
Gonuuistal "[am, tra[alho G teito"
só é russíuel com a inde[Gnüência

Cumpre-se o 369 aniversário do inicio do
regime constitucional que naceu da
voadura controtada da ditadura mititar. 36
anos é tempo suficiente para avatiar a

bondade ou matdade dum sistema sócio-
económico e potítico e, no caso da Galiza,
este balanço do regime que sucedeu ao
fascismo só pode ser abertamente
negativo para o país e para a maioria
sociat.

Assim, junto à expansom do ctientetismo
e a corrupçom, que som práticas
tradicionais da oligarquia espanhota, dos
sucessivos sistemas potÍticos que
impulsiona e da sua concreçom na Gatiza,
o regime espanho[ da Transiciôn patuado
porP§9*E-e- PCE pgjgelqqu a emigraçom e

o desemprego; deteriorou à privatizou oi
serviços sociais; reduziu os sa[ários e

degradou as condiçons de trabalho,
atargando a jornada labora[ e a

sinistralidade, arrasando os direitos e
estendendo a precariedade; aprofundou a

deterioraçom ambiental e paisagística da
nossa Terra e o espótio dos nossos
recu rsos ftorestais, energéticos e

mineiros; liquidou o tecido produtivo
agrário e marinheiro, abocando milhares
de galegos e galegas ao êxodo forçado e a
miséria; generatizou a doença psicossociaI
da depressom, fazendo do seu tratamento
um novíssimo nicho de negócio; avançou
na estratégia histôrica de tiquidaçom da
lingua e a cultura desta naçom, colocando
o Galego na condiçom de [Íngua
minorizada; gerou um desastre
demográfico de dimensons colossais;
expandiu a pobreza até o ponto de
comarcas inteiras da Gatiza terem a
pensom dumha velha ou um velho como
principa[ fonte de ingressos;
institucionalizou a corrupçom como
expressom mais nÍtida do regime na
Gatiza, à vez que readaptou as funçons do
caciquismo tradiciona[; amptificou a

controlo sociaI e a repressom, etc., etc. A
listagem ê extensa. O batanço do regime
pós franquista que hoje, atguns, chamam
democracia é abertamente negativo para
a Galiza.

Hoje, segúndo ai úkima!-ãÀátiséÉ- da
rede hidrográfica galega, os rios deste
paÍs, como mais umha expressom deste
povo doente e viotentado, transportam
nas suas águas traços de anti-depressivos,
ansiotíticos e tranquitizantes em níveis
que as inabititam para o consumo
humano. Som um moderno sintoma do
que provocou esta mestura de
colonialismo e agudizaçom da exptoraçom
sob a cobertura da democracia espanhota.

O batanço é, pois, ctaro, e compartilham-
o milhares de homes e mutheres galegas,

assim como os movimentos poputares que
combatem o atua[ estado de cousas desde
a setorialidade de cada [uita.

No entanto, esta coincidência genérica
na anátise do que acontece altera-se
quando se trata de definir umha
estratêgia ou folha de rota comum para

superar este presente de miséria e

exptoraçom que nos oferece como



alternativa a otigarquia que rege os

destinos do Estado espanhot.
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Aqui, o desnorte, a atomizaçom das
forças e a conf[ituosidade interna que

arrasta a prática totatidade dos
movimentos sociais e polÍticos que
pretendem mudar este estado de cousas
impom o seu critêrio paralisante. O único
beneficiário desta desorientaçom geral é
o próprio sistema, que evita assim
encontrar à sua frente um movimento de
massa capaz de colocá-to à defensiva e

fazer que tanta raiva e indignaçom se

convirtam numha força efetiva.

Aqui e agora, existe quem nos sugire que

a participaçom eleitora[ é a via para

mudar a reatidade, e as principais cadeias
de TV do Estado, que som controladas
pola Banca espanhota e internacionat, já
indicam com absotuta claridade em

horários de máxima audiência quais som
as novas opçons que deveremos validar
por via eteitoral ante a provável implosom
do bipartidismo.

