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No mes de decembro do 72, era-se unha organización de masas estritamente
nacionalista para dirixir o movimento estudantil galego. O proceso acelera-se a raiz do
asasinato do estudante Chema Fuentes, que ocasiona unha forte protesta. E nese
primeiro trimestre do curso 72- 73 nace ESTUDANTES REVOLUCIONARIOS GALEGOS
(ERGA) que aglutina a aquejas persoas que teñen unha conciéncia nacionalista.
ERGA desenvolve a sua actuación en tres frentes á vez:
- No seu campo próprio e específico, o ámbeto estudantil, é capaz de dar respostas aos
problemas cotidiáns, reais que padece o estudantado desde unha perspectiva anticolonial, baixo o lema xeral "por un ensino nacional, democrático, científico e popular»
tendo sempre como marco constante e irrenunciábel Galiza, marcando a liña divisória
coa que se atrancaba a reiterada teima dos partidos estatalistas de obedecer consignas
chegadas de fora.
- A defensa constante do idioma e da cultura é outra frente de actuación imperante, e
será este un conflito que nutra a ERGA (e ao nacionalismo) de simpatizantes e
afiliados.Unha das grandes conquistas de ERGA foi conseguer impor o uso do galego nas
Asembleas, nos panfletos, dar as clases en galego o que supuxo un paso adiante na
galeguización do ensino.
- Na solidariedade con outros sectores sociais, conscientes de que a situación do ensino
é consecuéncia dunha problemática xeral (apoian aos traballadores, participan nos
Comités de Axuda á Loita Labrega, nos conflitos existentes no país como as Encrobas...).
En definitiva, ERGA fa; unha gran escala de cadros para o nacionalismo. Moitas das
persoas que hoxe en dia traballan ou son dirixentes das organizacións do movimento
nacionalista beberon de ERGA.
Con este libro os CAF-CAEF pretendemos celebrar o 25° Aniversário da fundación de
ERGA e dar a coñecer entre o estudantado actual o que significou esta organización, e
afondar nas nosas raíces, na procedéncia do movimento estudantil vixente.
Evidentemente que calquer persoa que estivese militando en ERGA ou incluso só fose
simpatizante teria moito que contar. O obxetivo é tratar de dar unha visión o máis
completa posíbel, tendo en conta a influéncia das valoracións ou apreciacións persoais
que cada quen faga. De aí que se conxugaran vários critérios á hora da sua elaboración:
por unha banda, a eleición de militantes de todas as zonas do país onde tiña presenza
ERGA e, por outra banda, a existéncia de militantes de todas as etapas e tamén se
procurou que escrebesen os secretários xerais eleitos nos Congresos de ERGA.
Facendo un percorrido histórico pola vida de ERGA, dividimos esta en tres etapas: -a P
etapa vai desde a sua fundación no ano 72 até a morte do ditador no 75. Así hai artigos
de militantes que participaron na fundación de ERGA (Mera, Alfredo) até outros que
traballaron nese período facendo crecer e afortalando a organización (Salvadores, Seixo,
Vázquez).
No segundo período (75-80), a etapa da transición e a máis importante, na que ERGA
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se enche de múltiples militantes e simpatizantes, podemos
contemplar as análises desde un ponto de vista persoal que fan
Carballa, Albán, Dacal, Rube e Rios que será elexido como I
Secretário Xeral de ERGA no seu I Congreso (1978). E a partir de
aqui xa entramos na última etapa de ERGA, até a sua
desaparición no ano 1988 na que ainda tendo forza e capacidade
perde a iniciativa, comezando a sua decadéncia. Falaran-nos das
suas vivéncias Rosário que participara xa en ERGA cando estaba
no Instituto de Chantada (na 2 a etapa), Leiceaga, o Secretário
Nacional do 11 Congreso (81-82), Jorquera (Secretário-Nacional
no 111 Congreso [82-83]), ano no que nacen os CAF, e a xente de
ERGA participará activamente neles, Néstor é un exemp/o do
mencionado. Xa na IV Asemblea, sae eleita Ánxela Bugallo (8384) tendo-se que escoller na V, pola auséncia dunha proposta
para dita responsabilidade, a un secretariado colexiado
conformado por Millán, Bernardo e Antelo. Este último será o
Secretário-Portavoz da VI e definitiva Asemblea de ERGA, na cal
se constituirá unha Permanente -que nunca chegou a funcionarda que formou parte Duarte Correa que xuntamente con Bieito
Lobeira amosan no libro a desaparición de ERGA, e o seu novo
froito.
ERGA rematou a sua vida, pero non sen antes deixar un xermolo
de futuro no movimento xuvenil nacionalista, tanto polo que a
logros e conquistas se refere como a organizacións da mocidade
nacionalista. Asi, os CAF-CAEF e CAE consideramo-nos herdeiros
directos de ERGA e sabemos que moitas outras organizacións
tamén teñen parte da herdanza que xerou a organización
estudantil patriótica, E hoxe, máis que nunca, os obxetivos de
ERGA seguen a estar vixentes, ainda que adaptados ao contexto
actual: Ensino galego. público, democrático e de calidade.
Recollendo as palabras de Pepe Miranda (militante de ERGA)
uERGA, o lume que prendeu e ardeu...

EH.
unha organiZaCión B'8
unba colónia na etapa trio-

..

Para entendermos o rápido desenvolvimento que tiva ERGA no estudantado universitário de Compostela, primeiro, e no secundário de toda
Galiza despois, durante o triénio que vai de 1973 a 1975, temas que
ubicar-nos na realidade social e política da nasa nación na década do 70
e no contexto internacional da época. Axudou, evidentemente, sobretodo a necesidade social de contar con organizacións próprias e unha anális~ teórica correcta, apesar da sua sinxeleza, e unha prática coerente.
Por último, as persoas tamén tiveron un papel destacado, toron as adecuadas as dispostas a sacrificar a sua vida por Galiza, pola xustiza social, p~r un futuro mellar. Agora analisemos estes aspectos ruáis migalleiramente.

A situación da década dos 70 está precedida polos procesos revolucionários e os movimentos de liberación nacional, que se extendian
como un regueiro de pólvora por
todo o chamado terceiro mundo.
Pouco despois do remate da Segunda Guerra Mundial produce-se
.... lIh
a proclamación da República PoOUTOi'110
pular de China, axiña comeza a
guerra de liberación en Indochina,
" •• 1.974
en Arxélia, en gran palie da África Subsahariana (Iembremos os
Mau-Mau de Quénia). Pero, sen
N'
S
lugar a dúvidas, será a Revolución
Cubana a que, por proximidade
TAlO"
xeográfica, lazos históricos e mi-~-::~:'.~:'i\,<.·.: !:L,'
gratórios, causa unha maiar conmoción na sociedade galega, asi
como na europeia e americana en
xeral. Principia asemade o proce\~~~:~:~f=~G:;~::;v~:r~:~:~:~~;:
so de independéncia en África e
___
(e.~.:.s~•....:.:~..,¿~_~~f:o':~'":-~.
Ásia, e as loitas no Congo, co
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MANUEL MERA
SÁNCHEZ

Fundador de ERGA
en decembro do 72.
Militou até abril do
73.

o CONTEXTO ECONÓMICO E
A ESTRUTURA DE CLASES
NA

GAuzA

DOS ANOS

70

TIÑA ALGUNHAS
DIFERÉNCIAS IMPORTANTES
CO ACTUAL

asasinato de Lumunba e o proceso abortado de secesión de Katanga, e a
loita pola independéncia en Biafra que remata nun xenocídio (detrás
estaban as riquezas petrolíferas da costa de Calabar).
Nos anos prévios ao 72 a loita da África portuguesa pola independéncia está madura, o exército luso con graves contradicións internas, que
provocarán poucos anos despois a Revolución dos caraveis, e os Estados Unidos a ponto de ser derrotados en Viet-Nam, ande sustituiran aos
franceses lago do desastre de Dien-Bien-Phu. Son anos de avance revolucionário e das ideas de esquerda, nas que aparecen novas organizacións políticas en todo o mundo que desexan emular os procesos trunfantes frente ao imperialismo. Os Partidos Comunistas ven como moitos dos seus militantes non aceptan a coexisténcia pacífica, proposta
por Nikita Kruschov, e que provoca unha división coa China de Mao.
Franza debate-se no 68 entre o terrorismo de direita da OAS e a rebelión
estudantil. En poucas palabras son momentos de mudanza, de acción, de
ilusión colectiva.

sen paro.
por outra banda Galiza, ainda que perdera peso demográfico no conxunto do Estado, xa que representaba en 1975 o 7,5% do total do Estado era
superior ao actual que ronda 06,9%, ainda que en ambos os casos moi
inferior ao 8,98% de 1955.
Estabamos ante unha sociedade menos estractificada que a actual, ainda
que a distáncia entre clases sociais puidera ser superior, concretamente
entre ricos e pobres. Habia unha diferéncia evidente de calidade de vida
entre o rural e a cidade, ainda que xa tiña un peso importante o traballadarla simbiótico, que se atopaba a meio camiño entre estas duas realidades. Pensemos que en 1973 ainda un 48% dos ocupados estaban adicados a actividades agrárias, e a povoación que vive en núcleos con menos
de L.000 habitantes chegaba ao 64,7% do total, hoxe esta cifra é do
52,7%. Como dicia, esta era unha sociedade máis homoxénea, onde as
reivindicacións sociais eran máis fáciles de perfilar, e menos dificil de
organizar un movimento de contestación.

II

III

O contexto económico e a estrutura de clases na Galiza dos anos 70 tiña
algunhas diferéncias importantes ca actual. Ante todo, habia un desenvolvimento rápido das forzas produtivas, que se reflectia no aumento
cotiá do número de trabalIadores/as na indústria e os servizos, nos inícios da tecnificación do agro, e na incorporación á universidade, moi
elitista, de fillos de obreiros especializados, labregos (estes últimos através do paso prévio polo Seminário) ou emigrantes. O réxime, represivo
no social e moi autárquico no económico, era un corsé imposíbel de
soportar. Ademais as novas xeracións xa non viviran os medos dos fusilamentos masivos das primeiras épocas, e a emigación a Europa trae
ideas novas (200.000 persoas sairon para Europa Central entre 1964 e
1973). Estamos portanto ante unha sociedade na que as persoas buscan
horizontes máis amplos, e na que se reflecte como as ideas conservadoras ou de direitas están recuando en todo o mundo. Para que o leitor
ubique mellar esta situación, direi-lle que o medre económico anual de
1962 a 1969 foi do 6,5% e de 1969 a 1975 do 4,4% (Banco Bilbao),
semellante ao que teñen hoxe os "dragóns asiáticos".
Vexamos alguns dados. A povoación galega era praticamente igual
que a actual, sobre 2.700.000 habitantes, dos que 1.230.000 estaban ocupados, o desemprego era mínimo, 22.000 persoas, xa que a emigración
masiva valeirara as aldeas nuns casos, e noutros o campo seguia a ser un
lugar ande apañar unhas berzas e patacas coas que comer. Do agro vivian 580.000 persoas, frente aos menos de 200.000 actuais, e da pesca
50.000, hoxe poueo máis de 30.000. Pala contra na indústria eran 175.000
en 1973 e 205.000 en 1976, cando hoxe non chegan aos 140.000. Ou
sexa unha sociedade con 300.000 persaas ocupadas máis que no intre
actual, cun pouco menos de emprego no sector servizos, e praticamente

EsrABAMOS ANTE UNHA
SOClEDADE MENOS
ESTRACTlFlCADA QUE A
ACTUAL

A esta valoración sobre a composición de clases e a realidade económica do momento cumpre engadir unha referéncia sobre a situación política e social. Non podemos esquecer que O movimento guerrilIeiro (os
fuxidos do monte) tivo unha presenza importante e duradeira no rural
galego, cando menos até 1956, apesar de que Piloto foi abatido pola
garda civil en 1965 e o Coruxas foi atopado morto vários anos despois
Dun camiño rural. Era unha referéncia épica, contemporánea, de loita
contra o franquismo. A decisión do pe de abandoar a loita armada, deixara a moitos destes guerrilIeiros sen saída e referéncia. Ademais, xa en
1947 na Bazán houbera protestas polo tema do aceite, e en 1962, coincidindo coa folga mineira de Astúrias, e seguramente influenciada por

EMJLlQ SUAREZ VAUlfS
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EN 1972

AS

MOBlUZACIÓNS OBRBRAS
DE fERROl E

VIGO,

E EN

MENOR MEDIDA AS DA
CORUÑA, CANGAS, ETC•••
ABANEARON AO CONXUNTO
DA SOCIEDADE GALEGA

esta, pararon várias empresas en Vigo, e no 1964 en Bazán hai mobilizacións contra 300 despedidos. De seguido a loita contra o encoro en
Castrelo do Miño, e a continuación as manífestacións de estudantes en
Santiago de Compostela en 1968, colleron o relevo. En 1969 Peninsular
Madedera está 37 dias en Folga e, por último, en 1972 as mobilizacións
obreiras de Ferrol e Vigo, e en menor medida as de A Coruña, Cangas,
etc., abanearon ao conxunto da sociedade galega. Deixo sen nomear
outros paros e mobilizacións, pero o relatado amosará-He ao leitor que,
sen dúvida, a sociedade estaba viva, con ganas de loitar contra o franquismo.
Mesmo hai accións que hoxe poden parecer anecdóticas e que tiveron
tamén un efeito positivo. Como a toma do Santa Maria por parte de
Xosé Velo e Galvao, e un grupo de republicanos, iberistas, que pretendian chamar a atención contra as ditaduras de Salazar e Franco, dos que
un gran número, incluído o seu dirixente Xosé Velo, eran galegos. Ou o
feito de que, o principal líder da Revolución Cubana, Fidel Castro, fora
filio de emigrantes do país, de tal xeito que algun paisano, ignorante ou
de direitas, defendia a Franco e Fidel coa mesma forza... despois de todo
era o primeiro galego universal. Non menor efeito, xa no ámbeto interno
do Estado Español, tivo o caso Grimau e posteriormente o Xuízo de

Burgos contra vários militantes de ETA, onde a protesta internacional
evitou a execución de seis penas de morte.
Non é de estrañar que, neste contexto, naceran xa en 1964 organizacións como a UPG e o PSG, que, á marxe do galeguismo culturalista,
pretendian unha saída política aos problemas de Galiza. De principio
tratou-se de estruturas moi fiebes, compostas por algunhas dúcias de
persoas, que respiraban no pouco espazo político que Hes deixaba o PC,
un partido organizado e cunha militáncia curtida na loita contra o franquismo, e que fora capaz de aglutinar nesa etapa de loita a moitos ex
galeguistas e mesmo anarquistas. Neste sentido, as loitas obreiras de
1972, foron tanto un prestíxio para o PCE como o comezo do seu recuar
en Galiza. Un prestíxio porque moitos dos seus militantes sufriron a
represión franquista, pero ao mesmo tempo foron incapaces de ver que a
xente queria unha liña máis activa e radical e menos dependente das
directrices de Madrid, e máis centrada nas realidades do país. Resulta
dificil saber en que grau incidiu esta postura "galeguista" do PC e de
CC.OO ao traballo culturalista do nacionalismo tradicional e o nacimento da UPG e o PSG, pero algun debeu ser. Pola sua parte o PSOE
non existia como forza política, máis alá de que tivera algun profesional
afiliado e simpatizantes.
Nas loitas de 1972, especialmente en Vigo, onde pararon UDS 30.000
obreiros durante duas semanas, houbo intentos de "guerrilla" urbana,
unha represión masiva, 6.000 cartas de despido e 300 traballadores/as
perderon o emprego, 170 pasaron polas TOP (Tribunais de Orde Público). Estas mobilizacións prepararon o camiño para un nacionalismo politico máis activo, combativo e de masas. Isto axudou a que Galicia Socialista, un grupo político centrado na empresa Citroen, e un sector de
Organización Obreira (excisión de CCOO nacida ao abeiro das folgas
de Vigo e que estaba descontento coa dirección moderada do PC), se
achegasen á UPG. Todo este proceso é praticamente parello á criación
de ERGA, xa que as conversas con estas organizacións dan-se fundamentalmente nos últimos meses de 1972 e primeiros de 1973.
IV
Habia portanto unha situación favorábel para o nacionalismo, pero que
non estaba exenta de problemas e balados dificiles de superar. Por unha
banda, a própria debilidade organizativa da UPG, e por suposto do PSG,
e a falla de experiéncia e metodoloxia no trabaBo de masas. Asi como a
teima por manter-se á marxe da loita política do galeguismo "histórico"
do interior. Por outro lado, a única e total referéncia a nivel popular,
como oposición ao franquismo, representada polo Partido Comunista
de España, que contaba á sua beira con sectores intelectuais galeguistas
que renunciaran ás esixéncias de políticas nacionais. Esta era a realidade, apesar da participación do nacionalismo na loita de Castrelo de Miño
e nas folgas estudantis do 68, e do papel que xogaron a nivel individual
alguns militantes da UPG e de Galicia Socialista nas folgas do 72.

~ 25 aniversário de ERGA

25 aniversário de ERGA ~

o PSOE NON EXlSTlA
COMO FORZA POlÍTICA,
MÁls AlÁ DE QUE TlVERA

AlGUN PROFlSIONAl
AAlIAOO E SIMPATIZANTES

NON FOI FÁCIL PARA OS
PRIMEIROS MIUTANTES DE

ERGA

FALAR NOS

CURSOS EN GAlEGO, XA

QUE HABlA UNHA
OPOSICIÓN MANIFESTA,
EMPEZANDO POLOS QUE
ESTABAN ORGANIZADOS

Asemade, O campo galego, ande máis fortes eran as tradicións e o uso
do idioma, estaba abocado á marxinación ou a server de man de obra
barata na emigración ou na expansión industrial e dos servizos iniciada
a meiados dos 60. Eran os sectores máis pobres da sociedade, e a sua
cultura, a do país, mirada como un atraso, e ás veces como un atranco,
por vastos sectores das clases médias, dos obreiros cualificados e, por
suposto, do funcionariado e da burguesía. A isto hai que engadir as décadas de ditadura, na que se perseguiu a utilización pública da língua, e
borrou-se calquer referéncia histórica de Galiza como pova cunha identidade própria. Asemade, na prática, desde os partidos de ámbeto estatal, mesmo os de esquerda, máis que asumir a defensa da identidade
nacional, viron-se arrastrados palas circunstáncias nos últimos anos do
franquismo e na transición, par iso pouco a pouco, a medida que se
debilitaba o peso político das clases populares, deixaron nun segundo
plano este tema e abandoaron tanto a nível colectivo como persoal a
loita polo idioma ou a cultura próprias.
Na universidade, o estudantado refugaba o emprego da língua galega,
ainda que nos sectores progresistas os poemas de Celso Emilio Ferreiro,
"Longa noite de Pedra", eran unha referéncia necesária. Non foi fácil
para os primeiros militantes de ERGA falar nos cursos en galego, xa que
habia unha oposición manifesta, empezando polos que estaban organizados. a grau de dificuldade variaba, asi o lembraba fai pouco Alfredo
Suárez Canal, xa que era máis problemático nas faculdades de ciéncias.
Despois destas referéncias sobre o marco económico e social, intentarei dar alguns datos sobre o nacimento de ERGA, e a miña participación
neste proceso.

v
Cando levaba várias semanas en Vigo, coido que duas, despois de chegar de Bos Aires, Pepiño de Teis, dixo-me que a UPG queria que eu fora
a Santiago de Compostela a organizar o movimento estudantil. Foi unha
proposta que eu non esperaba, xa que sempre pensei que me ia adicar a
traballar politicamente no movimento obreiro. Coido que esta decisión
se debeu a que eu tivera unha experiéncia importante na Universidade
de Bos Aires, na que fun delegado na Faculdade de Filosofia e Letras,
palas carreiras de História e Socioloxía, durante os conflitos de 1971.
Foi para min aquela unha etapa na que aprendin moitas causas, e desde
TUPAC, unha tendéncia estudantil de VC (Vangarda Comunista, un partido PCML) vivin as loitas contra a ditadura de Lanuse.
Chegado a Santiago de Compostela, comecei a traballar na construción, primeiro como peón e despois como electricista no polígono de
San Caetano, vivindo de princípio nunha pensión e lago con váríos estudantes. Pepiño apresentou-me aos contactos que He quedaban á UPG,
despois da desfeita que se producira pala excisión o ano anterior dun
grupo (o de Pepiño Torres) que se incorporara ao MC (Movímento Comunista). Se non lembro mal [oran: Marisa de Fonsagrada, O Rúbio de
~25 aniversário de ERGA

Teis e Anselmo López Carreira, e ademais a Xan Santamaria que estudaba en Económicas. Anselmo formaba parte dos Comités de Faculdade, Marisa adicaba-se ao tema cultural no "Galo". De principio habia
certa desconfianza en que se puidera organizar algo á marxe dos Comités de Faculdade.
Convén aclarar a esta altura que eu pretendia reviver en Galiza a miña
experiéncia política de masas da Arxentina, recreando unha organización estudantil, unha tendéncia ou xerme, que servira de base a un futuro sindicato de estudantes, que He dera incidéncia social á UPG e ao
nacionalismo. ERGA tiña como finalidade fundamental cando naceu
artellar unha estrotura de masas. Servia-me para isto, sobretodo, a miña
participación en manifestacións e asembleas en Bos Aires, e a etapa na
que, en VC, prepararan-me para formar politicamente aos estudantes
que entraban na organización universitária, papel que cumprin durante
un tempo; pero tamén me axudaba nesta tarefa a miña vida entre os
paisanos na Arxentina, a militáncia na colectividade galega e o ano que
pasei en Galiza en 1962.
Tornando ao relato anterior. Na miña viaxe desde Bos Aires en barco,
no Cabo San Vicente, coñecin a un brasileiro, Vicente, que fora dirixente do PC, e militara no grupo guerrilleiro de Marighela. Este dixo-me
que tiña un irmán que militara con el no Brasil, que coincidia conmigo
na análise de que Galiza era unha colónia de España, e na loita de liberación nacional. Decidin ir ve-lo, era Xosé Paz, vivía unha aldea perta
de Sada, chamada auces, e apresentou-me a un grupo de estudantes da
comarca de Ferrol, que serviron, xunto cos contactos da UPG en Santiago de Compostela, para formar o núcleo inicial da organización. Entre
estes estudantes lembro a: Suso de Ferrol, Xosé Mari e Pepe Barros de
Ponte-deume, Zalo de Neda...
Con este grupo de Ferrol, nunha reunión que fixemos en Santiago de
Compostela, no Monte da Condesa, caido que no mes de decembro de
1972, a memória falla despois de tanto tempo, decidimos o nome da
organización, ERGA, e do boletin, LUME. Sobre este nome ERGA (Estudantes Revolucionários Galegos) ten-se especulado moito, que se a
última A das siglas era por armada, etc. Nada diso. a "A" respondia a
conseguir unha coincidéncia cunha palabra significativa, que neste caso
era a de levantar algo. Por outro lado coincidia ca critério que mantivemas na Arxentina na tendéncia estudantil TUPAC, nome dun líder indíxena que loitou contra os españois no alto Peru (Bolivia). Na Repúblíca do "Plata", con Manuel Cordeiro e outros mozos galeguistas, fixemas un boletin que se chamaba "Lume Novo", baraHamo-lo como como
nome, alguén dixo que era moi longo, e quedou o de Lume, pero, como
no boletin feito en Bos Aires mantivo unhas ponlas ardendo. Asi naceu
ERGA e o "Lume", como feito anecdótico e histórico, xa que na prática, a
dimensión que colleu o proxecto debeu-se a que despois das vacacións de
decembro comezamos con ambos grupos a organizar células, distribuir
tarefas, facer reunións con máís estudantes, e propaganda masiva.
Neste prímeiro período tamén comezaron a militar outros estudantes,
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dos que coñezo o seu alcume ou lugar de proccdéncia, como Paco de Tal
(nome dunha vila de Muros), Alfredo Suárez Canal, Xosé Manuel de
Escairón, o "Índio", Casado. Bernardo... e moitos máis que esquezo ou
non coñecin polo carácter piramidal que tiña ERGA. Unha das primeiras tare fas foi contar cun aparello de propaganda, unha vietnamita (era
unha caixa con xelatina, das dimensións pouco máis grande cun fólio,
sobre a que ia un crixe no que se picaba o texto a imprimir). Anselmo e
Chus alugaroll un piso nunha casa no Milladoiro onde ubicamos a vietnamita. Comezamos ao mesmo tempo a extensión da organización a
outras cidades de Galiza, nuns casos através dos militantes en Compostela, e noutros pola actividade da UPG. Por exemplo, en Vigo estaba
Manolo Reboiras, e tamén recordo ir persoalmente a Ourense facer
unhas pintadas co Che e máis a sua irmá (unha noite cunha néboa que
non se via a un metro), asi como desprazar-me a Monforte a fa lar con
Pavón sobre ERGA, e con obreiros e cun labrego en Escairón.
Sen dúvida a morte de Cherna Fuentes axudou a dar un prestixio a
ERGA. Un dia poIa noite un policia matara a este estudante dun tiro. Ao
dia seguinte a manifestación das clásicas, estudantes amoreados, que
son mallados polos grises (a actual policia nacional). Aproveitando o
espallamento dos estudantes despois da carga policial, eu, disfrazado
cunha gabardina e unha pucha, comezo a cruzar contentores de lixo e
ladrillos das obras de construción na rua, no ensanche. Os estudantes
primeiro quedaron sorprendidos e logo axudaron-me na tarefa. Era un
método novo de Joita, a barricada, a acción sorpresa, algo que era a
prática diária do movimento estudantillatino-americano. Ao dia seguinte,
retención dalgun estudante pola secreta, perguntaban-lle quen era ese da
gabardina, pero, para sorte miña, era ainda pouco coñecido. Ademais,
en todo o período que pasei en Santiago, sempre mantiven unha vida
discreta, evitando sair de viños e polas noites, que era ande a "secreta"
acadaba a información. ERGA mantivo sempre moita disciplina sobre
estes aspectos.
Conseguimos pronto un número de militantes importantes, sobre uns
30 no mes de Marzo. Ademais, e xa desde o primeiro momento, fixemos
tarefas de propaganda e proselitismo dirixidos ao agro e ao movimento
obreiro (Iembro ciscar con militantes de ERGA, máis que repartir, octavelas no mercado de gando e en obras de Compostela). En abril, unha
vez artel!ada ERGA, o partido enviou-me a A Coruña, esta vez ia intentar organizar o movimento obreiro, pero esta é outra história, previamente fora captado para o recén organizado Comité Executivo, máximo
organismo da UPG.
A

MORTE DE CHEMA

VI

FUENTES AXUDOU A DAR
UN PRESTÍXlO A

ERGA.

UN OlA POLA NOITE UN

POUcíA MATARA A ESTE
ESTUDANTE DUN TIRO

Ten-se dito moito sobre ERGA, de por qué colleu forza, mesmo hai
quen busca mesias, encantadores de serpes vidos do estranxeiro ou casualidades, para xustificar en moitos casos o fracaso das alternativas nas
que militaban ou coas que simpatizaban, que principiaron daquela a de-
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vecero o certo é que ERGA desenvolveu-se rapidamente porque habia a
necesidade social dunha organización estudantil galega, xa que o espazo exclusivamente reivindicativo estaba ocupado polos Comités de Faculdade. É evidente que inovou en moitas cousas, por exemplo en facer
unha tarefa reivindicativa moi pegada aos problemas da universidade, e
que adicou unha especial atención á propaganda de masas (pintadas,
panfletos, boletin), que estaba moi ben organizada (por células), e que
se lIe deu especial importáncia á formación e ao traballo prático. Pero,
isto de pouco serviria se non fora porque habia moitos estudantes que
necesitaban dun proxecto nacional.
Ademais ERGA era unha tendéncia, un xerme, que formaba parte do
movimento nacional popular galego, cuxa referéncia era a UPG, que
entendia que a saída era a liberación nacional de Galiza, e que esta só
era posibel através da loita armada das masas (guerra popular prolongada). Habia portanto un paso prévio á loita de liberación, e que esta era
un proceso posterior a ter peso e carpo social,. Era unha proposta semeliante a outros movimentos de liberación nacional, como o vietnamita
ou o angolano. Esta caracterización fixo que máis dun dixera que ERGA
era unha organización militarista. Nada diso. ERGA nunca plantexou
unha soa acción armada, o centro do debate eran os problemas estudantis e a loita por meios políticos. Nen sequera se buscou militantes dentro
deste xerme para un hipotético frente armado, entendia-se que non habia carpo social como para choutar a esta etapa superior. Con esta teoria
política naceu ERGA, mesmo combatindo as ideas militaristas. Anos
despois, sobre principios de 1976, a UPG nun "Canle" (boletin partidário de comunicación interna) definiria acertadamente a via política como
a única a utilizar.
Non habia entre ERGA e a UPG unha relación de dependéncia mecánica, e moito menos era unha división interna de tarefas dos militantes
do partido, queria ser un escalón inferior e máis amplo, e servir de xerme dun sindicato de estudantes integrado no movimento nacional popular galego (MNPG) coa finalidade de acadar a liberación nacional e social. Entendiamos que o estudantado era un grupo social con reivindicacións próprias e que a clase obreira
era a vangarda do proceso revolucionário, pero que habia que contar asemade cos labregas, profesionais, pequenas comerciantes e empresários,
xa que todos eles padecian a situación
colonial.
A formación e a prática tiñan unha
gran importáncia en ERGA, era influéncia da tese maoista sobre a formación e a aprendizaxe sobre a prática concreta. Asi, converteron-se en
libros de leitura, ademais do "Sempre
en Galiza" de Castelao, outros como
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"O Estado e a Revolución", "Que facer", "O imperialismo fase superior
do capitalismo", "Teses Filosóficas de Mao", etc. Servian para comprender como analisar as contradicións sociais, cales eran as fundamentais e cales as secundárias, como erguer unha alternativa, cal era o ponto
máis flebe do imperialismo ou do poder, por que unha política de frente
nacional nun país colonial, etc. Esta formación, prática e teórica, serviria para facer de ERGA un viveiro de cadros para o conxunto do nacionalismo, e unha importante contribución para que a UPG conseguira un
gran corpo social nos primeiros anos da transición.
Era unha base teórica PCML, belixerante co revisionismo da URSS e
non chinoísta, no senso de non aplicar mecanicamente, nen aceptar como
totalmente válidas para o país as tarefas e teorias postas en prática en
China, ou en calquera outro país que fixera a revolución. Entendiamos
que cada país tiña que buscar as suas próprias leis para unha mudanza
profunda, para a revolución (neste senso seguian-se os critérios da corrente albanesa), e serviria para achegar-se á realidade social do país,
especialmente á rural e a obreira. Este critério de aprender da realidade,
de entender só como unha contribución os procesos exteriores, ia evitar
moitos erros e axudar na elaboración de alternativas próprias e adecuadas ca país. Non é casual que o nacionalismo se desenvolvera rapidamente nas organizacións de masas, e moitos militantes de ERGA sexan
hoxe dirixentes de sindicatos agrários e obreiros en Galiza.

