Intervencións
Acto Público. Xoves 21 de febreiro de 2013. Teatro Principal

Galiza
contra un sistema
cruel e corrupto
Intervencións de:

Luís Bará, Carme da Silva
e Miguel Anxo Fernández Lores

1

2

Para transformar a realidade,
aquí e agora

Luís Bará
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I) Combater as mentiras do sistema
Vivimos rodeados da mentira, do engano, da trampa.
Unha mentira fundada nunha explicación fraudulenta da realidade, baseada na creación de mitos
alimentados pola unanimidade e o consenso. Un
consenso construido a golpe de talonario polas
grandes factorías da opinión publicada, ao servizo
da secta do pensamento único.
A primeira tarefa que temos hoxe, como cidadáns
e como responsábeis públicos, é a de contribuir a
derrubar eses mitos, a de combater as mentiras,
porque sabemos que os mitos son explicacións

á dexeneración do rexime monárquico-constitu-

do mundo baseadas na ilusión e na irracionalida-

cional, afogado nunha enxurrada de corrupción,

de, e que traducen relacións de poder, de dominio

inmoralidade e indecencia (que emporca a todas

e de control social.

as institucións do Estado: Monarquía, igrexa, xudicatura, patronal, banca, partidos do sistema tur-

O primeiro mito que temos que derrubar é o

nista... ).

da democracia
As semellanzas coa primeira restauración borbóniPorque hai que dicilo claro: vivimos nun simula-

ca son cada día máis escandalosas.E xa sabemos

cro, nunha caricatura de democracia, reducida á

como acabou aquela época histórica. A realidade

mínima expresión, mera aparencia, sometida aos

é que agora xa nin sequera precisan de militares

ditados do mercado, dos grandes poderes econó-

golpistas. Os que de verdade mandan teñen a op-

micos e financeiros que gobernan o mundo.

ción de escoller entre os partidos do turno e no
caso de que o invento non funcione, sempre teñen

Esta democracia é unha mentira que no estado

a posibilidade de poñer ao mando un tecnócrata

español naceu ao abeiro da grande estafa da tran-

educado nas mellores escolas económicas, por

sición (outro mito que fixo fortuna), que mantivo en

ex. a renomeada cátedra de Lehman Brothers,

pé as estruturas de poder do franquismo. É pre-

verdadeira canteira de gobernantes de éxito.

cisamente esta continuidade a que explica moitos dos males do noso tempo, no que asistimos

“

Esta democracia é
unha mentira que
no estado español
naceu ao abeiro da
grande estafa da
transición
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Malia a aparente debilidade e degradación do re-

que renuncia aos valores democráticos e ás con-

xime monárquico constitucional español, non nos

quistas de séculos de loitas políticas. A que afoga

equivoquemos: aínda que o rexime parece desmo-

as economías e as culturas periféricas para benefi-

ronarse, prepara unha nova operación de funam-

ciar aos países de primeira categoría.

bulismo (ou mellor dito de filibusterismo lampedusiano: aparentar que cambia todo para que todo

A historia recente da Unión Europea: de Maastrich

siga igual. Igual ou peor, xa que o que se anuncia

a Lisboa, é o relato da imposición pola forza do

é unha volta atrás neofranquista, recentralizadora

modelo que consagra o retroceso de dereitos, a

e antidemocrática (reforma do ensino, da admi-

imposición antidemocrática, a desigualdade, o

nistración, cambio no dereito de manifestación e

espolio.Lembremos se non como se abortaron os

reunión, revisión centralizante da constitución, re-

referendums que debían sancio-

“

nar a Constitución Europea e se

troceso no dereito ao aborto...).

substituiron pola aprobación dun
Tratado que consagra a involución
neoliberal.

Fronte a esta
democracia degradada,
o que de verdade
precisamos é abrir
un novo proceso

Lembremos, porque a memoria é
fráxil, que esta involución foi promovida no Estado español polos
dous partidos turnistas, que se
sumaron entusiastas ao Tratado de Lisboa, ao
teito de gasto e mesmo aprobaron unha modificación expres da constitución que ten como principal obxectivo protexer os intereses da banca e que

Fronte a esta democracia degradada, o que de

condena á maioría da sociedade ao sofrimento, ao

verdade precisamos é abrir un novo proceso cons-

despoxo, á intemperie.

tituínte, resultado dun verdadeiro proceso democrático, participativo, que rompa coa herencia

Hoxe sabemos, máis ca ningúen nós os galegos,

franquista, coa segunda restauración borbónica,

que a UE era un xigantesco engano. Sabémolo

cos privilexios da igrexa católica, coa dominación

hoxe e denunciámolo daquela, ao alto prezo de

do sistema económico financeiro, coas desigual-

ser declarados antieuropeos, antimodernos, ini-

dades de clase, xénero e lingua, e que recoñeza

migos do progreso... O BNG foi coherente desde

o dereito de autodeterminación e a soberanía dos

o comezo, non se deixou enganar, denunciou as

pobos. Sería o primeiro paso cara a necesaria Re-

consecuencias e aquí temos os resultados.

“

pública Galega.
		
