (liberdade para morrer, neste caso). O individualismo, o sálvese quen puider, o 
darwinismo social… son patróns propios das sociedades capitalistas. Fronte á decadencia e degradación das so-
ciedades capitalistas, fronte a un modelo de sociedade que prioriza o lucro dunha minoría por riba da saúde e a vida 
das persoas, hai alternativa: a conquista do poder político para o pobo traballador, no camiño do socialismo. Só así 
será posíbel erguermos un novo modelo de sociedade, cunha planificación económica ao servizo das necesidades 
sociais.
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gAlizA fronte á pAndemiA
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Agora cómpre achegármonos ao noso contexto concreto, o da nación galega, para analizarmos as tendencias sociais 
e económicas do noso país que imposibilitan a organización dunha resposta efectiva fronte á crise sanitaria vixente e o 
escenario que a procederá. Para explicar a situación do noso país, alén da explotación inherente ao modo de produción 
capitalista debemos analizar a nosa función no marco da división internacional do traballo, é dicir, a nosa condición de-
pendente e subordinada ao Estado español e á Unión Europea. Finalmente tamén explicaremos a necesidade dunha al-
ternativa real e avanzada fronte a estes problemas, que pasa pola conquista do poder político para o pobo traballador e o 
desenvolvemento dunha economía autocentrada, no marco da República galega, que é o único que posibilita o exercicio 
da plena soberanía nacional.

En definitiva, o que debemos facer é extraer as valiosas leccións que poden obterse da realidade internacional, que 
poden ser útiles para a nosa realidade nacional. Non limitándonos a analizar a realidade allea, senón analizando o papel 
que xoga o noso país no marco do capitalismo imperialista e axustando as aprendizaxes que extraemos de outros estados 
á realidade galega coa fin de construírmos unha Galiza radicalmente diferente.

Algunhas das tendencias negativas que observamos na esfera económica do noso país, que derivan do noso papel de-
pendente e subordinado, no marco do capitalismo español e internacional, facendo que o horizonte que podemos albiscar 
despois da pandemia sexa moi escuro, son as seguintes:

- Sectores estratéxicos da economía en mans do grande capital foráneo. Aliás, na última década agudizouse esta ten-
dencia, como consecuencia da agudización do proceso de concentración e centralización de capitais nunhas poucas 
mans, reforzando a dependencia das nacións asoballadas como a nosa.

- Un modelo industrial de enclave, con industrias que non están integradas no tecido social e económico galego e que 
só procuran espoliar os nosos recursos para encher os petos do grande capital foráneo. Logo moitas destas industrias 
poden marchar, mentres o noso país fica co impacto social, económico e ambiental negativo, o que amosa a falta dunha 
planificación industrial propia e soberana ao servizo dos intereses do pobo traballador galego. Dentro deste punto, es-
pecialmente sangrante é o espolio dos recursos enerxéticos, onde Galiza é produtora e exportadora de enerxía eléctrica 
para que Madrid consuma, mentres a poboación galega ten que pagar unha das tarifas eléctricas máis altas do Estado, 
aínda por riba tendo que compensar ás empresas eléctricas polo espolio. Mencionar tamén os proxectos extractivistas das 
transnacionais estranxeiras.

- En relación co punto anterior, nos últimos anos coincidiron dúas tendencias nefastas e exemplificadoras da realidade 
que estamos a describir. Por unha banda, un importante incremento da turistificación masiva. Pola outra, a tendencia á 
desertización industrial.

- No referente ao medio rural, como consecuencia da integración na UE (alianza ao servizo dos monopolios e o impe-
rialismo) deixamos de ser unha potencia agrogandeira e pesqueira, perdendo calquera soberanía alimentar. Un proceso de 
“modernización” capitalista, que destruíu a base económica produtiva do noso país, por exemplo, reducindo radicalmente 
a superficie cultivábel, todo froito dun deseño favorábel ao capital monopolista. Todo isto conduciu ao desleixo do medio 
rural, que por outra banda tamén é un factor que está detrás da problemática dos incendios forestais no noso país.

- En definitiva, estas problemáticas, xunto coa brutal precarización da clase obreira galega, levan á emigración masiva, 
nomeadamente da xente moza, exercendo como exportadores de man de obra cualificada.
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Polo tanto, podemos extraer que existen unha serie de problemáticas estruturais que veñen de antes do coronavirus. 
Problemas que non se limitan só a unha xestión centralizada ou descentralizada da actual crise sanitaria (aínda que tamén 
teñen que ver co afastamento dos centros de decisión e sendo necesario combater o centralismo español) como tampou-
co se reducen á cor dos gobernos da Xunta e de Madrid (se ben é certo que tanto uns coma outros, exercen o seu papel 
de administradores ao servizo do grande capital) senón que son froito dunhas relacións de dominación que padece a nosa 
nación e as clases populares galegas.

 
Polo tanto, non se trata só de centralización, é un problema de dependencia e de ausencia de soberanía. Non se pode 

illar a soberanía das chamadas “cousas de comer”, xa que fan parte dunha mesma unidade indisociábel. Sen a conquista 
e exercicio do poder político para o pobo traballador galego, rachando coa dependencia e o dominio do capital, non se 
poden resolver os graves problemas materiais que padece o noso país. E para isto, precisamos un novo marco político 
soberano (a partir da ruptura e superación do marco actual) que é a República galega. Sen desbotar as necesarias refor-
mas, debemos socializar a necesidade da República, non como unha consigna abstracta e sen contido, senón como un 
obxectivo fundamental para o noso pobo, isto é, que se atopa enraizada nos problemas estruturais que padecemos e nas 
causas xustas e nobres.

