
máis alá!

Atopámonos nunha fase crucial dentro 
do proceso de orientación e afortala-
mento do movemento nacional popu-

lar. Existe unha percepción xeral de retroceso 
nesta época, que ten o seu máis visíbel expo-
ñente nas novas ondas autoritarias, mais que 
en realidade está caracterizada por moitos 
fenómenos simultáneos, entre os que salien-
ta a desvalorización da forza de traballo, a 
involución nas liberdades, o deterioro 
ambiental ou o baleiramento dos sistemas 
formalmente democráticos.

No noso país, o noso movemento de libera-
ción nacional atópase aínda nunha situación 
de debilidade relativa. Nos últimos anos 
puidemos participar de valiosos debates, 
nomeadamente na esfera do BNG, que leva-
ron á aprobación dunha certa reorientación 
estratéxica, aínda pendente de se desenvolver 
e verificar na práctica.

Así, a principal expresión política do naciona-
lismo vínculase expresamente ás clases 
populares, cifra na mobilización e na organi-
zación popular os seus principais mecanis-
mos para acadar a hexemonía, e afirma expli-
citamente o obxetivo de conquistar transfor-
macións revolucionarias e inasimilábeis polo 
réxime. Trátase dunha liña que non foi com-
pletamente perfeccionada -nunha definición 
como mínimo independentista e anticapitalis-
ta- mais que representa un bo chanzo para 
nos marcar novos obxectivos no futuro inme-
diato.  

As nosas razóns, as que xustifican un proxec-
to marxista, leninista e independentista, 
revolucionario e de masas, existen con maior 
vixencia do que nunca. Existen pola extraordi-
naria maduración que alcanzaron as condi-
cións materiais para o socialismo e a agudiza-
ción das contradicións no capitalismo con-
temporáneo, no imperialismo, causa dos 
problemas fundamentais que padecen o pobo 
e a nación, como son a recorrencia e profun-
didade das crises económicas, a precarieda-
de laboral e o desemprego, a explotación 
crecentemente intensa da forza de traballo, a 
crise ambiental e enerxética, o modelo de 
organización territorial desigual, etc...

A actualidade da revolución, ao contrario que 
a súa inmediatez, non depende da correlación 
de forzas. Non podemos mitificar a hexemo-
nía da dereita española como o mal absoluto e 
á vez obviar o papel negativo da socialdemo-
cracia e o reformismo, nin tampouco negar as 
razóns internas, dentro do propio nacionalis-
mo galego, que axudan á súa debilidade 
relativa. Debemos tamén profundizar na nosa 
análise sobre a evolución do capitalismo 
moderno e a inserción do noso país nel. En 
particular, debemos evitar a fenomenoloxía e 
afrontar a espesura histórica da mundializa-
ción do capital e a natureza real do actual 
padrón de acumulación.

A situación política no Estado mudou radical-
mente nos últimos anos. O proceso indepen-
dentista na Cataluña deixou polo momento 
numerosas leccións positivas e negativas. 
Entre as primeiras, podemos sinalar que sitúa 
o debate político principal entre a ruptura e a 
restauración do réxime, e a primeira alternati-
va pasa inexorabelmente pola constitución de 
repúblicas soberanas, desde contextos políti-
cos moi diferentes e atendendo ás particula-
res correlacións de forzas, como mínimo nos 
Países Cataláns, en Euskal Herria e na Galiza. 
Entre as negativas, é necesario que todos os 
movementos de liberación nacional teñan en 
conta a necesidade de acumular forzas a 

través de esforzos prolongados, coa necesa-
ria articulación e hexemonía da clase obreira, 
e con numerosísimas dificuldades, descar-
tando lecturas simplistas que minusvaloren a 
forza e recursos do Estado e o contexto inter-
nacional, nomeadamente o papel da UE como 
axente imperialista.  

O independentismo non é unha mera radicali-
zación do nacionalismo, como ás veces se 
pretende desfigurar. É unha alternativa cohe-
rente ante a natureza e estrutura do Estado 
español, adecuada ás necesidades políticas, 
económicas e culturais do noso pobo. 
Debemos reforzar o núcleo da mensaxe 
soberanista, ligando a independencia cun 
proxecto nacional e de clase. Non podemos 
pretender que unha política sexa radical polo 
mero consignismo, por proclamar unha 
mensaxe inequívoca que non logra iniciar 
ningún tipo de emancipación; tal é a liña 
característica do esquerdismo e outras deri-
vacións dos movementos revolucionarios, 
capaces de ter discursos con elementos 
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analiticamente correctos -en particular a 
enumeración das múltiples manifestacións 
da barbarie capitalista- mais politica e social-
mente irrelevantes. Nin a soberanía, nin 
ningunha conquista vai ser alcanzada sim-
plemente pola súa mera enunciación e repe-
tición. Sen embargo, algúns elementos do 
discurso actual -a aposta máis ou menos 
implícita dun novo encaixe no Estado que 
obvia a fenda autodeterminista catalana, a 
ampliación competencial como obxectivo 
principal, as continuas interpelacións aos 
consensos parlamentares, aos vagos apelos 
a uns conceptos tan indefinidos como “mo-
dernización”, ou “progreso” teñen disconti-
nuidades cos obxectivos estratéxicos e 
colectivos. 

A loita sindical, que é unha das nosas princi-
pais fortalezas como movemento de libera-
ción nacional, ten que gañar cada conflito 
concreto, mais o ámbito político ten que ser 
capaz de defender ese “modelo social alter-
nativo” -aínda cunha definición tan vaga- 
xeralmente ausente, e á vez denunciar a 
incapacidade do Estado e o capital para 
plantexar ningunha alternativa duradeira a 
un neoliberalismo en crise, que só vai 
aumentar a súa fase destrutiva e explotado-
ra. Defender prioritariamente os intereses da 

clase traballadora e das clases populares 
implica unha actividade permanente que 
cuestiona os mecanismos de control real e 
as axendas políticas oficiais. 

Non debemos preguntarnos só cal é o méto-
do para avanzar electoral e institucionalmen-
te, limitado ás demandas máis asumíbeis 
pola maioría da poboación entendida como 
mero mercado electoral; tampouco sería 
acertado ficar reducidos a un mero consig-
nismo que repita incesantemente mensaxes 
de carga ideolóxica a unha audiencia inexis-
tente. É posíbel definir obxectivos políticos 
tácticos, realistas nas condicións actuais, 
coherentes cos fins estratéxicos, e condu-
centes para o avanzo da loita pola soberanía, 
con signos que remitan ao real presente nas 
loitas e nas esperanzas do noso pobo, 
tomando a iniciativa e sen agardar a que 
cheguen tempos máis propicios.
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este Día da Patria lanzamos a edición dixital do Arredista, a nosa revista de análise e Nintervención que naceu hai xa 10 anos. Xunto á edición en papel que manteremos como 
mínimo de forma anual, queremos dar un salto adiante que permita un maior acompa-

ñamento da actualidade e maior flexibilidade tanto nos formatos como á hora de intervir nos 
debates, na axenda política e no día a día das loitas populares. 

Na nova web recollese xa todos os artigos publicados até agora no papel sobre numerosos 
temas, e iranse incorporando novas achegas periódicas, así como traducións de reflexións de 
persoas e organizacións aliadas de outros pobos. En particular, queremos avanzar progresiva-
mente no uso de formatos audiovisuais.

Convidámoste a entrar desde xa en arredista.gal. Le e difunde!