O segundo mito que debemos combater é o de

A historia recente da Unión
Europea: de Maastrich
a Lisboa, é o relato da
imposición pola forza do
modelo que consagra o
retroceso de dereitos, a
imposición antidemocrática, a
desigualdade, o espolio

Europa
Lembremos como nos venderon Europa, a Comunidade Económica Europea, a Unión Europea.
Europa como mantra, como apócema milagreira,
como solución a todos os problemas. O moderno
era ser europeos, defender unha Europa unida, garantía de estabilidade e prosperidade.
Mais debemos denunciar a verdadeira cara da
Unión Europa: a que se somete aos mercados, a
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“

ción, forma parte da esencia mesma do sistema

A Unión Europea foi
letal para Galiza, para
a nosa economía; e
compromete seriamente
o noso porvir

capitalista. As recesións son unha peza consustancial ao capitalismo, son procesos cíclicos, que
se repiten periodicamente, e que o sistema utiliza
como arma ideolóxica para lexitimarse e reproducirse.
Un grande número de expertos e economistas
explican que a actual crise
comezou nos anos 70 e viuse
agravada pola explosión da es-

O tempo venos dar a razón: a Unión Europea foi

peculación financeira nos anos

letal para Galiza, para a nosa economía; e compro-

80 e 90.

mete seriamente o noso porvir. Por iso debemos
combater o mito, reclamando outra Europa, a Eu-

A dereita económica e política

ropa dos cidadáns e dos pobos, na que as regras

aproveitou a conxuntura para

de xogo sexan iguais para todos e na que poida-

impulsar un xiro reacciona-

mos ver cumpridos os nosos anceios de liberdade

rio no político, no económico

e de benestar.

e no social, un xiro que paradóxicamente contou co apoio dos líderes políticos
da época (lembremos quen eran os gobernantes
dos anos 90). A realidade dinos que estamos ante
a creba dun modelo, o do capitalismo financeiro,
que nos conduce ao abismo social, a desigualdade extrema, ao desastre ambiental, á desaparición
como nación
A estas alturas xa sabemos cal é o balance: acumulación de riqueza por unha minoría cada vez
máis privilexiada (banca, grandes empresas, Igrexa, aproveitados de toda pelaxe), mentres que a
maioría social fica á intemperie: desposuída dos
seus dereitos sociais e laborais, expoliada, roubada, botada á rúa.

O terceiro mito é o da crise
Unha grande mentira para legalizar o roubo, o
espolio, a violencia extrema do sistema contra a
maioría social. O relato oficial fala dunha recesión
iniciada no 2008 coa queda de Lehman Brothers,
provocada por unhas prácticas pouco claras de alguns bancos, agravada polo escesivo gasto público e en España pola febre do ladrillo.
Como é habitual, confúndense as causas e as manifestacións do fenómeno. A crise, como a corrup-
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E todo isto ao abeiro dunha lexislación cruel e co-

gañar a batalla ideolóxica: a do relato do porqué

rrupta (laboral, hipotecaria, xudicial, dos servizos

da crise e de como sair dela.

públicos, reforma express da constitución), que

Estao a facer, en primeiro lugar, polo dominio que

están cambiando as regras de xogo a golpe de de-

ten das estruturas económicas e de poder e pola

creto co argumento de que é á única saída posíbel.

complicidade dun exército de mercenarios que
traballan aos seu servizo: lobbyes, supostos “ex-

En realidade é unha saída violenta, destrutiva, en

pertos”, universidades, axencias, grandes medios

moitos sentidos criminal, que se fundamenta no

de opinión, organismos internacionais, partidos do

medo, no amedrentamento, no sofrimento de am-

sistema... Desta maneira, ao longo dos últimos 30
anos, os partidarios do xiro ultradereitista foron
construindo o consentimento das elites económicas e políticas, do aparato do estado e dunha parte da sociedade.
Seguro que fixestes moitas veces o exercicio de
mover o dial ou cambiar de canle do televisor
para escapar dos debates e tertulias onde aparecen os mesmos supostos expertos que repiten
machaconamente os mesmos ou aparentemente
lixeiramente distintos argumentos... Pois así, con
esa chuvia fina de supostas análises técnicas,
asépticas, imparciais, é como se foi construindo
o consentimento e como o sistema foi gañando a
partida.
En segundo termo, pola actitude de eesignación
ou Pasividade dunha parte importante da poboación que seguiu o relato, a explicación, porque lle
interesaba ou simplemente porque tiña a espectativa de beneficiarse, de tirar proveito.

plos sectores da poboación. Iso si, perfectamente, inmaculadamente legal

Mais hai tamén sectores importantes da cidadanía, cada vez máis, que asumiron a necesidade de
contestar o discurso dominante.

