50 anos de loita e un proxecto
de futuro para a Galiza
A Unión do Povo Galego (UPG) vén de facer 50 anos de existencia.
Medio século de loita constante en prol dun único obxectivo: unha
Galiza libre e sen explotación. Un obxectivo que sabemos difícil e
complexo. Nada máis e nada menos que o de romper con 500 anos de
dominación colonial sobre o noso País, de conquistar a independencia
nacional e de construír na nosa patria unha sociedade radicalmente
nova, xusta, libre, democrática, igualitaria, unha sociedade socialista.
Sabemos que 50 anos son un período curto na historia dun País, mais
representa unha longa traxectoria de loita para unha forza política
como a nosa. E, sobre todo, confirma que o proxecto político que representamos como Partido e aquel en que nos integramos como patriotas,
son proxectos políticos sólidos, que responden á necesidade obxectiva de nos dotarmos como povo de instrumentos propios para podermos romper as cadeas e camiñar cara a un futuro de liberdade.
Non foi a nosa unha traxectoria fácil, exenta de dificultades. Todo o
contrario. Desde a iniciativa dun reducido grupo de persoas que nun
día da Patria de 1964 fundan a UPG até a realidade dun movemento
político, sindical e social patriótico, con forte presenza e capacidade
de intervención social, foron moitas as dificultades, as loitas, as conquistas, os esforzos. Moitos os triunfos e tamén as derrotas. Moitos os pasos adiante. Moitas, sobre todo, as persoas que se teñen
implicado activamente para construír colectivamente un movemento
político capaz de conquistar a liberdade da nosa Patria. E nese labor,
con humildade, con xenerosidade, mais tamén con decisión e con iniciativa, estivo sempre o noso Partido.
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Recuperar o nacionalismo
organizado e actuante
A Unión do Povo Galego é, con moito, a forza política galega de máis
longa traxectoria do noso País. E alén do máis, foi quen de manter
unha actividade política constante, con coherencia en relación aos
seus postulados, ao longo de cinco décadas completas. A chave está
en que a UPG respondeu e responde a unha necesidade obxectiva do
povo galego, da nosa nación e da clase traballadora. A Unión do Povo
Galego xorde como primeira resposta organizativa do nacionalismo
galego após a guerra e, por tanto, como expresión da necesidade de
a Galiza contar con organizacións políticas propias con capacidade
de intervención social para enfrontar a loita, nas difíceis condicións
da ditadura franquista, polos dereitos e liberdades do noso povo e
encarar o camiño da liberación nacional. A fundación da UPG consegue que o nacionalismo –entendido como a expresión política da
vontade da Galiza de ser unha nación libre– que fora golpeado polo
franquismo e interrompido en 1950 polo piñeirismo, reaparecese de
forma organizada en 1964. Mais vaino facer desde unha nova perspectiva, claramente popular e anti-imperialista.
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Galiza como nación colonizada
Se ben a UPG comezou actuando fundamentalmente na axitación
patriótica, asentouse logo a conciencia certa de que era preciso
arraigar o nacionalismo na sociedade, particularmente entre as
clases populares. Procurouse, por tanto, a participación activa nos
conflitos sociais do País, tratado de lles dar unha perspectiva anticolonial. No entanto, a falta de continuidade organizativa do nacionalismo histórico anterior e, por tanto, a consciencia de estar case
todo por facer, levaron a UPG a ter que cubrir moitos campos de
traballo. O primero dos esforzos –e sen dúbida o primero grande
logro da UPG– foi construír os alicerces teóricos e prácticos do
nacionalismo contemporáneo.
Con efecto, hai un enorme esforzo de elaboración teórica para realizar un diagnóstico certo da situación da Galiza e das alternativas.
Por unha parte, a afirmación de Galiza como nación e a defensa do
dereito de autodeterminación, que entrocaba co nacionalismo de
pre-guerra e co Castelao que no Sempre en Galiza tenta sistematizar a cuestión nacional. Mais tamén a aplicación por vez primeira
do marxismo para explicar a Galiza, –do punto de vista político, económico e cultural– como nación colonizada. E, en consecuencia, a
aposta na soberanía nacional desde unha perspectiva anti-colonialista e popular.
A análise que desenvolve a UPG parte da tese de que os principais
atrancos para o desenvolvemento da economía galega veñen provocados polas relacións de dependencia colonial que determina que a
formación económico-social galega, ao servizo do modo de produción capitalista do Estado Español (e, en xeral, do sistema capitalista
europeo e internacional) cumpra a función de subministradora de
forza de traballo, enerxía, materias primas sen transformar e capital.