rica, e de dar-He a este momento o lugar que He corresponde, ante
todo ternos que seguir mirando adiante e forxando o futuro. Para iso
hai que continuar na liña de estudar a nasa realidade, desde a prática social, sen copiar o que fan noutros países, para seguirmos asi a
profundizar nunha teoria política que no fundamental segue tendo
plena vixéncia.•
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ESTA FORMACiÓN
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ERGA, foi unha organización que partindo dos problemas de marxinación social, dependéncia económica, destruóón sistemática da nasa cultura e língua, fomento da emigración, etc., ou sexa da realidade da nación, soupo continuar a tarefa que iniciaron no seu dia os Castelao, Suárez PicaHo, Bóveda, Vilar Ponte, Velo, ou Dapresa e outros membros da
Pondal en Bos Aires... dando-He unha base teórica acorde co contexto
do momento, e uns obxectivos claros e sinxelos no eido estudantil, e ás
veces noutros sectores sociais. Non seria posíbel sen a entrega desinteresada de centos de estudantes, boa parte deles filias do rural, minoritários na universidade e no meio estudantil, que deron unha parte da sua
vida pala pátria, a maioria deles, desde distintos lugares de traballo,
ainda seguen firmes no rego. Estas foron as cousas obxectivas e subxectivas que fixeron posíbel ERGA. .. como as Labregas, o SOG e por supasto organizacións como a UPG, o PSG ou Galicia Socialista.
ERGA foi unha etapa do movimento estudantil galego, cumpriu un
papel, o de abrir unha canle dentro dun sector con formación e capacidade de interpretación da realidade social, e acumulou forzas que logo se
ian espaHar en todas as camadas e grupos da sociedade. Non foi algo
novo no eido teórico internacional, era parte da teoria que sustentou a
tantos movimentos de liberación nacional no terceiro mundo, pero que
atoparon na realidade colonial galega condicións óptimas para fiutificaro Hoxe mais alá da comemoración, da lembranza, e da análise histó~ 25 aniversário de ERGA
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-

a nacimento

de ERGA (Estudantes Revolucionários) no curso 72-73
pode-se dicer é unha das constáncias práticas, dun camiño decidido e
sério de transfonnación social do País escollido pola u.P.G. (Unión do
Povo Galego)
Este proxecto de organizar, pola base, a sociedade galega, produciu-se
tamén noutros sectores sociais, nun intervalo de tempo reducido. abedeceu a unha intencionalidade triple:
- Escoller tamén o camiño do combate social para encher de contido un
proxecto nacionalista superando na prática un plantexamento culturalista ou que pretendia restrinxir o ámbeto de actuación e incidéncia exclusivamente ao eido intelectual e cultural.
- Potenciar a autoorganización da socíedade galega a todos os níveis.
- Estruturar desde a base e atendendo aos distintos escalóns da loita
política, social e cultural, esta autoorganización.
En nengun caso se pode interpretar o nacimento de ERGA como produto da casualidade nen dunha idea luminosa. No tempo en que se produciu, no espazo e no sector, responde a unha acumulación de circunstáncias de moi diversa índole que impulsaron a concreción da escolla
deste camiño.
- Desde o nacimento da U.P.G. produciu-se unha decantación ideolóxica progresiva e tamén unha crecente toma de contacto cos problemas do país que poden ter un aspecto sobranceiro na loita contra o encaro de Castrelo.
- Na universidade, nos conflitos do
68, apareceron xa en Galiza, de xeito incipiente, as contradicións entre
alguns sectores do estudantado que
pretendian introducir unha dinámica própria e os sectores vinculados
ás organizacións políticas estatais
que sempre tentaban converter a 10ita galega nun apéndice e sucursal
25 aniversário de ERGA ~
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TRATABA-SE DE ABRIR
CAMIÑO NUN SECTOR
FORTEMENTE IDEOLOXIZADO
E NO QUE A «ORTOOXlA
MARXCISTAll
MALENTENDIDA TIÑA UN
TERREO ABONADO

das decisións que se adoptaban en Madrid.
- Crecente protagonismo do movimento obreiro galego que tivo unha
importante culminación nas loitas do 72 e que fixo que paulatinamente
se fose perfilando unha decantación ideolóxica na u.P.G. que se concretaria no plano teórico na definición colonial de Galiza, no plano político
no perfil dun partido comunista impulsor da loita social nos distintos
sectores como base para propiciar un proceso de transformación e, no
plano estratéxico coa fOlmulación como obxectivo do exercizo da autodeterminación para Galiza.
Este proceso político dun partido impulsor dun movimento social autoorganizado desde a base e cun perfil ideolóxico e político nítido concreta-se praticamente no intre en que se adopta o camiño de impulsar as
organizacións dos distintos sectores sociais.
As dificuldades que o nacimento dunha organización estudantil como
ERGA tivo foron importantes. Trataba-se de abrir camiño nun sector
fortemente ideoloxizado e no que a «ortodóxia marxista» mal entendida
tiña un terreo abonado, nada proclive ao nacionalismo ao que sempre se
alcumaba como derivación «pequeno burguesa». Habia, pois, que nadar
contra corrente e ter a orixinalidade de facé-Io todo de «novo». Aproveitando as aportacións que no plano teórico se producian a nível internacional, ande claramente aparecia con forza a corrente marxista que
consideraba a contradicíón entre países imperialistas e países dependentes como o aspecto principal que estaba adoptando a loita de clases e
contando cunha realidade galega perfeitamente analisada, habia que ter
a «osadía» de introducir a consciéncia nacional no seo do sector estudantil.
A esta dificuldade de base de ser un sector onde a mensaxe «tradicional» do pensamento marxista levaba moitos anos de experiéncia acumulada engadian-se outros:
- No terreo organizativo e no espectro da esquerda a hexemonia do que
podemos chamar españolismo era praticamente total ben sexa do estruturado ao redor do P.e. oU dos grupos de diversa índole que podemos
catalogar como anti-P.e.
- E por se non fosen poucas estas trabas para o início da actividade
dunha organización como ERGA existian outras ca próprio sistema represivo. A coeréncia na defensa e prática do idioma, e a referéncia sistemática e identificativa á realidade do País como centro de atención preferente, vitais na actividade que tiña que desenvolver ERGA, ademais
de producir-se nun sector que pala orixe social do mesmo, tiña un comportamento claramente diglósico e, xa que logo, reácio á incorporación
do idioma; a sua prática, facia tamén dos seus militantes blanco fácil de
identificar polas forzas represivas.
Agora ben, frente a estes «obstáculos» existia mma claridade e convición de introducir con rotundidade a consciéncia de País nun sector ande
praticamente todo estaba teledirixido desde Madrid. Esta intención plasmou-se nunha articulación teórica e unha prática en perfeita sintonia. O
obxectivo estratéxico de acadar un Ensino Nacional, Democrático, Cien-
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tífico e Popular, foi o marco de referéncia que respondia a unha valoración colonial da realidade do País e que serviu non só para articular a
loita estudantil coa loita política en Galiza, senón que se manifestou
como un referente COlTecto que perdurou no tempo. Xunto a este perfil
nítido no plano teórico conformou-se unha prática determinante para
fortalecer a consciéncia do próprio en base a tres características:
1.- Introducindo a mecánica real do País en base a prantexamentos de
loitas concretas que acentuaban unha dinámica própria e diferenciada,
destinada a evidenciar a situación da universidade e do ensino en Galiza. A caréncia de meios, as titulacións, a falta de axeitamento ás necesidades do país, no problema do idioma introduciron unha dialéctica nova,
na loita estudantil. Dialéctica que ademais tiña a virtualidade de ir do
particular ao xeral. Era a mellor evidéncia argumental para conducir a
toma de consciéncia nacional que no terreo da actividade militante os
membros de ERGA praticaban habitualmente colaborando e soportando, por exemplo, parte impo11ante dos primeiros pasos das loitas das
Ce.LL. (Comisións Labregas).
2.- Modificando a prática social e rompendo a concepción elitista da
loita estudantil que praticaba o P.e. que reducia o protagonismo político
aos cenáculos e pretendia instrumentalizar descaradamente ao conxunto
dos estudantes. Neste aspecto houbo coincidéncia con outros grupos
(nomeadamente o M.C.) para dar nacimento aos Comités de Estudantes
que para ERGA significaban a concepción de estabelecer escalóns na
prática social e na loita política ao tempo que se estabelecian foros de
debate ideolóxico co españolismo.
3.- Realzando a importáncia de concebir o ensino como un todo e
estendendo a loita estudantil fora da universidade adicando esforzos e

25 aniversário de ERGA ~

o

OBXEcnvo E5TRATÉXICO

DE ACADAR UN ENSINO
NACIONAL, DEMOCRÁTICO,
CIENTÍACO E POPULAR FOI
o MARCO DE REFEÉNCIA
QUE RESPONDIA A UNHA
VALORACiÓN COLONIAL DA
REAUDADE DO PAís

Imaxe do primeiro
congreso de ERGA
celebrado na
Faculdade de Económicas de Santiago en
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trabaIlo ao Ensino Médio.
o éxito importante de ERGA, que apesar das circunstáncias aparentemente adversas nas que tivo que desenvolver os seus inicios, converteuse en pouco roáis de cinco ou seis cursos na organización estudantil
máis potente e influinte, contrasta e confirma na prática a corrección de
abordar ese traballo e o acertado con que en, liñas xerais, se fixo. Pero é
dificil pensar que este proceso de crecimento tan vertixinoso e nas
circunstáncias nas que se deu se teria producido· se non existise unha
realidade obxectiva que demandaba a sua existéncia e sobretodo a necesidade imperiosa de articulación galega que tiña o movimento estudantil.
Visto con perspectiva actual convén resaltar o papel de ERGA como
escola de dirixentes políticos. Ademais do seu papel como organización
autónoma no sector estudantil, en ERGA tivemos os nosos primeiros
pasos na formación política un bo número de persoas que ocupamos ou
ocuparon papeis relevantes nas distintas organizacións do
nacionalismo.•

1913-18:
Un lUSb'O de esperanza
1181. . . . 0181I*O)

A Xosé Malluel Rodríguez Martíllez, "O Neno"
In memorian.
No periodo 1973-1978 cómpre distinguir dúas situacións claramente diferentes. Unha primeira, de emerxencia activa do movemento estudiantil organizado arredor de ERGA. Outra segunda, condicionada pola urxencia de posibilitar unha dificil adaptación á nova situación política
xerada pota transición. Ámbalas dúas etapas sucédense nun clima de
vertixinosos cambios que involucran ó conxunto do movemento nacionalista.

1.- A EMERXENC1A ACTlVA (1973-1976)

XULlO RIOS
PAREDES

Milita en ERGA
desde o 73 até o 80.
En 1978 resultou
eleito como
Secretário Xeral no 1
Congreso.

Nos derradeiros anos do franquismo, ERGA emerxia cunha forza indiscutible. A súa presencia extendíase no localizado ámbito universitario
santiagués ás outras cidades e localidades medianas e rurais de Galicia ,
tanto no seo do ensino superior como no ensino medio. O incremento da
afiliación, a multiplicación das súas actividades e incidencia, daban conta
dunha influencia cada vez maior no seo do estudiantado, rivalizando
cada vez máis coa presencia das organizacións estudantís de obediencia
estatal. Nestes primeiros momentos, a actividade de ERGA xiraba fun-

Imaxe do primeiro
congreso de ERGA
celebrado na
Faculdade de Económicas de Santiago en
xaneiro de 1978

~ 25 aniversário de ERGA

25 aniversário de ERGA ~

o PROSEUTlSMO E A
AXlTACIÓN NACIONAUSTA
CONSTITUIA OUTRO VECTOR

DE TRABALl.O DE
IMPORTÁNCJA CAPITAL

damentalmente arredor de tres eixes principais: reivindicación e defensa do noso idioma e cultura; proselitismo e axitación nacionalista; loita
contra a selectividade e denuncia daquelas situacións que evidenciaban
a sensu contrario a congruencia e necesariedade dun ensino nacional,
científico, popular e democrático.
ERGA desempeñou un eficaz papel na dignificación e reivindicación
do noso idioma mediante o impulso de múltiples actividades legais e
paralegais: dende simples conferencias nos centros ata a celebración do
Día das Letras, dende a difusión do libro en galego ata a edición de
publicacións estudantís feitas no noso idioma. Parellamente e dende a
clandestinidade impulsouse a análise das actitudes perante o idioma dos
diferentes segmentos e actores que interveñen no sistema e movemento
educativo, argumentando e concretando as respostas que servirán de eixe
dun traballo de moitos meses que producirá excelentes resultados. A
galeguización considerábase indispensable para facer posible un posterior achegamento a ERGA a propagación da conciencia nacionalista no
seo do estudiantado.
Será sobre esta base que máis adiante se arte liará a esixencia das clases
en galego dirixida tanto ó profesorado como ás autoridades educativas.
O proselitismo e a a axitación nacionalista constituía outro vector de
traballo de importancia capital. Centos de mozos e mozas participaban
por todo o país en seminarios concebidos sobre un esquema: historia de
Galicia, Galicia é unha nación, Galicia é unha colonia. O nacionalismo
como alternativa. En parello, a axitación permanente mediante a planificación constante de accións de diverso tipo levaban ós centros de ensino a problemática social do país, vencellando a toma de conciencia estudiantil á do conxunto da cidadanía galega.
Nun momento en que a loita propiamente reivindicativa non contaba
con canles que a viabilizasen adecuadamente, era natural que o traballo
político e organizativo ocupara un prirneiro plano. Sen embargo, éramos conscientes das dificultades que esta circunstancia implicaba para
achegármonos masivamente ó estudiantado. O paso dese binomio da
axitación xeralizada e a pura e simple cooptación a un traballo de masas
operouse en virtude da dinamización dunha reivindicación sentida e na
que ERGA se empregou a fondo: a loita contra a selectividade. Desenvolvida durante varios cursos, constitúe o xerme do esforzo e orientación reivindicativa que tentará promover e impulsar anos adiante. Aínda
que naquel entón o posicionamento contra a selectividade situaba en
primeiro plano os elementos de natureza ideolóxica ou política, sendo
debedora quizais dunha visión en exceso instrumental deste problema, a
denuncia da selectividade e a esixencia da súa supresión permitiu conectar facilmente co estudantado e vertebrar un movemento estudiantil
como conxunto arredor dun interese máis verificable arteliando por primeira vez un proceso de escala nacional. A loita contra a selectividade
foi a semente que permitiu a expansión de ERGA no ensino medio.
Morto o dictador, ERGA, cos seus efectivos ben organizados e dispostas, aporta ó nacionalismo, aínda feble noutros sectores sociais, nu-
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merosos cadros medios para vehicular a loita pola ruptura democrática.
En non poucos casos é O instrumento de expansión do nacionalismo.
Nestes anos a súa capacidade de mobilización é considerable e presta
acollida no seu seo ás esperanzas democráticas e nacionalistas de amplos sectores do estudiantado. Esa onda emerxente chega ata finais de
1976 e os primeiros meses de 1977, tempos en que a presencia do nacionalismo, pese á hostilidade mediática e institucional, anega progresivamente numerosos espacios da xeografia do país. Foron moitos os militantes de ERGA que participaron no famoso "circo" da AN-PG, así chamado por agrupar a un amplo número de persaas que se mobilizaban
continua e solidariamente, de conflicto en conflicto por todo o país, participando na loita cos directamente afectados e alargando así a presencia
social do nacionalismo.

NAQUEL ENTÓN

o

POSICIONAMENTO CONTRA
A SELECTIVIOADE SITUABA
EN PRIMEIRO PlANO OS
ELEMENTOS DE NATUREZA
IDEOLÓXlCA OU POlÍTICA

2.- A CRISE DE ADAPTACIÓN (1976-1978)
Dende mediados de 1976 e durante o curso 76-77 ERGA, perseverando
nas liñas de actuación desenvo1vidas ata entón, intenta imprimir un xiro
á súa actuación. Son tempos dificiles, vertixinosos e confusos nos que
un día ben podía planificarse a participación na toma de diversos edificios públicos en previsión de que a ruptura democrática chegara a producirse, e poucos meses máis tarde, case se aposta pola pura e simple
disolución para favorecer a aparición duna organización estudiantil única. En detrimento da súa faciana máis ideoloxista, ERGA pretende consolidarse como unha organización reivindicativa e de masas.
Nesta etapa, a importancia política do estudantado inicia a curva des-
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Manifestación pola
zona do ensanche
compostelán.

NESTA ETAPA, A
IMPORTANCIA POÚTICA DO
ESTUDANTADO INiCIA A
CURVA DESCENDENTE EN
FAVOR DOUTROS SECTORES
SOCIAlS

cendente en favor doutros sectores sociais -o sindical e popular por
exemplo- que para o nacionalismo como proxecto comezan a ser prioritarios. Se ben na sua dimensión cuantitativa segue a medrar, os primeiros e tímidos síntomas do debilitamento da súa influencia comezan a
evidenciarse. Tamén as primeiras crises do nacionalismo teñen a súa
proxección no medio estudiantil, sobre todo no universitario e en localidades importantes nas que estudiantes concretos asumen responsabilidades políticas ou partidarias a outros niveis. Por último, non é menos
importante que a escala de valores e o compromiso estudiantil participa
daquela unha lenta pero inexorable mutación.
Na raíz de alternativas como a da OUEG ( Organización Única dos
Estudiantes Galegos ), propiciada dende ERGA, non soamente está a
necesidade de procurar unha resposta a posicionamentos das organizacións estudantís españolistas senón tamén un mimetismo respecto das
alternativas impulsadas dende outros sectores do movemento nacionalista. Se no ámbito sindical, a oferta dun sindicato único pretendía responder ó proxecto de pluralismo sindical, no estudiantil, debería operarse un proceso similar. Pese a iso nunca foi unha cuestión pacífica e moitas horas adicáronse en ERGA a discutir a procedencia ou non desta
alternativa: "¿poden os estudantes como grupo social ostentar intereses
únicos se a súa procedencia de clase é plural?". Durante o ano 1977, a
percepción do fracaso da OUEG impulsa a rápida consolidación e transformación de ERGA, proceso que culmina positivamente no 1Congreso
celebrado en Xaneiro de 1978.
Sen embargo esa definición primordialmente reivindicativa viría a chocar na práctica coas remoras dun pasado do que non era doado desprenderse e as esixencias do conxunto do movemento nacionalista inmerso
nun proceso de axitación constante. Así, ERGA simultanearía unha atención crecente á loita reivindicativa a nivel de centro ou sectorial coa
participación activa nas diversas campañas políticas mobilizadoras (
xornadas de loita, Día da Patria) e electorais ( pedindo o voto para o
BN-PG) de igual xeito que outras organizacións nacionalistas.
3~- ALGUNHAS CARACTERÍSTICAS DESTACÁBEIS
OESTE PERÍODO

3.1.- O dualismo.
Realmente, contemplada desde a distancia, ben podería dicirse que en
ERG A confluían dous corpos distintos, coma se andase sobre unha vía
de dous carrís. Dunha banda, a ERGA universitaria de Santiago; doutra,
a ERGA da periferia, das cidades e localidades pequenas, nas que se
producía unha coordenación activa do ensino medio e as escolas universitarias dunha banda, e doutra, unha implicación e compromiso co
conxunto do movemento nacionalista que ofrecía unha maior pluralidade organizativa e sectorial. Neste contexto non resultaba extraño atopar
estudiantes participando non soamente no movemento cultural senón
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igualmente no veciñal, sindical, etc. As problemáticas e dinámicas de
ambos os dous mundos eran substancialmente diferentes.

3.2.- Clara tendencia a unha maior presencia do elemento reivindicativo.
Esta circunstancia viría a facilitar unha certa normalización na etapa
post-clandestina. ERGA, con medios propios, afronta a análise polo
miúdo do sistema educativo, sector a sector, ofrecendo alternativas concretas para cada un deles, e pormenoriza a nivel de cada unidade educativa as demandas principais para efectivizar unha mellora substancial da
calidade do ensino. Así mesmo e a medida que se establecen canles de
diálogo coas autoridades educativas, as táboas reivindicativas de centro
e os conflictos concretos conducen a ERGA a procesos de negociación
as máis das veces extremadamente delicados pola falla de experiencia.
A represión cebouse particularmente nos seus militantes.

3.3.- Extensión da presencia de ERGA.
Mentres o españolismo se batía en retirada, ERGA medraba no debate e
na acción. A irrupción no ensino medio, e en menor medida, no ensino
profesional, mesmo en excepcionais ocasións nos cursos máis elevados
da EXB, traducían ese crecente protagonismo da organización no seo do
estudiantado galego. En 1978 cando ERGA celebrou o seu 1 Congreso
podía considerarse a organización mellar estructurada, organizada e con
maior influencia no conxunto do ensino do noso país. A loita pola legalización e as sucesivas campañas de afiliación con masivas entregas de
carnés ós afiliados daban conta desa esperanza e ilusión que a obrigaba
a abrir e modificar o seu esquema de funcionamento habitual e os seus
métodos de traballo.

3.4.- ¿Control da UPG?
A tan cacarexada pregunta así formulada non deixa de ser unha teima
absurda, un tópico recorrente e sen sentido. Cero é que durante este
periodo moitos dirixentes de ERGA militabamos na UPG pero tamén o
é que moitos estudiantes desexaban formar parte dunha UPG á que non
resultaba especialmente doado acceder. Por outra banda, cómpre ter presente que para a configuración do conxunto do movemento nacionalista
a orde de prioridades da UPG ía en detrimento da importancia de ERGA.
Cousa distinta é que por tantas proximidades inocultables os factores de
orde política primasen en situacións de conflicto sobre os propios dunha
organización virtualmete reivindicativa e de masas. Pero esta circunstancia de tan extrema ideoloxización/politización era tan achacable ós
dirixentes como igualmente ós discrepantes. Resultaba dificil, por non
dicir imposíble, manterse á marxe naquel contexto. Progresivamente
estimulouse e gañouse o distanciamento porque se comprendeu que unha
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NESTE CONTEXTO NON
RESULTABA EXTRAÑO
ATOPARA ESTUDIANTES
PARTICIPANDO NON
SOAMENTE NO MOVEMENTO

CULJURAL SENON

IGUALMENTE NO VECIÑAL,
SINDICAl, ETC

maior autonomía de cada quen contribuiría a reforzar a identidade do
conxunto. Pero antes houbo que ser e deixar de ser frente estudiantil da
AN-PG, duplicar e disolver estructuras organizativas, e sobre todo limar por todas partes os mútuos e respectivos maximalismos.
4.- CONCLUSIÓN
En definitiva, un lustro de esperanzas, rico en experiencias tanto dende
o punto de vista persoal como político e humano; un periodo dificil e
complexo sen o cal resulta imposible comprender tanto o perfil da inmediata evolución posterior de ERGA como a actual situación e influencia do nacionalismo no seo do estudiantado galego.•
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As CONDICIÓNS
OBXEcnvAS MUDARAN, AS
CACEAS IMPOSTAS
ENFERRUXARAN-SE, E
XURDIRAN XERACIÓNS
NOVAS

gando ao paroxismo na Semana Santa, na que se proibia calquera acto
lúdico: habia que padecer, porque asi o abrigaban os fieis aliados do
Ditador.
O que non habia era diñeiro negro: todo branco nos Bancos. Pero, iso
si, amasaban-se fortunas de escura procedéncia, cometendo-se abusos
sen escrúpulos nas clases populares con agresións ao médio ás veces
irreparábeis.
Todo en branco e negro, todo escuro e gris; nen tan sequera a esperanza, porque para a maioria da povoación todo estaba atado e ben atado, custodiado por grises homes uniformados de gris.
De todos os xeitos, as cousas xa non eran como cando acabara a Cruzada contra separatistas, esquerdistas e masóns; republicanos, progresistas e mulleres e homes honestos que loitaban por unha sociedade máis
xusta. As condicións obxectivas mudaran, as cadeas impostas enferruxaran-se, e xurdiran xeracións novas que non viviran o espanto da retagarda daquela guerra entre clases e para manter o Império. Os sentimentos
proto-nacionalistas e de xustiza renovaran-se, apesar dos «bailes regionales;} da Sección Feminina, de ter suprimidos os direitos de reunión,
folga e liberdade de expresión, de negar o naso idioma e de estar desbaratadas todas as organizacións políticas, a excepción dun feble PCE que
non chegaba á povoación agás en situacións moi excepcionais e localizadas, e na maioria das ocasións sen aparecer como tal. (Fora, por exemplo, o que promovera a folga -acción insólita naquel momento- no curso 70-71 na Univcrsidade Laboral da Coruña, primeira que eu vivin, por
mor da expulsión dun compañeiro acusado de ser o autor dunhas pintadas o }UdeMaio).

OS ANTECEDENTES:
A UPG E O MOVIMENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL
Anos atrás, no 68, xuntaran-se clandestinamente vários hornes, entre
eles Bautista Alvarez, e, con gran lucidez, crearan a UPG, cunha base
ideolóxica tan sólida que ia ser o motor do Movimento de Liberación
Nacional, dotando-o dun acervo analítico e ideolóxíco próprio que o
fan, non teño a menor dúvida, e apesar das modificacións que poda sufrir e aos relevos humanos que se sucedan, indestrutíbel por moitas décadas.
Foi no ano 72 cando a UPG vira ideoloxicamente en táctíca e estratéxia e comeza a organización das clases populares. Por razóns de estudos estaba en Vigo, e ali, poueo antes das folgas que van estremecer o
país, ingreso na organización da man de Lugilde e Manolo Reboiras,
eos que compoñereí unha pequena célula até que remata o curso académico. Aquilo daba resposta ás arelas que eu intuitivamente fora creando: xustiza social construída coas camadas populares do meu país. Ao
tempo, habia moito que aprender: apenas coñecia a Castelao máis que
por alguns debuxos de Cousas da Vida; do idioma só sabia que o meu
pai o falaba fora da casa con alguns coñecidos, e que Secundino Ruzo,
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bo amigo e compañeiro da Laboral, nado en Guimarei, na Estrada, defendia-o cun orgullo non moi próprio para a época. Case todo era novo
para min: os famosos 10 pontos programáticos, a clandestinidade, a ideoloxia, a organización, a disciplina (férrea e trascendente). Hoxe pode
non ser fácil de entender, por exemplo, a convulsión que producia a
leitura do ilegal «Sempre en Galiza;;, ande se cuestionaban tantas cousas, incluida a nacionalidade, e se descubrian argumentos poderosos que
desmontaban todo aquilo que parecia único e natural como a vida mesma: vexa-se como mostra a unidade indisolúbel de España. (Resultaba
que a tua nai non era quen che dixeran).
De volta a Lugo no verán do 72, prévia cita clandestina con contraseña incluída, encontro-me, para a miña sorpresa e decepción (sempre
se falaba en clave; non se sabia cantos eramos e daba a sensación de
gran organización), con que para realizar tan grande empresa, a de cambiar ideas e mundo, eramos, por xunto, tres na cidade, e, para máis, os
outros dous eran parella: Marisa e Pedro Luaces. Semellante exército, e
a bronca-crítica que me caeu por marchar 15 dias coa família sen ter
avisado convenientemente, non me fixeron sair correndo de tallio, non
sei se por inconsciéncia ou porque xa cria firmemente no proxecto. O
certo é que continuei, con novos azos e xa dun xeito máis realista, o meu
traballo por este país, que se ia facendo da mellor forma que se sabia e
podia. (Eramos poucos, pero arroupados, todo hai que dicé-lo, por unhas condicións obxectivas que xogaban ao naso favor e por unha praxe
correcta, o cal posibilitou que as ideas se espallaran chegando a crear
todo o tecido nacionalista; non sen un gran esforzo colectivo, xa que foi
obra das clases populares tendo todos os poderes en contra, incluída a
maioria da pequena burguesia).
A consigna era moi clara: na etapa imperialista a contradición principal é colónia-rnetrópole, que traducido á nosa área significa
nacionalismo-españolismo, que é xustamente ande hai que
bater. Todo quedaba supeditado a este enfrontamento dialéctico, que, se ben é doado dicé-Io, aplicá-lo costaba infinitos
quebradeiros de cabeza: primeiro, interiorizá-lo un mesmo,
e despois ir aplicando-o cotidianamente e con coeréncia desde a casa até a máis insignificante acción política que un realizase, chocando permanentemente a direita e a esquerda.
Pertrechado da recén estreada ideoloxia e insuflado de moral
-moita se precisaba-, no outono do mesmo ano abandono de
novo Lugo por razóns de estudos e marcho a Alcalá de Henares, contacto coa célula en Madrid na que estaba Bautista
Alvarez, e, na Universidade Laboral, xunto con outros galegos, creamos un grupo de pensamento do cal sairia Rafa, sindicalista que non pasa desapercibido ali onde se encontra.
Naturalmente, os novas militantes contaban-se de un en un, o
cal xa era todo un éxito.

A CRIACIÓN E OS PRIMEIROS PASOS DE ERGA
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A CONSIGNA

ERA MOl

CLARA: NA ETAPA
IMPERIALISTA A
CONTRADICIÓN PRINCIPAL É
COLÓNIA-METRÓPOLE QUE

lRADUCIDO Á NOSA ÁREA
SIGNIACA NACIONAUSMDESPAÑOUSMO

CADA VEZ ERAN MÁIS AS
FORZAS, A ORGANIZACiÓN

Non recordo exactamente cando me comunican a criación de ERGA,
MEDRABA E OS MEIOS DE
pero supoño que tivo que ser a princípios do ano que paso en Madrid,
PROPAGANDA TAMÉN
ainda que tan en xermolo estaba que non é até o ano segúinte, xa en
Lugo, que empeza o labor de proselitismo. Nun ano o panorama organizativo cambiara ali sustancialmente: Lois Diéguez asentara-se na cidade, e ao iniciar o curso 73-74 ERGA contaba cun compañeiro inesquecíbel: Martin da Rua. Martin, home tamén da UPG, era combativo, valente, sempre disposto -un pouco impontoal, iso si, o que lle costaba importantes críticas-, dunha xenerosidade sen límites e dunha entrega total o
que sen dúvida trasmitia e polo que conseguira achegar numerosos compaí'í.eiros para a causa; estudaba -é un dicer- en Peritos e a sua presenza
foi decisiva para o protagonismo que acadaria a organización estudantil
por aqueles anos.
Eu, que ainda non compartia a mesma Escala, fun compañeiro de Xosé
Miranda e Vispo, que naquel momento xa se perfilaban no que ian ser
máis tarde. O primeiro era curioso, leitor empedernido, culto, cunha
memória envidiábel; o segundo, loitador infatigábel, dificil de convencer, testán e valente. (Os dous, intelixentes e filias deste pavo, non tiñan
máis opción que militar cun protagonismo destacado aló en Santiago a
ande marcharan ao ano seguinte).
Cada vez eran máis as forzas, a organización medraba e os meios de
propaganda tamén. Xa non era como ao princípio, que se repartian panfletos en dias sinalados do ano; agora publicaban-se voceiros e as «octavillas» multiplicaban-se, co que a distribución tiña que facer-se con
moita máis frecuéncia, e coa debida cautela, xa non só da policia, chivatos, servizos de infOlmación, etc. senón que tamén habia que coidar que
non descubriscn nada os da própria família, cos que a miudo ocorrian
conflitos provocados pola negativa dos pais e adláteres de que estiveras
implicado en algo ilegal, clandestino, e que podia traer graves consecuéncias para todos, incluída cadea, prévio paso palas truculentas
comisarias ande estaba pennitido praticamente todo.
Nos cursos 74-75 e 75-76 -durante os que eu pertencin a ERGA-, o
incremento da organización foi notabilísimo. A Lugo chegaran a estudar Peritos compañeiros do Morrazo, entre eles
Pancho, ca seu humor necesário e a sua indisciplina exasperante; de Ourense veu o intrépido
Matias,
sumando-se ás novas integracións que
. .e.. . 'ndn
Naeíonal
do
Estudantado
proviñan de Lugo e concellos limítrofes: Calin,
.'
"" Galego
Castiñeira, Montes, Rauleto,oo. chegando a ser
maioría,
entre militantes e simpatizantes, nalJ do8 Ó 14
guns dos cursos. (Moitos deles pasaron a traba•
de Maio
llar no campo sindical agrário e foron organizaOrganízada dores
das Comisións Labregas en multitude de
polas
lugares da nosa xeografia). Pero non só se me.• •
Comisíos
draba en Peritos: en Maxistério estaba a semente
Culturaís de E. R.GA.
botada e non tardaria en frutificar abondosamen-
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te.
De fora de cidade lembro, especialmcnte, a Baamonde, o «contacto»
para o Instituto de Vilalba, ainda un cativo e xa consumindo obras completas dos clásicos; e a vila de Monterroso, onde unhas veces conseguia
facer xuntas bastante numerosas e outras a xente esfumaba-se a non se
sabia ondeo
Situación parecida á de Monterroso era a que se debia dar en Carballo,
que nos sorprendia nas xuntas a nível nacional cun número altísimo de
militantes para, en breve tempo, non asistir ningúen.
En relación a aquelas reunións a nível nacional-ás que eu asistia como
responsábel de zona- gardo un recordo extremadamente desagradábel
das frecuentes, tediosas e interminábeis viaxes a Santiago en coche de
liña. Aparentes medidas de seguridade protexian aquelas xuntas, das
que lembro as análises calculadas e certeiras que facia un compañeiro:
máis tarde saberia que se chamaba Alfredo Suárez Canal; intervencións
con grandes dotes de oratória procedian doutro compañeiro con aire de
despistado (máis tarde coñecido historiador: Anselmo López Carreira).

