
GAUGA ¿OGAUXAi 

Porque somos unha nación e seguiremos a selo 

Editorial 
25 de xullo de 1 977. Mentras Galicia celebra o Día da Patria, no pazo de Raxoi, AP, UCD e PSOE, e gardando a porta o PC, 

crean a primeira grande ficción do proceso constitufnte: unha Asamblea de Galicia'1 para parlamentarios españoles. 
25 de xullo de 1978. Os que sempre refugaron o Día da Patria Galega, os que despreciaron sempre tal data, xunto eos 

que sempre a reprimiron e máis algúns que deberán reivindicar o seu verdadeiro significado, convocan na Praza do Obradoiro, mellor dito, 
na Plaza de España, aos galegos, a celebrar o Día Nacional de Galicia. 

Quen non coñecera a rióla de renuncias, traicións e transaccións que une as duas datas, creería estar nos antípodas ou ser víti-
ma dun espellismo. Pero paraquenes virón cómo o globo da esquerdaíase deshinchando día a día, e caía en labarada queimando as espe
ranzas que o elevaran, todo é comprensíbel. 

A nivel de Estado, poidemos ver cómo se abría o camino desde o contraste de pareceres do partido único á unánime opinión 
dos partidos consensuados, Pacto da Moncloa de costas aos traballadores e o consenso constitucional de costas aos pobos, o abandono 
do leninismo duns e a renuncia ao marxismo dos outros, o comensalismo coa dereita e a involución socialista ¿ou debe decirse demo
crática? 

En Galicia, tras da ficción da Asamblea, poidemos ver o arranxo da Xunta e máis o das Comisións mixtas. Vellos caciques conversos 
e presuntos galeguistas para unha preautonomía predemocrática. 

Cae o telón e comeza a grande farsa: Mentras uns se escorregan polas lianas da socialdemocracia sucursalista, o mesiánico 
voo dos outros vai parar en manso peteireo na man eurocomunista, e triste papel tamén o do culturalismo que tenta malvender aquelo 
do que non é dono. As páxinas do Retorno e Tagen Ata semellan hoxe premonitorias Olladas no futuro. 

Fóra deste marco, o diluvio, a utopía, a desestabilización, o testimonialismo. Pero tamén a esperanza. 
A diferencia de convocatoria entre a explosión popular do 4 de nadal, que desbordou os esquemas de quenes querían convertir 

unha afirmación nacional en apoio a un proxecto preautonómico ridículo, e o 28 de Xuño, está composta tanto de natural desencanto 
como de calculada desmovilización. 

Os responsábeles da crise autodemándanse solucións en Ferrol. Os que apoian a Autopista convocan unha manifestación 
contra o scalextrlc a unha hora sospeitosamente insólita: as 12 da mañán dun soleado domingo de xullo. Os que He negan o dereito á vi
da ao galego, euskara e catalán, irán se cadra rezar un nosopai na Misa de Rosalía. 

Neste contexto, o Día da Patria Galega de 1978 terá unha significación e unha dimensión diferentes. Frente aos que defen
demos o seu contido orixinario, estará a grande antroidada sen máscaras para presuntos desmemoriados e ¡nxenuos incorrexíbeles. 

Na rolda da morte pretendida do nacionalismo non faltará de nada. Coludos das mans, irán o feixista coa ¡alma ao cinto e o 
burócrata lambespiñas, o travestí político e o monifate unitario, o extremo esquerda, e o despistado danzando santurronamente, con na-
turalidade, na enxurrada nacional e progresista. 

Pero o nacionalismo está vivo e nun soio lado da barricada, co mar ás costas e consciente de que «os traballadores son o úni
co fundamento firme sobre do cal unha nación pode ser construida», como decía o socialista irlandés James Connolly. 

Por eso sabemos que esta farsa rematará un día e os tartufos terán que abandonar a escea como os cómicos malos. 
Por eso este 25 de xullo seguiremos defendendo o soñó urxente dun pobo: o de existir. Somos unha nación. Seremos unha 

nación. 
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XOGAR COAS VERBAS. XOGAR CO POBO 
As grandes verbas nadas ao 

servicio dunha anovación radi
cal das nacións, das sociedades, 
da humanidade —verbas como 
libertade, democracia, solidari-
dade, internacionalismo, revolu
ción, socialismo, comunismo — 
tiveron invariábelmente un triste 
destino. Nun comezo, comi
dos, inconfundíbeles, cando 
menos no seu sentido nacional 
ou de clase, respostaban a acti
tudes políticas e máis a forzas 
sociais tan claras como elas 
mesmas. Eran armas poderosas 
ao servicio da solución dos pro
blemas que as fixeran nacer. 