Esta situación complétase a nivel social pola ausencia dunha clase
dominante autóctona, é dicir, pola inexistencia dunha burguesía
galega que asumise o papel de clase nacional e pulase pola defensa
da lingua, da cultura, dos intereses do País e, en definitiva, do autogoberno. Esta análise leva á necesidade de orientar claramente o
nacionalismo nunha perspectiva popular e anticapitalista.
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Partido comunista patriótico
A vinculación ás loitas da clase operaria galega a comezos dos 70
supón unha experiencia decisiva para a conformación ideolóxica da
UPG como partido comunista. A UPG, que desde a fundación viña
situándose en parámetros marxistas, asume decididamente a condición de partido do proletariado, incorporando o leninismo como
referente ideolóxico e guía para a acción, sen por iso abdicar da condición primixenia de partido patriótico. Incorpórase a partir de aí
definitivamente ao nacionalismo a perspectiva de clase, por entender
que a loita de liberación nacional e a loita das clases populares pola
liberación da explotación de que son vítimas baixo o capitalismo,
coinciden obxectivamente nesta fase histórica e, por tanto, son indisolúbeis, dúas caras do mesmo proceso. A partir dese momento, a
UPG vai definirse como Partido Comunista Patriótico que, tomando
en consideración a experiencia histórica do movemento obreiro e
antiimperialista internacional, basea o seu programa e guía a súa
acción política nos principios ideolóxicos e políticos de Marx, Engels
e Lenin, aplicándoos de modo creativo ás condicións concretas da
Galiza, ao tempo que incorpora o ideario político de Castelao e dos
precursores do nacionalismo galego que loitaron pola consecución
dunha patria soberana e liberada da opresión nacional.
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O frentismo, da teoría á práctica
Así pois, a UPG marcou como obxectivo nesa etapa histórica a liberación nacional da Galiza, considerando que a revolución nacional-popular tería de ser a necesaria primeira etapa da revolución
socialista galega. Precisamente por iso, a UPG asumiu tamén que o
proceso de liberación nacional precisaba da alianza das clases populares e mesmo sectores da pequena burguesía fronte aos inimigos de
clase e da nación, a grande burguesía monopolista do Estado español e dos estados imperialistas aliados. Asumiu, por tanto, á calor
das ben sucedidas experiencias de independencia de moitas nacións
nas década anterior, a definición teórica do frentismo como fórmula
organizativa e política máis adecuada para construír unha alternativa patriótica e anticolonial. E encarou tamén o labor práctico para
construír unha organización ampla e plural que desde parámetros
patrióticos e populares agrupase todas as persoas que concordasen
no obxectivo dunha Galiza soberana. Desa consciencia xurdiu en
1975 a AN-PG (Asemblea Nacional-Popular Galega), primeira expresión da frente patriótica e que permitiu unha rápida expansión do
nacionalismo popular e aínda da súa capacidade mobilizadora. Esa
mesma pulsión, partillada por diferentes sectores, organizacións e
colectivos, posibilitou así mesmo un novo proceso de acumulación
de forzas en 1982 que deu lugar á creación do Bloque Nacionalista
Galego (BNG).
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O principio e a práctica
da auto-organización
A mesma necesidade obxectiva que deu lugar á fundación da UPG
impelía tamén á organización da sociedade galega. De aí que o
grande esforzo da UPG nos anos 70 se centrase en impulsar a organización das camadas populares en todos os ámbitos e aínda en dotar
de estrutura o traballo fundamental en campos como o da cultura
e o da normalización lingüística. Foi marcado como labor prioritario a auto-organización do povo galego e iniciouse a conciencia todo
ese inmenso labor de articular politicamente a nación como única
garantía de actuar con plena independencia en función dos intereses propios, crear conciencia nacional e avanzar para o obxectivo da
independencia nacional. O esforzo por levantar, en momentos especialmente difíceis, organizacións políticas, sindicais e sociais propias, con criterio nacional e capacidade de intervención social deu
como resultado os primeiros xermes sindicais (SOG, UTEG, UTBG,
UTSG, SGTM) que andando o tempo confluirían na Intersindical; as
Comisións Labregas, para organizar os traballadores e traballadoras
do campo ou ERGA (Estudantes Revolucionarios Galegos) no mundo
estudantil. E aínda asociacións culturais, veciñais, xuvenís… en que
a militancia da Unión do Povo Galego desenvolveu un labor esencial
para a recuperación da auto-estima colectiva, a creación de conciencia nacional e a organización do povo.