EPÍLOGO
Eu acabo Peritos e deixo ERGA para adicar-me a outras tarefas. Pero o
labor realizado até o momento pola organización tiña cambiado radicalmente o sector estudantil: xa non se podia ignorar que habia outros
xeitos de interpretar a realidade ademais da oficial. O naso idioma recuperaba-se en corredores e aulas. O nacionalismo popular existia, e non só
nos centros de ensino, porque a xenerosidade e a entrega daqueles mozos levara-os a militar simultaneamente noutras organizacións sociais,
nas que foron decisivos para a sua implantación: eran Estudantes Revolucionáríos e estaban dispostos a dar praticamente todo polos seus ideais
sen receber nada a cámbio, agás a satisfacción de ver cumpridas as suas
arelas: unha pátria ceive ca poder nas clases populares.
Ainda que nós pensabamos que xa eramos unha forza importante por
ser os únicos que tiñamos presenza en todo o território e en todos os
sectores sociais na loita clandestina, cando morre o ditador -antes de
tempo: facendo-nos a última xogada- a nosa forza non chegou para imprimir a aquel cámbio regalado o rumo que nós quixeramos. A transición,
amañada fundamentalmente polas forzas políticas do antigo réxime e os
que non loitaran por derrubá-Io, coa bendición do capital, deu nesta democrácia eivada. Ben é verdade que a sitUación mellorou, que podemos
-e debemos- aproveitar as institucións e as fendas do sistema, pero os
problemas de fondo seguen a ser os mesmos, e ainda que revolución
sexa hoxe unha palabra en desuso é incuestionábel que segue senda necesário subverter a orde actual para que os traballadores desta terra teñan a participación que lles corresponde nunha auténtica democrácia e a
nasa nación ocupe o lugar a que ten direito no concerto europeu e
internacional..

PERO NON SÓ SE
MEDRABA EN PERITOS: EN
MAXlSTÉRIO ESTABA A
SEMENTE BOTADA E NON
TARDARIA EN FRUTIFICAR
ABONDOSAMENTE
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Quixera, a modo de introdución, dar unha pequena explicación da estrutura deste artigo, no que se refere especialmente á primeira parte do
mesmo, por ser en certa medida unha pequena autobiografia do meu
paso como militante de ERGA. Os motivos son váríos, primeiro, o feito
de que forma parte dun traballo comemorativo do 25 aniversário da fundación de dita organización estudantil, no que irnos colaborar antigos
militantes, e portanto corre-se o risco de incidir todos sobre os mesmos
ternas, cousa por outra parte lóxica e normal que ocorra; segundo, porque as miñas vivéncias en ERGA reflecten uns feitos que se corresponden cun momento histórico determinado do movimento estudantil en
Compostela que poden ter certo interese e nos que poden sentir-se reflectidos compañeiros e compañeiras que non teñen a oportunidade de
participar neste traballo e, por último, porque me apetece facer referéncia a feitos e persoas que incidiron no que eu hoxe son como persoa e
como militante comunista galego.

OS MEUS PRIMEIROS CONTACTOS CO MOVIMENTO
ESTUDANTIL E CON ERGA
Eu fixen o prímeiro curso da carreira (daquela o primeiro curso era comun para todas as carreiras de Ciéncias) na Coruña, no curso 72-73, no
recén nado Coléxio Universitário dependente da Universidade de Santiago, onde non existia movimento estudantil organizado de nengun tipo.
Os meus primeiros contactos a nivel estudantil producen-se no curso
73-74, cando me veño a estudar a Santiago e me matriculo en segundo
curso de Ciéncias Biolóxicas, unha sección da Faculdade de Ciéncias.
Os prímeiros contactos con militantes de ERGA producen-se de forma totalmente fortuita e sen ser eu consciente. Producen-se ao vir-me a
viver, xunto co meu irmán Fernando, a un piso con várias persoas máis,
descoñecidas na maioría para min (a Marisa, o António, o Mariño, o
Xosé Manuel) pero que todas elas tiñan en comun o de ser do mesmo
lugar (Escairón) e o de ser dunha calidade humana excelente e polos que
sinto un especial aprécio. Pois ben entre eles estaba un militante da UPG,
o Xosé, e portanto, naqueles tempos, militante de ERGA, das CCLL. ou
do que fixese falta. Este [oi o meu primeiro contacto CllO militante do
nacionalismo político, afortunadamente para mio, pais trata-se de todo
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XESUS SEIXO
FERNÁNDEZ

Militante de
ERGA desde 074
ate o 77.
Responsábel da
Faculdade de
Bioloxia.

TRATABA-SE DUN
TRABALlO MOl PEGADO Á
REAlIDADE DOS PftÓPRIOS
AFECTADOS

un exemplo de militante comunista, de bo galego e sobre- todo dun bo
amigo.
Apesar deste contacto cun militante nacionalista tan próximo e tan
imediato, nada máis chegar a Santiago, a miña militáncia organizada a
nível estudantil non se produce en ERGA, senón, nuns chamados GRUPOS DE BASE que se estaban a constituir en Biolóxicas e noutras Faculdades e aos cales fun convidado a asistir, despois dalgunhas intervencións miñas nas asembleas do curso, por libre pero en galego, baixo
o pretexto de debater sobre a lei de educación e os problemas que tiñamos no curso. Nestes grupos de base coincidimos estudantes que non
estabamos organizados en nada (Carlos Vales e mais eu) e outros que si
estaban, en LARGA MARCHA (Pepe, Cruz, Merce) e no FRAP (Xan),
entre outros. A miña inocente palticipación nestes grupos de base viu-se
seriamente violentada cando na segunda reunión a que asistin, propuxose que nos tiñamos que pór todos un "nome de guerra" e publicamente
actuar como se non nos coñecesemos, para evitar posíbeis represións
por parte da policia político-social. Faltou-me pouco para botar a correr,
aquilo superaba con moito a idea que eu tiña de ande me estaba metendo. Non sei se por vergonza, por non aparecer como cobarde diante dos
outros, por dinidade ou porque me ia a marcha, permanecin ah e puxenme o meu nome de guerra correspondente.
O trabalIo nestes grupos de base foi dunha experiéncia persoal moi
enriquecedora de cara ao meu posterior traballo político en organizacións do campo do nacionalismo (ERGA, ING/CIG, UPG, ...). Tratabase dun traballo moi pegado á realidade dos próprios afectados, eu era un
deles loxicamente, o que nos permitia ter un coñecimento moi profundo
de cales eran os problemas existentes e das posíbeis alternativas, saber
de como pensaban o resto dos compañeiros e compañeiras respeito deses
problemas e, ao mesmo tempo, aparecer diante deses compañeiros e
compañeiras como uns máis, iguais ca eles, mália saber que estabamos
organizados. Outro dos aspectos interesantes foi o de aprender a convivir e chegar a acordos con persoas de diferentes opcións políticas, pero
que tiñamos en comun o tentar lograr un ensino máis científico e democrático. E por último a posibilidade de debater e formar-me política e
ideoloxicamente.

ñeza dalgun que outro/a militante de Erga que habia en Biolóxicas pero A LOITA EN DEFENSA DO
USO DO GAlEGO FOI UNHA
que non se manifestaban.
DAS LOfTAS MÁIS
A loita en defensa do uso do galego foi unha das lo itas máis importanIMPORTANTES E MÁIS
tes e máis clarificadoras ideoloxicamente levadas adiante por ERGA
CLARIFICADORAS
entre os estudantes. Se hoxe falar galego de forma militante e en deterIDEOLÓXICAMEENTE
minados ambientes identifica-se como ser nacionalista e máis en conLEVADAS ADIANTE POR
creto do BNG, ainda estaba máis conotado politicamente naqueles anos.
ERGA ENTRE OS
Neste sentido cumpre destacar a importante batalla que tiva que dar o ESTUDANTES
nacionalismo, especialmente os militantes da UPG, no movimento estudantil e obreiro, con todo o españolismo organizado, para conseguir que
nos deixaran expresar en galego nas asembleas, ao cal apuñan-se belixerantemente (estou a falar do PCE, MCE, PTE, PSOE,.... ). Pouco a
pouco impuxemos o uso do galego, asi como a utilización do galego na
propaganda e comunicados, facendo que os demais terminarán tamén
por facer uso do noso idioma, na maioria dos casos de forma totalmente
Documento de várias
páxinas editado por
oportunista, pois o seguir mantendo esa actitude negadora do galego
ERGA en xaneiro do 75
criaba-Hes problemas de imaxe á hora de facer proselistismo entre estuen homenaxe a
dantes e trabaHadores.
Castelao. No seu
O fondo contido de reivindicación social e política que ten a normaliinterior fai-se unha
detallada análise do
zación do uso do galego e portanto a actitude militante no uso do mesproblema lingüistico na
mo, foi tradicionalmente, e segue a ser na actualidade, un elemento claramente definitório entre o nacionalismo
galego e o españolismo, entre aqueles que
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de carácter galego, cunha finalidade puramente propagandística, de imaxe, eleiI,:::'OLO uso PIJ8L1C'O
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toralista, parcial e negadora de Galiza
GALEGO
como unha realidade nacional única.
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ERGA, ANOS 73-74

ERGA, ANOS 75-76177

A presenza de ERGA na Faculdade de Ciéncías, e en concreto na Sección de Biolóxicas, era moi pequena e se falamos da sua presenza pública, podo dicer que praticamente non existía. Unha mostra disto que estou a dicer e que nas asembleas do noso curso ou mesmo nas de toda a
Sección, os únicos que nos expresabamos en galego eramos o Carlos
Vales e mais eu, cando curiosamente nengun dos dous estabamos daquela organizados politicamente, para extrañeza dos compañeiros e compañeiras que estaban organizados noutras opcións políticas que desconfiaban que eramos militantes da UPG, e supomos tamén que para extra-

Duranteo ano 75, ano da miña incorporación militante a ERGA, camezan a pórse as bases que permitirían o incremento
espectacular de militantes que tivo durante
os anos seguintes. Durante este a,no empezan-se a crear células en case que todas
as faculdades, empeza-se a ter actividade
propagandistica nos centros e nas manifestacións, tanto nas específicas por pro- L
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SuCEDlAN-SE OS
CONFLITOS SOCIAIS, AS

AULAS ABERTAS, AS
MESAS-REDONDAS E O
DEBATE POÚTlCO

FORMABA

PARTE D1IÁRIA DA VIDA
DOS ESlUDANTES NA
UNIVERSIDADE

blemas estudantis como nas de solidariedade con outros conflitos sociais.
As reivindicacións de ERGA empezan a xirar e a popularizar-se en
torno ao lema" POR UN ENSINO GALEGO, CIENTÍFICO, POPULAR E DEMOCRÁTICO". A concreción prática desta reivindicación
xeral, xunto cun traballo de base moi achegado aos estudantes e aos seus
problemas permitiu-nos levar adiante loitas importantes pola galeguización do ensino, pola mellora na calidade e por unha democratización do
mesmo, con maior participación do alunado e en contra das actitudes
autoritárias e represoras, comuns en moitos profesores. Unha das loitas
máis importantes que recorde neste sentido, foi a que demos en Biolóxicas contra o catedrático de zooloxia, o profesor De Pablos. Un indivíduo totalmente acientífico e autoritário contra o que botamos en folga,
sen lle asistir ninguén a clase e facendo-lle frecuentes manifestacións
diante do seu departamento, durante os seis primeiros meses do curso,
terminando a loita nun éxito total, senda trasladado dito indivíduo a
outra Universidade, feito que poucas veces se ten dado no mundo universitário en todo o Estado español.
Estas loitas, a maior identificación do estudantado, nunha percentaxe
grande de extracción popular, cos postulados de ERGA, xunto cos contlitos sociais que se estaban a dar protagonizados polo nacionalismo,
contribuiron a que entre os anos 76 e 77, a organización estudantil nacionalista experimentase un medre espectacular entre o estudantado,
convertendo-se na organización estudantil máis representativa e obrigando a algunhas das outras organizacións con peso no sector a ter que
asumir e copiar, case que que literalmente nalgun caso, as reivindicacións de ERGA para o estudantado.
O curso 76 e 77, este foi o meu derradeiro ano na Universidade, foron
anos dunha enorme actividade política fora e dentro da Universidade. A
ditadura franquista chegaba á sua fin, abrian-se expectativas de reforma
ou de ruptura do réxime político anterior, con posibilidades dunha nova
configuración xurídico-política do Estado español, onde se tivese en
conta a realidade plurinacional do mesmo, asi como, o contido realmente democrático e social da nova Constitución. A batalla política e a loita
ideolóxica estaba servida ene/a tivo que xogar tamén un papel.importante ERGA. Eran momentos moi importantes para o nacionalismo de
clarificación política e ideolóxica, de aparacer cunha alternativa nacional, especifica para Galiza, diante de toda a sociedade galega e enfrontados a todo españolismo empeñado en pór-nos o pé enriba e non deixarmo-nos asomar a cabeza. Sucedian-se os conflitos sociais, as aulas abertas, as mesas redondas e o debate político formaba parte diária da vida
dos estudantes na universidade, tendo que os militantes de ERGA xogar
un papel importante na preparación da infraestrutura para eses actos e
na participación directa en moitos casos nos próprios debates. Os froitos
de toda esta actividade ainda están hoxe contribuindo a alimentar de
cadros políticos ao nacionalismo.
A XERACIÓN ERGA
~ 25 aniversário de ERGA

Sumo-me á proposta que fai o compañeiro Pepe Miranda, ca~~r~da.e
migo de fatigas na Faculdade de Biolóxicas nestes anos de mlhtancla
:n comun en ERGA e na UPG, no nO 23 da revista "Caderno~de Pensamento e Cultura" que edita A NOSA TERRA, na que prop~n ~ar-lle
esta denominación a toda aquela época en función do que slgmficou
para o nacionalismo e os cadros políticos que sairon naqueles tempos

UNHA DAS LOIlAS MÁls

das filas de ERGA.
.
.
Os militantes de ERGA, a parte do noso traballo na Umversldade,
eramos parte activa nas Asociacións Culturais, n? ~poio ás lo.i~as do
agro (Comités de Axuda á Loita Labrega), no apolo a co~tltuclon dos
primeiros sindicatos nacionalistas de traballador~s, no ser: lzo ~e orde e
na oganización das manifestacións que protagomzou o naclOnallsmo naquela época, etc. Isto conformou un tipo de m~litantes, cunha boa base
ideolóxica curtidos na loita política e que nutnron de cadros a todas as
organizaci6ns do nacionalismo. Eu teño o co~vencem~nt~ de que, á marxe
de que segan hoxe militando ou non en políttca, a m~lO~a destes compañeiros e compañeiras están en condicións de asumir amda hoxe un traballo de dirección política en calquera sector, froito da formación que
.'
"
adquiriron no activismo militante ~aqueles te~~os.
Os cadros políticos fan-se na acttvldade pohtlc.a ~ na 10lta ~~eolox~c.a
do dia a dia e eses foron anos dunha enorme actlVldade pohtlca, mI\¡táncia e creatividade teórica, na que o nacionalismo sentou unha parte
moi importante dos piares que fan posíbel que o proxecto nacionalista
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IMPORTANTES QUE
RECORDE NESTE SENTIDO,
FOI A QUE DEMOS EN
BlOlÓXICAS CONTRA

o
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r
sega en ascenso, sega tendo cada vez máis un maior apoio social e
sexa hoxe unha alternativa real de governo para Galiza..
que

AiJlUéncia de EROA

--

Camiño da escala, naquela mañá de outono, fixamo-nos de pronto, na
parede, que xurdia ante os nasos ollas, como sempre, pero esta vez cantiña algo inovador. Algo que alindaba a própria parede e por extensión
a rua. Semellaba-nos, aos nasos ollas, a primavera rompendo a florear
nos ternos campos que tantas veces foron, son e serán testigos da brava
loita deste pavo. Agora o campo de batalla estaba simbolicamente diante de nós, reflectido nas letras feitas á présa, pero, ainda asi, ben lexíbeis, que como se de unha voz se tratase, clamaban. UPG. Galiza Ceive.
A mensaxe fechada nas rutilantes letras ian producir-nos unha auténtica
revolución, nunca mellar dito. Como pampas, perguntabamo-nos, Que
era? Calo significado? Abriu-se ante nós unha vital inquedanza por
entendé-Io, por coñecé-Io. Isto levaría-nos a unha pescuda case detectivesca, a un desacougo permanente. Chegando ao atrevimento, de perguntar-Ile a un profesor a cuestión. Asi enteramo-nos que as letras UPG
eran as siglas de un partido nacionalista e comunista e que Galiza Ceive
significaba amáis sinxela proclama, a que ten direito un pavo, a governar-se por si mesmo.
Cantas veces este caneeita -esta clara e concisa reivindicación- no
transcurrir dos dias, dos anos, estivo e está presente na nasa tarefa política. SÓ a aplicación prática do seu significado será capaz de gardála nos
baúles dos recordos eternamente. Como acacha esta verba o máis auténtico ideal de troco. Como reflecte a máis concisa e pura realidade. Como
a sua asunción consciente marca a fronteira entre os que queremos ao
próprio país dono de si e quenes pala contra o escravizan. En fin, como
ven a significar o mais alto grau de compromiso coa
revolta do pavo.
Os cativos que tiñamos ben papada a letania da madre pátria España en contraste coa pobre e analfabeta
rexión galega, aquilo a primeira vista soou-nos a herexia, a loucura. Como! Galiza unha Nación, tolearon!. Pero a nasa insisténcia por enterar-nos e non
prexuzgar as causas sen máis, levou-nos a indagar. É .E R GA
neste intre cando se produce o «enlace» o primeiro
contacto cos compañeiros da UPG. Coa axuda deles,
que xa tiña andado a naso camiño, polo menos no plano teórico, chegamas ao Sempre en Galiza de Castelao. Este manual axudará-nos a aclarar as nasas dúvidas. Certísimo, Galiza é unha Nación. Isto supuxo un
xiro copérnico nas nasas vidas e na nasa comprensión das causas. Tamén ,nos abriu os ollas, no que atinxe á comprensión do que é a infor-

~ 25 aniversário de ERGA

25 aniversário de ERGA ~

MANUEL

V ÁZQUEZ

CABO

Militante de ERGA
desde o 75 até o 79.
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de Ourense. Membro
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SERÁ O CONCEITO DE

GAuzA

NACiÓN, A

DEFENSA DO IDIOMA O QUE
NOS LEVE A ESTE GRUPO
DE CATIVOS A ACHERGARNOS A

ERGA,

A

PROMOVER A PRlMBRA

LOITA NO CARBAWÑO

mación-manipulación, e a obxectiva e imprescindíbel criva que hai que
realizar para evitar ser moldeados sumisamente, segundo o gasto do
explotador. Si, Galiza Nación, abriu-se-nos o mundo. Maduramos. Entón
é comprendíbel a nasa realidade: atraso económico, galego idioma de
pailáns, clases poulares explotadas, colonialismo..... Entón, cavilabamos, está-se a cometer unha tremenda inxustiza con todos nós. Asumir
consecuentemente isto, é estacar-se na verdaderia loita . É lograr que as
oleaxes españolizantes salten en anacos ao pegar contra a rocha galeguizante; é asumir, que a loita pala democrácia é igual a loita pala
liberdade do povo. E, aquí, a evidente e clara pelexa dos patriotas. Outras
actitudes non serian máis que seudos enganos por diferentes motivos ou
intencionalidades.
Será o conceito de Galiza Nación, a defensa do idioma o que nos leve
a este grupo de cativos a achegar-nos a ERGA, a promover a primeira
loita no Carballiño pala defensa do idioma, das liberdades democráticas
de Galiza e por consecuéncia contra a ditadura. Aconteceu un dia pola
semana, cando famas todos os cativos, dos diferentes coléxios privados, levados a un cinema ca obxectivo de ouvir unha charla sobre os
princípios fundamentais do Franquismo. As pancadas e ameazas, foron
patentes entre máis de catrocentos nenas cando a coro solicitamos do
conferenciante que falase en galego. Non houbo explicación, só un torrente de pancadas. O salón valeirou-se en menos tempo que o ouveo
dun lobo. A garda civil fixo presenza para o outro dia nos coléxios , ao
parecer buscaba aos instigadores. Non aparecen, non hai delatores. Pero
alguén ten que pagar. Cinco estudante son elexidos a dedo e sofren
unha pena económica elevadisima para a época. Abonada pola colectividade. Foi esta a primeira manifestación pública na vila lago da guerra
civil. Lago virian moitas outras. O pavo todo, alporizou-se. Ainda o
medo facia mella nel, pero moitas persoas empezaban a entender a nosa
protesta; empezaban a ver florecer as cores trimembres e rechamantes
do símbolo da insubmisión a España.
Foi este un dos máis evidentes actos da organización ERGA, xa antes;
os panfletos, voceiros, corrian por entre nós. Nós espallabamo-los entre
todo o estudantado. Eran as primeiras octavillas escritas en galego que
se distribuian nestes círculos, asombraban inicialmente, chamaban a atención. Sentiamo-nos orgullosos de repartir escritos feitos no naso idoma.
Significaba, consciente ou inconscientemente, para nós, un acto de desagrávio á fala galega, á dignidade de Galiza.
Isto dá-nos ánimos para enfrontar-nos aos exámenes e á expresión
oral nas aulas, da forma norma, utilizando o galego. Ou para abrir debates sobre a nasa história. Asi soupo-se de Pardo de Cela, dos irmandiños, dos mártires de Carral, de Castelao, de Rosalia...
Pero o mundo de ERGA e as inquedanzas dos que formabamos parte
dela non acababan aqui. Este mundo engloba-se en algo máis amplo que
é o Movimento Nacional Popular Galego. Onde todas as organizacións
nacionalistas confluimos en obxectivos comuns, ainda tendo próprias
reivindicacións en cada sector. A interrelación é constante, é necesária,
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eramos como veas polas que circula o sangue para manter viva a nación. A sua falta de conexión levaria-nos irremediabelmente á paralise
completa.
.
Vai ser tamén a celebracion do 25 de Xullo dia da PATRIA GALEGA,
outra das campañas permanetes na história de ERGA. Nos anos de
recuperación desta data, - feito iniciado pola UPG- nos anos de expresa proibición da sua celebración, o traballo e aportación do estudantado, da mocidade en global, é inegábel. Na campaña axitativa: pintadas,
reparto de panfletos, pegada de cartaces, asi como convencer e mobilizar ás persoas do naso entorno para que participen na manifestación, en
Santiago. ERGA espallará panfletos apoiando as convocatória que fai a
ANPGIUPG e neles fará sentir as suas comuns e próprias reivindicacións «Pola normalización da língua» «Por un ensino nacional, centífica , popular e democratico.» «Polo direito a unhas institucións políticas
soberanas e contra o imperialismo.» As tarefas de todos aqueles anos
teñen clara plasmación na actualidade nacionalista, tanto desde o máximo aporte ideolóxico como da persistente e sempre necesária presenza
de moitos patriotas bregados na época; combatentes daquela, combatentes hoxe.
Esta etapa vai caracterizar-se no
principal pala autoorganización , pala
loita polo idioma e pala democrácia,
pola clarificación de Galiza Nación.
A verdadeira democrácia pasaba daquela e coido que segue a pasar hoxe
na Galiza, porque este pavo acade a
sua soberania, sen ela os galegos, as
galegas, sempre estaremos baixo unha
ilusória democrácia, baixo unha seudo-democrácia. Como poden os cidadáns dun povo sometido disfrutar
dos princípios democráticos? Ademais a democrácia non só se concreta nunha liberdade abstrata e sen contidos, a maioria das veces imposibilitados de realizar, senón que debe de
cbegar ao plano social e económico.
Fagamo-Ia real.
O auxe da introdución de ERGA no
estudantado galego é nestes intres anos 76 a 78- como a proliferación
do vibrante canto dos paxaros nas luminosas mañás primaverais. A presenza pública de ERGA dispara-se,
a sociedadc entra nun período de auténtica vibración e eclosión. As incorporacións son masivas e as espectati-

25 aniversário de ERGA

CE»

Portada do LUME.
voceiro de ERGA,

correspondenteao
número 27 de outubro
de 1980

vas tamén superan calquer realidade, a inxenuidade quizá nos influia
moito. Son estes anos, que vai desde o abatimento do patriota Moncho
Reboiras, até o primeiro Congreso de Erga- xaneiro 78- decisivos para
a estudantado galego, decisivos para o conxunto de nacionalismo. Todo
é froito, entre outras causas, dun traballo sistemático e sobretodo dunha
clara orientación polítiea-organizativa. As consignas do momento, as
consignas perdurábeis en calquer movimento libertador son organizarconscienciar-mobílizar. Sen elas estaremos facendo castelos no aro É
froito tamén, das espectativas, que temas postas no avance do proceso
democrático e, desta maneira, lograr tronzar, como fan os serróns coas
toradas, a abafante opresión colonial que sofremos baixo o réximc ditatoria!. Todo quedará finalmente nunha simples reforma política, sen
ruptura co pasado, -manten-se a opresión colonial- congruente e válida
para os intereses da unidade de España e p0l1anto, para os intereses do
gran capita!.
Hai outras batallas, compartidas con todo o nacionalismo que merecen ser mencionadas; a campaña e firme oposición ás celulosas e centrais nucleares (Ourense e Xove), as xornadas e Loita contra os Pactos
da Moncloa e as confrontacións abertas contra o roubo dos monopólios
en Baldaio e nas Encrobas. En todas estas xomadas de esixéncia de
xustiza o estudantado, ademais de informar nas aulas, axitar; realiza
peches e paros. Participaba nas manifestación apesar dos temores de
levar labazadas da policia ou ser detidos. Mais a férrea mentalidade democrática plasmada na necesária Soberania Nacional, amornara todos
os temores.
Como conclusión e sen idealizar o pasado, diremos que nesta etapa o
estudantado, soupo estar no seu preciso lugar, sen nengun tipo de cobardias ou acomodamentos. Soupo espallar o seu pensamento con absoluta liberdade sen caer na trampa de pensar que é mellor non dicer as
causas ainda que sexan as máis correctas do mundo. Eramos pacifistas,
pero como dixo un dos símbolos do pacifismo mundial-Gandhi-: «cando só se pode elexir entre cobardia ou rebelión, eu aconsellaria rebelión». Sei, que o estudantado, a mocidade, de hoxe tamén está pala
clarificación política apesar das duras situacións en que se ten que desenvolver, que en nada envexan ás anteriores. Son outros contextos, pero
igual ou ainda máis duros. Adiante, estudantes.•
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Define Douglas Coupland a «hipodose histórica» como a vive~cia. n~n
tempo en que parece que non pasa nada (<<entre o~ s~ntomas pnnclpals
están a adicción aos xornais, as revistas e os noticiarIOS de TV»). Pero,
unha páxina máis aló, contrapona á «sobredose histórica», como vivencia dunha época en que parece que pasan demasiadas co~sa~ (<<e~tre os
síntomas principais están», tamén, «a adicción aos xomms, as revistas e
os noticiarios de TV»).
.
.
Nos albores dos anos setenta, X.M. Albán frecuentaba xornalS, revIstas e noticiarios cunha marcada tendencia á hipodose histórica aparente.
Ou eu era parvo, ou no país nunca pasaba nada. Fútb?~ e t~uros, cu~?a
paréntese para a misa de doce. A liberdade de expreslOn ~ ~nfo~ac.lOn
permitíanos mercar o Ya, ABC, El Alcázar, Lay?z de Gahcla ~ficIall~ta
e susurrada polos bispos e os gobernadores CIVIS. Eu era un tipO fellz,
novo e indocumentado. No internado estudiaba haxiograflas mentres,
piadosamente, masturbaba a miña inocencia.
.
Como Platón na caverna, vivía contra un muro. Ata que un dla un
exaltado pintou con esprai o muro: «Ensino nacional, científico e popular». O de científico e popular aínda podía comprendelo. Pero, ¿que era
iso de nacional? ¿España unha, grande e libre? Durmín esa nOlte sen
poder entregarme coma sempre ás miñas disciplinas bíblica~ ~Onán).
«Galicia nación», pintou aquela noite o esprai do exaltado. ¿Gallcla unha,
grande e libre? Veña xa.
. . '
A curiosidade é unha vocación que non se ellxe. Se un tipo vocaclonalmente curioso atopa un muro pintado, o primeiro que fai é saltar o
muro para ver que hai detrás (do muro, de Onán, das pintadas). Baixo a
balsa de aceite había un sindicalismo feroz que se desangraba de represión policial e miseria, pero eu non o sabía. Había tamén uns tipos que
ciclostilaban a palabra libertade xogando o pelexo, pero eu tampouco o
sabía. Había unha Europa quizais libre que, para os meus, era só un
lugar de exilio proletario. Había Africa. Había unha lingua íntima que
me diferenciaba. Algo había.
- ¿Por que queres estudiar galego, rapaz?
- Para falalo correctamente.
- ¿SÓ iso?
- Si.
Daquela non sabía dicir «autoidentificación», palabra demasiado longa, demasiado perigosa, demasiado adulta. Na primeira clase do Padre Seixas (así se
chamaba), non se falou do pronome átono nin do pronome tónico. Nun piso xesuíta, luz de neón e encerado, sombras dun patio de luces, Seixas falou de Feno-
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sa (enerxía producida e exportada aquí, cobrada noutra parte) mentres
un porteiro vixiaba por se a policía viña a fiscalizar as actividades do
sacerdote guerrilleiro. Había dous anarquistas adolescentes, tres adolescentes de ERGA, un adolescente das Xuventudes Comunistas e un adolescente da MGR. Todos adoleciamos.
- ¿Por que non ves connosco a unhas xornadas de reflexión?
- ¿Sodes do Opus?
Rironse de mino Sempre que se rin de min, teño a ineluctible inclinación de saber por qué. Fun. Banda de cabróns. Merchi. En Vilagarcía,
Merchi preguntoume se estaba disposto a colaborar con ERGA. Si. Un
contacto en Vigo. Non falamos máis, aínda lembro o teu nome. Merchi,
nome de guerra. ¿Cal sería o verdadeiro? Que máis dá. Naquel tempo,
¿que nome máis verdadeiro que o de guerra?
Vigo. Primeiro seminario de clandestinidade no medio do monte. Lobos entre os lobos. Saíra da cova de Platón por culpa dunhas pintadas. O
puto destino. Primeira misión: coller un esprai. 25 de xullo, Día da Patria. Hoxe resulta infantil, daquela anos de cárcere. Galicia ceibe, Galicia colonia. Literatura de ladrillo. Pero que difícil de escribir, que medo.
Sempre será máis doado escribir alexandrinos. Non nos deron o nacional de literatura. Déroonos hostias, perdemos colegas, pasamos chungos.
Marzo de 1976. Eu conducía un 600 prestado que facía augas. O camarada Xan achicaba a chuvia cunha lata de conservas. Catro compañeiros da UPG no talego, había que mobilizar Tui, Porriño, Ponteareas,
Vigo. Eu tiña a misión de arengar para conseguir o paro docente en
solidariedade.
- ¿Levas discurso, Sandokan? -o meu nome de guerra.
Sandokan, eu, non tiña discurso. Improvisación. Palabra de guerrílla. Se
sae, sae. E se non, tamén.
- Si, levo discurso.
Eu sabía que a xente quería algo. Non necesitaba discurso. Había tantas preguntas que ninguén necesitaba respostas. Abondaba cun pouco
de acción. Non sabemos o que queremos, pero non queremos isto. De
feito, eu non sei hoxe se o fixemos ben ou mal, pero alomenos fixémolo. ¿Que fixemos? Nin puta idea. Os cementos sempre están baixo a
superficie e resulta dificil velos. Hoxe, vinte anos máis tarde, se o meu
amigo Xan me preguntara se levo o discurso preparado, teriao clarísimo:
- Si, levo discurso.
Improvisación. Palabra de guerrilla. Se sae, sae. Se non tamén. Os
tempos non están cambiando. Cómpre facer as mesmas cousas, non durmiro Merchi, ¿por que non me chamas outra vez? Aínda non o fixemos
todo. Sempre nos falta algo, algo.•
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Hai vintedous anos eramos afeizoados aos bares e aos cafés. Nesas universidades nacionais, populares, democráticas e case científicas fixemas moitos a carreira, prescindindo de profesores acartonados e de planos de estudo valorados como irrisórios polos que estaban pendentes
diso. A pesar das directrices do Cúmio -daquela chabamamos-Ile asi-,
tiñamos maior preocupación por tumbar ao tirano, facer axiña a revolución e proclamar a Soberania nacional. Isto aprendia-se mellor nas tertúlias do Gaiola, o Azul, Derby, Marineda, o Centro de Lugo e no bar da
faculdade de História que nas aulas.
Somos unha xeración que Ile deu importáncia á leitura, reafirmando
asi a inutilidade daquela universidade, pero aprendimos máis falando
sobre leituras. Descubrimos o próprio país ensinando-nos uns aos outros
o que eramos e o que faciamos. Descubrir Galiza era o máis dificil porque todos no-la agachaban. Todos. Os de sempre, unha boa parte dos
demócratas e a chamada «maioria silenciosa», acomplexada e informe.
Percorrimos o país compulsivamente. De Xove a Ribadávia, de Muros a Návia. No subconsciente quizá se mesturase a necesidade de apreixar
aterra co espírito nómada que habita en todos nós. Como os beats que
descoñeciamos, montados nun Peugeot 404 tapizado de vermello colocamos bandeiras nos campanários, facendo Pepin de «angenet». Con
Góri, Rosa, Ovídio, Irímia, Filita ou Belén percorrimos o resto, tamén
montados no autobus da AN-PG, aquel que nos levaba de manifestación
en manifestación e que os detractores chamaban con malícia «o circo da
Asemblea».
Descubriamos cidades de Galiza que non tiñamos visto, vilas que só
existian na nasa imaxinación, e catabamos o país como infinito, por non
ter abranguida toda a sua extensión. Ou sexa, viamos Galiza tal como é.
Facendo con ela o que Adrián Salóvio ca mapa de Fontán. Un cerco de
ferro arredor de nós.