II. Podemos muito máis do que imaxinamos (José Saramago)
Até aquí o relato, ou polo menos un relato posíbel,
do que está a acontecer.
Mais, ante isto, que podemos facer? Esta é a gran
pregunta que nos facemos. Como podemos combater este poderoso mostro de destrución, desigualdade e inxustiza, este sistema criminal, cruel
e corrupto?
Para comezar debemos saber que é un inimigo
moi poderoso, que está (ou polo menos estivo) a
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Nos últimos tempos esta opción está gañando

mas... unha guerra de ideas, de valores, de prin-

forza, sobre todos nos territorios máis castigados

cipios. Unha guerra na que o sistema desprega

pola malchamada crise (temos moitos exemplos

unha violencia extrema. É a violencia institucional,

en Islandia, na veciña Portugal, en Grecia, aquí en

violencia legalizada, imposta por unha legalidade

Galiza, en toda Europa...)

cada vez máis inxusta.Unha violencia que está a
provocar enormes sofrimento social: perda do traballo, miseria, fame, desposesión, morte de persoas desamparadas. Porque hai que dicilo claro:
este sistema cruel e corrupto está matando xente...
(os recortes na sanidade e nos servizos sociais, a
lexislación hipotecaria está matando xente).
Estamos nunha guerra e temos que defendernos.
A nosa resistencia ten que ser a resposta á súa
violencia.

Existen cada vez máis sectores da poboación que

A historia dános moitas leccións da importancia do

asumiron a necesidade de dar unha resposta críti-

compromiso, da mobilización, da rebeldía... Sabé-

ca, comprometida, unha resposta política ao ata-

molo ben aquí en Pontevedra coas mobilizacións

que contra dereitos e liberdades fundamentais.

contra a empacadora, en defensa do monte, en defensa da ría e contra o complexo ENCE-ELNOSA

A única saída para a maioría social agredida polo
sistema, a única saída para Galiza, é pois o com-

Nas mobilización de NUNCA MÁIS E CONTRA A

promiso, a rebeldía, a insubmisión, a resistencia

GUERRA. En todas as loitas sociais dos últimos

contra un sistema cruel e corrupto.

tempos, grandes e pequenas.

Esta ten que ser a resposta maioritaria da clase

Sabemos do imenso poder do pobo, da mobi-

traballadora, dos movementos sociais e políticos

lización, do compromiso, da loita, da resistencia

alternativos, dos sectores comprometidos da inte-

“

contra a opresión e contra a barbarie. Agora máis

lectualidade... E, sobre todo, da mocidade, porque

ca nunca, debemos actuar con enerxía, con compromiso, con coraxe, con valentía... sabedores do
poder que temos, un poder maior do que imaxina-

A crise, como a
corrupción, forma
parte da esencia
mesma do sistema
capitalista

mos, como dixo Saramago.

é a mocidade quen se xoga máis nesta batalla.
Porque se non damos mudado os designios que
están escribindo nos despachos de Bruxelas, do
Bundesbank e do FMI ao ditado das grandes corporacións financeiras, os mozos e mozas teñen un
presente e un futuro moi complicado.
Estamos nunha guerra: unha guerra cruel, sen ar-
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cotiá, no traballo, no barrio, no asociacionismo, no
concello.
Por iso considérome privilexiado por ter participado no proceso transformador que está a vivir a
miña cidade, na que día a día e con un grande esforzo colectivo gañamos espazos de participación,
de convivencia, de equidade...
Á par dos grandes procesos e os grandes ideais,
síntome afortunado de poder estar na política a pé
de rúa, de proximidade, das pequenas cousas, ao

E

lado da xente.
Sabemos que a transformación de Pontevedra é
un proceso, como toda obra humana, inacabado,
tamén debemos saber que hai moitas maneiras de

imperfecto, que temos que seguir construindo co-

estar no mundo, na vida pública, na Política, hai

lectivamente, coidando e mellorando, máis agora

moitas formas de exercer o goberno. Aínda hai di-

nestas circunstancias adversas cando hai tantas

ferenzas, afortunadamente hai diferenzas, E NON

persoas que o están pasando mal.

SOMOS TODOS IGUAIS!!!
Tamén entendo que Galiza é o espazo natural de
realización dos soños de transformación, de equi-

III. Hai moito pero mal repartido.

dade, de xustiza social que comparto con miles e
miles de cidadáns deste país. Penso que paga a

Gustaríame rematar explicando porque decidín im-

pena loitar por estes valores, por estas ideas. Para

plicarme na política, institucional e social: primeiro

poder aproveitar todo o enorme potencial que ten

no movemento estudantil, despois no asociativo

este país e darlle futuro nel ás novas xeracións. Por

veciñal, no de defensa da lingua, no cultural, no

iso son nacionalista, por iso son do BNG.

partidario... até chegar a asumir responsabilidades
Aínda que morreu fai máis de 25 anos, xusto

de goberno através do BNG.

cando eu comezaba a participar activamente no
Houbo unha muller na miña vida, unha muller anciá

movemente estudantil através dos CAF, en todos

que non foi á escola, unha muller honesta, sacri-

eses chanzos da vida e do compromiso político,

ficada e sabia, que me deu enormes leccións de

ela acompañoume co seu exemplo.

heroismo. Chamábase Xosefa Conde, Pepa das
Laceiras. Ela deume a miña primeir lección de política cada vez que lle preguntaba: Avoa, que hai? E
ela invariabelmente respondía: Hai moito pero mal
repartido.
Máis tarde descubrín que o mundo é moi grande
para cambialo de vez.
Que calquera proceso de cambio, ou de verdadeira transformación, que vaia máis alá do reformismo sano y bien entendido, ten que comezarse a
pequena escala, no espazo máis próximo, na vida
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Hai algo dela nas avoas – e tamén nos avós-, nas