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Recuperarmos a lingua
É de salientar o papel decisivo que desempeñou a UPG e a sú militancia no proceso de restauración do uso público, oral e escrito da lingua galega e aínda na análise teórica da situación socio-lingüística
da Galiza e da articulación social de prácticas tendentes á normalización lingüística. Á súa actividade e conduta lingüística da militancia nacionalista debéronse os primeiros pasos para romper, contra
vento e maré, coas normas de uso que facían do español o idioma formal e oral en mitins, escritos, asuntos de importancia, conferencias,
intervencións en asembleas, etc. Así, apareceu o galego á luz pública
especialmente en ambientes estudantís, obreiros e de traballador@s
do ensino. Esta actitude de firmeza e coherencia lingüística obrigou
ao longo dos anos 70 a unha galeguización formal dos diferentes partidos políticos, especialmente da esquerda española.
Mais tamén se actuou na análise teórica para diagnosticar acertadamente a situación social da nosa lingua e para ir definido pautas
de actuación que contribuísen para a a progresiva normalización.
O labor pioneiro que se desenvolveu neste campo foi fundamental
para todo o traballo posterior que permitiu avances sociais importantes, embora aínda a situación sexa precaria e fique moito por
facer. En todo o caso, é evidente que os logros lingüísticos están moi
vinculados ao combate teórico e práctico do nacionalismo galego ao
longo de toda a súa historia, cun labor do punto de vista teórico e
sobre todo na práctica social para defender, prestixiar e estender o
uso da nosa lingua a todos os ámbitos da sociedade.

8

Facermos bandeira da cultura
Nun escenario de profunda colonización cultural e asimilación lingüística, a cultura tornouse un campo de batalla esencial. Xa desde
comezos da década de 60, a mocidade nacionalista impulsou a creación de asociacións culturais que nos anos seguintes e na década de
70 se irían estendendo por todo o País. Para alén de seren elementos que posibilitaban unha actuación social pública da militancia
patriótica –e por tanto tamén a permeabilidade social do nacionalismo–, as asociacións culturais desenvolveron un inestimábel labor
de recuperación e difusión da nosa cultura, da nosa historia, dos
nosos sinais de identidade, e aínda, funcionaron como plataformas
de visibilización de moitos dos conflitos sociais da época.
A UPG prestou desde o inicio especial atención ao traballo no ámbito
cultural, na consciencia de que o combate ideolóxico era esencial
para gañar a batalla das ideas e, por tanto, para a expansión social
do movemento nacionalista. Tamén nisto, o labor pioneiro da militancia patriótica, o inmenso esforzo na defensa, divulgación, promoción e impulso da nosa cultura nacional, foi determinante para os
avances que neste ámbito se teñen producido.
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Traballarmos no presente
Nestes 50 anos, a realidade da Galiza mudou moito e en moitos
aspectos, desde a estrutura social até a articulación institucional.
No entanto, non mudou o esencial: a dependencia, a condición da
Galiza como nación oprimida e colonizada. Mantén, por tanto, plena
actualidade o proxecto nacionalista que integra a Unión do Povo
Galego. Ao longo dos anos soubemos ir adaptado a nosa actuación
táctica á realidade cambiante do noso País, procurando sempre a
eficacia social e política e o avance do nacionalismo. Porén, mantivemos con coherencia os obxectivos estratéxicos e unha liña de
actuación que privilexiou sempre a unidade patriótica arredor do
obxectivo da soberanía.
Hoxe ese obxectivo continúa plenamente vigorante, como o están
tamén, embora houbese que ir adecuando a actuación ao contexto
e as necesidades, moitos outros elementos da análise e da práctica
política que a Unión do Povo Galego e o Bloque Nacionalista Galego
foron desenvolvendo ao longo da súa historia. Desde o carácter
popular e antiimperialista do nacionalismo galego até o principio e a
necesidade de manter a práctica da autoorganización do povo galego
en todos os ámbitos. Tamén o frentismo como a mellor fórmula para
unidade e pluralidade no nacionalismo. Ou a necesidade permanente
do combate ideolóxico e a centralidade da loita pola normalización
da nosa lingua.
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Axirmos en tempos de crise
Hoxe, a Unión do Povo galego está -como sempre desde 1982- decidida para contribuír con todas as súas forzas á consolidación, afortalamento e avance do proxecto nacionalista que representa o BNG.
Neste contexto de crise económica, social e política profunda, o
Bloque Nacionalista Galego ten por diante o reto de dar resposta e
articular politicamente o descontentamento xeral producido polas
políticas que ao noso País impoñen España e a UE.