OS LIBROS
Vivimos como profesionais da axitación. Estudar convertera-se nunha
actividade secundária, agás para Marcos Valcárcel. Ana Castelao discutira-me unha vez que non tardaria máis de catro anos en comezar a revolución. Falabamos moito de Cuba, China e 1917. Pero no optimismo
reinante tiña máis que ver a derrota americana en Vietnam. O Che (o de
garrafón, non o de marca) repetia que «hai que ser soviético» a todo o
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XOSÉ MANUEL
SARILLE

Militante de ERGA
desde abril do 75 até
novembro do 78.

que o quixera escoitar. Non eramos exactamente nada diso, nen soviéticos nen chincses ncn cubanos. Moitos tiñamos asumida a doutrina marxista-leninista e en ERGA falaba-se diso abertamente, sen estabelecer
moita fronteira coas organizacións políticas. Nos seminários de captación I ian-se pasaxes do Sempre en Galiza, nunha edición bonaerense de
formato pequeno que se vendia na rebotica de Follas Novas; os «dez
pontos do liberalismo» de Mao Tse Tung (nada menos); o «Politzem, ou
como se diga, causante de tantas desgrazas; ás veces o «Manifesto Comunista» e máis raramente o «Que facer?» de Lenin. Houbo unha tempada que tivo moito predicamento Franz Fanon ca «Retrato do Colonizado», se non están errados o título e o autor.
Na entrega de carnés en Económicas eramos moitos centos e quedaramas todos sorprendidos polos centos que eramos. O número I fora para
Mancho Fraga. Del diciamos todos, con razón, que era o mellar. Miranda comentaba que se !le axeitaba aquela canción case que centrista de
Vitor Jara, «muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del
pueblo, alumbran con tu claridad».
Tareixa Novo andaba por Lugo en Fuxan os Ventas. Un dia chegou ao
Ancla dicindo que o Cúmio -palabra maior- non queria que saise o segundo disco porque era pouco comprometido. Buscaba apoio moral
noutros ortodoxos, con nengun poder. Demos-lIo, pero paradoxalmente
estabamos a ser xulgados en xuízos (como soa) polos Pericos Luaces da
época. Encausados por disidentes, pobres de nós. Xulio Gayoso, Pepe
Miranda e máis eu en duas sesións distintas. Libramos do Gulag e decidimos non volver a integrar-nos nos grupos de verán de Lugo.
AS TENDÉNCIAS E OS VESTIDOS

NA ENTREGA DE CARNÉS
EN ECONÓMICAS ERAMOS
Morros CENTOS E
QUEDARAMOS TODOS
SORPRENDIDOS POLOS
CENTOS QUE ERAMOS

Fomos a primeira xeración que abrazou masivamente o nacionalismo.
De ERGA saíron xentes para artellar outras frontes. Suso Arrizado marchou para Alúmina e a seguinte vez que nos vimos coreaba o «adiante,
sen medo, Sindicato Obreiro Galego».
A Pepe Rifón prendera-no na folga do leite cando estaba empoleirado
nun camión cisterna. Rifón opinaba xa poucos meses máis tarde que
cumpria integrar-se no xogo democrático. Era un discreto e disciplinado
disidente euro-comunista.
Dentro da ríxida ortodóxia habia familias que se distinguian. Polo pai
ideolóxico, a procedéncia xeográfica ou as maneiras. Os ferrinistas eran
de Vigo e gastaban do tumulto. Acusabamo-los de trotskistas, unha enfermidade infantil do comunismo, como era sabido. Sara e Lucia tiñan
un cartaz no seu estudo que puña «Reclamo a libertade pro meu pobo».
Os Leiras eran outro lobby. De modos rústicos e moi pouco acomplexados, campaban por Compostela proclamando a revolución, sen recato ante a policia e con métodos máis ben dinamiteiros. Suso Pena,
Tabin Grande e Xúlio de Ourense eran alguns dos destacados.
Os esquerdistas radicais galegos da época eramos todos recoñecíbeis
pola vestimenta, mais non eramos uniformes entre nós. Os ergas tiña-
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mo s un aquel de estilo étnico, diriamos hoxe. Sen complexos para engadir á moda progre elementos da tradición nacional. Non habia problema
para sair cuns zapatos con planta de mad~ira, unha pucha, pa~a cortada
por varas ou incluso un chaleque de dommgo. Iso nunca o fanan Xurxo
Temes, Manuel Anxel, Rosa Quintas ou as Pérez, pero aos demais convencia-nos aquela fusión. Os troskos eran máis cosmopolitas e ian á
moda de Paris. Os peixes (PCE) ian tocados de camachos -xerseis con
cremalleira frontal- e estaban fascinados pala stilo-factoria.

o IDIOMA, A CLANDESTlNIDADE E A MÚSICA
Falabamos en galego, contra-correntc e sen complexos. Iso diferenciaba-nos radicalmente. O mellor galego falaba-no as do sur. Célia, Pachula e Flor podian dicer con toda a naturalidade que «recordaran pero non
se ergueran porgue repouparan ao estaren agoniadas. Mighiño!». Vicente Verano falaba peor; era asturiano, chegara a Compostela a estudar,
instalou-se e fixo-se monolingüe en galego. O idioma máis fermoso -é
opinábel- traia-no do oriente Isabel e Ana Cadenas, Ima e Ipi. Ana estaba fraca como unha «teenagem; chegou e quedou-se dezaoito anos e
para sempre. Tiñamos expresións feitas moi curiosas. Saudabamos con
«ola mociño», «ola mociña», moi promocionadas por Montse Garcia. A organización era «a trela», «a corda», e
nunca usabamos a palabra «camarada». Excediamo-nos coa «contradicción principal» en calquera análise,
con «ser consecuentes» e o pretendido conceito «pseudo-nacionalismo»
era útil para ventilar a calguera.
Chus da Fonsagrada non soportaba.
1:::'::::2
t:= t-C1:::'::::2
a clandestinidade e só gardar uns panfletos e pensar na policia poñia-a literalmente enferma. Manuel Anxel Jordán viña moi polido polos xesuítas e
daquela notaba-se-lIe moito. Era a figura contrária de Xavier o Niño. Mentres este se adicaba ao aparato de propaganda e pasaba os dias oculto, aquel
era o mellor pico da organización.
Xúlio Cuba lia constantemente e atopaba divertimento nas diferéncias doutrinais entre Marx e Engels. Asombraba-se ca materialismo científico e :~~"1'.~;,
tiña moita afeizón polos Who e o
blues, nuns malos tempos para esa lírica. Roger Daltrey estaba tacitamente desterrado da casa. AH soaban pre-

Portada do LUME,
voceiro de ERGA,
correspondente ao
número 29 do primeiro
trimestre do 81. En
portada o apoio que se
lIe prestaba ás
candidaturas do
Bloque-PSG nas
eleicións dese ano.
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ferentemente os Fuxan de Teresa -Mancho Fraga nomeara-os grupo
musical único-, LLach, toda a canteira sudamericana e os portugueses.
Prevalecia ademais a música francesa sobre a anglo-saxona.

_de_

QUlCO
Quico Cadaval era xa un actor total. Falaba sempre con seseo e gheada,
como a Narda. Recibira severas críticas por ir á faculdade con chistera,
«dando unha imaxe pouco séria», ou así.
Máis séria foi a comunión dos dous con San Juan de la Cruz, de dificil
retomo. Nos mesmas dias daquel ano setenta e oito descubrimos a Alvaro de Campos: «(...)E eu vou buscar ao ópio que consola un Oriente
ao oriente do Oriente(... )>>.
O Carreirán era desmitificador por natureza. Burlaba-se moito, canso
dos métodos rotineiros e do insoportábel caricaturismo. Parafraseando a
Violeta Parra cantaba: «habrase visto insolensia, traisión y cobardia, tratar
de venderme El Seibe y en la calle a sangre fria... ». Amañara tamén esta
canción de moda: «manda rosas a Sandra que se va de la upeghá, manda
rosas a Sandra y tal ves se quedará».
Asi marchamos para unha reunión de célula de ERGA e entregamosHe a Pitusa os carnés do Galo, O Eixo, o Valle-Inclán, ERGA, ANPG,
BNPG e UPG. Un ano antes estivéramos expulsando a Camilo Valdeorras
en Ribadeo, pero peor era o Bieito Iglesias, temido Robespierre oficial.
Pala miña parte agardei ao ano 1987 para volver a coller algun carné,
entregado outra vez pala Pitusa.
Case todos marchamos sen ter marchado de todo ainda hoxe. Xúlio
Gayoso ten un cartaz na casa, de feitura própria, coa lenda: «revolution,
je t'aime encore». Porque por moitas cousas que sexamos, sindicalistas,
axitadores culturais, concelleiros, traballadores da construción, taberneiros ou escritores, somos sobre todo ergas. Foi a nasa forxa e un pouco
moito a forxa da conciéncia que hoxe se está a extender por Galiza.
Somos, orgullosamente, a Xeración ERGA.•

É mellar contar as cousas desde o princípio. Non lembro que na casa se
XAN CARBALLA
falase nunca de política, e se se facia era dunha maneira que eu non
ALONSO
captaba. Apesar a ese siléncio a vantaxe que tiña era que, apesar da Militante de ERGA
censura e dos duplos sentidos da información da época, sempre tiven desde novembro do
perto todas as revistas e moitos periódicos: son fi!lo de quiosqueiro e
76 até xuño do 8/.
nunca faltaron a man un ou dous diários. Tiña ideas, máis ou menos
vagas, de Allende, e sobretodo Pinochet; da inacabábel Guerra do Vietnam, das folgas do 72. E máis adiante, quizá pasado o 25 de Abril portugués, as emisións na Onda Corta coa rádio de transistores Philips que
trouxera meu tia Genucho que estaba navegando: BBC, Rádio France,
Rádio Tirana, a Pirenaica.... Pero ainda facendo un esforzo de memória
non logro situar nengun acontecimento espectacular, -deses que un lembra donde estaba a esa hora- até a morte do almirante Carrero Blanco, o
encargado de continuar coa Ditadura depois de morto Franco. Foi o princípio dun fin que, depois souben, moitos cobizaban desde habia case
catro décadas. Máis tarde xa lembro acontecementos relacionados coa
política, quizá un por un, coa memória própria ou coa axuda dos demais.
Por aquel ano 1974 e 1975 comecei a ir cun amigo, Xosé Luis Diaz, a
canto acto cultural se facia: conferéncias, recitais, exposicións ... A Asociación Cultural de Vigo era un dos centros daquela actividade, na rua
López de Neira 22. Tiña un irmán, Fernando, e unha inná, Beatriz, que
xa estaban desde tempo atrás en contacto co nacionalismo. De ERGA xa todos sentiramos falar no Instituto: leramos propaganda ou viramos algunhas pintadas. Mesmo nas asembleas, sobretodo' as que se
facian contra a selectividade, xa criamos saber quen
era quen naquel mar de siglas que foi a transición.
As marcas de ERGA eran inequívocas, e sobre todas
elas, sobranceaba o uso do galego. Sempre e en to- r-------EDiTORIAL
das as actividades.
umJmonos na (oita
e na orrJaizar:idn
Esa conxunción familiar e o feito de que a captaz~:~¿:t: ~na:~::::~~: ::n::~:~~ ~'~c~~o:=~:~:l~:"~:~t~:
ción de militantes se fixese observando actitudes e
sensibilidades, fixo que nos chamasen aos dous amigos a unha reunión. Quero lembrá-Ia pero non son
i~~:~:::'=~~~~F;~~Hr:~!; ~~~E;:~::~~:o~o'~::ur:;::::
capaz. Si sei cando aceptei entrar en ERGA: o 14 de
: i~~;J~~~S:~:O~''':3~:.o;':e: ~;~~~~ó:C ::~::1:~dll'1~: ~:~~: l:~
Novembro de 1976, subindo para casa desde o Insti~:~:~o~~~~ ;::7d:::td~1;~
tuto Santa Irene, ao meio-dia.
A imaxinación pode máis que a realidade se un a
ooto
wa.
deixa voar con dezaseis anos. Deses tempos lembro
;c._
as primeiras reunións na casa de Xacinto, que tiña
aos pais -soube-no despois- no PC, e as citas que
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faciamos enfrente do Cine Tamberlick, na rua Eduardo Iglesias: quedabamos para estudar e como nos dician que era cautela abrigada ter unha
xustificación convincente ali iamos cos libros. A sensación que tiven
sempre nese período, para min xa dun ano escaso, de certa clandestinidade, foi irreal: ainda habia medo, eu sentia-o, pero resultaban-me extrañas, ainda sabendo-as necesárias, certas normas. Por exemplo a necesidade de pór-nos un "nome de guerra" para non identificar-nos ao falar
por telefoneo Coido que por un tempo chamaron-me Gonzalo, pero non
me pasou como a moitos compañeiros/as a quen lles quedou, mesmo até
hoxe, aquel alcume de escondedeira. Tamén as reunións se facian en
sitios insólitos para quen nunca andara nesas tarefas: unha tarde de sábado no monte, simulando unha excursión; nunha aula de coléxio prestada por profesores comprometidos...
Foron anos de aprendizaxe. Da vida e do pais. Como unha cereixa se
prende da outra, entrabamos en ERGA e case simultaneamente na ANPG (Asemblea Nacional-Popular Galega), e neses anos que van de 1976
a 1981, tiñamos no beizo a reivindicación como norma de vida. E unha
verdadeira teima en facer coerente as ideas ca dia a dia. Por exemplo na
língua: sempre en galego. O que foi engado para moitos de nós chocaba
para outros coa imposibilidade de chegar á casa ca idioma trocado. Coido que esa contradición, que alguns non salvaron por comodidade pero
tamén por non se descubrir, foi unha decantación vital e tamén nas ideas.
Xove, As Encrobas, Baldaio, e outras moitas mobilizacións que centraron o devir nacionalista deses anos, formaban parte do naso cotián
discutir nas reunións, tanto ou máis que os próprios problemas que tiñamos no Instituto ou na Universidade. Penso que un dos principais acertos de ERGA foi tamén o comun a todo o nacionalismo daqueles anos,
levado adiante con mellar ou peor acerto segundo os casos: erguer un
movimento social venceHado aos problemas sentidos. Ese non pretender ser vangarda afastada do cotián da xente. Lembrando co tempo alguns dos erras cometidos coido que distanciar-se do que se podia asumir, en cada momento, por aqueles estudantes aos que nos dirixiamos,
foi a causa principal dos momentos de debalo.
Visto con perspectiva coido que esas foron as principais leccións de
vida que deixaron en min os cinco anos de militáncia en ERGA: casar o
pensado e o feito ("O pensamento pensa-se para a acción" lín-He pouco
depois a Millán Picouto); fidelidade ao país, ao seu idioma, ás posibilidades do seu futuro e o desafio que supón para nós axudá-Io a chegar e,
finalmente, que a política fai-se tripando a realidade , organizando as
angueiras individuais, levantando alternativas e programas, pero sempre, sempre, collidos da man da xente. Quizá un paso por diante, pero
sempre, sempre, acompañados e acompañando.•

~ 25 aniversário de ERGA

EROA:
IGBUII;IOOO......
Somos filhos da madrugada
pelas praias do mar nos vamos...
a procura da manha clara.
José Afonso
Transcorrido um quartel de século da fundac;:ao de E.R.GA., este poema
bem poderia valer como linha argumental para ilustrar os tres lustros de
história da Organizac;:ao que foi, para quem lutamos nela, urna autentica
escala de nacionalismo a se abrir no meio das trevas da madrugada,
após a langa noite de pedra franquista-fasciosa.
Fomos muitos e muitas os que passamos pelas suas aulas de céu aberto
ou de taberna furtiva, a fugir ou a ficar desapercebidos aos olhos do
monstro que nos espia.
Nas suas reunioes clandestinas abrimos as nossas mentes clausuradas
pela educac;:ao colonial a realidade da Galiza, que desconheciamos na
sua totalidade. Aprendemos a reconhecenno-nos, a balbuciar na nossa
história pretérita e na mais recente. Conseguimos elaborar um pensamento próprio e crítico, ser mais organizados para ser mais eficazes na
luta por urna manha clara: a libertac;:ao nacional.
Este percurso auto-organizativo foi construido através de um mar de
inúmeras batalhas, nas que se iriam formando politicamente toda uma
gerac;:ao de militantes patriotas.
O relato deste prolongado período histórico, iniciar-se-ia quando o
fascismo consumia os seus últimos
anos e agia com especial agressividade, afogando inclusive em sangue as reivindicaltoes do movimento operário galego (greves de
1.972).

O nacionalismo popular via a necessidade neste tempo de por os alicerces do grande processo de autoorganizac;:ao do nosso pavo que possibititasse a sua libertac;:ao do colonialismo espanhol.
Neste contexto, escolhe-se a Universidade de Compostela para ten25 aniversário de ERGA ~
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Militante de
ERGA desde
1975 até 1982 na
Faculdade de
Enxeñerias
técnicas
agrícolas de
Lugo.
JOSÉ MANUEL
ALONSO
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«RUBE»

Militante de
ERGA desde o 76
até o 85. Estudou
Peritos en Lugo e
Maxistério en
Ourense.

NASCEM OS ESTUDANTES
REVOWCIONÁRIOS
GALEGOS COMO GRUPO
POlÍTICO MAS COM
VONTADE DE SE
CONVERTER ANDADO O
TEMPO EM PLATAFORMA
AGLUTINANTE DO
ESTUDANTADO

tar de por a andar urna organizar;iio de rnassas anti-irnperialista do estudantado galego.
Após a desfeita do 68, o Movimento Estudantil Galego (M.E.G.), devido a repressao fascista e a incapacidade do espanholismo para o dirigir, esmorecia a olhar como grupos residuais sucursalistas actuavam timidamente respondendo mimeticamente as palavras de ordem descontextualizadoras e elitistas ideadas na Espanha ("Contra la represión, no
a la L.G.E."...)
Nesta altura, a alternativa patriótica visava criar urna incipiente estrutura estudantil que, apoiada em grupos de base, trabalhasse em achar
solu<,;ao aos problemas mais próximos ao estudantado, embora desde
uma perpectiva nacional, e fosse achegando os elementos necessários
(teórico-práticos) que a fariam embocar na eonstituil;ao do grande sindicato do que o estudantado da Galiza carecia.
Nascem, entao, afinais de 1.972 os Estudantes Revolucionários Galegos (E.R.GA.), num principio como grupo político mas com vontade
de se converter andado o tempo em plataforma aglutinante do estudantado, como clara opl;ao de luta reivindicativa e/ou política, de colorido
antifascista e anticolonial.
Passados tres anos, merce á efectival;ao de importantes lutas em diferentes sectores do ensino produze-se o comel;o do deslocamento de
E.R.GA. e a sua implantal;ao nas cidades e, o que havia de ser fundamental para o Movimento Nacional-Popular Galego (M.N.-P.G.), em
importantes vilas da Galiza (O Carvalhinho, Cangas, Melide, Carvalho...). Agora, está a deixar de ser uma organizal;ao estudantil testemunhal para se tomar num referente importante dentro do M.E.G., com urna
linha rupturista, abertamente contrária ao reformismo espanholista.
Nesta altura, efectuadas as suas 1 e 11 Assembleias, E.R.GA. tem al~25 aniversário de ERGA

canl;ado plena concretizal;ao programática, assente nos ja históricos tres
objectivos: "ENSINO NACIONAL, CIENTIFICO E POPULAR" (aos
que depois acrescentaria-se-Ihe o de DEMOCRATICO).
Eram tempos de c1andestinidade e os métodos de trabalho adaptavamse necessariamente aquela situaQao: férrea disciplina, forte preparaQao
ideológica, desconhecimento entre si de grande parte da militancia...
Por aqueJas datas, fazer grafites reivindicativos nas paredes dum Iiceu
contra urna "direcl;ao polícia" podia encontrar a censura do professorado reaccionário qualificando tais actos de "obra de portugueses que quieren soliviantar a España" ou "los ataques al Sr. Director fomentan la
revolución" (Velho Liceu Fiminino de Ourense).
Os conflitos estudantis eram severamente punidos (perdas de escolaridade, expulsoes, expedientes, multas, proibiQoes de actividades culturais, detenQoes, torturas...).
Propugnava-se o assemblearismo (a assembleia como orgiio repressentativo e decissório) como meio de participa¡;ao e decissao do estudantado. A assembleia podia designar comissoes conjunturais e revogáveis.
A crise do fascismo, com a desapari¡;ao fisica do ditador estava a repercutir muito favoravelmente na consciencia e organizal;ao do estudantado galego e opinava-se que chegado era o momento de lanl;ar ~ber
tamente a alternativa da construl;ao da "Organizar;¿¡o Estudantil, Unica
e Galega" (Sindicato) para, desde a base (assembleia) melhor defender
a sua problemática frente a palavra de ordem de "Sindicato Unitário"
sustentada pelo espanholismo e considerada pelo nacionalismo como
manobra divisionista.
A luta pela normalizal;ao cultural e a recuperal;ao lingüística no ensino passa a ser desde o primeiro momento, um dos sinais de identidade
de E.R.OA. e converter-se-ia em eixo do seu trabalho quotidiano. Nesse
sentido, o esforl;o, a tenacidade e a constancia da militancia estava a se
ver ressarcida, já entao, no acréscimo do emprego do nosso idioma nas
aulas por parte do professorado e alunado mais sensíveis.
Medidas como a introdul;ao de matérias e conhecimentos próprios da
realidade galega, a supressao dos exames irracionais e memorísticos, o
ensino laico ou a coeducal;ao de sexos, simultaneavan-se com outras de
aspecto mais político e geral (Amnistia Total, Governo Provisório Galego ...).
Nao se acredita na reforma política com que a burguesia espanhola se
pretende homologar com a Europa do Grande Capital, senao num "programa que atalhe os agudos problemas das c1asses populares".
Corria o ano 1.977 e E.R.GA. participava activamente nas grandes
lutas nacional-populares contra a opressao colonial (As Encrobas, Baldaio, Jove, Contra a Quota Empressarial...). Mas, ao mesmo tempo, desvinculava-se orgánicamente da Assembleia Nacional-Popular Galega
(A.N.-P.O.) e lanQava uma campanha de angarial;ao massiva para o recrutamento de novos membros, apresentando os estatutos para a sua
legaliza9ao no Govemo Civil de Ourense, com o intuito de evitar assim
25 aniversário de ERGA ~
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o seu iso lamento social e, além disso, espalhar em melhores condiyoes a
linha da Organizayao entre o estudantado.
Nestes dias, no Ensino Superior (E.S), estava a ter lugar a luta dos
Engenheiros Técnicos em contra da desvalorizayao da sua carreira, a
dos futuros mestres contra as oposir;oes e por um posto de trabalho na
Terra. No Ensino Médio (E.M.), dava-se o boicote as provas de acceso a
Universidade e a qualquer tipo de selectividade. Pelas melhoras das condi~oes do Ensino Básico (E.B.), houve mobilizayoes contra a política de
concentrayoes escolares, a propósito dum acidente de autocarro escolar
em Valdeorras...
Em 1.978, E.R.GA. conheceria, se calhar, os momentos mais sobressalentes da sua história. O 15 de Janeiro, na Faculdade de Económicas
de Compostela celebraria de maneira quase clandestina o seu 1 Congresso, num clima de euforia. Por volta de um milhar de filiad@s assistiram adefinitiva consolidayao da Organiza-rao que se configurava como
único sindicato estudantil ao servi<;;o das camadas populares do País.
Precisamente, esse compromisso com a luta de liberta<;;ao nacional e
social do nosso Povo, levaria a E.R.GA. a apoiar inteiramente a jornada
de movimenta<;;ao popular convocada para dias mais tarde em exclusivo
pela I.N.G. (lntersindical Nacional Galega) e o S.L.G. (Sindicato Labrego Galego) contra o "Pacto de la Moncloa" e a política económica
do govemo espanhol, contesta<;;ao de claro conteúdo anticolonial e antireformista, embora tambén contra as repercussoes que a política educativa existente estava a ter para o conjunto do estudantado (esquecimento
da nossa realidade nacional, cultural e lingüística, refon;o do ensino privado, falta de or-ramentos para a Educa-rao Superior (E.S) e Forma<;;ao
Profissional (EP.).
O balan-ro do dia nao poderia ser mais positivo para a organizayao
patriótica, dando pravas nao apenas de urna grande capacidade de convocatória ao mobilizar a 60.000 estudantes, mas também da sua incidencia e firme implanta<;;ao na maioria dos centros da na<;;ao.
O pretexto da nao existencia de vias jurídicas para as associa<;;oes estudantis servia ao governo do Estado para seguir a manter na ilegalidade
a E.R.GA., rejeitando por tres vezes ja os seus estatutos.
A causa real, dize-se entao, é que "urna alternativa anticolonialista
como a nossa, nao encaixa na democracia espanhola" e faze-se men-rao
no interesse do "Ministerio de Educación y Ciencia" (M.E.e.) en conseguir despolitizar e desgaleguizar o sector com o objectivo de impedir
que defronte as agressoes das incipientes reformas educativas.
É neste momento que a organiza<;;ao estudantil nacionalista lan<;;a urna
série de campanhas: "Pela Legalizar;ao", "Pelos 2.000 Novos Filiados"
e urna terceira "A Luta Pela Normalizar;ao Da Nossa Cultura", dando
origem a celebra<;;ao da '·1 Semana Nacional do Estudantado Galego"
organizada pelas Comissoes Culturais de E.R.GA.
Oeste jeito, culminava um curso de intenso trabalho agitativo.
Com a entrada em vigor da Constitui~ao Espanhola, perante a que
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E.R.GA. se manifestara contrária por "reaccionária, antiestudantil e antigalega", conclui O processo da transiyao política e abre-se passo um
outro processo de formaliza<;;ao da democracia burguesa espanhola.
A nova etapa ía trazer consigo a necessidade de o sistema constitucional e pré-autonómico estabelecer urna série de reformas no campo educativo, concretizadas num paulatino desenvolvimento legislativo -"Lei
de Autonomia Universitária"(L.A.U.), "Estatuto de Centros", "Decreto
de Bilingüismo"...-. A posi~ao de E.R.GA., a respeito disto, fora a de
defrantar a sua aplica<;;ao no dia-a-dia, entravando o seu funcionamento
e defendendo a alternativa do Ensino Nacional-Científico-Popular e
Democrático e a Gestao Democrática. Portanto, chama-se a participar
tacticamente nestas estruturas como "único meio de naoJicar isolados e
responder ti agressao imperialista no ensino".
No decorrer deste periodo teriam lugar mudan<;;as qualitativas no
M.E.G. cuja dinamica enquadrar-se-ia en tres coordenadas:
- Lutas de carácter eminentemente reivindicativo, mas com urna focagem anti-institucional (Contra a Selectividade, a Subida das Taxas, a
Limitar;ao de Convocatórias e Numerus Clausus...).
- Conflitos derivados da nova normativa em matéria educativa (Contra
o Deterioramento do Ensino Estatal. Contra a Privatizar;ao do Ensino
Público e os Subsidios aos Centros Privados...).
- Importantes movimenta-roes ao redor da problemática dos servic,:os escolares e universitários (Vivenda, Transportes, Refeitórios...).
E foi precisamente neste último apartado, na análise do "Conjlito da
Vivenda em Compostela", que E.R.GA. cometeria um dos seus mais
graves erros de política táctica da sua existencia, que haveria de ter consequencias muito negativas, quer de credibilidade externa, quer no interior da própria organiza<;;ao. O que, inicialmente, fora valorado como
"manobra do espanholismo que deteriora a capacidade de conjlito real
no sector e tem como lim o aniquilamento consciente e progressivo de
todo gromo organizado de caracter anticoloniaf', seria andando o tem-
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po objecto de revisao autocrítica, qualificando esta análise de "ideoLo_
gista e sectária".
Esta desafortunada experiencia ía tentar de ser corrigida, originando
urna nova práctica política consistente em, por um lado, agir a partir de
bases unitárias e de problemáticas concretas, dinamizando e orientando
o M.E.G. e por outro, enquadrar os assuntos do estudantado numa dinámica nacional de luta (potenciando Coordenadoras e rabelas Reivindicativas Nacionais).
A futura Reforma do Ensino Médio (R.E.M.) também seria objecto de
estudo por parte de E.R.GA. que, para além de convocar 0"1 Encontro
Nacional de Delegados de E.M.", chama a apoiar a existencia destes
representantes como "meio de luta e acc;:iío do estudantado".
Contudo, a organiza<;ao estudantil E.R.GA. come<;aria a dar sintomas
de esgotamento e as incorpora<;6es de novos membros faziam-se mais
bem escassas. O acrescentamento das actitudes e correntes de impassibilidade, apoliticismo, indiferen<;a e individualismo, fomentadas desde
o Poder, para melhor consolidar a sua reforma educativa, estavam a conseguir introduzir o estudantado num processo de deterioralfao que afectava él mesma Organiza<;ao.
Neste ambiente político, recebiria a sua quinta recusa de legalizalfao
em seis anos: desta vez, o M.E.e. alegaria razoes de forma para fundamentar a sua negativa. Esta situalfao estava a dificultar enormemente o
trabalho político e sindical da filiac;:ao de E.R.GA.
O Golpe de Estado Militar Fascista do 23 de Fevereiro de 1.981, destinado a acabar com os Movimentos de Libeltacao Nacional do Estado
acentuaria mais ainda a repressao sobre o co~junto do nacionalism~
popular e, nomeadamente, sobre E.R.GA. que veria proibido por ordem
governativa o seu 11 Congresso, previsto inicialmente para o 5 de Abril.
Após urna campanha de sensibilizalfao e denúncia
pública deste facto antidemocrático, o Congresso
celebrar-se-ia definitivamente o 25 de Abril na
compostelana Faculdade de Económicas.
As exposilfoes congressuais adaptariam a alternativa política, metodológica e organizativa as novas circunstancias, analisando críticamente os projectos para o ensino surgidos do texto constitucional espanhol, fazendo notar a necessidade de prescindir de "todo resto de infantilismos, dogmatismos ou ideoLogismos estéreis", harmonizando a
aten<;ao as questoes reivindicativas com os assuntos gerais e tomando sobre si o compromisso de
guiar as lutas do estudantado sob coordenadas nacional-populares, contra a política educativa colonial elaborada pela Monarquia Parlamentar Unitarista.
A finne determinac;:ao de misturar o M.E.G. nos
problemas que afectaram ao conjunto da socieda~ 25 aniversário de ERGA