Sentemos como premissa para qualquer
abordagem séria da questom o facto de
q ue os histôricos problemas sócio-
económicos e ambientais que padece a

Galiza, que nom som novos, como o

desemprego estruturat, a emigraçom, os

satários, pensons e prestaçons médias
inferiores às da classe trabathadora
espanhota, o espólio do nosso território,
etc., som irresotúveis no quadro jurídico-
potÍtico de 1978. Esta premissa define a

linha vermetha que afasta quem
pretendem mudar desde a raiz a reatidade
deste paÍs dos que despontam como
futuros gestores deste regime.

Por que? Porque as instituiçons po[íticas
existentes na Galiza, que som fithas
dumha Constituiçom e um Estatuto de
Autonomía aos que este povo deu as

costas no seu dia, carecem da mínima
capacidade de decisom necessária para

imptementar as potíticas que precisa com
urgência a maioria sociaI galega. Hoje,

este povo nom tem os instrumentos
políticos e institucionais de decisom que,

hegemonizados por setores poputares e

de esquerda reat, pudessem mudar o

atual estado de cousas dum modo
significativo ou, quando menos, levantar
um encoro de contençom minimamente
digno à voracidade homicida do Capitat.

Assim, pois, quando a esquerda
espanhota que pactuou a lronsiciôn, as

marés cidadás que se organizam nas
principais cidades sob a tutelagem de lU,

Podemos ou Anova, ou esse nacionatismo
que permanentemente duvida entre o ser
ou nom ser, nos convidam a "votar" para

mudar a reatidade, só podemos contestar-
lhes com umha resposta: por si só, o voto
é incapaz de transformar nada. Limitar um
processo de transformaçom ao ato
eteitoral é tanto como negá-to. É mais:

num regime colonial como o que

instatárom na Gatiza, com instituiçons
potíticas sem poder, essa via é umha
fraude que apontoa o regime, atarga os

efeitos negativos do sistema e garante a

frustraçom futura de quem luitam.

Quatquer expetativa de transformaçom
da sociedade galega que pretenda superar
este presente de exptoraçom e miséria



que nos imponhem Madrid e Bruxetas
parte pois de abordar duas premissas

inseparáveis: primeira, superar o
complexo do colonizado que [astra o povo
galego e o eiva para executar um processo

de transformaçom nacional e social. Os

povos que nom recuperam a sua auto-
estima som impotentes para afrontar as

exigências que imponhem os processos de
mudança social e, aqui, exprime-se em

toda a sua extensom a importáncia
estratêgica disso QUê, com um certo
despreço e umha ridÍcuta superioridade
mora[, a progressia hispana identifica
como a questom identitária.

Por outra parte, a possibilidade de os
galegos e galegas termos condiçons de
üda dignas está totalmente ligada ao
direito a decidir sobre nós e sobre o
territôrio, recursos e políticas, isto ê,

liberarmo-nos do diktat de Madrid e

Bruxelas, de Espanha, a UE e a Eurozona,
exercer o direito de autodeterminaçom e

iniciar um processo sem retorno face a

independência e a construçom dum
Estado ao serviço da maioria sociat. Um

caminho que, agora, em ptena crise do
sistema económico mundia[, cobra
vigência em Europa Ocidental com
Escócia, Flandres, Euskal Herria,
Sardenha, Catalunya, Córsega, etc. Som já

muitos os povos que adivinham que a
justiça social só pode vir através da

recuperaçom da sua soberania po[ítica.

Hoje, num mundo que está governado
por organismos políticos, económicos,
mititares e financeiros internacionais, os
povos que carecem de poder político
estata[ estám condenados à indefensom e

a ser moeda de cámbio em maos de
interesses otigárquicos infinitamente mais
fortes e organizados. Neste contexto, em

povos como o nosso, sem Estado próprio,
impom-se umha fase de resistência
nacional e poputar mais ou menos
protongada para fazer va[er a nossa

soberania e garantir a nossa subsistência.
É um caminho tongo e complexo, mas o
único que assegura umha futura vitÓria.
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Esta é a fotha de rota que propomos os

e as independentistas gategas: a

superaçom do complexo do cotonizado
que nos lastra, a auto-organizaçom geral

da sociedade galega em todos os ámbitos,
construindo a diário mecanismos de

poder poputar protoestatal que nos
pêrmit-am enffiar'*eom.-garantias--os
poderes responsáveis po[a situaçom e

umha estratêgia a longo prazo face a
independência nacionat, ê dizer, o direito
a auto-governarmo-nos e decidirmos
sobre nós próprios e próprias.