Quedei deshonrada, murcháronme a vida,

nais e pais, que comparten os anceios, as espe-

Fixéronme un leito de toxos e silvas;

ranzas, e a dor dos seus netos e netas, das súas

I en tanto, os raposos de sangre maldita,

fillas e fillos, que loitan por sobrevivir nestes tem-

Tranquilos nun leito de rosas durmían.

pos de miseria moral e material, á intemperie dun
sistema cruel e corrupto. O outro día vina nos ollos

-Salvádeme, ouh, xueces, -berrei... Tolería

de Aurelia Rey. Era o exemplo da axilidade e da

De min se mofaron, vendeume a xusticia.

brutalidade á que pode chegar o sistema contra

-Bon Dios, axudaime –berrei, berrei inda…

unha persoa indefensa. Mais tamén símbolo das
conquistas dun pobo que ten dignidade e está dis-

Tan alto que estaba bon Deus non me oíra.
…

posto a loitar.

O poema segue coa rebeldía desta muller aldraxada, que decide tomar a xustiza pola man. Re-

Elas, nunha reviravolta do tempo e do espazo,

coméndovos que leades a Rosalía, que é tamén

tamén estaban no poema de Rosalía “A xustiza

hoxe, 150 anos despois, a voz da rebeldía, do

pola man” (non pode ser máis actual), protagoni-

compromiso e tamén da esperanza para a nosa

zado por unha muller

Terra, para o noso pobo.

Aqués que ten fama de honrados na vila

Rosalía é unha das nosas máis valiosas armas de

Roubáronme tanta brancura que eu tiña;

creación masiva.

Botáronme estrume nas galas dun día,
As roupas decote puñéronma en tiras.

Temos moitas máis, e temos que saber empregalas

Nin pedra deixaron en onde eu vivira;

con intelixencia e valentía para sentírmonos cida-

Sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas;

dáns e cidadás dignos desta Terra e deste Tempo.

Ó raso coas lebres morei nas campías;
A luita continúa...

Meus fillos!.. meus anxos!.., que tanto eu quería,
Morreron, morreron ca fame que tiñan!
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O espolio económico de Galiza

Carme da Silva
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pesqueiro, do industrial, do naval, do comercio. etc
Só albiscaba a esa altura un “beneficio” para Galiza da entrada na CEE, e cito textualmente: “o estabelecemento do principio de libre circulación de
traballadores, e a súa repercusión no movimento
migratorio (en Galiza sobran hoxe medio millón de
agricultores)”. Ou sexa, poder emigrar.
Tiñan o descaro de decirnos que sobrábamos
500.000 persoas no pais! Xa llo dixo Aznar nun debate no Congreso a Francisco Rodriguez: En Galicia hay demasiados gallegos.
Pouco antes, no ano 1983, un coñecido deputado
do PSOE manifestaba en EL CORREO GALLEGO

Estamos a viver unha involución en toda regla,

o seu optimismo ante o ingreso na CEE, afirmando

unha volta atrás, tanto do modelo económico e

que o sector pesqueiro se vería moi beneficiado e

social como da cuestión nacional, unha involución

que, ademais, contaba coa vantaxe engadida de

que é unha ameaza cada vez maior: drásticos re-

que Fernando González Laxe (o que despois sería

cortes de dereitos sociais e nacionais, tremenda

Presidente da Xunta de Galiza) era quen preparaba

regresión nas condicións de vida e de traballo de

as conversas con Bruxelas na materia. E tanto que

amplas capas sociais, aumento da precariedade e

negociaba, preparou o desmantelamento e des-

da pobreza, empobrecemento xeralizado, persoas

guace do sector pesqueiro galego!

obrigadas a deixar as súas vivendas por orde da
grande banca... que é quen lexisla, etc.

Galiza perdeu en pouco máis de 25 anos máis buques, máis caladoiros e máis postos de traballo no

A esta situación chegamos por medidas políticas,

mar que ningun pais de Europa. Non existe caso

sociais e económicas que levan décadas sendo

coñecido no mundo de desmantelamento como

planificadas e executadas.

o do sector pesqueiro galego. Nós sabiamolo
daquela, e os que estaban a tomar as decisións,

O 16 de novembro de 1985,

tamén....

(a adhesión do Estado español á daquela denomi-

O único no que seguimos a ser líderes na UE é en

nada Comunidade Eco-

sinistralidade marítima!

nómica Europea entraría
en vigor o 1 de xaneiro
de 1986), o xornal de
tirada estatal EL PAÍS
(nada sospeitoso, por
certo, de nacionalista)
publicaba unha información
co seguinte titular: “Galicia es la región más
perjudicada por el ingreso en la CEE”. Neste artigo
descríbense con absoluta crudeza as dramáticas
consecuencias que para o tecido económico galego suporía a integración na CEE: aniquilación do
sector agro-gandeiro, desmantelamento do sector
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Botaron do mar ao pais dos mariñeiros!

•

quen aprobou a lei de estabilidade? O PSOE

Poucos anos antes tocoulle o ingreso na OTAN.