de galega levaria a E.R.GA. a participar activamente na campanha contra a entrada do Estado Espanhol na N.A.T.O., reclamando nas aulas "A
Paz lvfundiaL e a Liberdade dos Povos", posta sempre em perigo por
aquela estrutura militar do imperialismo.
Ao tempo, a repressao académica, lingüística, sociaL.., exercia-se de
maneira inusual sob o guarda-chuva constitucional, em toda a Galiza.
Aliás, também se emprestaria apoio explícito a alternativa política do
B.N.G.-P.S.G. nas primeiras eleic;:oes ao Parlamento Galego, chamando
a desmascarar a farsa autonómica e a votar no nacionalismo como a
melhor ferramenta para a defcsa dos interesses do estudantado e para
avanc;:ar na consecu<;ao de urna Pátria Soberana.
Os maus resultados obtidos pela coliga<;ao, patenteariam urna nova
queda social das forc;as nacionalistas, aproveitada posteriormente pelo
sistema para banir os tres deputados eleitos ao se negarem a se submeter
sob juramento aos preceitos constitucionais da Espanha.
Este facto ia acelerar um outro projecto de unidade das forc;as patrióticas, que culminaria na constituilfao do Bloco Nacionalista Galego
(B.N.G.). Neste processo, embora com certa passividade, participaria
E.R.GA. que seria aceite na cúpula da Frente como colectivo autónomo
de ambito nacional.
A ascensao ao Poder do P.S.O.E. no outono de 1.982, e acrescente
recuperac;ao da velha díreíta espanhola representada no momento por
A.P. estavam a estabelecer o modelo de alternancia bipartidista quer no
governo do Estado qucr no autonómico. Enquanto, o nacionalismo sofria um novo traspés eleitoral.
As espectativas favoráveis, que en determinados sectores populares
levantara a vitória daquele partido, viram-se lago defraudadas
pela sua prática (permanencia na N.A.T.O., forte repressao, maior reconversao industrial, apoio él L.A.U. da U.C.D., lei do aborto,
incompatibilidades...)evidenciando os seus inestimáveis servic;os ao grande capital transnacional e ao nacionalismo expansionista espanhol.
As repercussoes no ensino da tal política nao se fariam aguardar (apoio
ao "Decreto de Bilingüismo", defesa do Ensino Privado, continuidade
da Selectividade, Lei de Reforma Universitária -L.R.U.-... ). Mas, para
levar a frente o seu programa educativo necessítava ainda criar urna
organizalfao estudantil de ambito estadual que, controlada pelos seus
pupilos, as Juventudes Socialistas (H.SS.), servisse de cobertura e elemento legitimador do futuro pacote de medidas para o ensino universitário. A tal efeito, convocar-se-iam as "Jornadas Estudantis de Saragoc;:a", as que E.R.GA. assistiria contando com a representac;ao hegemónica do distrito compostelano. AH verificar-se-ía o contraste entre as
posic;:oes que acreditavam em Universidades democráticas e populares,
adaptadas as diferentes realidades nacionais do Estado e as opc;:oes reformistas que defendiam um modelo de Universidade uniformizadora,
elitista e privatizadora. A debilidade das organizac;oes estudantis espanholas faria fracassar, momentáneamente o intuito do espanholismo por
se dotar de urna estrutura absolutista no Ensino Superior com entidade
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suficiente.
Precedido de um tímido acordar do M.E.G., quebrando com a dinámica indolente de anos anteriores (lutas generalizadas no E.M. e na F.P
uma intensa actividade dos Comités de Faculdade... ), tem lugar o I1I
Congresso de E.R.GA. na Faculdade de Direito de Compostela, um 4 de
Fevereiro de 1.984, envolto nas discussoes sobre as maneiras mais adequadas de arrostar as pseudo-reformas educativas que se propunha impor o P.S.O.E. Além disso, via-se a conveniencia de "adaptar E.R.GA. a
nova situar;ao social.fazéndo-a mais operativa e acolhedora". Também
se decidira que o máximo orgao de decissao fosse, a partir da data, a
Assembleia Nacional para dotar a este organismo de maior flexibilidade, considerando a efemeridade do estudantado e a necessidade de o
conjunto da filial(ao se posicionar perante as novas leis, sem demoras. A
sua periodicidade estabelecia-se cada tres anos com carácter ordinário
(ajeito de Congresso) e extraordinariamente cada ano ou quando assim
o estimar a metade mais um dos militantes. As análises congressuais
faziam finca-pé na conveniencia de se prover de uma "estrutura ágil e
aberta" que possibilitase nao apenas infonnar, elaborar alternativas e
favorecer as discussoes entre o estudantado universitário, mas também
ser expressao clara das suas inquieta¡;;oes e agente eficaz contra o processo democrático-formal da Universidade Galega, derivado da promulga<;ao da L.R.U. Fruto desta reflexao, nasceriam os "Comités Abertos
de Faculdade" (C.A.F.) que, servindo de aglutinante aos sectores progressistas do M.E.G., obteriam um triunfo completo nas eleil(oes ao
Claustro Constituinte, embora favorecidos pela desorganiza¡;;ao e incapacidade dum inexperto sucursalismo, impotente para apresentar qualquer proposta séria e consistente.
Quanto ao E.M. e a F.P., as delibera<;oes do Congresso observavam
um gradativo incremento do classismo neste sector; senda a F.P. onde
iriam parar majoritáriamente os filhos dos sectores populares, ficando o
E.M. como prancha para aceder a uma Universidade cada dia mais selectiva e elitista.
Outrossim, salientava-se que a presenya de E.R.GA. no sector era fragmenlária, a filia<;ao escassa e a contlituosidade nacional inexistente,
apenas localizada de modo parcial e esporádico em Vigo (Contra asubida edejiciéncia nos buses de VITRASA) na F.P. d'O Carvalhinho (Pela
melhora da qualidade do ensino), em Ourense (Contra a repressiio) ...
Em definitivo, a situa<;ao valorizáva-se como "multo grave e em recuo
contínuo".
Porém, esta conjuntura nao impediria a E.R.GA., só dez dias depois
do Congresso, paralisar completamente a Universidade e numerosas paradas reivindicativas com evacua<;oes violentas no E.M., manifestal(oes
e concentra<;oes estudantis, respostas todas a convocatória de Greve Gemi contra a política reaccionária do govemo do P.S.O.E., procurando
"fazer ao estudante cada dia mais partícipe do que é a problemática da
sociedade galega ".
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Naquele tempo, come<;:aria também a emergír do seio da organiza<;ao
estudantil nacionalista uma certa sensíbilidade pela questao feminista.
Ressaltava-se a existencia dum maior número de universitárias do que
de universitários, enquanto esta percentagem nao se via reflectida na
quantidade de mulhercs que ocuparam cargos de responsabilidade no
govemo das faculdades. A constitui<;ao de "Grupos Fe"!ini~ta~" julg~
va-se entao instrumento necesário para debater, consclenclahzar, reivindicar, denunciar... a problemática da mulher no ensino e na Galiza.
A aplica<;ao da política educativa do P.S.O.E. tornava-se, com a passagem do tempo, cada vez mais evidente na sua face antigalega e antipopular. A sua missao ja nao oferecia dúvida: homologar as estruturas do
ensino as existentes na Europa dos monopólios.
As reformas formais que nao conseguira introduzir a U.C.D., estarao
a ser realizadas pela autodenominada "social-democracia espanhola",
acomodando o quadro jurídico da educa((ao a Constitui¡;;ao Espanhola.
Aprovada a L.R.U. e os Estatutos do Claustro Constituinte, a institucionaliza<;ao da pseudo-reforma na Universidade constituia uma realidade. A sua posta em marcha estava a favorecer a elitiza((ao, a meio de
urna severa selectividade, a eleva<;ao do pre<;o das taxas, estabelecendo
numerus clausus, reduzindo o número de convocatórias... e tudo isto
avivecido por urna antisocial política or<;amental que real<;ava o "carácter periférico da Universidade Galega".
Diante deste estado de cousas, E.R.GA. levanta uma altemativa real
de galeguiza<;ao e democratiza<;ao, tanto na gestao interna, quanto na
fun<;ao social da institui((ao.
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Apostava-se por hannonizar a acc;:ao institucional e o trabalho agitatimas sem esquecer as reivindicac;:5es pontoais do dia-a-dia patenteando a importancia da defesa da prática assembleária nao apenas como
principio democrático mas também como elemento esclarecedor que
favoreceria a educac;:ao política, a organizac;:ao, e a mobilizac;:ao do estudantado.
Interpretava-se que a oposic;:ao él subida das taxas, a exigencia de maiores recursos económicos, os requerimentos para saldar a problemática
das moradas em Compostela...• erao lutas que atacavam directamente ti
política privatizadora, antipopular e colonialista do PS.o.E.
Nos degraus intermédios do ensino, (E.M. e EP.), o P.S.O.E. tentava
introduzir a sua política com a vigorizac;:ao da L.O.D.E. e o inserimento
da Reforma do Ensino Médio. Urnas mudanc;:as condizentes com o
modelo da "Escola Pública" que instituia. de facto. um ensino classista,
privatizador, antidemocrático na sua gestaD e, por cima de tudo, espanholizante.
E.R.GA., pela sua parte, seguia a abandeirar a defesa do "Ensino Estatar', quer-se dizer pluralista, laico, único, igual para todos, gerido democráticamente, popular e galego. Reclamava a instaurac;:ao de um ciclo único que acabasse com a tradicional divisao B.U.P-EP., origem da
diferenciac;:ao entre trabalho manual e intelectual, na de aquela educac;:ao
interdisciplinar que fornece-se ajuventude da necessária formac;:ao integral, alicerce do desenvolvimento da sua personalidade e ferramenta
para o conhecimento crítico e a transformac;:ao da sociedade galega.
Evidentemente, esta filosofia movia-se em sentido contrário da administrac;:ao espanhola, tendente a potenciar um ensino profissional especializado, em func;:ao da procura do mercado laboral capitalista.
Passados ainda nao dous anos, o 19 de Outubro de 1.985. E.R.GA.
celebrava aIVASSEMBLEIA NACIONAL na Aula Magna da Faculdade
de Geografia e História de Compostela.
Naquela altura, nao obstante. a situac;:ao organizativa melhorara de
maneira apreciável, engrossando consideravelmente a fliac;:íio e alargando a sua presenc;:a a zonas outrora sem incidencia estudantil nacionalista.
Realmente, E.R.GA. era nesse tempo "a única organizar;iio actuante
no sector, com capacidade de dar alternativas que mobilicem o estudantado ".
Contudo, muitos dos seus quadros tinham terminado os seus estudos
ou ocupavam tarefas de responsabilidade noutras organizac;:oes do nacionalismo, o que acarretava consequencias negativas para os seus organismos de direcc;:íio e dificuldades él hora de "definir um campo de
actuar;iio próprio ".
O trabalho nos C.A.E assolagava quase por completo os universitários de E.R.GA., dedicados a dinamizar esta plataforma aberta e assembleária do estadantado, firme bastiao contra o processo de reforma educativa do sistema.
No entanto, dava-se o sinal de alerta sobre a possibilidade de as orgaYO,

~ 25 aniversário de ERGA

nizac;:oes espanholistas (A.P. e P.S.O.E.) constituirem nos vindeiros meses autras plataformas ao abrigo do "associacionismo de prestac;:oes" favorecido
pelo Poder.
A esta Assembleia Nacional tocaria possicionarse por um modelo de "Universidade Única, Galega
e descentralizada geográficamente ".
Esta última opc;:ao, analisava-se, evitaria o destrago de recursos económicos, dificultaria a dependéncia das burguesias locais, as diferencias entre a Galiza costeira e a interior...
Aliás, a organizac;:ao estudantil patriótica comprometia-se a fazer frente a funesta política para o E.M.
que se avizinhava, incrementando a sua pesenya nos
conflitos e configurando um quadro galego de luta
em volta das suas alternativas. Também trabalharia
na constituic;:ao de "Coordenadoras abertas de E.M."
onde veiculizar as suas propostas de actuac;ao ("Defesa do Ensino Estatar', "Contra a Selectividade",
"Em prol da galeguizar;iio do ensino"...).
Com o andar do tempo, o P.S.O.E. ia assegurar e
afortalar o seu domínio político com um novo triunfo na consulta eleitoral de 1.986 e o vantajoso resultado do referendum de entrada na N.ATO.
Esta conjuntura favorável tornaria a afirmar o seu programa educativo
e favoreceria a aparic;:ao de associayoes estudantis domesticadas, quer
nos processos eleitorais ao Claustro, as Juntas de Faculdade, ou aos
Departamentos na Universidade, quer aos Conselhos Escolares de E.M.,
procurando sempre ligitimar a política educativa do govemo do Estado.
Um sucesso sobressalente para E.R.GA., neste momento, constituiriao o lanc;:amento da "Alternativa da Universidade Galega", que agira
como aparelho aglutinante para atrair aqueles sectores interessados na
transformayao das estruturas universitárias e opostos él linha continuista
representada pela equipa de "Renovación", governante no distrito.
Assim mesmo, e com motivo da convocatória das eleic;:oes aos Conselhos Escolares nos centros de E.M., E.R.GA. impulsionaria a formac;:ao
de "Grupos Abertos de Estudantes" embora os resultados nao fossem os
desejados, por razoes de diferente índole (repressiio dos pais, debilidade do nacionalismo estudantil no sector, falta de colaborar;ao com o
professorado patriota...).
O 13 de Dezembro do ano 1.986, teria lugar a V Assembleia Nacional
de E.R.GA., no mesmo lugar do que a anterior, a Faculdade de Geografia e História.
Com ela abria-se um outro desafio para a organizayao, que agora viase obrigada a adaptar a sua metodologia a um novo contexto caracterizado pela consolidac;:ao da democracia formal espanhola e a um nascente quadro jurídico que complementava urna reforma educativa de raiz
colonial.
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correspondente ao
curso 79/80. A Joita
poia legalización,
contra o decreto de
bilingüismo e contra a
selectividade eran
temas recurrentes
nestes anos

JULGAVA-SE PRECISO
MELHORAR A EFICÁCIA DA
ACTlVIDADE INsnrucIONAL,

LEVANDO AU PROPOSTAS
SOBRE A PROBI..EMÁncA
'MEDIATA DOS
EsruDANTES,
PREVIAMENTE
EXAMINADAS, DEBAnDAS E
APROVADAS PELO PRÓPRIO
EsruDANTADO

As campañas pala
legalización de ERGA
serian continuas. SÓ no
1988 -meses antes da
sua auto-disolución- e
tras 15 anos de
existéncia o Ministério
do Interior legalizaria a
organización estudantil

Julgava-se preciso melhorar a eficácia da actividade institucional, levando ali propostas sobre a problemática imediata dos estudantes, previamente examinadas, debatidas e aprovadas pelo próprio estudantado.
O trabalho nos organismos de gestao devia servir também para patentear a inutilidade destas estroturas de procurarmos urna auténtica trans- .
formar;ao da educar;ao na nossa Pátria.
Mas, a questao essencial que definiria o lavor de E.R.GA. situava-se
na forma9ao da ideologia nacionalista entre o estudantado:fazer o estudantado consciente da necessidade de lutar por um projecto global
emancipador da nossa sociedade e de se organizar no S.N G. para conseguir a libertar;ao nacional da Galiza.
Internamente, esta Assembleia Nacional valora imprescindível, para
combater as "actitudes conformistas e assimiladoras" alimentadas pelos grupos dominantes, acrescentar o compromisso militante e a forma9ao política para afortalar E.R.GA. Isto permitiria, dize-se, "ter uma
filiar;ao activa e combativa a respeito da problemática estudantil e nacional, com um maior número de quadros bem formados".
Ao mesmo tempo, incidía-se na conveniencia de reflectir sobre as penúrias financeiras que atravessava a Organizayao, consequencia lógica
da deixa9ao da militancia relativo ao pagamento das suas quotas, o mais
importante recurso económico com que contava E.R.GA.
Na semana seguinte a celebra<;:ao da V Assembleia Nacional de
E.R.GA. teria lugar um facto que ía marcar a dinámica académica do
ano 1.986-87, tendo pela primeira vez como singular protagonista o estudantado de E.M.: comer;avam os preparativos das mobilizar;oes mais
importantes na história do sector, até aqui caracterizado pela sua passividade.
Porém, esta maré de protestos nao viria motivada por urna súbita tomada de consciencia do estudantado, senao que era resultado de urna
montagem orquestrada desde as altas instancias da administravíio educativa para controlar o processo de reformas neste nivel do ensino. Estava a ser posta em prática, contando com o auxilio fundamental dos meios
de comunicavíio e de organiza<;:oes estudantís reformistas espanholas.
A resposta de E.R.GA. nao se fez aguardar. Apesar da sua fraca estrutura<;:ao no sector, a Organiza<;:ao Estudantil Patriótica trabalhou a fundo
para levar a informa9ao e o debate aos centros de ensino, elaborando
Tabelas Reivindicativas adaptadas a realidade galega, desmascarando as manobras do espanholismo, combatendo o confusionismo, promovendo a criayao de Coordenadoras Locais e
lutando por estabelecer um quadro galego de luta para o qual
fora decisiva a constituivao da "Plataforma Aberta de Estudantes Galegos", organismo assembl~ário, onde estavam representados a maioria dos centros de E.M. da Galiza.
Para reflectir sobre a realidade do sector, actualizar as análises e coesionar a filia9ao, E.R.GA. convocaria, naquele instante, o "1 Encontro Nacional do Ensino Médio".
Como consequencia do lavor desenvolvido, o nacionalismo
~ 25 aniversário de ERGA
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estenderia consideravelmente a sua introdu<;:ao e incidencia no sector.
Depois de vários meses de mobiliza<;:ao e tensao, a situa9ao aconselhava um refor<;:amento do trabalho de base nos centros para reconduzir e
dosear as lutas e reivindica<;:oes de um Movimento Estudantil, que as
foryas sucursalistas gostariam de ver enterrado, desde que já se serviram dele empregando as práticas mais aviltadas e despreziveis.
E com este pano de fundo convocaria E.R.GA. a sua VI Assembleia
Nacional para os dias 28 e 29 de Novembro de 1.987, esta vez, na Faculdade de Económicas da capital da Galiza. O balan<;:o positivo da participayao nos conflitos de E.M. contrastaria com a valora~ao da actividade
na Universidade vincada urnas vezes pela incapacidade de imprimir dinámicas nacionais as lutas, outras por nao dar directrizes, ou pela constata~ao de um certo ancilosamento dos C.A.f.
Quanto a organizayao interna, E.R.GA. reconhecia as suas dificuldades de funcionamento, causadas em parte pelo espalhamento social das
actitudes conformistas que faziam, mossa na militancia.
Por outro lado, a necessidade de abrir a Organiza<;:ao ao exterior justificava a decissao de integrar-se em estruturas como o "Conselho da Juventude da Galiza", couto das organiza<;:oes juvenis espanholistas.
Mas, se calhar, a decisao mais importante desta Assembleia fosse a de
participar no debate sobre o nascimento, no seio do B.NG., de uma
nova organizar;ao juvenil que possibilitasse a unidade de toda a mocidade patriótica, com o objectivo de dar uma resposta global as diferentes problemáticas que defrontava a mocidade galega (estudantil, trabalhadora.. .).
A quinze anos da fundavao da E.R.GA., a que seria a sua última Assembleia Nacional rematava como o compromisso de seguir a lutar por
um ensino nacional e popular, com o olhar posto na Libertarao Nacional da Galiza.
Entrando a primavera de 1.988, logo de sucessivos e infrutuosos intuitos por conseguir a sua legalizar;ao, o Ministério do Interior da Espanha decidia dar corpo legal a existencia da organiza<;:ao estudantil nacionalista "Estudantes Revolucionários Galegos" (E.R.GA.), quando a
mesma se encontrava já mergulhada no processo de formavao do que
hoje é "Galiza Nova", que celebrava a sua Assembleia Constituinte,
meses mais tarde, as portas do dia da Pátria.
E.R.GA. já é história, embora recente, desta velha nayao subjugada
mas nunca vencida.•
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Aló no ano 1975, cando a «flebite» podia con Franco e o Excmo. Sr.Arias
Navarro informaba a quen quixera oir que todo quedaba «atado y bien
atadm>, unha mociña de dezaseis anos miraba como o seu avó rascaba a
cabeza e facia un xesto, cando menos, sospeitoso.
A rapaza estaba descubrindo que non todo era segundo lIo pintara a
versión oficial.
Esta versión oficial dicia que, canto máis sufrira e padecera «en este
valle de lágrimas», máis o recompensaria Deus-despois de que morrera,
claro- no seu paraíso eterno. Os curas aplicaban o principio e animaban
á xente a sufrir e padecer para gañar ese paraíso. Pero só animaban aos
pobres. Porque as inxustizas sociais eran ben patentes e, quen as provocaban -que non sufrian nen padecian tanto- tamén agardaban ese paraíso
que o cura tamén lIes prometia. Claro que, o segredo debia estar en que
os probes sufrian e padecian en galego e os outros en español, logo o
cura debia-os entender mellor, por iso tiñan certos priviléxios...
Esta mesma versión oficial detenninaba que os mestres, nas escolas,
nos institutos...ensinaran o Fuero de los Españoles e os Principios del
Movimiento Nacional. No canto, non existia Castelao, nen Memórias
dun Neno Labrego, nen Galiza, nen sequera o galego, a non ser como a
curiosidade folclórica que fixera que Rosalia utilizara la lengua vernácula, loxicamente, só para representar a morriña própia da terra. Só esporadicamente, algun mestre que non as tiña todas consigo, esc01lia un
estudante e recomendaba-lIe moi clandestinamente, iso si- que podia
ler este libro. Este libro podia ser, no seu caso, a História de Galiza de
Risco.
A língua que eu estudei no Bacharelato foi a língua española, a Histária [oi a Reconquista (española,claro), as guerras púnicas e o sacroimpério-romano.Tamén a unificación italiana e alemana e as duas guerras mundiais (versión correxida). A cousa remataba cun tema que se
chamaba o rexurdir de occidente.No temário de Filosofia chegou a figurar o Marxismo, pero non deu tempo de estudá-Io no curso e rematamos
en Kant.
A guerra civil española nen sequera se chamaba asi, era o glorioso
alzamiento nacional. A magnífica sociedade que tiñamos estaba asentada en tres pilares básicos e inamovíbeis. A saber: família, municipio e
sindicato (en singular, non sindicatos, queda claro?). Pero resulta que
escoitaba á xente falar dos tempos da guerra, e tamén algunha vez 1Ie
pedia á miña avoa que me cantara aquela canción tan bonita: «... nas
costas verdescentes...». Nunca saia na rádio aquela canción, nen seque25 aniversário de ERGA ~
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ROSÁRIO

REGUEIRA
CEREIXO

Militante de ERGA
desde o 76 até 083.
Primeiramente no
instituto de
Chantada e logo na
Faculdade de
Direito.
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CANTO, NON EXlSTlA
CASTELAO, NEN

MEMÓRIAS DUN NENO
LABREGO, NEN
NEN SEQUERA

GAUZA,

o GALEGO

ra a pedian nos discos adicados de Rádio Monforte, la voz de Lugo.
E os cantos! Os cantos dos tempos da guerra! Asi os coñecia eu. Os
cantos de fuxidos, da ración, dos paseados, do Piloto. Pero iso non estaba na versión oficia!. Esta consistia en calar e non dicer nunca nada.
Non dicer dos contos, en ir a misa. En rir-se ca chiste de «Pepito, cuantos años tienes». En hablar castellano para ser como os máis e mesmo,
aos dezaseis anos, para ligar. Polo si ou polo non, ninguén queria ser
Pepito.
A pouco de intelixéncia que se tiveran, unha tiña que decatar-se, por
forza, de que habia duas histórias: Unha, a versión oficial, que se estudaba na escala, que viña no periódico, que dicia a rádio e lago a televisión, que se mantiña «cara afora». E outra a de verdade, a que se contaba na casa, a que se dicia en galego e falaba da miséria e das misérias. A
dos emigrantes, dos zocos e das vacas. E despois, ainda se alviscaba,
como entre néboa, outra: a das pintadas que aparecian pala mañá, a dos
obreiros de Vigo e de Ferrol; a dos estudantes da Universidade...O da
roa de Atocha... habia sindicatos...(en plural). Nacionalismo...Platajunta.
Eu tiña curiosidade...E esta, xunto ca afán proselitista dalgunhas persoas coñecidas determinaron que aquela rapazola fora convidada a tertúlias con café nas que se falaba de causas que... De primeiras eu non me
enteiraba moito. Logo fun entendendo ...Galiza é unha nación...o
colonialismo...a necesidade de auto-organización...
ERGA. Estudantes Revolucionários Galegos... le, comenta, espaIla.
Dicia o LUME: por un ensino nacional, científico, popular e democrático. Non á selectividade. Ensino galego, ensino estatal. Democratización
do ensino... foron tanta'> consignas, tantas campañas!!
Foi ERGA unha parte definitória na miña vida.
Houbo erros de actuación -non vou falar deles
agora! Dos erras tamén se aprende- e tamén
moitos acertos. Tampouco vou falar deles. Están aL SÓ quero lembrar aos CAE E non só polo
que supuxeron na universidade, que roi moito.
Aquela AUGA (Alternativa da Universidade
Galega); a mimosa, non a rosa; o Claustro universitário constituinte; o candidato a reitor; as
grandes mobilizacións na rua (porta do reitorado incluída)... O anecdotário poderia ser infiDdo. Pero, para min, os CAF ensinaron-nos a CODviver democraticamente. A poñer por diante os
intereses comuns e deixar de lado as diferéncias
-que as habia dentro dos CAF-.
ERGA e os CAF puxeron nas mans de toda
unha xeración as ferramentas precisas para a
loita política actual.
Pero, sobretodo, ERGA roi o que permanece
hoxe. Os amigos, os compañeiros e compañeiras; e o Toba, a Carmiña, o Mariano,... moitas e
~ 25 aniversário de ERGA

moitos que nos vemos o 25 de xullo mentres Encama di aqui~o: «cada
vez somos máis, seguen entrando milleiros de patriotas na Qumtana...»
ou algo asi.
Pero a história tamén ten un lado que non mudou. A estas alturas eu
sigo indo á escala. Teño que ir a dicer-Ile a algun mestre das miñas fillas
que mire, por favor, fale-Hes galego ás nenas... que non, no~, estas nenas non van a clase de relixión... que ande me podo apontar a APA, que
cumpre reclamar máis dotacións para a escola.... etc. S.á que agora ~on
fio en que, se por casualidade algun mestre falo chIste do «Pepito ...
cuántos años» e as miñas filias van saber respostar con orgullo.•
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ERGA

E OS

CAF

PUXERON NAS MANS DE
TODA UNHA XERACIÓN AS
FERRAMENTAS PRECISAS
PARA A LOITA POLÍTICA
ACTUAL

1_lIIuida

estudiantil en CODlPostela,

1919-1984
Un
A sala é ampla, pero vése chea de xente que, de pé, agarda. Algúns
grupos conversan e o avivado ritmo das palabras cruzadas indica un
coñecemento de vello. Aquí e alá hai mozos solitarios como cativos
illeus mudos. O ruído esváese e os grupos forman, ollando cara unha
mesa ocupada por dous mozos; un érguese axudado por metálicos aparellos, e rompe a falar: estratexia, conflictos, reforma universitaria, cultura galega, disciplina.. , organizan un discurso fluído, de benvida e preparación para a acción. Non son as palabras, xa escoitadas nin o orador,
coñecido, senón a atmósfera de segreda comunión, de entrevista participación na oscura tarefa necesaria, de tránsito á idade adulta, o que percorre como unha treboada cálida o interior dos mozos solitarios e inmóbiles aínda silentes.
Dous
Dende fora confundiriase ca indescifrable rumor dun mar lonxano, batente; pero ó abrir a porta e penetrar na brétema baixa que xa formaron
os cigarros consumidos emerxen as incontables figuras sentadas no semicírculo da aula; o centro desapareceu: ningún profesor, ninguén de
feito, ocupa o ancho estrado. A ausencia de orde e só aparente: agora,
dende o lugar que correspondería ós xacobinos, flúe unha voz afrautada
que coa sua decisión, consegue obter o silencio recollido dos asistentes.
A mobilización imponse, os estudantes como punta de lanza nun combate contra o aparello do estado e o capital, a ruptura democrática na
universidade ... son algúns dos fragmentos intelixibles para todos; doutra parte, ó principio imprecisa, soa como un trombón cun acento que
os avisados recoñecen da terra do Deza un antagonista que, despaciosamente, eleva a sua figura: alerta sobre a condición social dos proprietarios dos pisos e invoca as penurias da ruda emigración para inclinar no
seu favor a dialéctica regueifa; chamar a atención sobre as prácticas
coloniais do Estado é o obxectivo do novo orador. A balanza móvese; o
corazón daqueles mozos solitarios ensaia un tímido aplauso que choca
contra un océano embravecido palas palabras escoitadas. Finalmente o
primeiro orador recunca e consigue unha viomenta enxurrada de lava
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FERNÁNDEZ
LEICEAGA

Militante de ERGA
entre o 77 e o 84.
Resultou eleito .
Secretárío Nacional
de ERGA no JI
Congreso no ano
1981

estudiantil que queima as pedras de Compostela. Non queda senón sumarse á forza incontible do volcán, aínda deixando ós renuentes no camiño.
Tres
Ó redor dunha mesa ovalada un espectador distinguiría ata quince individuos; algúns aínda alentan do esforzo para ganar a tempo aquel niño
de águias sobre o cinema. A atmósfera é severa. Un dos mozos lampiños e mudos do comezo fala. Outro responde. O tono é duro, as palabras
ferintes. AIguén observa o malestar nos rostros e nas invisibles barreiras
xa construidas entre aqueles mozos hai pouco tempo unidos; o sexo, os
insondables lazos familiares, as afinidades electivas cuartearon sen remedio o vidro fráxil da amizade e o compañeirismo unha vez que se
puxo en marcha o muíño da división e o odio. As palabras levan cicuta:
sindicalismo, traición, aventura, expulsión, fraccionalismo ... entre outras
menos comprensibles. AIguén se ergue e marcha, os ollos húmidos, incapaz de soportar a tensión. Ó remate, un edificio en ruínas, a ola na que
fervían os soños escachada en mil anacos. Pero algúns seguen habitando eses muros fendidos e ollando cara as augas estancadas nun anaco da
ola, milagrosamente aforrado polo furor destructivo.