Gradualmente fóronse valei-
rando do seu comido orixinal e 
adquirindo outro novo, máis 
acomodaticio, sen perder por 
elo as vellas resoancias salvado
ras que tiñan espertado no po
bo. Esta sua ambivalencia cam-
biou totalmente o seu papel po
lítico. De seren armas contra da 
explotación e da opresión pasa
ron a ser engados manipulados 
directa ou indirectamente polos 
poderosos, capotes eos que se 
tenta convertir a loita de clases 
en toureo de salón. 

A responsabilidade principal 
corresponde ás planas maiores 
dos partidos de esquerda que se 
prestan a ese xogo. Chegar a ex
plicar por qué consinten e propi
cian esa degradación «verbal» 
— síntoma e consecuencia dun
ha degradación política— sería 
tanto como explicar o longo e 
c o m p l e x o p r o c e s o de 
de>eneración-rexeneración das 
organizacións políticas saídas 
da clase obreira nos últimos cen 
anos. Sería, en suma, explicar o 
cerne mesmo da historia con
temporánea o que cae un pou-
co fóra deste artigo. 

0 que si compriría, en cam
bio, é considerar algúns exem-
plos que nos quedan moi de 
perto. 

¿QUE QUER DECIR 
SOCIALISMO? 

Nun principio, tras a verba 
«socialista» —e incluso «social-
demócrata»— había: 

— Unha crítica profunda dun 
tipo de sociedade baseada na 
explotación do traballo asalaria
do, na existencia do estado co
mo aparato represor e dunha 
variada gama de instrumentos 
de dominación ideolóxica, todos 
eles tendentes a perpetuar a ex
plotación, que en moitos casos 
ven agravada coa opresión na
cional e a explotación colonial 
doutras nacións polo estado ca
pitalista. 

— Unha vontade firme de loi-
tar para pasar dése tipo de so
ciedade a outro, á sociedade so
cialista, caracterizada pola abo
lición da propiedade privada dos 
medios de produción, a máis 
ampia democracia política de 
todo o pobo e a liberación inte
gral das nacións oprimidas. Para 
elo era condición inexcusábel a 
destrución do aparello do esta
do burugués e a sua sustitución 
por outro, sometido a un estrei-
to control directo do pobo e 
destinado a desaparecer na con
solidación da sociedade socia
lista. 

Era socialista quen asumía 
estes postulados teóricos • ac
tuaba políticamente en conse
cuencia. Non o era quen non 
cumplía esas condición». 

Foi gracias a esto que o mo-
vimento obreiro na Europa Occi
dental medrou, consolidouse e 
foi collendo cada vez máis forza. 
Non embargante, o camino era 

longo e comenzáon as primeiras 
impaciencias de certas capas d¡-
rixentes —especialmente de in-
t e l e c t u a i s de e x t r a c c i ó n 
pequeno-burugesa— desacou-
gadas por disfrutar canto antes 
da sua parceliña de poder, aínda 
que fose de poder burgués. E así 
naceu o «socialreformismo» que, 
xa que logo, teimou en seguir 
chamándose «socialista». Desde 
aquela, as verbas «socialista» e 
«socialismo» son ambiguas e, 
desgraciadamente, préstanse a 
xogar con elas para xogar co po
bo. 

Algo semellante ten sucedido 
co termo «comunista». Nadas en 
boa medida como reacción á 
dexeneración burugesa dun sec
tor importante do socialismo, as 
organizacións comunistas tenta
ron recrear unhas auténticas or
ganizacións de clase, aínda que, 
pola influencia determinante 
que sobre elas exerceu a nature-
za peculiar da Revolución de 
Outubro en Rusia, introducindo 
duas moficiacións de importan
cia no primitivo ideario socialis
ta no referente ao carácter do 
partido e a clase de estado a er-
guer sobre as ruinas do estado 
capitalista. Hoxe podemos afir
mar que deron, na práctica, lu
gar ao nacimento non de verda
deras sociedades socialistas, 
senón a sociedades clasistas de 
novo tipo, contribuíndo a au
mentas, aínda máis, o confusio
nismo arredor do «socialismo». 