Fronte a un Estado español e unha Unión Europea, que son ferramentas ao servizo da hexemonía do capital monopo-
lista e que no marco da crise sanitaria vixente están amosando con claridade a súa auténtica natureza, debemos oporlle a 
República galega, como un marco soberano e democrático-popular, cun contido de clase ao servizo do pobo traballador 
galego, baixo a direción da único suxeito que pode actuar como unha auténtica clase nacionalizadora no contexto galego, 
isto é, a clase obreira galega. Por iso cómpre ligar a República galega a un programa avanzado, para unha planificación 
económica autocentrada ao servizo da maioría, un programa claramente superior ao dun Estado capitalista e que serviría 
para facerlle fronte en mellores condicións a unha pandemia destas características, así como os seus efectos posteriores. 
Algunhas medidas fundamentais para unha Galiza radicalmente diferente e que non son posíbeis no marco de España e a 
UE, serían as seguintes:

- Nacionalización do conxunto dos sectores estratéxicos da economía e eliminación do capital monopolista. Isto é, na-
cionalización da banca, seguros, solo urbano, sector enerxético (xeración e distribución de enerxía) transporte, telecomu-
nicacións, recursos mineiros, forestais, mariñeiros, hidraúlicos etc. Isto é un paso fundamental para organizar a sociedade 
dun xeito radicalmente diferente, garantindo o control popular dos nosos recursos (unha nación libre é aquela que é dona 
dos seus recursos) reducindo a dependencia externa, garantindo o emprego e unhas condicións laborais dignas para os 
traballadores, promovendo unha planificación económica ao servizo das necesidades sociais (fronte a unha economía ca-
pitalista que prioriza o lucro do capital) ou reinvestindo o excedente xerado para satisfacer as necesidades da poboación. 
Especialmente importante é a nacionalización da banca, para a realización de inversións a longo prazo, en áreas funda-
mentais para o desenvolvemento social e económico, fronte ás operación especulativas e curtopracistas da banca privada, 
orientadas únicamente ao lucro inmediato.

- Un servizo nacional de saúde, gratuíto e de calidade. E isto non implica só a existencia dunha “sanidade pública”, 
como a que existe en moitos Estados capitalistas, como por exemplo, o Estado español. Isto implica impedir completa-
mente a participación de empresas privadas na sanidade, así como a súa orientación para as actividades lucrativas, tendo 
en conta que é un servizo esencial. Por iso cómpre nacionalizar os hospitais privados, as empresas farmacéuticas, os 
seguros privados de saúde, as farmacias comunitarias, a produción de produtos sanitarios, as distribuídoras de medica-
mentos e produtos sanitarios, impedir a entrada de grupos privados na sanidade pública, reabrirse os andares de hospitais 
pechados, debe criarse unha seguridade social universal que cubra todos os tratamentos que precisan os doentes e ga-
rantir unha dotación suficiente de medios e profesionais sanitarios (cunhas condicións laborais dignas). Todo isto sería po-
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síbel grazas á reinversión dos excedentes (producidos noutras actividades) nas necesidades sociais. Isto é, unha sanidade 
100% pública e popular, que garanta as necesidades da poboación, así como un desenvolvemento autocentrado para a 
investigación, produción e comercialización de medicamentos, produtos sanitarios, material clínico e hospitalar, reducindo 
a dependencia externa neste eido. Deste xeito, estariamos nunhas condicións mellores para facerlle fronte a unha crise 
sanitaria como a actual.

- En conxunto, diversificar as actividades económicas e potenciar a produción nacional, naqueles sectores relativamen-
te máis recentes (electrónica, informática e telecomunicacións) mais tamén naqueles que históricamente tiveron un grande 
peso na economía galega (mais que foron destruídos polo Estado español e a Unión Europea) entre os que se atopan 
o sector agrogandeiro e o pesqueiro, con actuacións encamiñadas ao seu desenvolvemento e modernización racional, 
garantindo a necesaria soberanía alimentar do noso país e unha alimentación saudábel e completa para o noso pobo. Ac-
tuacións que inclúen a eliminación dos monopolios capitalistas nestes sectores, o fomento do cooperativismo e o traballo 
colectivo, o apoio á transformación dos produtos, a nacionalización das empresas de subministración de insumos etc. No 
eido industrial, para potenciar o seu desenvolvemento autocentrado, cómpre superarmos o modelo de industrias de encla-
ve propias da dependencia que padece o noso país, para erguermos un potente sector industrial nacionalizado.

Para rematar, se diferentes países, mesmo nunhas condicións adversas e de baixo desenvolvemento das forzas pro-
dutivas, emprenderon un camiño face unha soberanía real e unha planificación económica en función das necesidades 
sociais, na Galiza estamos obxectivamente nunhas condicións mellores para percorrer o camiño que nos leve a ser unha 
nación soberana, próspera e orientada face o socialismo. A pesar da nosa condición dependente e periférica no marco do 
capitalismo español e europeu, somos unha nación de Europa Occidental, plenamente integrada no modo de produción 
capitalista. Isto é, a tarefa pendente é a conquista e o exercicio do poder político para o pobo traballador, nun marco polí-
tico soberano como é a República galega, rachando coa dependencia e o dominio do capital.
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