Catro
Diante da Alameda nacen, despois da choiva, pequenos grupos, que,
para facilitar o tropo, abren tamén negros paraugas. Pero cando a densidade aumenta e unha pancarta ( Legalización de ERGA) organiza esa
floración espontánea de cogumelos aparecen os portadores da violencia
autorizada, que golpean os corpos e destrúen a metáfora. Ensáñanse cunha
persoa, gabardina branca, negro bigote, amable cara de granítica resistencia. Monserrat era o seu nome e hoxe xa non está connosco. Pero con
el moitos outros acaban nas celias cochambrosas da comisaría compostelana.

O_ERGA_

norece.-a

Non preciso rebuscar nos arquivos os documentos, os folletos, os voceiros, para falar de ERGA. Poderei esquecer datas, actos concretos, debates conxunturais; mais de nengunha maneira a experiéncia humana e
política que supuxo unha traxectória de nove anos na organización estudantil nacionalista. Tampouco os debates cruciais que se prolongaron
como unha coluna vertebral ao longo dos seus case quince anos de existéncia, e que se poden resumir nunha idea: como ser máis eficaces na
consecución dun ensino ao servizo deste país, contribuindo, ao tempo, a
conquistar a sua soberania.
Ingresei en ERGA a comezos de 1977, nun momento no que o nacionalismo saía á luz pública e coñecia unha expansión importante. ERGA
achegou-se daquela ao estudantado con unha mensaxe que hoxe xulgaríamos excesivamente esquemática, pero que foi tremendamente eficaz
neses meses de confusión, de eclosión política da xuventude galega, de
debates marcadamente ideolóxicos, de busca de verdades absolutas. Un
pequeno folleto, rudimentariamente impreso, puxo en contacto por primeira vez a moitos estudantes, cando menos no Ensino Médio, coa realidade deste país e coa política nacionalista. Un diagnóstico: Galiza é
unha nación colonizada, e o ensino reflecte e reproduce, a un tempo, esa
situación. Un obxectivo: un Ensino Nacional. Científico. Popular e
Democrático, no camiño dunha Galiza liberada. Este sinxelo eslogan,

Cinco
Unha cafeteria universitaria. Catro, quizais cinco mozos e mozas que
discuten. Un de entre eles, barbado, moreno, toma nota, laboriosamente
cunha letra preciosista dos cambios que acordan a un papel que outro
xoven aporta. A conversa é fluída; pola lixeireza con que os párrafos
pasan diante dos ollos dos presentes diríase o último ensaio con todo
dunha peza cotidianamente representada, na que figuran o pluralismo, a
democracia e o galeguismo, quizais con outros apelativos. Ó final o papel gana un título, Manifesto e a cousa un nome, Comités Abertos ...•
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desenvolto dunha maneira clara e pedagóxica, funcionou perfeitamente
durante anos como sintetizador da alternativa estudantil nacionalista.
Para un mozo de quince anos ainda non cumpridos, os folletos de ERGA
e o Lume, xunto con números de Ceibe e Terra e Tempo, representaron
unha porta para acceder ao meu próprio País, para coñecé-lo e identificar-me con el. Menciono esta experiéncia persoal porque con certeza é
posíbel xeneralizá-Ia a unha boa parte da mocidade deses anos. Fica
aqui un apontamento no Haber de ERGA: achegar Galiza a moitos mozos e mozas que por vez primeira a viron con outros ollos; unha Galiza
sen dúbida máis problemática do que crian, pero tamén máis real e esperanzadora.
Se se trata de reflexionar sobre o que ERGA foi, como foi, que deixou
tras de si, poderíamos citar de primeiras algunhas características esenciais: a claridade de ideas, a firmeza política, o espirito inovador, o debate, a capacida~e autocrítica, a visión de futuro e a xenerosidade que
esta conleva,... E, claro está, unha reflexión persoal, pero coido que en
absoluto excesivamente parcial ou apaixonada.
Con efeito, un dos aspectos que chama a atención da traxectória de
ERGA é a estabilidade política que como organización mostra ao longo
de quince anos; máis se ternos en conta que pala própria condición temporal de estudante viu-se sometida a unha forte mobilidade da militáncia. Coñeceu, asimesmo, períodos de grande expansión organizativa (os
anos 76 a 79) e outros de refluxo (comezos dos 80), pero nunca experimentou bandazos ideolóxicos nen políticos. A isto non é alIeo, sen dúbida, a visión de Galiza e o obxectivo da sua liberación herdado a comezos dos 70 do nacionalismo organizado, nen o feito de manter até o final
ese mesmo nacionalismo como referente político. Pero tampouco debe
ser alleo a corrección das análises sobre o ensino e a oportunidade das
alternativas; esa claridade de ideas de que antes falábamos.
E o debate... Para alguén que pertenceu a ERGA durante anos non
deixa de ser chocante a sempiterna crítica exterior (cantas veces malévola?) de dogmatismo. É verdade que nalguns momentos moitos puidemas pecar de ideoloxismo, mesmo caer en atitudes dogmáticas. É certo
tamén que ao langa de tantos anos debeu haber militantes dogmáticos
(e, en que organización non?). Pero non parece xusto atribuir-He esa
característica a ERGA como colectivo. Máis ben ao contrário, moitos
militantes tiñamos a sensación -e temo-la sobretodo agora- de que os
debates eran langas e extenuantes. Moitos non foron fáceis, e sen embargo parece que alguns resultaron frutiferos, xustamente aqueles que
ilustran outras das características que mencionábamos. Vexamo-lo senón.
Case desde que naceu foi constante en ERGA o debate sobre cal era a
forma organizativa máis acaída para lograr os obxectivos propostos. É
verdade que alguns cámbios viñeron abrigados en grande medida pola
mudanza de factores políticos externos determinantes: a saída da clandestinidade, a desvinculación organizativa da AN-PG e o medre experimentado nos primeiros anos da transición. Pero ERGA viviu sempre na
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tensión entre ser organización política ou organización reivindicativa.
Aa primeiro levaba-na dous factores: por unha parte, a perspectiva do
ensino como un elemento máis dunha sociedade galega oprimida, dunha nación colonizada, polo que sempre o obxectivo fundamental era
claramente político; por outra, a análise da imposibilidade, en todo caso
da inutilidade, do 'sindicalismo' estudantil. Ao segundo conducia-a o
seu afán por converter-se nunha organización de masas, capaz de aglutinar a unha ampla fracción do estudantado, que fose quen de lograr
democratizar e galeguizar o ensino e achegar o sector aos obxectivos do
nacionalismo.
Esa tensión conduciu a un certo equilibrio entre ambos polos mantido
tamén ao langa de anos, se ben non faltasen as formulacións teóricas
audaces, como a adoptada no 1 Congreso de camiñar cara á Organización Única dos Estudantes Galegos (OUEG), da que ERGA se consideraba un xerme. Xustamente cando a finais do 82 parecia que ese dificil
equilíbrio se rompia coa participación de ERGA na constitución da nova
frente nacionalista (BNG) é cando se comeza a apostar por unha organización estudantil máis ampla.
Velaqui a capacidade de autocritica. Porque se, efectivamente, desde
o comezo se manifestou un espirito inovador asentado na crítica dos
erros e as deficiéncias, na liña de facer de ERGA unha eficaz ferramenta
política, fixeron falta boas doses de autocrítica para dar ese grande paso.
Se a participación no BNG, que reforzaba a condición de ERGA como
organización política, se sustentaba, como dixemos, na consideración
do ensino como un elemento da superestrutura, sometido por iso a unha
forte ideoloxización; supuña tamén o recoñecimento da incapacidade
de asentar-se como organización de masas reivindicativa que, sen embargo, seguia considerando-se necesária.
Daí que, impulsados decididamente
pala xente de ERGA, ao longo do seguinte ano se fosen xestando os CAF,
até ec!odir, brillantemente, na primavera de 1984 con ocasión das e1eicións
ao Claustro Constituinte. ERGA cedeu o protagonismo á nova plataforma e, se ben acompañou, discretamente, os primeiros anos dos Comités,
soubo recoñecer a tempo o final do seu
ciclo como porta a unha mellor situación de futuro para o nacionalismo na
Universidade: o labor reivindicativo
estaba cuberto por uns CAF plurais
que ademais se adscribian gostosamente ao campo do nacionalismo, e o
traballo político viria a desenvolvé-lo
a nova organización xuvenil nacionalista, Galiza Nova.
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E que deixou tras de si ERGA? Sen dúbida, moito: espírito crítico
conciéncia de nós mesrnos, militantes nacionalistas, cadros sindicais ;
políticos, cargos institucionais... tamén realizacións práticas. Porque
decerto -eu non o dubido- o ensino médio e a Universidade que hoxe
coñecemos serian un pouco pior sen o impulso dernocratizador e galegUlzador, mesmo de renovación pedagóxica, de várias fornadas de estudantes revolucionários galegos. Pero, sobretodo, deixou esa realidade
organizativa que son os CAF e con eles o xermolo dun movimento estudantil que sexa quen de transformar a Universidade para inseri-Ia e poñela ao servizo deste País. Todo isto o deberemos apontar tamén no Haber
deERGA.
E no Debe? Decerto que se cometeron erras, claro que si. Non debemos cargar aqui, porén, o dogmatismo, xa o dixemos. Tampouco, ao
meu ver, o sectarismo, ese outro grande pecado co que sempre tentaron
culpabilizar-nos. Que existiron, circunstancialmente, comportamentos
sectários, non é cousa de negar. Que houbo periodos nos que alcanzou
unha importáncia relevante o combate ideolóxico contra outros grupos
políticos progresistas, ainda en detrimento do combate comun contra o
sistema, tamén é admisíbel. Claro que -e isto digo-o non como descargo, senón para deixar as cousas no seu sítio- non era esta unha atitude
exclusiva de ERGA, senón Oláis ben o signo dos tempos. Máis no balanzo final prevalece amplamente os longos anos de traballo unitário, o
esforzo por dotá-Io de estabilidade mediante unha plataforma reivindicativa, a xenerosidade de ceder o terreno aos CAF.
Falamos, portanto, de erras en actuacións concretas, alguns de certo
calado. Ainda hoxe está por determinar -e alguén no futuro deberá facé10- se considerar tal a postura mantida no conflito dos pisos no ano 79 en
Compostela. Á marxe de cuestionar a corrección das análises, mesmo a oportunidade da actuación, o que semella
innegábel é que supuxo uns custes políticos e organizativos considerábeis, e situou a ERGA nunha posición de
relativa debilidade que se agravaria en 1981. Estes dous
momentos supuxeron pontos de inflexión negativos na posibilidade real de consolidar-se como organización estudantil de masas.
Como reflexión solta cabe tamén sinalar que o proceso
de agrupamento de forzas a redor dunha alternativa nacionalista que se viviu na Universidade, non se produciu
do mesmo xeito no ensino non universitário, deixando o
movimento estudantil neste sector nunha situación de extrema febleza. Ainda hoxe, pese a ser meritório o labor
dunha organización como os CAE, representa relativamente pouco na globalidade do movimento estudantil nacionalista, e o que é máis importante, conta con unha escasa
capacidade operativa no próprio Ensino Médio. Coa disolución de ERGA desapareceu unha ferraOlenta de trabaIlo nacionalista no conxunto do ensino, que permitia
~ 25 aniversário de ERGA

tamén ter unha perspectiva Oláis global do sistema educativo no noso
País. Cumpriria dilucidar -e aqui vai unha reflexión para quen corresponda- se é momento de recuperar esa perspectiva e retomar o traballo
organizativo conxunto en ambos sectores.
Asi pois, se ternos que pór en duas colunas erros e acertos, o balanzo
non pode ser máis que positivo, moi positivo. Por sorte, alguns virán
recoñecé-Io agora que o lempo pasado Iles permite tratá-Io como un
acontecimento histórico, que non obriga a concordar con el no quefacer
político diário; agora que o que ERGA seOlentou florece, non só na
Universidade, non só no ensino. Sexa benvido ese recoñecimento.
Coido que a imensa maioria dos que tivemos a sorte de traballar en
ERGA irnos concordar en afirmar que pagou a pena, que non foron horas e esforzos en balde. O que xa para todos é indubidábel é que o que
son hoxe os CAF, o que sexa no futuro o movimento estudantil galego,
ten un dos seus peares, probabelmente o máis firme, nesa organización
que de 1972 a 1987 se chaOlou Estudantes Revo\ucionários Galegos.•
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Non é doado separar a reflexión sobre o que ERGA aportou historicamente ao Movimento Estudantil Galego e ao nacionalismo, do que ERGA
representou vivencialmente para os que fonnamos parte dela, máis ainda nunha etapa da vida tan intensa e decisiva na fonnación dunha persoa. Pido pois desculpas por anticipado por se ambos planos se confunden e solapan.
Entrei a militar na ERGA no Instituto no curso 78-79, tendo eu 17
anos, e pertencin a esta organización até rematar a carreira, no curso 8586. Tocou-me, pois, viver unha etapa a cabalo entre a transición política
e a consolidación do marco político actual, cos cámbios conseguintes
nas atitudes sociais dominantes.
Chegara ao Instituto procedente dun "coléxio de curas" no que imperaba un ambiente elitista, españolista e fascistoide e o cámbio non puido
ser máis radical. Mália tratar-se dun Instituto que se nutria sobretodo de
alunos e alunas provenientes das capas médias coruñesas, habia un
ambientc de compañeirismo, participación, de afán de intervir política
ou socialmente, de se mover e facer cousas, que nada tiña que ver co
meu mundo anterior.
Mais, entre o cosmos de organizacións e colectivos xuvenis que existian daquela, ERGA era sen dúbida amáis forte, activa e dinámica; a
que, sendo radical no pensamento, tiña unha prática máis apegada á realidade e á problemática concreta dos estudantes; a única das realmente actuantes que tiña por centro e norte o país e o seu idioma
como veículo de expresión.
Esta implicación no país e a sua prática verdadeiramente transfonnadora frente ao ideoloxismo estéril e o mimetismo español
doutras forzas foron os factores, ainda que fose intuitivamente,
que me foron decantando cara a ela, sabendo, ainda que asi
expresado poda resultar moi rimbombante, que afiliando-me a
ERGA, militando no nacionalismo, estaba a facer unha "escolla vital", aceitando un "compromiso" que comportaba muitos
riscos e muitas renúncias, entre elas asumir o reto de enfrontarme ás pautas culturais e ao sistema de valores que imperaba no
núcleo social do que proviña.
Eran os tempos nos que reivindicabamos o ENCDP (Ensino
Nacional, Científico, Democrático e Popular), lema que á Dirección Nacional debia parecer-He non longo dabondo pois axiña engadiu "Laico, Co-educativo, obrigatório e gratuíto até os
18 anos". Eran tempos de intensa axitación social do nacionalismo, protagonista de importantes loitas sociais nas que o estudantado tivo unha participación activa. Eran tempos de comba25 aniversário de ERGA ~
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te e ilusión, nos que, como ben expresou o meu compañeiro de militáncia e xeración Xosé Manuel Millán, criamos que nos ia a vida en cada
decisión c cada acto.

AlTERNATIVA NACIONALISTA
NO CLAUSTRO
UNIVERSITÁRlO, NUCLEADA
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A ERGA DA POST-TRANSICiÓN
A evolución de ERGA entre os anos 78 e 86 foi parella á do nacionalismo. A frustración das expectativas de quc o tin do franquísmo se traducise nun cámbio político e social profundo na nosa nación, provocou
unha progresiva desmohilización da sociedadc e tamén do eSludantado,
unha caída na organización e paliicipación, parella á instalación cada
vez maior de actitudes individualistas e acriticas entre os mozos.
Se o nacionalismo politico vive, nomeadamente a partir da tentativa
de golpe de Estado do 81, un periodo de ref1uxo e unha crise de adaptación ao novo contexto político, esta situación dá-se tamén en ERGA,
que tenta redefinir o seu próprio papel como organización estudantil,
debatindo-se entre ser unha organización reivindicativa sectorial ou a
Fronte Estudantil da AN-PG, primciro, e a Organización Estudantil do
BNG despois.
A promulgación da Lei de Refon11a Universitária a comezos dos oitenta, vai obrigar a dar respostas a ERGA que van detenninar en grande
medida o seu próprio futuro e o do conxunto do movimentu estuuantil.
A LRU significaba aplicar a refonna democrática na Universiuade,
renovando os seus órgaos de governo, regulando a participación nus
mesmos dos distintos estamentos e estabelecendo o marco para a aprobación en cada Universidade dos Estatutos polos que se rexerian no futuro. Era de prever que este proceso trouxese aparellada a tentativa de
integrar no sistema ao Movimento Estudantil, de institucionalizá-Io, fomentando a aparición de novas asociacións "profesionais" ou "corporativistas" de fácil domesticación en substitución das organizacións máis
críticas e do movimcnto asembleário e de base. ERGA comprende u a
necesidade de conscguir a "masa crítica" suficiente para que o nacionalismo puidera intluir no novo marco e evitar que fose marxinalizado.
Sen infravalorar a contribución doutras organizacións e individuos, o
papel de ERGA foi decisivo na criación e expansión dos Comités Abertos de Faculdade, que se convertirian na forza hexemónica do movimento estudantil, e desde o estudantado toi capaz de impulsar unha alternativa nacionalista no Claustro Universitário, nucleada anedor da figura de Xosé Manuel Beiras e do proxecto "Alternativa para a Universidade Galega".
A criación dos CAF marcou un ponto de inflexión, de reactivación do
movimento estudantil galego que, paradoxalmente, acabaria por desembocar na disolución de ERGA. A consolidación organizativa dos Comités, o reforzamento do seu perfil nacionalista, facia que fose poueo
funcional manter esa dualidade organizativa CAF-ERGA, sendo máis
acaído que o papel que agora se lIe reservaba a ERGA (o dunha forza
política xuvcnil integrada no BNG) o pasase a desempeñar un ha organi-
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A CONTRIBUCiÓN HISTÓRICA DE ERGA.

ARREDOR DA RGURA DE
XOSÉ MANUEL BEIRAS

zación da mocidade na que livesen cabida non só estudantes (Galíza
Nova).

Non se poderia falar de Movimento Estudantil cn Galiza prescindindo
de ERGA, pois foi ERGA qllen o nuclcou e o impulsoll e, en grande
medida, o movimento asociativo de hoxe é froito dela.
Denantes da fundación de ERGA non existia un Movimento Estlldantil Galego propriamente dito. Existian Pat1idos da upusición anti-franquista con presenza na mocidade e nomeadamente nos circulos universitários, máis nen tiñan a Galiza como centro e marco de actuación, nen,
xa que lago, tiiian un proxecto educativo próprio para este país.
Tampollco concebian ao estudantado como un grupo social que precisaba auto-organizar-se, dotar-se de organizacións próprias que asumisen e canalizasen a defensa das suas reivindicacións e arelas. De feito,
as asociacións estudantis que existiron denantes do nacimento de ERGA
tiveron unha existéncia episódica e circunscrita ao ámbito da Universidade de Santiago ou dalgunha'Faeuldade.
Foi ERGA a primeira e única organización estudantil estábel operante
na Galiza até o nacimento dos CAF, a primeira e única que adoptou
Galiza como marco de actuación, a primeira e única que acadou implantación en todo o território nacional e nos distintos níveis educativos,
superando a división entre estudantes universitários e de ensino média.
Durante ese tempo ERGA estivo á vangarda de case todas as loitas e
contlitos que se suscitaron no estudantada, toi quen de definir e defender un modelo educativo próprio para Galiza e de facer un inxente trabailo de reivindicación e restauración da língua e da cultura nacional
nos ámbitos educativos.
Porén, o contributo de ERGA ao nacionalismo sobarda o ámbito estrito do mundo do ensino. ERGA foi a pOlia de entrada á causa nacionalista de moitas mozas e mozos da nosa nación, ERGA foi a escola na que
se fOlmaron moitos militantes que despois asumirian un papel destacado na dirección e na dinamiz<\ción doutras organizacións patrióticas.
A existéncia de ERGA foi mesmo decisiva para a ilTadiación do nacionalismo por todo o território da nación e por
distintos segmentos sociais. O nacimento de
ERGA no ano 72, coincidiu clIn momento de
"democratización" socia! da Universidade, con
maiores posibilidades de aceso á mesma dos fi1I0s das clases populares. A Santiago ehegaron
mozos e mozas de todo o pais, de distintas procedéncias sociais, que conectaron co nacionalismo através de ERGA para despois, Inoitas deles,
eontribuiren á irradiación do nacionalismo e do
seu tecido organizativo nas suas vilas ou lugares
ele procedéncia.
25 aniversário de ERGA ~

Clausura da IV
Asemblea Nacional de
ERGA en outubro de
1985 que se celebrou
baixo o lema «Unamos
a nosa voz á do pavo»

ERGA viveu, como todo o nacionalismo, un lento proceso de maturación non exento de tensións e de enfennidades infantís. Vista con ollos
de hoxe, abstraendo-nos das circunstáncias sócio- políticas daqueles tempos, haberá quen diga que era unha organización partidista, con comportamentos ás veces sectários ou excesivamente doutrinários. Mais,
mesmo de dar validez a estas caracterizacións supostamente negativas,
gostaria de reflexionar un pouco sobre elas:
Cabia pensar naqueles tempos na existéncia de organización de masas
galegas real e non só fonnalmente apartidárias? O grau de conciéncia
nacional, de maturación da sociedade galega pennitia pensar no nacimento e expansión de sindicatos galegos no agro e na indústria ou de
organizacións estudantis, profisionais, etc. nacidas da auto-organización
espontánea destes sectores? Penso que a resposta é que non. Se non for
pola vontade política e o esforzo organizativo de estruturas partidárías
nen terian nacido nen terian dado lugar ao que hoxe son.
E a respeito do suposto sectarismo e doutrinarismo? Nun momento
no que se estaba a definir o cenário político da Galiza das décadas vindeiras, de hexemonia social e ideoloxica do españolismo, de hostilidade manifesta cara o nacionalismo... poderia este ter sobrevivido e ter-se
aberto paso sen un forte sentido de grupo?, sen un forte grau de ideoloxización?, sen unha atitude de auto-defensa e belixeráncia fronte aos
que desexarian a eliminación de calquer fonna de expresión da nosa
conciéncia como nación?
Penso pois que até os seus supostos erros hai que ponderá-Ios atendendo ás circunstáncias daquel momento, e que ERGA, á marxe da
riqueza de vivéncias que a sua estadia nela a moitos nos reportou, foi,
como dixo Anselmo López Carreira en A Nosa Terra. o lume que
prendeu.•
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Hai que agradecer, nos tempos que corren, todas as iniciativas que pretenden estudar a nosa História recente e máis ainda aquelas que teñen en
conta a testemuña dos participantes directos nela. Repasando as páxinas
da história destes anos, asombra comprobar como nun período relativamente corto de tempo, se produciu tal densidade de acontecimentos e
alguns de tanta trascendéncia que seguramente condicionaron de xeito
decisivo a vida económica, política e sócio-cultural do País e a evolución do nacionalismo galego. Estamo-nos a referir aos anos que corresponden coa última etapa de ERGA, a que vai de 1979 a 1988, momento
en que se produce a sua disolución e nace a organización xuvenil nacionalista Galiza Nova, integrada no BNG.
Salientando a importáncia de ERGA, apesar dos seus dezaseis anos de
vida tan só, ten-se asinalado o seu potencial á hora de aportar cadros
cualificados ao nacionalismo galego, asi como á hora de definir e protagonizar unha liña de acción revolucionária dentro do movimento estudantil galego, que culminaría coa criación e expansión dos Comités
Abertos de Faculdade. Mais a traxectória de ERGA, como a de calquer
outra organización, non se pode entender cabalmente se prescindimos
do contexto en que se desenvolveu e nos mergullamos só nas suas actividades ou nos problemas internos que se foron xerando. Asi coidamos
que a notória dimensión que acadou a ERGA da primeira etapa, ten
explicación no caldo de cultivo da transición e do posfranquismo. A
represión era, sen dúvida, aberta e descarada, utilizando métodos autoritários, o que provocou unha necesidade de resposta imediata. Tamén
tiñan que ser moitos os que confiaban, ao mellor inxenuamente de máis,
na conquista dunha mudanza radical no plano político e acabaron confonnando-se con moito menos. Como advertiu o presidente da UPG,
Bautista Álvarez, no acto de clausura do III Congreso de ERGA: "Moitos creron que a vitória estaba á volta da esquina e quedaron no camiño". Tamén se recoñece anterionnente o mesmo nun editorial do Lume
de Outubro de 1980:
Ideolóxica e politicamente a etapa que nos toca afrontar diferénciase esencialmente da dos tempos do feixismo. e como reflexo nos comportamentos da mocidade estudantil. Se daquela a acelerada descomposición do rexime, e as próprias características deste, deron lugar á
rapidísima politización do estlldantado, no comezo da transición democráticafoi apousando aqllelafebre, e o sistema comezou a empregar os
sellS mecanismos, introducindo pautas tremendamente individualistas,
acráticas, inibidoras, insolidárias, ou sexa, antisociais. E non só nos
25 aniversário de ERGA
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SIMBÓUCO FUNDAMENTAL