•

quen aprobou a primeira reforma laboral no

Condición indispensábel para poder estar na unión

ano 2010? O PSOE coa abstención cómplice

europea: formar parte do aparato militar do impe-

do PP

rialismo. E despois viñeron as guerras: Bosnia,
Irak, Afganistán, Libia e Malí, entre outras. Obri-

•

gáronnos a participar dun sistema cruel, violento

Quen aprobou a reforma da constitución para
favorecer á banca? PP e PSOE

e sanguinario!
Non esquezamos que entre eles, e así o sabe o sitema, son intercambiábeis. Xa o dixo Rajoy o outro
día: non hai que cambiar nada porque o bipartidismo funciona moi ben.
Non é casual que todas as medidas que están
adoptando na actualidade veñan acompañadas
dunha crise institucional moi forte.
Estamos nunha guerra entre distintas familias
políticas e empresariais que están ao servizo do
capital financieiro e do capital transnacional. Son
as contradicións deste capital as que favorecen a
saída á luz pública dos casos de corrupción.
Un exemplo: a avaricia da grande banda en coDaquela as decisións foron tomadas de forma

merse ás caixas, coa colaboración do PSOE e do

consciente, planificada, intentando convencernos

PP a través do FROB, levou a tensións no entra-

de que terían beneficios no medio prazo, que había

mado corrupto das caixas, e foron esas tensións

que ser “modernos”, e que entrar na CEE ía ser a

as que fixeron que hoxe coñezamos as falcatrua-

salvación de Galiza.

das que fixeron os seus directivos e as millonadas
que se levaron, men-

As que están tomando hoxe, crueis, agresivas,

tres a outros lles rou-

violentas para a maioría da poboación, tamén son

baron todos os seus

tomadas de forma consciente e planificada polos

aforros.

poderes económicos do sistema e os seus brazos
políticos (PP e PSOE).

Do contrario non tería
pasado nada; seguirían tan felices como
até

ese

momento

(que contentos estaban co Gayoso e co
Méndez !)
Cando se sacude un
ámbito da vida pública e económica cheo
Non esquezamos hoxe, gobernando o PP no Esta-

de corrupción, sae a

do, as seguintes cuestións:

corrupción por todas

13

E isto non é novo, isto xa o escribía o BNG nas súas
teses da VII Asemblea Nacional de 1995, cando a
propósito dos casos Roldán e semellantes se albiscaba cara onde derivaba o sistema político e económico. Ningunha das medidas que propoñía o BNG
foi tida en conta nin polo PP nin polo PSOE; máis
ben o camiño foi todo o contrario: cada vez unha política máis regresiva, cada vez máis poder ao cerne
da corrupción e adornos como as declaracións de
bens (e hoxe Rajoy e Rubalcaba á volta coa declaración da renda; como se ese fose o problema).
partes. E iso é o que está a pasar cos casos de

As consecuencias están ben á vista: a corrupción

corrupción.

campa ás súas anchas, o sistema é hoxe moito
máis corrupto que no 1995 e salpica a todas as

Estamos nun sistema asentado na especulación

instancias. Xa non se salva ningunha das estrutu-

como fin último, no enriquecimento indecoroso,

ras do réxime constitución-estatuto: nin a monar-

que confunde o público co privado, cos postos

quía, nin os partidos políticos do sistema, nin as

chaves da administración do Estado ao servizo

organizacións empresariais, nin o poder xudicial,

dos grandes negocios, sobre todo dos grandes

nin as administracións públicas e, se me apurades,

negocios especulativos. (hoxe están no goberno

nin o deporte coas súas tramas de doping.

do estado e mañán no consello de admistración
dunha transnacional, e viceversa: Rato, Felipe

Pero o máis inxusto, o máis cruel, o peor é o que se

González, Elena Salgado, Guindos, ou Morenés,

lle está a facer á xuventude galega, querendo con-

ministro da guerra que antes traballaba nunha em-

denala á desaparición e, con ela, á desaparición do

presa de misiles etc.).

noso pobo.

Estamos ante a constatación do caracter corrupto
do sistema e non só perante casos de inmoralidade persoal. Non é un problema de Barcenas, de
Crespo, de Roldán ou de Naseiro; é un problema
de que o sistema é cruel, violento e corrupto.
Polo tanto non abonda coa política da sanción punitiva individual, deixando intacto o cerne do sistema, non só porque os peixes gordos case sempre
se escapan, senón porque hai que ir máis alá, e
cambiar os sistema eliminando as causas da corrupción: papel da grande banca, das trasnacio-

Galiza padeceu durante séculos a emigración for-

nais, do capital especulativo, da política represiva

zada da súa mocidade. Millóns de galegos foron

cos discrepantes e do caracter antidemocrático

expulsados pola forza da súa terra dende que em-

das decisións. Tan represivo é o sistema que non

pezou a ocupación de Galiza polo Reino de Castela.

teñen ningún escrúpulo en zouparlle a calquera
que se atreva a protestar, a calquera que se atreva

Calcúlase que no século XIX e primeira metade do

a defender a súa vida ou a quen defenda a esas

XX sairon de Galiza maioritariamente cara América

persoas. Impiden a entrada no Parlamento Galego,

máis de 1.700.000 galegos, e na segunda metade

e aos que poden entrar bótannos. Ou machacan a

do século XX arredor de 600.000 a diversas zonas

sancións e condeas a sindicalistas.
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da península, de Canarias, de Europa e América.