As verbas «comunismo» e 
«comunistas» seguiron unha 
sorte semellante. Salvando as 
diferencias ideolóxicas e méto
dos, as organizacións comunis
tas sofriron un proceso de dexe
neración reformista que segíu 
no esencial as liñas básicas das 
socialistas e teñen desemboca
do en resultados parellos. Este 
proceso está a culminar hoxe o 
«eucoromunismo» de Carrillo e 
Berlinguer non é máis que o 
equivalente nestes anos setenta 
do revisionismo socialdemócra-
ta dun Bernstein ou dun Kautsky 
nos vinte primeiros anos do 
século. 

¿Estarán xustificadas pola 
realidade estas «adaptacións» 
do vello socialismo? ¿Terá dado 
mostras o capitalismo nestes úl
timos cen anos de que se pode 
transformar gradualmente en 
socialismo ou cando menos tor
nar máis «humano», máis sopor-
tábel? En absoluto. A pesares de 
que se ten adaptado ás grandes 
crises que se lie teñen presenta
do, trocando de carauta e méto
dos, a pesares do consumismo e 
do derroche das sociedades 
«avanzadas» a costa da crecente 
miseria das máis atrasadas, o 
capitalismo segué sendo básica
mente o mesmo segué baseado 
na explotación dos obreiros, na 
opresión dos pobos e das na
cións, e incluso ameaza hoxe, 
con tal de seguir garantizando a 
sacrosanta ganancia, con poner 
en perígo a supervivencia mes
ma da especie humana. 

Compre, polo tanto, a recu
peración para a verba «socialis
ta» da exclusividade do seu con-
tido primitivo, algo que nace da 
realidade, da raigaña mesma 
dos problemas máis urxentes 
que temos plantexados. Loitar 
por elo non ó unha actitude utó
pica, mais ben realista, por máis 
que pretenda o contrario ese de-
magóxico realismo do «posíbel» 
e do «útil» (¿útil para quén?) ho
xe tan de moda. 

Nesto ven a contó outra ver
ba coa que tamén se anda a xo

gar moíto: a «unidade» e máis 
concretamente «a unidade dos 
socialistas». A nos ocúrresenos 
tres perguntas: ¿De qué socia
listas se fala? ¿Cómo ten de ser 
esa unidade? é ¿Para qué se 
quer realmente esa unidade? 

Se é unha unidade con refor
mistas disfrazados de socialis
tas, con xestores e bombeiros 
do capitalismo ao xeito de 
Schimdt, Callaghan ou Golda 
Meir; se é unha unidade que 
consiste en se deixar absorber 
por un aparello burocrático diri-
xido por eses falsos socialistas e 
no que todo esforzó por servir 
honradamente os intereses de 
Galiza e das suas clases traba-
lladoras quedaría inevitábel-
mente afogado nun mar de am-
bicións personáis da máis baixa 
estofa; se é unha unidade desti
nada a barrer calquera posibili-
dade dunha política auténtica
mente socialista e nacionalista 
en Galiza, se é esa «unidade», 
nos refugámola e sempre a refu-
garemos, porque o que se nos 
pide é que nos suicidemos co
mo forza política que ten un pa
pel, e moi importante, que xogar 
para o País. 

En troques, se se trata dunha 
unidade de verdadeiros socialis
tas, negociada nun xogo limpo, 
en pé de ¡gualdade, para enfor-
tecer un partido de democracia 
interna verdadeira, sen renuncir 
a ningún dos nosos postulados 
básicos como socialistas e na
cionalistas galegos e encamina
da a reforzar a organización e os 
instrumentos de loita do pobo 
traballador de Galiza, se é deso 
do que se trata, nos aceptamos 
esa unidade, é máis, desexamos 
afervoadamente esa unidade. 
Pero... na Galiza de hoxe esa 
auténtica unidade dos socialis
tas pasa, non polo PSOE, senón 
polo PSG, pola sinxela razón de 
que o PSG está demostrando 
ser, eos seus feitos e coas suas 
palabras, o único partido con
secuentemente socialista. E 
desde esa coerencia, pola que 
tivemos que pagar un alto pre
cio, o PSG manten a sua man 
aberta cara unha unidade real 
—e non demagóxica— nun so
cialismo tamén real, e non de-
magóxico. 

¿QUE QUERE DECIR 
NACIONALISMO? 