comportamentos externos do
estudantado. senón tamén no enfoque das matérias e nos contidos do ensino, que son un baremo desta acelerada agresión.
Do mesmo xeito, o asentamento progresivo dun sistema
democrático enganoso, con mecanismos de control máis sofisticados sobre o pensamento e a
acción, explican as adversidades
e limitacións que o nacionalismo tivo que afrontar, sobretodo
a comezos dos anos oitenta e en
boa parte desta década, ás que
non foi alleo o movimento estudantil galego nunca, por outra
parte, fácil de domesticar polo
poder.
A etapa que se abre coincidindo co remate do posfranquismo (aprobación da Constituición española) define-se, como xa dixemos, pala consolidación dunha democrácia
limitada de corte burgués e europeu-occidental no Estado español e pola
instauración do réxime autonómico en Galiza. A posibilidade de forzar
unha reestruturación do Estado, ve-se frustrada polo aceno de golpe de
Estado de Febreiro de 1981 e o contubémio das forzas da direita e da
esquerda española co Exército e a Monarquia para combateren o nacionalismo. A seguir a subida ao poder do PSOE, alTastra a un amplo abano
do eleitorado a apoiar un govemo que nominalmente se autoproclama
socialista, pero que, en realidade, pratica unha política capitalista e ao
servizo do imperialismo en Yoga. A reconversión naval executada polo
govemo socialista, vai encontrar resposta en Folgas Xerais como as de
Febreiro e Decembro de 1984, amplamente seguidas polo estudantado.
O tratado de adesión ao Mercado Comun Europeu e o ingreso do Estado
Español na OTAN, tras a celebración do referendo de 1986, son tamén
causa das grandes mobilizacións sociais rexistradas nas que ERGA sempre participou. A implantación do marco autonómico e a aprobación do
Estatuto de Autonomia vende-se como a restauración da normalidade e
o cumprimento das aspiracións galeguistas. Mais a realidade é que seguen a anestesiar e reprimir a cultura e o idioma próprios. Desde o denominado Decreto de bilingüismo (1979), que serviu para hostilizar aos
mestres que utilizasen o galego nas suas aulas, producen-se os conflitos
de Dices-Rois, O Foxo, Fontes-Baíña, etc. A batalla polo idioma acada
celia dimensión social, chegando a perceber-se como bandeira ou reclamo simbólico fundamental.
ERGA, baseando-se na crítica ao sistema de ensino por clasista, antigalego e antipopular, mantén vixentes nesta nova etapa propostas pro~ 25 aniversário de ERGA
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gramáticas a nivel estratéxico para conseguir o obxectivo dun ensino
que se definia en 1975 como:
-nacional: porque o ensillO estará concebido polos galegos, e en fitnción das necesidades e da realidade sociocultural e económica galega.
-científico: quer dicer baseado no cO/iecimento racional e na investigación, abandonando alquer escolativismo ou dogmatismo.
-poDular: porque o ensino debe estar ao servizo das clases populares
e ser accesíbel a ellas, por iso estas deben participar activamente no
control e na planificación do ensino.
-estatal: gratuíto e obrigatório até os dezaoito anos, e ademais que
exclua as empresas capitalistas do ensino privado.
-laico: o estudo do fenómeno relixioso considera-se problema ideolóxico, cultural, histórico, e como tal atopa o seu lugar de estudo dentro
da jilosojia, história ... ademais considera-se que a dijiLsión da fé relixiosa debe quedar reservada ás instituicións eclesiásticas. ás que os
poderes públicos deberán respeital: O marco pois, de ensino relixioso.
non debe ser a escola.
-educativo: o home e a muller teñen direito a receber a mesma instrucción.
-xesÜón democrática dos centros: que terá que ser feita polos sectores implicados.
,
E ademais plantexa, sobre a análise de situacións máis concretas, taboas reivindicativas con alternativas para solucionar os problemas que
ten o estudantado. Na Universidade insiste-se en aspectos como as residéncias universitárias, os Coléxios Maiores, o Burgo das Nacións, os
alugueres, os comedores universitários, as bolsa~ ?C ~stU?,O, a subi~a
das taxas, a selectividade, etc. Moitas destas relvmdlcaclOns xeraran
conflitividade e rematarán por ser grandes logros para o estudantado (
residéncias, Coléxios Maiares ... ).
Como organización de masas, ERGA non logrou a introdución e a
fasquia desexábeis ao longo desta etapa (desde a celebración do n Congreso no 1981 até a sua disolución), apesar de que contaba con presenza
en todos os centros universitários, con asembleas numerosas como a de
Xeografia e História ou Filoloxia, e en moitos institutos. As dificuldades derivadas da situación que se descrebeu hai que engadir tamén a
escasa duración do período académico de calquer estudante, que poucas
veces se mantiña na organización alén dos cinco anos, as duras esixéncias académicas ou as dificuldades que se encontraban sempre nos nÍveis dc ensino non universitário, onde era dificil mantel' acesa regularmente a conflitividade. Tamén se é consciente -e asi se expresa no Lume
(ERGA tirou uns trinta e cinco números deste voceiro)- do proceso de
deterioro do estudantado, fomentando o individualismo, o pasotismo, a
despolitización, a competitividade e todos os comportamentos tendentes a minar a capacidade organizativa do sector.
.
Outro atranco que afectaba sobretodo á imaxe pública da orgamzación de cara á sua consolidación dentro do xogo democrático imposto
era a sua ilegalidade. En Setembro de 1979 apresentan-se por quinta vez
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os Estatutos para a sua legalización. Mais, aducindo defeitos de forma
e a inexisténcia de canles xurídicos para a inscrición de asosiacións es~
tudantis, o Ministério de Interior nos accederá á legalización de ERGA
até Marzo de 1988, tras quince anos de existéncia e, paradoxicamente,
cando xa estaba acordada a sua disolución. Ainda que non de xeito sistemático, por esta razón van-se producir impedimentos "legais" e sancións a militantes á hora de colocar carteis, organizar actos culturais
contando con locais nos centros, convocar asembleas, etc... , tal e como
denuncia a própria organización ainda a fins do ano oitenta.
Os dirixentes de ERGA por estas datas son conscientes de que, ainda
vixentes os obxectivos básicos que He deron razón de ser á organización, nunha coxuntura como a que vive, é preciso plantexar unha mudanza nos métodos de traballo e no enfoque das actividades. ERGA
sempre fixo grandes esforzos por abrir o nacionalismo ao estudantado e
mesmo por atraer persoas doutros sectores ao nacionalismo, apoiando o
trabaHo do BNG nas localidades onde se encontraba o afiliado. Hai paralelamente unha chamada a mentalizar-se de que o proxecto que tiñamos entre mans non se contruia en dous dias, e asi evitarmos os desgastes persoais. En tempos relativamente dificiles como os que se viviron
daquela, os militantes de ERGA aportaron coeréncia, dinamismo, responsabilidade, eficácia e moito entusiasmo de cara á reformulación e
evolución do nacionalismo galego. Manten-se latexante a denúncia dos
problemas vitais do estudantado galego universitário: a suba constante
das taxas, a permanéncia en mans privadas das residécias estudantis, a
españolización atroz do ensino etc. Apesar de todas as limitacións tratase por todos os meios de manter e evidenciar a contradición entre os
intereses do estudantado galego e o sistema educativo español.
O 11 Congreso, celebrou-se no ano 1981, baixo o lema "Por un movimento estudantil nacionalista, para a galeguización do ensino". Nel
elexiu-se a Xoaquin Leiceaga secretário nacional, propondo-se como
unha das metas a lograr de imediato a dinamización do movimento estudantil, asi como a simplificación das estruturas organizativas de cara a
unha maior capacidade operativa. O terceiro Congreso tivo lugar a comezos do ano 1984, co lema "O estudante novo mudará Galiza" e elexiu
secretário nacional a Francisco larquera, estudante de História. Mentres
tanto ERGA vai protagonizar, en colaboración con outras forzas como o
MCG e o PSG-EG, a expansión dos Comités Abertos de Faculdade,
fórmula organizativa que posterionnente seria levada tamén ao Ensino
Médio. Os Comités constituian a vangarda máis lúcida e revolucionária
de cada centro de ensino e mantiñan estruturas superiores como a Coordenadora de Distrito e a Coordenadora Nacional. Nós concibiamos os
Comités como platafonnas moi operativas e abertas, ande ademis de
afiliados de organizacións políticas determinadas sobre os que pouco se
podia influir, existisen sobretodo independentes aos que puidésemos
atraer ao terreo do nacionalismo. Isto creo que se logrou en moitos casoS
dando froitos notórios. Daquela a estrutura de ERGA era a mellar ga-
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rantia e o mellar baluarte para conseguir, co debido respeito ás demais
organizacións compañeiras de viaxe, a incidéncia sinalada e sobretodo a
unidade de acción no movimento estudantil.
Quen !le ia dicer ao mesmisimo PSOE que ERGA , os CAF e o movimento estudantil galego He traerian tantos quebradeiros de cabeza ao
pouco da sua subida ao poder! Xa se ia demostrando que o estudantado
non era un corpo tan pasivo, fácil de anestesiar e sen outros intereses e
aspiracións que os puramente académicos. As oportunidades para evidenciá-lo suceden-se sen trégua: en Marzo de 1984 produce-se a vitória, case que aplastante dos CAF nas eleicións ao Claustro Constituinte,
logo dunha campaña baseada na crítica á Lei de Reforma Universitária.
Na vella Universidade sucursalista, colonial e decimonónica unha alternativa que podiamos definir como nacionalista perfilaba-se como deterPortada do LUME
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de 1987.
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JULGAVA-SE PRECISO
MELHORAR A EFICÁCIA DA
ACTlVIDADE INSTITUCIONAL,
LEVANDO AU PROPOSTAS
SOBRE A PROBLEMÁTICA
IMEDIATA DOS
ESTUDANTES,
PREVIAMENTE
EXAMINADAS, DEBATIDAS E
APROVADAS PELO PRÓPRIO
ESTUDANTADO

ERGA respaldou en
várias ocasións as
mobilizacións obreiras
e folgais xerais
convocadas polo
sindicalismo

nacionalista

minante á hora de eleición de reitor e da elaboración dos novos Estatutos. A eufória era suficiente como para facer-nos exclamar "Pasou o
tempo da rosa, chegou o da mimosa", flor que se representaba no anagrama identificativo dos CAF. Cumpre advertir que o PSOE era o partido que máis interese tiña en homoxeneizar o movimento estudantil para
ter via libre á hora de aplicar a reforma universitária, mais as suas tentativas fracasan.
En novembro do mesmo ano e case ao langa de todo o primeiro trimestre do curso o conflito das taxas e dos pisos cobra tal magnitude que
lembra ás maiores convulsións estudantis habidas no ámbito universitário. Asembleas, manifestacións, cortes de tráfico, caceroladas, tomas do
reitorado, incéndio fortuito da porta deste, etc. O conflito, que chega a
transcender como noticia as fronteiras nacionais e estatais, é reprimido
ao máis puro estilo ditatorial con efectivos policiais vidos de fora, axentes infiltrados nas mobilizacións, detencións, etc.
O devalo deste conflito, que sen dúvida propiciou logros ben evidentes hoxe en dia, serve para plantexar e debater unha série de problemas
organizativos que se viñan arrastrando desde anos atrás. Na IV Asemblea Nacional de ERGA, apresentada ca lema "Unamos a nasa voz á do
povo" elixe-se Secretária-Portavoz a Ánxela Bugallo.
ERGA encontra-se cada vez máis absorbida polo traballo institucional a diferentes niveis (Claustro, Xuntas de Faculdade, etc.). Unido a
isto, a triplicidade de estruturas atafega a moitos dos militantes máis
activos. Habia-os que estaban no Comité Nacional da UMG e na Dirección Nacional de ERGA; ou que estaba no Comité de Zona da UMG
(todo estudante da DMG tiña que estar en ERGA), na Dirección de Zona
de ERGA e mesmo na Coordenadora dos CAP. En casos nos que non se
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lograba a proxección desexábel mesmo chegaban case a reunir-se os
mesmos integrantes dunha célula, dunha asemblea de ERGA dun centro
e dun Comité. Os debates, en várias ocasións, xiran en tomo á indiferenciación teórica e prática que hai entre ERGA e os CAF. Moitos afiliados
de ERGA tamén deixaban sentir as suas inquedanzas por traballaren en
eidos cada vez máis esquecidos, como o da cultura e a língua, a ecoloxia, o feminismo, o antimilitarismo, etc., en estreita relación co ensino
e aportando unha pluralidade e unha diversificación máis atractivas para
o estudantado. Pala sua parte moitos integrantes dos CAF independentes mostraban-se convencidos de que os Comités tiñan que dotar-se dunha
vida orgánica máis coesionada.
A III Asemblea Nacional do BNG, a do Carballiño, deixa constáncia
da necesidade de criación da organización para a mocidade nacionalista. Da mesma maneira e con posterioridade, a Unión da Mocidade Galega, organización sempre moi vinculada a ERGA, aposta no seu V Congreso por promover esta iniciativa. Esta organización xuvenil da frente
patriótica terá como finalidade levar o nacionalismo á mocidade e dinamizar o movimento xuvenil, atraendo a mozos traballadores e estudantes. Propon-se dotá-Ia dunha estrutura flexibel e axeitada aos diferentes
sectores e localidades, cunha metodoloxia de axitación política e social
atractiva, inovadora e imaxinativa, incidindo na realización, organización e participación nas actividades netamente xuvenis: festas, acampadas, recitais, encontros, etc. Lago dos contactos estabelecidos entre a
mocidade, o traballo levado a cabo pola Xestora Nacional culmina coa
criación de Galiza Nova a comezos do verán de 1988.
Ninguén discute agora que o importante dunha organización non son
as suas siglas, senón as persoas que a integran, a sua prática e a liña
política que a define. E todos estes aspectos foron debidamente asumidos por Galiza Nova e tamén, na sua medida polos Comités Abertos de
Faculdade. A importáncia de ERGA ao longo da década dos setenta e
dos oitenta fica, pois, fora de toda dÚvida. Se ben nun plano máis reducido, a sua importáncia é semellante á das Comisións Labregas ou á da
Unión de Traballadores do Ensino de Galiza, organización coa que compartía moitos obxectívos.
Ainda que non o valoremos debidamente, unha organización estudantil como ERGA ou unha organización xuvenil como Galiza Nova, é
unha fonte de instrucción constante para os afiliados nacionalistas. Nela
poden adquirir-se experiéncia e capacitación para intervir en público,
para saber asumir responsabilidades de dirección, para redactar comunicados de prensa, confeccionar voceiros e, en xeral, para adaptar-se á
vida organizativa, etc.•
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EROA_IOIa
porunba Galiza. .
Nos primeiros anos oitenta despois do Golpe de Estado do 23-F, que
pechou a mal denominada transición democrática, as loitas sociais sufriron un grande retroceso. A democrácia estaba consolidada, os golpistas fracasaran, e ademais a "esquerda civilizada" estaba no poder despois de coarenta anos de franquismo, que máis queriamos?
ü estudantado e a mocidade no seu conxunto non nos podiamos abstraer dese marco xeral, senda o que se deu en chamar "pasotismo" a
actitude máis comun. Neses anos nos centros de Ensino Médio de Vigo
só as campañas contra a empresa de transporte público VITRASA conseguian mover ao estudantado e facé-lo sair á rua. Nun principio a maioria ian, ou iamos, á folga para non asistir ás aulas e sen saber claramente
que se reivindicaba, pero co tempo entre aquela marabunta alguns famas tomando consciéncia de que non estabamos xogando e de que as
transfonnacións e os avances, non son agasallos senón conquistas. Estas eran mostras de que non todo o mundo estaba narcotizado polos
progres daqueles anos que só deixaron para a história aquela horterada
da movida viguesa "Madrid se escribe con V de Vigo".
Ü meu primeiro contacto cos Estudantes Revolucionários Galegos,
nome que impresionaba sobretodo polo de REVüLUCIüNÁRIüS, deuse nese marco e estudando Bacharelato no Instituto "Álvaro Cunqueiro" máis coñecido como Coia 4. No naso Instituto a xente de ERGA era
a única que se movia; eran só tres ou catro pero facian-se notar e todo o
mundo sabia quen eran. A sua actividade centraba-se fundamentalmente en apoiar as mobilizacións contra a suba do Vitrasa e en esixéncia do
Pase pró-bus que se daban en todo Vigo, e en campañas pala galeguización do ensino.
Nestas páxinas vou facer referéncia máis que ás grandes liñas de trabailo da nosa organización a nivel nacional ou ás reunións dos organismos de Dirección á miña experiéncia persoal como militante de ERGA
dunha zona detenninada nos ultimas anos da sua actuación.

ERGA COMO ORGANIZACIÓN ESTUDANTIL
ERGA foi até o 1986 a única organización política de ámbito estritamente estudantil actuante na Galiza e con presenza, maior ou menor
segundo a época, tanto no Ensino Médio como na Universidade.
No que atinxe ao Ensino Universitário o traballo que facia a xente de
ERGA da zona de Vigo podemos ordená-lo en tres apartados:
1.- A continua loita en contra da suba das taxas e a reivindicación dun
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DUARTE CORREA
PIÑEIRO

Militante de ERGA
desde o 83 até o 88.
Membro da
Dirección Nacional
e Secretário de Zona
de Vigo na última
etapa de ERGA

Nos

CENTROS DE ENSINO

cámpus universitário vigués que reunira as condicións precisas para poder
receber tal nome: reivindicación duns accesos en condicións ao CoCAMPAÑAS CONTRA A
léxio Universitário de Vigo (CUVI) que está situado a vários quilómeEMPRESA DE TRANSPORTE
tros do centro urbano, apertura dunha biblioteca pública cunha dotación
Púauco VITRASA
ampla de libros relacionados cos estudas universitários impartidos na
CONSEGUIAN MOVER AO
cidade, petición de novas carreiras e bolsas de estudos. Estas reivindicaESTUDANTADO
cións unhas veces eran feitas como ERGA e outras moitas enmarcabanse no traballo unitário que se facia con estudantes que non pertencian á
nasa organización, cos que participabamos nos distintos procesos eleitorais universitários e na articulación de PlatafOlmas unitárias tanto no
CUVI como noutros centros universitários de Vigo. Asi xurdiron os
Grupos Abertos, os CAEF e algunhas outras estruturas ou candidaturas
homologábeis aos CAF do Cámpus compostelán polos que apostaba a
nosa organización. Estruturas que nós tentabamos facer co-partícipes da
Alternativa da Universidade Galega (A.U.G.).
~.- A oposición radical á creación dunha Universidade en Vigo, cuestión esta que foi moi polémica naquel momento e significou ir contra a
corrente maioritária da cidadania, que via unha Universidade para Vigo
como unha grande conquista.
Ao longo do ano J .986 a "Asociación para impulsar la creación de la
Universidad Galicia-Sur" levou adiante na comarca de Vigo unha forte
campaña publidtária con prensa, cartaces, folletos e auto-colantes. Frente
a eles só estaba ERGA, navegando unha vez máis co vento de cara e
denunciando que os promotores desa Universidade baseaban a sua argumentación na desinformación e no localismo. Mantivo-se unha forte
polémica no Faro de Vigo, con cruce de escritos entre un articulista que
escrebia na páxina duas deste xomal e asinaba ca seudónimo de "César"
defendendo a Universidade Sul, e frente a el os comunicados de ERGA
MÉDIO DE VIGO SÓ AS
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e as miñas cartas ao director (asinadas non como membro de ERGA
senón como estudante e membro do Claustro da Universidade de Santiago). Esta polémica xomalistica deu-se nos meses de agosto e setembro, conseguindo que durante dous meses as siglas de ERGA foran titular no Faro de Vigo, a pena roi que esta polémica non se dera en pleno
curso. Posterionnente acordou-se na Dirección de Zona, e a proposta do
compañeiro Tóni Xii, elaborar un informe sobre a situación dos estudos
universitários, propoñendo unha alternativa baseada na nasa defensa
dunha Universidade única, completa, descentralizada e financiada con
fondos públicos, e facendo unha crítica séria e rigurosa" ... á politica de
creación de novas Universidades no noso país que a Xunta de Galiza
pretende levar a cabo. Esta política esquence os problemas reais que
existen no ensilla superior galego. tales como: a desigoaldade universitária¡¡-ente ao resto do Estado. o tema da financiación etc .... etc ..... sustituindo-os por unha conji-ontación localista entre cidades de Galiza. "(1)
O infolme elaborou-se pero as suas máis de 50 páxinas apenas sairon
á luz pública, dado que se iniciou pouco despois o proceso de segregación da Universidade de Santiago en tres. Sirveu-nos, iso si, de base
argumental nunha mesa redonda sobre o tema organizada pala Asociación Cultural de Vigo no Auditório do Centro Cultural Garda Barbón.
3.- O traballo realizado na Escola de Maxistério de Ponte-yedra, ande
entre o 1984 e o 1988 eramos tres as persoas que pertenciamos a ERGA.
Aqui houbemos de empezar de cero, habia moitos anos que ninguén
abria a boca nese centro e pelexabamos contra unha dirección reaccionária por reivindicacións tan básicas como a existéncia dun taboeiro de
anúncios ou o direito a usar o Salón de Actos da Escala e a facer asembleas. Ca paso do tempo conseguimos algunhas cousas e considero que
o duro enfrontamento coa dirección (que a algunhas persoas costou-nos
un curso) foi o detonante para que un sector do profesorado apresentara
unha candidatura á dirección, candidatura que apoiamos e sirveu para
democratizar o funcionamento da Escala. No curso 1985/86 participamos xunto ca resto de Escolas de Maxistério de Galiza nas loitas en
contra da chamada carreira docente (ca asesoramento da xente da UTEG).
Máis de tres meses de folga, múltiples asembleas, peches, manifestacións e algunha carga da policia; ao final non conseguimos facer valer
aquel naso lema de "fora licenciados de sétimo e oitavo", pero polo
menos movemos un centro universítário que estaba ancorado no pasado, e montamos duas candidaturas ao Claustro Universitário e á Xunta
de Escala (Comité Aberto de Maxistério e Escala Nova), candidaturas
que foron o precedente dos actuais CAEF no cámpus ponte-vedrés.
No Ensino Médio o trabalIo de ERGA foi sempre máis complicado
que na Universidade, pero ainda asi nesta época tiñamos presenza en
bastantes centros de Vigo (destacando o grupo de afiliados e afiliadas
do CEI Manuel António, antiga Universidade Laboral); ademais o feito
de que eu estudara en Ponte-yedra serveu-nos para que ERGA voltara a
introducir-se nesa cidade (en dous centros de FP) e para estabelecer
contacto con xente de Marin que xa estaba a facer trabatlo xuvenil no
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BNG.
Da militáncia de Ensino Médio de ERGA destes anos sairon importantes cadros, cumprindo alguns deles posteriormente un importante papel na criación das Mocidades da INTG e da CXTG (hoxe CIG) ou na
posta a andar e posterior consolidación de Galiza Nova; outros seguen
traballando no BNG en distintas comarcas.
Neste sector deron-se fortes, e nalguns casos violentas mobilizacións,
contra da Reforma Educativa do PSOE nos anos 1.987 e 1.988. Na Dirección de ERGA nun princípio non fomos quen de prever que puidera
xeralizar-se un conflito tan importante no Sector, e restamos-lle importáncia á aparición dun descoñecido Sindicato de Estudiantes, que en
perfeito español convocaba a finais do 1986 unha asemblea en Vigo en
solidariedade "con los no admitidos de Madrid". Pero tanto o despliegue de liberados e o apoio inicial da prensa ás protestas estudantis, como
a convocatória dunha asemblea de centros de Ensino Médio de Vigo por
parte dunha Coordenadora pantasma levou-nos á conclusión de que analisaramos erradamente a situación e a capaeidade de mobilízación no
sector. Coa nosa participación ou sen ela estaba claro que o estudantado
de Ensino Médio tamén na Galiza ia sair á rua.
A movida estaba perfeitamente planificada desde o próprio sistema;
por unha banda contaban coa estrutura oficial de JJ.SS. poñendo á sua
cabeza ao coruñés David Balsa; e por outra coa xente do Sindicato de
Estudiantes dirixida polos troskistas do periódico Nuevo Claridad, eun
importante número de liberados que nos apabullaban co seu coñecimento do marxismo de libro; pero para os estudantes normais era moi complicado facer compatíbel o seu discurso que chamaba a "nacionalizar la
banca, los monopolios y los latifundios" con peticións de voto para o
PSOE e ataques ao BNG e ao nacionalismo no seu conxunto por ser
"pequeño-burgués".
ERGA soubo reaccionar e pulamos pola criación de Coordenadoras
locais que desenvocaron no nacimento da Plataforma Aberta de Estudantes Galegos (PAEG) o 24 de xaneiro do 1.987 coa presenza de representantes de mais de 70 centros de Ensino Médio de todo o país. Esta
Plataforma, na que xunto con ERGA participaba a xente do MGR, fixo
suas as reivindicacións históricas da nosa organización (marco galego
de loita, galeguización, supresión da Selectividade...) e en tres semanas
foi quen de organizar a manifestación de Ensino Médio máis importante que se deu na Galiza; trasladando a mais de 10.000 estudantes a
Compostela. Feito meritório se ternos en conta que nen ERGA nen a
Plataforma contaban con médios económicos e materiais para organizar
ese desprazamento e tiñamos en contra a uns médios de comunicación
que xa daban por rematadas as "movidas" co acordo asinado en Madrid
e co que estaba a piques de asinar-se na Consellaria; acordos cos que
como ben diciamos nun panfleto de ERGA " ... acaban de vender o movimento estudantil por un prato de lentellas ".
Estas mobilizacións deron os seus últimos coletazos en febreiro e marzo
do 88 coa fixación dun calendário de accións, en protesta polas condeas
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da Audiéncia Provincial de Ponte-vedra a cinco estudantes do
Manuel António de Vigo por participaren nos violentos enfrontamentos coa polícia que se deran o curso anterior. Na primeira destas accións, cando remataba unha concentración diante dos xulgados de Vigo, a polícia procedeu dun xeito claramente selectivo e planificado á detención de dous estudantes
(un da PAEG e outro do SE). Diante desta nova provocación
houbo protestas en toda Galiza e no caso de Vigo celebrou-se
unha manifestación o 23 de marzo convocada por ERGA,
PAEG, SE, ACPG, BNG, CXTG, FPG, INTG, LCR MCG,
MGR, SGTE, UPG e Grupos Abertos do CUVI, manifestación
que tentou desconvocar o Govemador Civil nunha amistosa
reunión no seu despacho á que fomos xentilmente convidados, via chamada telefónica policial aos nosos domicílios familiares, os dous membros de ERGA que asinabamos a solicitude de autorización.
As mobilizacións dos anos 87 e 88 foron o caldo de cultivo para que
3
o obxectivo reflectido nas ponéncias da 53 e da 6 Asembleas Nacionais
de ERGA de montar estroturas unitárias de estudantes nos centros de
Ensino Médio botara a andar. Apresentaron-se algunhas candidaturas
aos Consellos Escolares, moi lentamente despois do queime das continuas mobilizacións deses dous cursos, pero coa visión de futuro e a
constáncia suficiente para que hoxe os Comités Abertos de Estudantes
sexan unha realidade conformando xunto cos xeus homólogos da Universidade un movimento estudantil nacionalista que é hexemónico.
ERGA NO NACIONALISMO
ERGA non era un sindicato estudantil, nós tiñamos moi claro que o
traballo da nosa organización e o traballo no noso sector, o estudantado,
fonnaba parte dun conxunto, un conxunto que chamabamos Movimento Nacional-Popular Galego (MN-PG). En ERGA non soñabamos con
maios do 68 nen viamos ao estudantado como motor dirixente da
liberación nacional de Galiza; tiñamos moi claro que eramos unha
parte dun todo e asi considerabamos como función da nosa organización, ademais da propriamente estudantil, a de facer partícipe ao estudantado das loitas do conxunto da sociedade galega. Esta era a razón
que nos levaba a traballar en multitude de frentes:
_ participación nas mobilizacións obreiras, nas Folgas Xerais contra a
reconversión naval e o desmantelamento industrial de Galiza, nos 10 de
maio e 10 de marzo~ e apoiando coa nasa presenza as convocatórias
feitas pola INTG.
_ marchas e manifestacións anti-OTAN e campaña polo NON nun referendo que nós non pediamos porque, conscentes do engano que suporia a sua celebración, adoptamos o posicionamento do BNG, que se
resumía no lema "A paz é un direito e non se vota".
_ campañas do Dia das Letras nas que nos enfrontabamos á litúrxia
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oficial discrepando das visións que se daban dos homenaxeados. Este
enfrontamento acometiamo-Io co LUME o Medúlio (Boletin da Zona
de Vigo) auto-colantes que ainda aparecen de cando en vez nas carpetas
e libros vellos (como o de Rosalia de Castro ou outro no que denunciabamos a manipulación da figura de Castelao).
- participación nas distintas convocatórias eleitorais con campañas próprias pedindo o voto do estudantado para o BNG.
- participación con outras organizacións xuvenis nas tentativas que
boubo neses anos de criar Consellos Locais da Xuventude en distintos
conceHos.
ERGA formaba parte do Bloque Nacionalista Galego desde a fundación da Fronte Patriótica en setembro do ano 1982, e por tanto contabamos con representantes nos distintos organismos do Bloque tanto a nivel nacional como nas comarcas nas que tiñamos presenza. En consonáncia coa nosa participación no BNG non fomos alleos á sua evolución, aos debates e ás crises que se deron no seu seo neses anos.
O primeiro debate importante que eu lembro foi o prévio á Asemblea
Nacional extraordinária celebrada en decembro do 1.985 na que se decidiu "...que o noso parlamentário, Xose Manuel Beiras, estivese presente no parlamento autonómico ainda que para iso tivese que aceitar a
imposición antidemocrática e fascista de prometer acatamento á Constitución española e mais ao estatuto de autonomia. "(2). Este cámbio
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táctico adoptado democraticamente poIa militáncia do BNG non supuxo
en principio problemas en ERGA.
O contlito máis forte que se deu na etapa na que eu formei parte de
ERGA foi consecuéncia da actitude de alguns militantes de apoiar nas
Eleicións Europeias do 1.987 a candidatura de Herri Batasuna fronte á
candidatura que apresentaba o BNG. Este contlito, que no BNG provocou a auto-exclusión do PCLN e de alguns militantes independentes
(que despois formarian a FPG), en ERGA deu paso a unha situación
complicada, a da existéncia nunha organización que formaba parte do
BNG de xente que apoiaba activamente a outra organización política. A
Dirección Nacional de ERGA na sua reunión do 23/5/87 acordou quitar
unha nota de prensa apoiando as candidaturas do BNG e comunicar ás
distintas zonas que as nosas siglas non podian ser utilizadas para apoiar
nengunha outra candidatura que non fose a do Bloque. Dentro deste
ambiente na Asemblea da Zona de Vigo, celebrada o 13 de xuHo dese
mesmo ano, un compañeiro propuxo que ERGA non acudira á manifestación do Dia da Pátria convocada polo BNG, proposta que foi amplamente derrotada.
O contlito trasladou-se á 63 Asemblea Nacional celebrada en novembro do 1.987 e na que se enfrontaron duas concepcións opostas sobre o
futuro de ERGA :
- Por unha banda estaba un grupo moi minoritário de militantes (con
presenza en Ferrol e Vigo fundamentalmente) que plantexaban el des':'
vinculación do Bloque "Trata-se de afianzar o nacionalismo desde a
base, desde o estudante, e unha organización de masas non pode baixo
nengun concepto estar englobada nunha coaligazán que xa non éfrente
única dos nacionalistas de esquerdas e revolucionários. "(3)
- Pola outra estabamos a maioria dos e das militantes, que apoiabamos a continuidade de ERGA como organización que formaba parte
BNG e incluso iamos mais alá ao decidir "Prestar especial atención ao
debate que se desenvolverá a partires do pcordo tomado na última Asemblea Nacional do S.N G. sobor da pertinéncia ou non de, criar no
seu seo, unha organización xuvenil"(4). Esta decisión anunciaba xa a
nosa posterior participación no nacimento de Galiza Nova.
Despois da 63 Asemblea Nacional a convivéncia foi cada vez a peor
chegando-se a expulsar aos militantes do sector minoritário por boicotear os acordos adoptados polos organismos de dirección.
No ano 1.988 e a iniciativa da Unión da Mocidade Galega iniciou-se
no seo do BNG o proceso de constitución dunha organización xuvenil,
proceso no que se comprometeu ERGA xunto coa própria UMG e colectivos de mozos e mozas do BNG que viñan actuando desde habia
tempo en distintas comarcas do país. Conforme avanzaba este proceso
ERGA foi deixando de ter presenza pública e acabou desaparecendo ao
constituir-se GALIZA NOVA (Organización da Mocidade Nacionalista) os dias 23 e 24 de xullo nunha Asemblea celebrada na Faculdade de
Económicas de Compostela. Poucos meses antes da sua desaparición, e
despois de múltiples intentos ao longo de toda a sua história, consegui25 aniversário de ERGA . . , .

POUCOS MESES ANTES DA
SUA DESAPARICiÓN, E
DESPOlS DE MÚLTIPLES
INTENTOS AO LONGO DE
TODA A SUA HISTÓRIA,
CONSEGUIMOS A
LEGAUZACIÓN DE

ERGA

mas a legalización de ERGA
Ca nacimento de Galiza Nova abreu-se unha nova etapa, e debo recoñec.er que naquel momento, algunhas das persoas que apostamos por
abnr esta nova etapa faciamo-Io ca medo a que unha desaparición de
ERGA conlevara consigo unha disminución da influéncia e do prestíxio
do nacionalismo no movimento estudantil. Pero o tempo acabou por
facer-nos ver que os nasos medos eran infundados e hoxe, cando se
cumpren 25 anos da fundación de ERGA, contamos cun movimento
estudantil nacionalista forte tanto no Ensino Médio como na Universidade; Movimento Estudantil Nacionalista que recolleu a bandeira da
defensa dun Ensino Galego, Público e de Calidade; que non é outra
causa que a actualización do vello lema de ERGA "Por un Ensino Nacional, Científico, Democrático e Popular".•

Aúli_lecciQn de EROA
«Vivimos no cu do mundo, pero ternos
bravura para tronzar o universo»,
Xurxo Souto
A tralla e a arroutada.
Era o inicio dos anos oitenta cando escoitou falar de ERGA aquel rapaz.
Estaba nun seminário franciscano e recebia clases de BUP nun instituto
público. Os primeiros dias do curso convocaran unha asemblea os maiores: unha moza e un mozo falaban dunhas reivindicacións por meio dun
megáfono, nunha espécie de pátio que máis parecia unha leira. Estaba
realmente sorprendido.No seu pavo nunca vira tal cousa, ainda que escoitara falar da importáncia dos estudantes para cambiar a sociedade.
Tamén na aldea cambiaban causas: empezaban a poñer cemento nas
corredoiras ,algun veciño mercara un tracor e contribuia na laboura dos
outros, volvian os «suizos» para adicar-se aos traballos de albanelaria
ou da hostelaria. Outras seguian sen cambiar :escolantes con vara de
vímbio que ainda daban clases, o médico e o crego que seguian mandando, as cousas importantes que se facian en castelán" .. O nacionalismo?
Que era ? Gastaba de Fuxan Os Ventas, pero a maioria das cintas que
traia seu pai eran de Suiza de Manolo Escobar, António Malina Iso si,
falaba en galego, que para algo era o seu idioma! Non pala consciéncia
idiomática, senón pala de clase (que nen o sabia).
Pero, para un rapaz dunha aldea de Vimianzo chegar a Vigo e a Ponteareas facia-lle ferver o seu orgullo: «como senda de Galiza existia esa
diferéncia entre os povos!}}. Praticaba o galego decote,fora e dentro da
aula. Foron a primeira xeración do galego no BUP. Tiñan profesores que
foran represaliados por explicar en galego e que Bes introducian inquedanzas no corpo. Na sua aldea foi o primeiro que estudou o bacharelato
tutelado pola institución eclesiástica.
Por sorte hoxe hai un instituto, e moitos rapaces, que non todos, van ali estudar.
No meio deste panorama xurdia, algunha que outra vez, o nome de ERGA:
«Festa en solidariedade cos estudantes
da Granxa. Entrada Ceibe. Convoca
Erga. Carteis asi vian-se bastantes veces. Non tiña moi claro o que era. Pero,
iso si, os de ERGA debian ser coraxudos, coas cousas claras, rotundamente
galegos, ...