O que si todas e todos coñecemos e mozos do

Así, sangría a sangría, pasou de ser a nación máis

noso entorno que emigran. Hoxe mesmo falában-

rica e máis densamente poboada da península ibé-

me de 9 veciños de Lérez que marchan para Suiza.

rica a perder peso económico e demográfico até

Miles de mozos e mozas vense obrigados a deixar

a situación na que nos atopamos na actualidade.

Galiza cada ano.

Hoxe vivimos na nación máis avellentada do planeta, unha catástrofe demográfica que, de non
remediarse, fará desaparecer ao pobo galego.
Hai zonas enteiras da nosa nación onde o despoboamento pon en perigo a nosa supervivencia. As
previsións apuntan a termos a finais desta década a mesma poboación que nos anos 30. Pero hai
unha diferencia, nos anos 30 eran mozos, e a finais
desta década o que quedará en Galiza serán só
persoas maiores.
E que fai o sistema nesta situación? Obrigan a
emigrar aos poucos mozos e mozas que lle quedan a este país (pensade que só menos do 15% da
poboación galega ten menos de 18 anos).
E o esperpento, a crueldade e a violencia do sisO 50% da mocidade galega está no paro, o resto

tema maniféstase de tal forma que Feijóo tivo o

está estudando; traballando non está ninguén.

descaro de agasállalles unha maleta aos 60 mellores expedientes académicos da Universidade do

Porque o traballo ten que permitir vivir dignamente

2012. E a secretaria xeral de emigración do gober-

e con independencia. Coñecedes algunha moza

no español dixo hai nada, no mes de decembro,

galega que teña un traballo así?

que os xovenes emigran polo seu espiritu aventureiro, para ver mundo. Hai que ter cara ! Que

O traballo ten que permitir acceder a unha vivenda

emigran grazas as ventaxas da libre circulación de

digna. Coñecedes algún mozo que teña un traballo

traballadores. A única ventaxa de integrarse na UE,

que lle permita vivir con dignidade?

lembrades? Xa o dician no 1985.
É un auténtico xenocídio O sistema está actuando cunha violencia implacábel contra un pobo.
Non usan armas, pero nos queren exterminar. Non
podemos consentir que executen os seus plans.
Como pobo temos que loitar con todas as nosas
forzas para evitar esta nova sangría. Organizándonos, mobilizándonos e acreditando nas nosas
propias forzas temos que conseguir vencer este
sistema cruel e corrupto. Nisto vainos a vida.

O traballo ten que permitir mirar cara o futuro con

Viva o Bloque Nacionalista Galego !

certa tranquilidade. Sabedes de algún mozo ou

Viva o pobo galego !

moza que non teña unhas condicións tan precarias
que lle fagan vivir permanentemente con medo?
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cambio de nada, que un señor así se adique a roubar e tentar facerse rico mediante o saqueo, non
nos debería estrañar.
Que se encubran certos tipos de dopaxe en áreas
deportivas que están sendo potenciadas polas
instancias oficiais, tampouco nos debería estrañar,
máxime cando algúns dos dopados son altos cargos do PP. A corrupción nas entrañas do sistema
deportivo.
Poderíamos seguir co Poder xudicial, o xeito de
gobernarse e as manobras para cargarse a Garzón, coa Gurtel, e con outros moitos casos ben
coñecidos.
Estamos asistindo un día si e outro tamén a casos

Semella que en cada ámbito de poder, en canto

de corrupción en todos os ámbitos da vida pública:

desaparece a inmunidade, en canto se airea e se

Urdangarín, Bárcenas, sobres do PP, Díaz Ferrán,

investiga, a corrupción aflora como fungos.

Gurtel, Cuevas, Valencia, doping, poder xudicial,
directivos das Caixas, Campeón, pokemon, etc.

A oficialidade trata de derivar o asunto cara a financiación dos partidos políticos do sistema (PP

Tampouco é difícil explicar o que pasa en moitos

e PSOE, en todo caso CIU) pero, como vimos an-

destes casos:

tes, o problema está moito máis estendido, está
totalmente incrustado no propio sistema e todas

De que van a viver como ricachos os membros da

as súas instancias: empresarial, mediática, coroa,

monarquía, unha institución anacrónica, inxusta,

xudicial, deportiva, ...

trasnoitada? Pois do conto, do conto en forma de
trapicheos, chámenlle legais ou ile-

O problema non é de per-

gais, pero viven do conto e do tra-

soas individuais, o proble-

picheo.

ma é que o propio sistema
é cruel, inxusto e corrupto

Si un señor como o Bárcenas está

en si mesmo; e canto máis

todo o día recaudando ilegalmente

arriba, máis podre, moito

para o PP, non é nada raro que parte

máis podre.

o recaude para el. O problema está
na recaudación do PP que xa lle ten

Supoño que vos acordare-

dado algún disgusto anterior como

des, cando menos os que

pasou co Naseiro. Parte para o Parti-

tedes máis idade, que ao

do e parte para min; corrupción para

BNG sempre se nos acu-

todos. O mesmo sucedeu co PSOE

sou de sermos anti-siste-

con casos ben soados como o FILE-

ma, de sermos “os do non”.

SA e parecidos.