A verba «nacionalismo» tivo 
desde o principio contidos moi 
diversos según a realidade con
creta á que se aplicara. E esto 
non podía ser doutro xeito. O 
«nacionalismo» (en realidade es
tatismo imperialista) ao servicio 
dos grandes estados opresores 
doutras nacións e pobos nece
sariamente tina que ser reaccio
nario. En cambio, no nacionalis
mo das nacións oprimidas habe
rla componentes máis progre
sistas. E se esa opresión era un
ha colonización, o nacionalismo 
adquiría, antes ou despois, un 
claro contido de clase, xunguín-
dose íntimamente na loita polo 
socialismo e na loita pola libera
ción nacional. 

Galiza é claramente un caso 
no que a opresión nacional leva 
emparellados uns mecanismos 
típicos de dependencia colonial: 
industrialización inadecuada e 
insuficiente para as necesidades 
do país, exportación de materias 
primas, enerxía, aforro e man de 
obra, etc.. 0 feito de que, por 
un peculiar proceso histórico, 
Galiza non sexa exactamente 
equiparábel a, por exemplo, An

gola non impide que no nacio
nalismo galego sexa unha nece-
sidade vital a hexemonía das 
clases traballadoras, por seren 
elas as que sofren realmente o 
peso da opresión nacional e, en 
consecuencia, son obxetiva-
mente as máis interesadas en 
quítala de enriba. 

Polo tanto, ser consecuente
mente nacionalista en Galiza é 
loitar pola autodeterminación 
do noso pobo para crebar os 
mecanismos da Uepenütüiud. 
As diferentes saídas que se pro
pugnen no proceso de autode
terminación constitúen en factor 
diferenciador dentro do verda
dero campo nacionalista. 

Frente a este campo existen 
outros dous: 

1) O de clase dominante 
no Estado español, xunto eos 
seus apéndices galegos (hoxe 
incluso «galeguistas»). 

2) Os partidos de esquerda 
o obediciencia centralista para 
os que o único que conta real
mente como campo de manio
bras é o marco definido polo es
tado. 

Non embargantes, tanto os 
uns coma os outros son cons
cientes da grande forza poten
cial do nacionalismo en Galiza, a 
pouco que creben os instrumen
tos de alienación cultural ou se 
agraven as condicións económi
cas. E tanto uns coma outros, 
aínda que por razóns diferentes, 
queren impedir que esto chegue 
a ocurrir. ¿Cómo? Intentando 
desartellar o nacionalismo des
de dentro, simulando unha con
versión ao nacionalismo ou ao 
rexionalismo, según os casos, 
para hexemonizar aparentemen
te as reivindicacións nacionais, 
controlándoas, manipulándoas e 
valeirándoas de contido real. 
Así, unha vez reducido o nacio
nalismo, dunha banda, a un 
ghetto de «alucinados» e, pola 
outra, ao binomio dun culturalis-
mo óco e dunha tímida descen
tralización administrativa, «es
querda» e dereita poderán respi
rar tranquilos en Galiza. A pri-
meira por ter eliminado compe
tidores, incómodas testimuñas 
de cárrego dos seus consensos 
habidos e por haber. A segunda 
porque, coa inapreciábel cola
boración da primeira, terá aca
bado cun perigo futuro, con algo 
bastante máis difícil de dixerir e 
asimilar. 

Así pode ser entendido ese 
espectacular consenso ante a 
preautonomía vergonzante, ese 
afervoado apoio a Rosón, vello 
franquista e cacique notorio, por 
parte de forzas aquí fóra do xo
go parlamentarlo, tal que o 
PCG, cuio Secretario Xeral, San
tiago Alvarez, chegou ao extre
mo de afirmar públicamente que 
criticar ao Sr. Rosón polo seu 
pasado equivalería a pretender 
«desestabilízar la preautonomís* 
(II). Dahí d duubdi cía «contuber
nio y conspiración judeo-masó-
nica» a todos os que non pase
mos baixo as torcas caudinas do 
consenso non vai máis dun pa
so. 

E como colofón deste baile 
consensual está o 25 de Xullo 
de 1978. Este día foi sempre 
patrimonio dos nacionalistas 
mantido contra vento e mare; 
de policías e franquistas (entre 
os que se atopaban os futuros 
conversos ao «galleguismo») e 
ante a indiferencia ou fría hosti-
lidade dos partidos maiores da 
esquerda centralista. Ninguén, 
agás os nacionalistas, se ten 
preocupado nunca de He lem-
brar ao pobo galego que ten un
ha patria propia, que é unha na
ción sen estado, que pode e de
be loitar para rematar con esta 
situación. 