MANUEL ANTELO
PAZOS

Militante de ERGA
desde o 81. Último
Secretário Portavoz
eleito na VI
Asemblea Nacional
en novembro de
1987

oo'

(1).- Páxina 5 do Informe sobre a situación dos Estudos Universitários
en Galiza elaborado por ERGA en Vigo (último trimestre do 1.986).
(2).- Resolución política da Asemblea Nacional Extraordinária do
BNG(l5/12/85).
(3).- Emenda apresentada pola Asemblea de Zona de Ferrol que (oi
rexeitada na 6° Asemblea Nacional de ERGA (28-29/11/87).
.
(4).- Emenda apresentada pola Asemblea de Zona de Compostela que
foi aprobada na 6° Asemblea Nacional de ERGA (28-29/11/87).
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«Traballar o presente,
preparar o futuro,
construir o país». Este
era o lema da V
Asemblea Nacíonal de
ERGA que tívo lugar en
decembro de 1986

OS PRIMEIROS OlAS DE
CURSO CONVOCARON UNHA
ASEMBLEA OS MAIORES:
UNHA MOZA E UN MOZO
FALABAN DUNHAS
REIVINDICACIÓNS POR
MEIO DUN MEGÁFONO

Un verán contou-lle o seu cunnán, que estudaba no Instituto de Cee,
como estaban fonnando unha asociación de estudantes revolucionários
que ia liderar mil procesos políticos e sociais por meio de carteis, panfletos e manifestacións: «canto ia cambiar a nosa zona!» Mágoa que
fora en Cee e non en Vimianzo, que pedia a berros unha revolución:
fedia e oprimia aquela sociedade tan atrasada, tan mediocre, tan abafante, tan... Ademais a asociación estudantil tiña relacións cos de Santiago,
e era clandestina, ou sexa, ilegal. Que envexa! El tiña referéncias dunha
asi, en Ponte-areas: Chamaba-se ERGA «É a mesma!», dixo-lle seu curmán, «é a mesma!».
Mentres, en Ponte-areas non se coñecia máis de ERGA, polo pouco
que lembra, dixo-me. Nos xomais, que apenas lia, salvo o episcopal YA,
ás veces falaban dos estudantes.... Pero tiñan profesores nacionalistas e
un chisco deideal galeguista, moi primário, é certo. Fixeron causas no
Instituto, sobretodo literatura adolescente, teatro, que non lles deixaron
representar porque poñian en cena a gardas civis e acababa de ser o 23F. Seguían os procesos eleitorais desde o descoñecimento da política e
inocéncia das boas intencións, e sabian que existian a AN-PG, a UPG, o
PSG, o Bloque. O que non estaba tan claro era o papel que ocupaba cada
quen. O 23-F e a morte daqueles rapaces en Almeria fora indignante e
abraiante. A rábia non Hes collia no carpo. E reclamaban xustiza naquel
seu pequeno mundo. lan fancendo-se máis nacionalistas e «facer unha
nova Universidade», con X.M. Beiras aspirante a Reitor, traballando
nas institucións universitárias, canalizando as reivindicacións estudian-

F-~ 25 aniversário de ERGA

tis: «non á suba dos pisos e das taxas». Traballaban polo BNG, recentemente fundado sobre os alicerces do Bloque e a AN-PG, mobilizaban-se
cos obreiros e mobilizaban aos labregos. Traballaron polas folgas xerais. Conscienciaban e mobilizaban-se contra a OTAN. Pero, sobretodo,
unha causa era clara e prioritária: habia que construir un amplo Movimento Estudantil con capacidade para transfonnar a Universidade e,
mesmo, a socíedade galega. Eran os Comités de Faculdade que existian
en alguns centros e habia que extendé-los a outros.
A estrutura organizativa dos comités era do máis simples, case inexistente: habia unha coordenadora de distrito á que podia ir quen quixera.
As propostas eran debatidas de novo no comité de cada faculdade e logo
tomaba-se unha decisión como resultado da posta en comun dos diferentes debates. Con apenas infraestrutura, e con todo O poder mediático
en contra, ademais de outros, racharon os pronósticos, copando a representación estudantil. O Claustro e as Xuntas de Faculdade enchian-se de
mimosas, que se contrapoñian á rosa socialista que ocupaba o poder
central. Tamén algunha discoteca de Santiago e outros antros acollian
festas da mimosa.
«Estamos contra estas institucións pouco democráticas, pero non nos
queda máis remédio que participar e levar ali os nasos debates». A loita
por plasmar o modelo universitário, mesmo nun texto articulado como
emenda total aos Estatutos da Universidade en conxunto co profesorado
nacionalista e ca P.A.S., foi unha tremenda lección de intervención política. Os discursos de X.M. Beiras recitando o poema da Xustiza de
Rosalia cenificaban unha capacidade e unha entrega enonnes. O claustro sobre a problemática da vivenda e das taxas no que se quebrou a
maioria do reitor Pajares foi un respiro naquela democrácia ditatorial,
ainda que claro, ese acordo democrático botou-se abaixo por meio dunha Xunta de Govemo sen renovar, e herdada da etapa non democrática:
era a dobre linguaxe daqueles demócratas de pacotilla.
Habia dias que se celebraran até meia dúcia de rcunións: algunhas,ás
tantas da noite, tiñan continuidade nos barcs da zona vella. A profusión
do debate e a xeración de propostas substituia o motivo principal da sua
estadia na universidade: é asi que alguns non daban ou non deron rematado os seus estudos. A incardinación da actividade no marco xeral da
organización política nunca restou soberania nas suas decisións ao colectivo de ERGA, mesmo nunha etapa de crise e de escisións.Houbo
moito que aprender, houbo erras importantes...Pero as asembleas de
ERGA, de faculdade, de distrito, dos comités,... foron a auténtica escola
política.
A actividade que se desenvolvia era diversificada no ámbito estudantil
universitário. Moitos logros estatutários foron por parte dos comités.A
posibilidade de que os estudantes foran Vice-reitores ou Vice-decanos é
un trunfo deses estudantes, xunto con outras cousas que hoxe se miran
con nonnalidade.As loitas contra a carestia da vivenda e das taxas, contra decenos predemocráticos, polas residéncias universitárias,de situacións específicas de algunha faculdade, ... enchen moitas páxinas nas
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UNHA COUSA ERA CLARA E
PRIORITÁRIA: HABlA QUE
CONSTRUIR UN AMPLO
MOVIMENTO ESTUDANTlL
CON CAPACIOAOE PARA
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UNIVERSIDADE
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CENTRABA-SE NO GRAN
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hemerotecas. Tamén houbo paros nas faculdades en solidariedade co
sector naval e outros sectores industriais, cos labregos,...incluso en solidareidade co POyO de Líbia cando o ataque dos EE.UU. Cando fora o
ano das folgas xerais Compostela estaba copado polos antidistúrbios de
Valladolid, que atendian a unha cousa e máis a outra.Tamén a policia
secreta tivo traballo, mesmo vixiando a destacados militantes da Dirección de Zona de ERGA nos momentos máis quentes das reivindicacións.
Nas Asembleas de zona adoitaba haber dous pontos principais: política universitária e o papel de ERGA na universidade. Ao remate facianse efectivas as cotizacións, repartia-se a propaganda que houbera e o
voceiro nacional LUME. Naqueles momentos en que se estaba forxando unha organización unitária como os CAF era moi comun o complexo
de multipersonalidade política: habia veces que discutian a mesma cousa
en seis ou máis ámbitos distintos: órgaos da UMG para alguns, órgaos
de ERGA, Comités e distintas asembleas na faculdade. ERGA ten feito
actos por si soa, como cando os seus militantes arrincaron as placas das
faculdades do cámpus que estaban en español e que case lles costa pasar
un dia na comisaria. Pero a xenerosidade da organización nacionalista e
o activismo das suas afiliadas e afiliados centraba-se no gran proxecto
comun que eran os CAF, e o obxectivo imediato era dar respostas ás
demandas estudantis e á policia universitária. Através da plataforma intersectorial co profesorado e oPAS persegui-se manter unha alternativa
ambiciosa ao govemo do Pazo de San Xerome. Logo de moitos intentos
conseguiu-se que o nacionalismo acadara o reitorado representado polo
profesor Villares. Esa equipa nacionalista, con un vice-reitor ex-secretário xeral de ERGA, Xoaquin Leiceaga, logrou plasmar as aspiracións
iniciais. Apesar do matiz nacionalista, as rosas do camiño tiñan moitas
espiñas, como cando a CIG-ensino organizou, por primeira vez como
tal, manifestacións protestando pola eliminación da exención de taxas
aos fillos dos funcionários.
Atrás quedaba tamén a división da Universidade, o conflito do Burgo
(modelo de residéncia autoxestionada), a renegociación multilateral do
consenso nos CAF para dotá-Ios de estrutura nacional, que tamén existia fora de Santiago, e con moita presenza, protagonismo e actividade.
En ERGA tiñan claro a unidade estudantil. Incluso nos momentos máis
dificiles da convivéncia das distintas forzas políticas, lograron manter
aquel modelo. Hoxe en dia moitos e moitas que estaban nos CAF comparten o referente BNG, non só o dia da Pátria.
Tamén no ensino médio estaba presente ERGA; desde as mobilizacións de meiados dos oitenta, formando parte da PLATAFORMA, até o
momento de construir un referente no Ensino Médio homologábel e coordenado cos CAF, compartindo incluso nome, os Comités Abertos de
Estudantes. Participaron os seus militantes en conflitos pontoais nos
centros, como na Escola de Capacitación Agrária de Sergude, onde a
Garda Civil fora atemorizar ao alunado para que frenasen as reivindicacións, ou na antiga Universidade Laboral de Vigo, na que tomaran represálias contra algun aluno militante da organización nacionalista.
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Naqueles momentos, despois da transición, en plena era socialista, sucedian-se moitas variacións na sociedade galega, e tamén no nacionalismo. O BNG enfocou a sua alternativa política acumulando forzas e distanciando-se dos malos agoeiros que precedian o seu enquistamento. A
mocidade preocupaba-se por máis temas que o estudantil, nos Consellos
e Casas da Xuventude, nos grupos de música folk e rock, nas diferentes
estéticas, no ecoloxismo, no feminismo, no antimilitarismo, na cultura,... O movimento asociativo xuvenil trascendia aos centros políticos
do país, diversificando-se e descentralizando-se territorialmente. O Consello da Xuventude de Galiza servia de foro de encontro das diferentes
propostas xuvenis, e xurdian demandas non estudantis que precisaban
ser atendidas desde unha óptica máis global. Foi cando se plantexou a
necesidade de organizar politicamente á xuventude e coordenar as diversas políticas que se abrian. Xurde, pois, a finais dos oitenta a organización xuvenil do BNG, GALIZA NOVA. «Pasou a etapa da consigna»,
acuñou Marta Costa, secretária xeral da UMG e militante de ERGA,
para simplificar as novas maneiras e retos que se apresentaban. Aquel
lema de «por un ensino nacional. científico, popular, democrático e galego» houbo que sustitui-Io por outros máis amplos, e máis diversos.
Foi a culminación do proceso histórico do nacionalismo estudantil: a
última lección de ERGA, que non só apoiou, senón que participaron
activamente os seus militantes na construción do Proxecto Xuvenil.
ERGA cedeu as suas competéncias á nova organización e mesmo empregou a sua representación no BNG para apresentar-lle ao Consello
Nacional a proposta da xuventude nacionalista. Atrás quedou aquela
etapa mítica, as fotos de centos de estudantes nas asembleas clandestinas da Transición. Atrás quedou o mito da
sua non legalización, que se levou a cabo nos derradeiros
momentos da maneira máis fria e burocrática que se poda
imaxinar. Nen unha frase, nen unha palabra, nen unha coma
esixeu modificar aquela autoridade guvernativa que moito antes denegara a saída da ilegalidade, e que en ocasións
a converteu en clandestina. Atrás quedaba o seu papel na
constitución do BNG, ao ceder-lIe sen nengun tipo de reparo a sua representación no Consello Nacional a Galiza
Nova.
Esta etapa, que en tan pouco espazo pretendia resumir
aquel rapaz de Vimianzo, viviron-a de forma moi intensa
aqueles militantes, que en algunha Asemblea Nacional
apenas chegaban a sesenta. Pero a bola de neve foi sempre
in crescendo e a política que ERGa fixo naqueles anos foi
decisiva para sentar unhas bases de futuro que hoxe é presente. No Bloque, nos institutos, nas asociacións,... en definitiva, no traballo de base do nacionalismo podedes atopar a moitas e a moitos que vos completarán a história.
Tamén nas institucións politicas , e mesmo en postos de
responsabilidade do nacionalismo, podedes atopar algun,
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A BOlA DE

NEVE FOI

SEMPRE IN CRESCENDO E
A POlÍTICA QUE

ERGA

AXO NAQUElES ANOS FOI
DECISIVA PARA ASENTAR
UNHAS BASES DE FUTURO
QUE HOXE ESTÁN
PRESENTES

ainda que menos. Non os busquedes en escaparates, que non están. Nen
tampouco fora da irmandade nacionalista. Quedaron-se connosco, contribuindo a recuperar o govemo galego, trabaHando, como di Beiras, no
proceso de autodeterminación nacional que capitanea a nao senlleira do
Bloque.
Eu xa He dixen, cando me contou a história, que eran moitas cousas
para moi pouco espazo. Que a sua visión era moi persoal e susceptíbel
de matizar. Que o mellor que podia facer era, ou ben recurrir aos arquivos e ás hemerotecas para elaborar unha história o máis obxectiva posíbel, ou que se reuniran nunha cea a xente daqucla(s) época(s) e se adicaran a contar batalliñas, dando-se xabón e recreando-se na nostálxia.
Contestou-me que non, que para o primeiro habia bos historiadores que
foran militantes na Asemblea de Faculdade, e que para o outro xa se
verian o 24 de xullo pola noite ou o 25 na carballeira. Que el pretendia
facer unha modesta homenaxe a aqueJes anos, aos compañeiros e compañeiras e a un anaco moi pequeniño, se cadra nen iso, da recente história do nacionalismo e dos Estudantes Revolucionários Galegos, armados de ilusión.•

AhenIanza de ERM
INTRODUCIÓN
Dez anos seica non son moito no devalar histórico dun povo. Para un
indivíduo, porén, si o son, e pasados xa case dez anos desde a disolución
de ERGA, só me resta o recordo do trabaHo realizado naqueles momentos e o conseguinte pouso político inseparábel desa experiéncia.
Tocou-me viver a ERGA dos últimos tempos, unha organización que
non atravesaba precisamente polo seu mellor momento. Xustamente
por esa razón confeso que sempre lamentei non ter participado desa história mítica que arrastrou ERGA, nen asistir aos seus congresos dun
milleiro de afiliados que abarrotaban salas universitárias a finais da década dos setenta. Por desgraza, o meu paso por ERGA deu-se nun contexto bastante máis humilde e moito máis modesto. A el referirei-me,
tendo en conta a miña participación en ERGA, emarcada no contexto
político e social que atravesaba Galiza e o nacionalismo. Adianto pois
que o presente non pretende converter-se en artigo científico ou neutral,
senón que mantén en boa lóxica doses do subxectivismo derivados da
miña experiéncia persoal e da defensa dos princípios políticos que mantiven naqueles momentos, dos que como é natural non me arrepinto.

BIEITO LOBEIRA
DOMÍNGUEZ

Militante de ERGA
entre 1986 e 1988.
Responsábel de
Zona de MorrazoPontevedra na
Dirección Nacional.

o CONTEXTO
Galiza atravesaba naquela época, nos momentos prévios á incorporación do Estado Español ao entón chamado Mercado Coroun Europeu, as
consecuéncias derivadas da política de "adaptación" aos critérios eco-

Manifestación
convocada pola
Plataforma Aberta de
Estudantes Galegos
apoiada por ERGA e
que se celebrou en
Santiago a principios
do 87
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nómicos emanados de Bruxelas, tamén chamada de "modernización"
do naso país. O sector naval resulta especialmente afectado por esta
"modernización", xerando milleiros de novos desempregados e provocando unha importante conflitividade social propiciada e hexemonizada
polo sindicalismo nacionalista sen comparación posíbel con outras zonas do Estado Español. Agudizan-se tamén os ataques contra a capacidade produtiva do noso agro coa famosa imposición das "cuotas do leite", que recebeu a oportuna resposta do sector no plano organizativo e
mobilizador. Dan-se outros conflitos determinados pala nova realidade
que lle toca aturar ao naso país, dos que non se libra apenas nengun
sector económico ou produtivo, nen segmento social.
Naturalmente é a mocidade o grupo social máis castigado nesta conxuntura, cun desemprego xuvenil que se dispara, un incremento xeralizado
dos índices de drogodependéncia en capas da mocidade, e maiores dificuldades para o acceso ao ensino, nomeadamente o universitário, sobretodo
para aqueles mozos de extracción social máis humilde.
O nacionalismo no seu conxunto, como no caso de ERGA, tampouco
vive o mellar dos seus momentos. Basten como exemplos os seguintes.
A nível eleitoral, o BNG contaba en 1985 unicamente ca compañeiro
Xosé Manuel Beiras como deputado no Parlamento de Galiza. Sumese-Ile o resultado acadado nas eleicións xerais de 1986 como o peor
rexistrado nunca na história do BNG, exactamente a décima parte dos
votos conseguidos sete anos despois, nas eleicións autonómicas de 1993.
Acrecente-se-Ile a autoexclusión en 1987 dun dos partidos integrados
na frente, o PCLN. Complemente-se coa ruptura en 1985 do sindicalismo nacionalista que Ile fai perder a condición de central "máis representativa", e obteremos a descrición dun panorama, que ainda que preocupante nunca chegou a ser desolador. De feito, no ano 1987, coa celebración da III Asemblea Nacional do BNG, popularmente coñecida como a
"asemblea do Carballiño", imprimen-se-lle os ritmos necesários á recuperación da frente, cunha tendéncia á alza no plano eleitoral e de aceitación social da alternativa patriótica mantida até hoxe e en incremento
continuado.

i

o PAPEL DE ERGA

NATURALMENTE É A
MOCIDADE O GRUPO
SOCIAL MÁIS CASTIGADO
NESTA COXUNTURA, CUN
DESEMPREGO XUVENIL QUE
SE DISPARA

E ERGA? Esta organización, evidentemente, non podia ser allea á realidade descrita con anterioridade. De feito, ERGA definia-se como "organización autónoma integrada no BNG", formando parte portanto do
Movimento Nacionalista Galego, e ainda que contando cunha dinámica
específica -de feito habia casos de militantes da organización estudantil
que non formaban parte do BNG-, encontraba-se plenamente imersa na
vida xeral do BNG, participando e experimentando os diversos movimentos que se daban na frente.
A ERGA que eu coñecin atravesaba unha situación delicada, cunha
organización deficiente e con problemas políticos de certa dimensión na
zona de Compostela, pero dos que se resentia boa parte da militáncia
~ 25 aniversário de ERGA

"sen comé-lo nen bebé-lo". Naque! momento coexistian ainda en ERGA
várias sensibilidades ideolóxicas alleas ao proxecto do BNG, como o
caso do reducido grupo de achegados ao PCLN que seguian militando
na organización estudantil ainda que este partido xa se autoexcluira do
BNG, e que representaban o auténtico modelo de ideoloxismo
estético.Tamén en Compostela se conformara o denominado "Colectivo
Freixo", nas coordenadas ideolóxicas do PSG-EG (naquel momento fóra
do BNG), autoexcluido tamén de ERGA tras a sua VI Asemblea Nacional (novembro de 1987).
Recordo tamén os primeiros momentos do Consello da Xuventude de
Galiza como delegado de ERGA, que participaba neste organismo en
calidade de "asociación convidada", pois nunca chegou a efectivizar o
seu ingreso formal ainda cumprindo todos os requisitos legais como
para facé-lo. E precisamente por iso non poderei esquecer nunca as actitudes sectárias e anti-democráticas da maioria das asociacións integrantes do CXG -na órbita ideolóxica do PP e PSOE- co seu Presidente
á cabeza (actual senador do PSOE), que alá por 1987 ou 88 denegan o
ingreso de ERGA nesta institución xuvenil, supón-se que porque o esquema mental e ideolóxico tan "plural e democrático" dos integrantes
destas asociacións non permitia o diálogo cos nacionalistas.
No ámbeto estritamente estudantil cabe destacar o traballo desenvolvido no curso escolar 1986-87 que nos deixou, cando menos, un bon
sabor de boca, e fundamentalmente, o xermolo da futura organización
estudantil de ensino médio, os Comités Abertos de Estudantes (CAE).
Na zona de Ponte-yedra a incansábel Chiruca -á que xa lle perdin a pista
hai anos- foi das que coordenou un esforzo terribel naquela campaña en
defensa do ensino público, galego e de calidade. O mesmo caberia dicer
de Bernardo Valdés e Paz Abraira en Vigo, e tantos outros compañeiros
e compañeiras no resto do país. Dnha das imaxes que percibo con maior
nitidez naquela época é a dun incombustíbel Duarte Correa, daquela
membro da Dirección Nacional de ERGA e liberado por un convénio co
CXG, que percorreu boa parte da xeografia nacional mantendo numerosas reunións con mozos e mozas e pulando pala
criación de grupos locais de ERGA, entre eles o de Marin. A
Plataforma Aberta de Estudantes Galegos, expresión organizativa deste movimento, contaba cunha base asembleária real
praticamente en toda a nación, e mobilizou a milleiros de
estudantes de ensino médio en todo o país en claves claramente nacionais, isto é, diferenciadas das convocatórias estatais en tempo, forma e contidos. Multitude de feches en
institutos, concentracións en vilas, manifestacións comarcais
-recordo a "longa marcha" de Marin a Ponte-vedra-, ou aquela nacional que xuntou en Compostela a máis de 10.000 estudantes. O movimento xerado era loxicamente moi amplo,
chegando a participar ao comezo do mesmo inclusive a organización xuvenil do PSOE, ainda que despois traizoara literalmente os intereses estudantis que dicia defender através
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No ÁMBETO ESTRITAMENTE
ESTUDANnL CABE
DESTACAR o TRABALLO
DESENVOLVIDO NO CURSO
ESCOLAR

86/87

Último auto-colante
editado por ERGA no
curso 87/88

A RESISTÉNCIA AO
DERRUBO DA RESIDÉNCIA
UNIVERSITÁRIA "BURGO
DAS NACIÓNS)), A
DEFENSA DUNHA
UNIVERSIDADE PARA TODOS
E TODAS QUE EXERCESE
REALMENTE COMO CENTRO
DE FORMACiÓN DE
PROFISIONAIS FOI
OBXECTIVO DE ERGA

dunha negociación claudicante directamente ca Ministério de Educación en Madrid. Vendidos exactamente "por un prato de lentellas", tal e
como rezaba o título da volantina distribuida por ERGA a raiz daquela
vergoñenta "negociación". Contado, é de xustiza recoñecer que ainda
mantendo o movimento ese carácter plural, ERGA tivo un peso decisivo
na organización, dirección e mobilización do estudantado durante ese
proceso, que representou un chanza realmente importante na auto-organización estudantil, e en definitiva na história do Movimento Estudantil
Galego.
Hai outras moitas campañas levadas adiante por ERGA durante todo
este tempo, como a emprendida contra a OTAN con motivo do referendo, en Marzo de 1986; ou contra a manipulación da obra, vida e traxectória dese grande patriota chamado Daniel Castelao que contou coa axuda inestimábel de Francisco Rodríguez oferecendo charlas en numerosos centros de ensino. A galeguización do ensino foi tamén protagonista
en várias ocasións de campañas específicas a nível local ou nacional,

POR

UN

PRATO

DE

LENTELLAS
Veñen a dicer-nos que a batalla está acabada e que a guerra está ganada. Que vol ternos ás aulas -cco ou sen espadas
en al to-: ~ue esteamos expectantes e agr-adezamos a grande
magnl f\cencla do. goberno que se presta a negociar as migallas. l:.n definitIva, que esquezamos tres meses de loita e
deixemos as cousas nas mms dos lexítimos representantes,
que para i so estamos nun "Estado democrát ico" e todo ten
amaño en "democrácia".
Cal é a contra-oferta'!. Cinco mil millóns mí.is para o
¡:>resuposto de educación. Supresión de taxas para as rendas
menores de 1400.000 ptas. Promesa de revisar a selectividaele. Para esta viaxe non se preci saban alforxas. En Cal iza,
onde nen sequer un 20)(, da poboación ten salário, e, polo
tanto, renda, onde para medir os ingresos dos traballadores
autónomos, dos labregos e dos mariñeiros non hai declaración
da renda que va 11a, nal canbi ou nada.

«Octavilla» distribuida
por ERGA no 1987
denunciando os
acordos aos que se
chegara co Ministério

Os verdadeiros problemas -a roodificacién da política de
becas; o aumento de pastos escolares; a dotación de seIVizas, canedores, transporte escolar; a rescisién dos ccntratos entre FP e a erq>resa privada; a roodificacién dos plans
de estudo, eliminando asignaturas cam relixién, ética,
etc.; a galeguizacién do ensino; a supresién das taxas universitárias -non foron nen tocados. Como tarrpouco se tocou o
ensino privado, para o cal as axudas estatai s ascenderon en
cento aez millóns de pesetas no pasado ano. Como tarrpouco se
tocou a demx:ratizacim dos Ccnsellos Escolares. Todo quedou
para a posterior comisión.
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destacando a solidariedade mostrada coa represión, por motiNON SUBA DAS TASAS
vos lingüísticos, exercida contra o compañeiro Bernardo Valdés
. .,....
.n.ou_ ..
no seu centro de ensino en Vigo.
'.nl
:~ =~: ;=:'-~~1~:~~
h..... _."'-i-.h ,. IJloh
A Universidade de Santiago de Compostela, que daquela conCal'..r._ ...
u"t......
! Las XS::I1::·~ :;~~=::tu~CUDCI~~
centraba a maior parte dos efectivos de ERGA, foi centro prefe'Socialisw,eaf.vor
1I.".1fto.,..........
rente de actividade. O traballo nos Comités Abertos de Faculdc
dade (CAF), a resisténcia ao derrubo da residéncia universitária
i uDi~
:::~~~:J::!::~:r::~~~~'
~~.:::::= .._ .. ~oo __•• u ....
"Burgo das Nacións", a defensa dunha Universidade para todos
~:~=J.1I1flt¡C'U!:'OIllSIlfOft!"lfllI0l.ll
e todas, que exercese realmente como centro de formación de
:t::;~~~ :l:::t=:::r=::~::::=~~~:
profesionais ao servizo da Galiza; a elaboración de alternativas
~:::"~::::':;~,,:: ...:l::...~~
:S$-.:5;:: ::;'~~ri.
frente á artificial división en tres da Universidade Galega, e un
$~~~
longo etcétera de compromisos adquiridos co estudantado, ape!~:_=
nas dan mostra do inxente traballo realizado por unha organización que, ainda que non moi numerosa, si estaba á altura das
circunstáncias polo activismo da sua militáncia.
A ERGA, ainda que organización estudantil, non lle era allea a problemática do conxunto da mocidade, e asi participa xunto con outras
organizacións na Plataforma Galega polo Emprego Xuvenil, como resposta ao denominado "Plan de Empleo Juvenil" (non lembra a algo máis
recente?) que o Governo Español do PSOE tentou pór en marcha en
1987-88.
Nos últimos tempos de ERGA asiste-se a un curioso fenómeno que
acelerou en parte a disolución da organización estudantil e a criación de
GALlZA NOVA. Foi a proliferación de Grupos Xuvenis do BNG de
ámbito local, que sen formar parte de ERGA, si se constituiron na prática na expresión xuvenil da frente patriótica nesas localidades. Dun destes grupos, o de Marin (criado en 1986), formo parte, simultaneando
alguns dos seus membros a militáncia en ERGA e servindo de ponte
perfeita para a posterior vertebración de GALlZA NOVA, como o caso
de Pedro Cortegoso, naquel momento responsábel de ERGA na zona, e
logo responsábel comarcal de GALIZA NOVA.
A VI Asemblea Nacional de ERGA, celebrada na Faculdade de História en Compostela sob o lema "O estudantado por unha Galiza liberada.
Unidade, organización e loita", foi a última cita nacional desta organización estudantil, que apartir de 1988 deixaba-lle a GALIZA NOVA o
legado necesário para a continuidade, esta vez con outra denominación
e novas formas de actuación, mais cos mesmos principios nacionalistas,
dunha organización xuvenil útil no horizonte emancipador do país e
acaída ás necesidades, inquedanzas e problemáticas específicas da mocidade galega. O "Lume", voceiro noso, apagaba-se definitivamente,
o PROCESO DE
deixando-lle paso ao «Mocidade».
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CONSTITUCiÓN DE GAUZA

ERGA MORREU. VIVA GALIZA NOVA!

NOVA, ORGANIZACiÓN
XUVENIL DALGUNHA
MANElRA HERDEIRA DE

Para moitos mozos de ERGA e do BNG parecia claro que o país necesitaba dunha organización xuvenil nacionalista, non estritamente estudantil,
que abranguese todo tipo de actuacións sectoriais e que intervise social25 aniversário de ERGA ~

ERGA, LEVOU-SE CUN
ESCRUPULOSO RESPEITO Á
DIVERSIDADE EXISTENTE

mente cunha metodoloxia participativa, atractiva e inovadora. Nestas
claves situan-se, por exemplo, as conclusións do V Congreso da UMG
(1987), motor de arranque desta nova experiéncia. Tamén o BNG, na
sua Asemblea Nacional, tiña indicado a iniciativa da sua mocidade, a
necesidade de encetar este novo camiño.
De calquer maneira, o proceso de constitución de GALIZA NOVA,
organización xuvenil dalgunha maneira herdeira de ERGA, levou-se cun
escrupuloso respeito á diversidade existente, no que compañeiros, como
o caso singular do naquel momento Secretário-Portavoz de ERGA,
Manuel Antelo, impulsor da Xestora Nacional de GALIZA NOVA, levaron un papel fundamental no mesmo. E aqui remata esta história, breve para o país, pero importante para o nacionalismo.
Hai quen di que son cousas de xente nova permitir-se o luxo de soñar
cun mundo sen explotación entre os seus povos, sen miséria entre os
seus habitantes. Achaca-se-lle esta "abstracción" a unha etapa do ciclo
vital, descoñecendo que non se trata dun capricho próprio da idade, senón un paso máis adiante na toma de consciéncia nacional deste povo.
Proceso no cal, recoñeza-se ou non, a mocidade representa -representou-no de feito historicamente- un valor incuestionábel, máis ainda en
canto ao aporte de entusiasmo, alegria, confianza no país e entrega desinteresada á causa da Galiza. Aconteceu claramente no caso de ERGA,
mesmo en época de "vacas fracas" para o nacionalismo, continuando
posteriormente co proxecto de GALIZA NOVA. O trabaBo realizado
non foi en vao. Entre outras causas serveu para poder hoxe case tocar
coas mans a consecución dun auténtico Govemo Galego, isto é, do BNG,
que saque a este país da frustración histórica, da resignación, que Be
permita, enfin, a devolución da esperanza roubada. E todo isto fixo-se
en tempos dificeis, sen aspiracións de recoñecimento nesta tarefa, mais
co único afán de poder pisar algun dia o chan dunha Pátria Soberana.
Neste saña seguimos comprometidos.•
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