Pois si, e a moita honra. En
Pontevedra, nunca quitamos unha multa, nunca

Que un señor como Díaz Ferrán, aquel que dicía

enchufamos a unha persoa, nunca terxiversamos

que “hai que traballar máis e cobrar menos”, ou

un contrato. Inclusive tivemos problemas con al-

sexa, hai que facer máis ricos os capitalistas a

gún simpatizante por non acceder a darlle un pe-
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queno trato de favor. Non hai trato de favor para

ta, a estrutura do Estado franquista que hoxe quere

ninguén, para ninguén.

reforzar o PP coas deputacións, unha constitución
que é a máis retrograda de todas as existentes en

Somos raros, raros para moitas cousas, para elimi-

Estados capitalistas occidentais, a negación dos

nar favores e privilexios tamén. Somos anti-siste-

dereitos das nacións: Cataluña, Euskadi e Galiza, e

ma, profundamente anti-sistema.

aceptou que o aparello do estado (xuíces, funcionarios,...) e os empresarios máis influíntes seguiran co
Porque
mos,

esta-

poder que tiñan no franquismo.

vivimos,

soportamos un

O nacionalismo galego, eu mesmo, fixen campaña

sistema profun-

polo NON á Constitución do 78, así como contra

damente inxus-

o Estatuto de Autono-

to e corrupto, e

mía, enxendro de curtas

non é pola mal-

miras e sen ningunha

dade das persoas que o forman e gobernan, que

capacidade para cam-

golfos tamén hai e en abundancia, senón porque o

biar o rumbo de Galiza,

propio sistema foi deseñado deste xeito. E permi-

daquela, igual que ago-

tídeme que faga un pouco de historia.

ra, desangrándose polo
paro e a emigración. Fun

A Constitución Española, cociñada na Transición,

anti-sistema, fun dos do “non”, e a moita honra. As

aceptou todos os postulados do franquismo, aque-

prácticas de amiguismo, trapicheos e favoritismos

lo que dixo Franco de que deixaba “todo atado e

do franquismo, a corrupción franquista quedaban

ben atado”. Todas as forzas políticas (UCD, AP,

consagradas para sempre na Constitución e no

PSOE, PCE,...), todas agás o BNG e algunha forza

Estatuto. E sempre foi así en todos estes anos, ou-

nacionalista máis, aceptaron a monarquía franquis-

tra cousa é que se mirase para outro lado, pero
sempre foi así.
Despois veu a entrada na OTAN, ou sexa, deixarse dominar polo imperialismo ianqui. E o nacionalismo galego, eu tamén, opuxémonos de cabeza
tanto ás bases xa existentes, como á entrada na
OTAN, condición que impón a supostamente democrática Europa para poder entrar na Comunidade Económica Europea. Esa foi sempre e segue a
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do aforro galego, pola vía política, do FROB,
do PSOE e do
PP, para que os
grandes capitalistas da banca
española e, se
cadra, de afo-

Acabaron co poder
financieiro de Galiza

ra, poidan gañar
máis

á

conta

nosa. E o nacionalismo galego, eu tamén, batallamos para evitar este espolio. E non lle chegou
ser a Europa que padecemos; o máis antidemo-

con roubarnos a xestión dos nosos aforros, tamén

crático e vendido que existe. Corrupción herdada

roubaron directamente os aforros co atraco das

e dada por boa do franquismo e sometemento ab-

preferentes e subordinadas. E o nacionalismo ga-

soluto ao imperio USA.

lego, eu tamén, opóndonos unha vez máis, a este
sistema cruel, inxusto e corrupto.

Despois veu o Tratado de adesión á Europa. Alí
quedou selado e asinado que Galiza ía sufrir a des-

Que maior crueldade e corrupción que prohibir a

aparición do seu sector agrícola, agás o do viño.

Galiza, aos galegos e galegas, poder vivir do que
sabían facer? A competencia é unha falacia; cando

Cando andaba coas Labregas, asustaban aos la-

Galiza pode competir, prohíbennos producir con

bregos con que éramos comunistas e lle íamos a

medidas políticas.

quitar as vacas; nós tratábamos de defendelos,
quen lle sacou as vacas foi Europa, o Tratado do

Os máis novos tamén vos poderedes lembrar da

Estado Español con Europa.

Constitución Europea, herdeira do Tratado de
Maastrich, na que se recollían todos os favores e

O mesmo destino asinaron para a pesca; Galiza

dereitos para o grande capital e ningún para as cla-

pasou de ser unha potencia mundial na pesca a

ses populares e, moito menos, para Galiza. O na-

ser, dende xa hai algúns anos, un importador neto

cionalismo galego, eu tamén, fixemos campaña en

de peixe. Non nos deixan pescar para despois

contra en febreiro de 2005, pola grave repercusión

vendernos o peixe que pescan os que antes non

que ía ter para Galiza e para as clases populares.

o facían.
Pero, fracasada polo NON francés, substituíronna
polo Tratado de Lisboa, de 13 Decembro de 2007.
Se os cidadáns non a querían, aprobanna pola
porta de atrás e a tirar para diante.
Por qué tiñan tanto interese en aprobar isto? Pois
por unha razón ben sinxela: dende os tempos de
Tony Blair e Gerard Schoeder, ambos socioliberais, a pretensión era lanzar unha ofensiva política
O naval tamén quedou sentenciado e xa non le-

para roubar recursos das clases populares e, so-

vantaría cabeza nunca máis para non competir con

bre todo, dos estados e nacións periféricas, para

outros asteleiros.

destinalos a engordar aos estados centrais, sobre
todo Alemania, e os seus capitalistas máis impor-

Agora roubannos a xestión de máis da metade

tantes, sobre todo financieiros.
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que, cando menos nas altas instancias do Estado Español, a corrupción é moita máis, moitísima
máis da que se nos dá a coñecer.
E estou cada vez máis contento, máis reafirmado,
de que calquera persoa decente ten que ser anti-sistema, ten que rebelarse contra este sistema
intrinsicamente corrupto e cruel.