Sabemos que a crise económica está a ser utilizada como escusa
para saquear o pobo galego, os traballadores e traballadoras: están
a precarizar as condicións de vida e a roubarnos dereitos laborais, a
reducir os salarios, a negarnos a capacidade de producir e condenándonos ao desemprego e á emigración, a espoliar os nosos aforros e
deixarnos sen sistema financeiro, a eliminar dereitos cívicos –especialmente os das mulleres– a negar o noso dereito á vivenda, a agredir
o ambiente, a deteriorar e privatizar os servizos públicos. Empurran,
en definitiva, a poboación á precariedade e á pobreza. E ademais responden con represión a crecente protesta social.
Mais a esta fonda crise social súmase aínda unha profunda crise do
sistema político español, que se evidencia cada vez máis como un
sistema cruel e corrupto, para alén de esgotado e incapaz de xerir o
descontentamento social e nacional. Os conflitos nacionais abertos,
particularmente o proceso para a independencia de Cataluña, están
a contribuír de maneira decisiva para agudizar a crise política do
sistema saído da chamada Transición.
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Co BNG, pola soberanía
Neste contexto, o Bloque Nacionalista Galego ten marcado como
obxectivo central estender a conciencia na sociedade de que é preciso camiñar para a soberanía. Non apenas porque no panorama
que se pode abrir como consecuencia dos procesos soberanistas en
curso, o noso País ten de estar presente e aproveitar a conxuntura
para avanzar de maneira máis decidida, senón tamén porque a única
forma de lle darmos unha saída social e definitiva a esta situación de
crise é con plena capacidade de decidir.
Con efecto, a constitución da Galiza en Estado soberano significa a posibilidade de nos dotarmos de todos os mecanismos políticos e administrativos para podermos decidir en función dos intereses do noso povo.
A posibilidade tamén de construírmos un sistema social e económico
radicalmente novo, baseado na xustiza social, na igualdade, na democracia, nos dereitos e no benestar das clases populares. A independencia nacional representa a oportunidade de rompermos a un tempo coa
dominación española e co capitalismo, de nos librarmos dun sistema
que nos oprime como nación e como persoas, un sistema depredador ao
servizo da oligarquía financeira e da explotación da clase traballadora.
Reafirmamos, por tanto, o noso compromiso co BNG e co proxecto
político nacionalista que representa e por iso o noso principal
esforzo se orientará a afortalalo e a abordar as accións necesarias
para lograrmos agrandalo. E aínda para articular un potente movemento político que sexa capaz de levar ao conxunto da sociedade,
dunha maneira pedagóxica e eficaz, as razóns (económicas, políticas,
sociais, culturais, lingüísticas…) polas que a Galiza precisa de capacidade de decidir, precisa de soberanía.
É por iso que, desde a convicción de é preciso romper a dependencia
para podermos construír un día no noso País unha sociedade socialista, asumimos plenamente o reto do BNG de levantar, frente a esta
situación dramática que vivimos, a bandeira da República da Galiza.
Unha república nosa, social e democrática, que aposte no benestar,
na xustiza e na igualdade; nos dereitos das mulleres; no traballo, na
educación, a sanidade, a vivenda e a cultura como dereitos; no laicismo, na defensa da terra e no respecto dos dereitos das persoas e
dos dereitos nacionais de todos os pobos do mundo.
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Desde o orgullo pola nosa historia,
a conquistarmos o futuro
Sentímonos lexitimamente orgullos@s, como Partido, do labor desenvolvido ao longo destas cinco décadas. Orgullos@s do exemplo
de entrega e compromiso da militancia da UPG, a custa sempre de
renuncias persoais e até, en circunstancias difíceis, da liberdade e
da propia vida, como foi o caso do noso camarada Moncho Reboiras.
Orgullos@s por tanto de todas as persoas que nestas cinco décadas
de combate político intenso teñen dedicado moito do seu tempo, dos
seus esforzos e das súas vidas ao proxecto político que representamos. Orgullos@s particularmente de termos contribuído, á beira
de moitas outras persoas desde a militancia patriótica, para dotar
a nación das ferramentas políticas precisas para se tornar mañá
nunha República libre. Mais sabemos que fica moito camiño por
diante. E estamos decidid@s a percorrelo desde a vontade de mellorarmos a nosa capacidade de incidencia social, de sermos aínda máis
activos e por iso máis útiles ao avance do nacionalismo.
Farémolo, en todo o caso, como fixemos ao longo de 50 anos, desde a
permanente lealdade ao País e ás clases traballadoras. Desde a confianza no povo galego. Desde a xenerosidade coa que sempre contribuímos para a creación dun amplo movemento patriótico. Desde
o compromiso que acredita unha longa traxectoria de loita ao servizo do povo e da Patria galega. E, claro, desde a coherencia con que
sempre actuamos para camiñar na dirección certa, a da liberdade e
a soberanía.