Sem este poder reat, a retórica ruturista
e revolucionária de ocasiom que hoje
alcança umha inaudita projeçom
mediática e social fica apenas em
patavraria inúti[, quando nom numha

triste legitimaçom encuberta do sistema
existente.

Hoje, neste momento de crise de sistema
económico e de regime potítico, som
muitos presuntos e Presuntas
esquerdistas q ue desde attofalantes
mediáticos e a correçom política mais
miserável nos asseguram que "nom é

tempo de questons identitárias", que

"agora o prioritário é solucionar os

probtemas da gente'l etc. É significativo
que tanto da extrema direita do regime

como da esquerda dócit se denigre o

independentismo por "extemporáneo'i
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"identitário", "desfasado", "tribat" ou
"desligado dos problemas reais da gente".

Nós como independentistas denu nciamos
esta demagogia fácittam funcional para o
stablishment que pretende reduzir a

[iberaçom naciona[ deste país a umha
"questom [ingüÍstica" ou "de proteçom da
nossa cultura e património". Amptos
setores que se auto-proclamam de
esquerda caÍrom na armaditha: reivindicar
a independência nacional da Galiza vai
muito para além da questom identitâria
como a denominam os sociatdemocratas
de novo cunho. lmplica exigir poder real
de decisom para o nosso povo. Sem este,
sem a independência, sem a possessom
dum Estado próprio ao serviço da maioria
e ganhado por esta atravês dumha fase
prêvia de conflito de poderes, nom há
soluçom possívet. Quem negam esta
perspetiva oferecem a gestom do regime
existente desde as suas prôprias posiçons
e interesses.
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Os sociatdemocratas e os reformistas
que gastam retórica revolucionária
convidam-te "votar" e criar novas
maiorias institucionais em concethos,
parlamentos autonómicos e Congresso
espanhol. O seu oportunismo e a carência
de estratégia dumha rutura real com o
regime o único que garantem é a
perpetuaçom do atuaI estado de cousas
sob novas fórmulas. O engano que se
argatha é tam óbvio que os seus
desenhadores baptiçárom-o Segunda

Transición, delatando o vínculo com a
fraude de1975-1978.

A possibitidade da Segunda Transiciôn e

a reforma constituciona[ estám as portas
e, adiantando-nos aos eventos, atrevemo-
nos a dizer que os novos gestores
institucionais, os novos encoros de
contençom das luitas e das necessidades
da maioria sociat, serám quem hoje dizem
nom ser "nem de direitas nem de
esquerdas'l quem criticam o regime
retoricamente mas reduzem a sua
estratêgia de combate ao espetáculo
parlamentar do que dependem potítica e

economicamente, ou quem, para ocuttar a
sua ambigüidade eterna, repitem a

ladaÍnha paternatista de que "o povo nom
compreende" ou "nom está preparado'l
com o único objetivo de constranger o
nacionatismo à gestom da autonomia
cotoniaI e empantanar o processo de
liberaçom naciona[.

:mã 
pãC-tem sotuçons. Pode conquistar

a sua [iberdade como premisa para
ganhar a dignidade e a justiça sociat, mas
para avançar nesta direçom necessita
orientar os passos com claridade face a
independência nacionat. Sem

independência nada é possívet.

Sem ganhar a independência os galegos

e as galegas nunca poderemos desfrutar
em [iberdade de pam, trabatho e teito
como os que pode oferecer umha Terra
generosa mas espotiada pola oligarquia
espan hota e internacíona[.

Na Terra, em 29 de novembro de 2014
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