Non é casualidade que esta ofensiva do grande
capital e dos estados centrais se iniciase no 2008,
coa desculpa da quebra de Lehman Brothers. Que
terá que ver a quebra dun banco en USA co que
está a pasar en Europa? Nada, ou case nada. Non
foi máis que unha desculpa para lanzar a despiadada ofensiva.
Non pode haber algo máis corrupto, cruel, inxusto
e insolidario que planificar e executar sistematicamente unha política de espolio dos sectores traballadores e populares, tanto directamente como
polos recortes sociais, para facer máis ricos aos
que xa o son. Se houbese inferno, alí habería que
metelos a todos cantos son!!.

Galiza é unha nación potencialmente rica, moi rica,
que está empobrecida, tremendamente empobrecida, por medidas políticas. Se seguimos así, de
que van a viver os nosos fillos, de que se vai a
viver no futuro? Nácenos herba até nas pedras, a
herba alimenta as vacas, as vacas producen leite.
Podían viver moitos miles da gandaría. Pero non
nos deixan.

Non pode haber nada máis corrupto, cruel, inxusto
e insolidario que mandar ao paro, á indixencia, á
pobreza, a unha grande parte da poboación e negar todo futuro na súa terra aos xoves, que superan o 50% de parados e sen perspectivas.
Se xuntamos a corrupción e a crueldade fría, distante, antidemocrática da Unión Europea coa corrupción intrínseca do sistema político español,
danos un cóctel explosivo. Estou convencido de

20

A UE prohibe
legalmente a Galiza
producir leite,
pescar e construir
barcos

Poderiamos pescar e viver miles da pesca, pero

Estamos exercendo en Pontevedra unha acción

non nos deixan.

de goberno que bordea o sistema, ou en contra
das imposicións. Hai que facer cidades para os

Poderíamos fabricar barcos e viver moitos miles,

coches; nós facémolas para as persoas.

pero non nos deixan.
Hai que favorecer as grandes superficies? Nós poPoderíamos ter comercios e viver moitos miles,

tenciamos o comercio local e opoñémonos a que

pero obrigan a deixar o sector nas mans das gran-

se instalen máis.

des multinacionais. En Pontevedra por agora resistimos, porque somos anti-sistema.

Hai que facer obras bonitas cara á galería? Pois
nós tamén as facemos, pero non cara á galería,

Hai dúas posibilidades: aceptar o sistema tal e como

senón saneando o subsolo e o río... Non é casuali-

está e deixar que Galiza siga desangrándose coas

dade que viñeran de Europa inspeccionar todas as

prohibicións de producir, co paro, coa emigración,

rías, menos a de Pontevedra.

co avellentamento da poboación, coa desaparición
dos nosos sinais de identidade, ou rebelarse contra

Aquí tomamos decisións valentes, audaces, radi-

este sistema cruel, corrupto, inxusto, rebelarse até

cais.

facelo caer, até tronzalo, e recuperar a capacidade
de decisión sobre os nosos recursos naturais, eco-

Senón non hai solución para este país.

nómicos, produtivos, financieiros.
Construimos unha cidade alternativa, por iso nos
Amigas, amigos... gustaríame rematar cun certo

premian fóra ás persoas que teñen conciencia de

grado de optimismo, por moi difícil que sexa.

que este mundo debe ser gobernado doutra maneira.

Dentro do escaso marxe que temos no noso Concello para xestionar o que nos permite o sistema,

Damos exemplos de bo goberno, de sentidiño, de

estamos dando boas leccións de como a política

mirar polo de todos, de non despilfarrar, de res-

pode ser outra cousa.

pectar e impulsar o ben común, de mirar para as
persoas e non facer caso das grandes empresas

De que gobernar consiste en poñerse de parte da

que che veñen con contos e peloteos.

xente e non de parte dos que mandan, do sistema.
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Esta é a auténtica democracia, a que se exer-

Temos a obriga de loitar para deixarlle aos no-

ce en positivo, con honestidade e honradez,

sos fillos e os nosos netos un país mellor que

do lado da maioría dos galegos, coas cousas

o que recibimos, un país próspero, dono de sí.

claras e sen ataduras.
Unha Galiza soberana e con futuro.
Iso é precisamente o que facemos en Pontevedra, contando con todos e todas vós para

Ánimo e adiante co BNG

mellorar este concello.
Todos temos que axudar a levantar este país
cunha política valente, desprexuizada, radical
e alternativa, todos somos responsábeis do
seu futuro...
Todos e cada un de nós temos que participar
e organizarnos...
Se non é así, ninguén o fará por nós e perderemos a batalla contra o sistema que nos
quere anular e rebentar.
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