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Dos principios ideolóxico-políticos
do partido
Artigo 1. A Unión do Povo Galego (UPG), fundada en 1964, é un partido que defende prioritariamente os intereses de todas as clases
traballadoras da nosa nación. A UPG é un partido comunista patriótico, porque asume a loita de liberación nacional, na perspectiva da
instauración dun Estado galego democrático e popular, para rematar
coa colonización que padece o país, como paso indispensábel para a
construción do socialismo.
Artigo 2. A UPG, como partido comunista e patriótico que asume a
loita de liberación nacional, ten por obxectivos:
a) O impulso e apoio dunha ampla fronte nacionalista que mobilice e organice o noso pobo na loita pola autodeterminación e o exercicio da soberanía nacional.
b) A auto-organización do noso pobo a nivel político, sindical, asociativo, etc., que implique a total independencia orgánica e política
necesaria para garantir a liberación nacional e social da Galiza.
c) A defensa dos dereitos sociais e democráticos dos traballadores
galegos e a procura da súa unidade de acción, que impulse a máis
ampla democracia e o desenvolvemento do noso país en todas as
esferas, na procura dunha orde social máis xusta, no marco dunha
economía independente e planificada ao servizo dos traballadores
galegos, na que se satisfagan as necesidades do pobo.
d) A defensa da identidade e patrimonio cultural do noso pobo,
pola recuperación da nosa propia historia e a restauración social e
oficialización do noso idioma, así como dos nosos recursos nacionais
e o seu aproveitamento racional ao servizo do pobo.
e) A cooperación e a solidariedade con quen, respectando o ideario e programa do Partido e a súa independéncia ideolóxica, política
e orgánica, compartan, no interior, a defensa práctica dos intereses
das clases populares galegas e con quen, no exterior, desenvolva procesos orientados á emancipación das clases traballadoras e á liberación nacional dos pobos oprimidos polo imperialismo, por seren,
á súa vez, obxectivamente solidarios co combate que libra a UPG na
nación galega. En todo caso, a UPG, como partido internacionalista,
solidarízase con todos os pobos do mundo en loita contra a explotación e pola democracia, a paz e o socialismo e, singularmente, con
aqueles, que como o noso, sofren a agresión do imperialismo.

14

f) A instauración dun Estado galego democrático e popular que
articule as medidas que den fin á colonización que padece o país,
materialice o poder da alianza das clases populares galegas e sente as
bases para a construción do socialismo camiño da sociedade comunista. O respecto aos dereitos humanos, recoñecidos polas Nacións
Unidas (ao traballo, á saúde, á educación, á libre expresión…) e a loita
contra toda forma de discriminación son igualmente base da convivencia. A UPG considera como valores conquistados a través da loita
histórica, protagonizada fundamentalmente polas clases populares,
a liberdade, a igualdade de oportunidades, a democracia e a xustiza
social, valores que como tais asume e defende a todos os niveis.
Artigo 3. A UPG fundamenta o seu programa e guía a súa acción política nos principios do Materialismo Histórico e da Dialéctica, aplicandoos creativamente ás condicións concretas da Galiza. Partindo
das realidades do noso propio país, o Partido toma en consideración a
experiencia histórica do movemento obreiro e antiimperialista internacional e inscribe a súa teoría e práctica nos principios ideolóxicos
e políticos de Marx, Engels e Lenin, ao tempo que incorpora o ideario
político de Castelao e dos precursores do nacionalismo galego, que
loitaron pola consecución dunha patria soberana e liberada da opresión nacional.
Artigo 4. A UPG, como partido nacionalista galego, considera que o
inimigo principal do pobo galego é a burguesía monopolista española, que domina o aparato do Estado, a través do cal, contando
coa colaboración da burguesía intermediaria interna, mantén unha
opresión capitalista colonial na Galiza. Por tanto, na presente etapa
histórica, cando no proceso revolucionario internacional o antagonismo principal se manifesta nas loitas das nacións e dos pobos
oprimidos, colonizados e dependentes contra o imperialismo internacional, a estratexia e táctica da UPG, están orientadas a potenciar o Movemento Nacionalista Galego contra o imperialismo español e os seus aliados na Galiza, considerando que esta é unha loita
anticolonial e antimonopolista, especialmente dirixida ao corazón
do imperialismo occidental e as súas estruturas políticas, económicas e militares.
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