Mais este ano, por obra e 
gracia da preautonomía e do 
postconsenso, pode resultar pe-
rigoso deixar ceibos aos nacio
nalistas. E como agora que hai 
democracia quedaría feo seguir 
soltándolles a policía para que 
cale os seus berros, sóltanlles 
aos militantes do centro e da 
«esquerda», traídos en trens e 
autobuses, cunha organización 
digna dos mellores antroidos do 
franquismo, para que a sua ma
sa afogue as suas consignas na
cionalistas con outras máis 
aceptábeles; e máis «naciona
les». 

E, sobor de todo, todo elo fei
to polo democrático método da 
maioría, de ser moitos máis a 
berrar. Ademáis, así afórranse 
pelotas de goma e botes de fu
me. Así, co que se aforre, Rosón 
poderá encarregar unha bandei-
ra galega máis grande que a de 
ninguén e... bordada a man. 

E a seguir xogando coas ver
bas, a seguir xogando co pobo. 

ATI LA 
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NACIÓN E AUTODETERMINACIÓN 
Desde un punto de vista teórico e formal, 

o marxismo resolve a cuestión defendendo o 
dereito de autodeterminación pra todas as 
nacións como unha reivindicación democráti
ca que o proletariado debe asumir. A loita 
contra toda opresión é un postulado socialista 
irrenunciábel que, na sua forma nacional, im
plica o recoñecimento do dereito de todas as 
nacións dun Estado á sua independencia polí
tica. E non se trata de defender a separación, 
senón o dereito á mesma; non é a defensa do 
nacionalismo por sí mesmo, senón a negocia
ción da opresión nacional. O marxismo non é 
partidario da disgregación do Estado, senón 
da democratización do poder; do estableci-
mento dunhas bases pacíficas de convivencia 
política. As palabras de Lenin son esclarece-
doras cando di que «acusar aos partidarios da 
libertade de autodeterminación, é decir, da l i-
bertade de separación, de que fomentan o se
paratismo, é tan necio e hipócrita como acu
sar aos partidarios da libertade de divorcio de 
fomentar o desmoronamento dos vencellos 
familiares». E engade: «do mesmo modo que 
na sociedade burguesa están contra a liberta-
de do divorcio os defensores dos privilexios 
da venalidade, nos que se funda o matrimonio 
burgués, negar no Estado capitalista a liberta-
de de autodeterminación, é decir, de separa
ción das nacións, non significa outra cousa 
que defender os privilexios da nación domi
nante e os procedimentos policíacos da admi
nistración, en detrimento dos democráticos». 

Ora ben. Ao reivindicar o dereito de auto
determinación como un imperativo democrá
tico, u marxismo rtáijlru llnifiasr-; a colocar au 
pobo como xuez no confuto; se ben, confía en 
que as masas populares emitan o seu vere
dicto inclinándose pola opción máis favorábel 
ao desenrolo das forzas productivas e á me-
llora das condicións obxetivas da clase traba-
lladora. O pobo sóio se decidiría pola separa
ción cando a opresión nacional fose inaturá-
bel, esto é, cando se bloquea toda expansión 
das relacións económicas da comunidade 
oprimida. Según esto, o proletariado haberá-
se manter neutral; ou sexa, non deberá asu
mir os postulados nacionalistas de ningunha 
das partes en confuto. A tese é correcta, e o 
seu valor xeral sería indiscutíbel se a cuestión 
nacional respostase necesariamente a un 
confuto entre distintas burguesías nacionais; 
é decir, se o nacionalismo fose fatalmente 
reaccionario, esencialmente burgués. Esta te
se, que sitúa fóra da loita de clases a cuestión 
nacional, foi posteriormente refutada por 
aqueles marxistas que sitúan ao nacionalismo 
como un factor decisivo na loita antiperialista. 

Indudábelmente, cando o confuto nacio
nal se produce entre fraccións nacionalistas 
da burguesía, o proletariado deberáse manter 
independente do confuto. Conservará unha 
posición neutral diante do nacionalismo. Non 
haberá facer sua a causa da burguesía da sua 
nacionalidade; senón ofrecer unha opción 
propia contra da opresión, opción que se de
berá fundamentar no principio de solidaridade 
entre todos os traballadores do Estado. O que 
somente será posíbel se as bases constituti
vas da organización obreira a nivel do Estado 
asumen a loita contra da opresión nacional 
como un dos obxetivos da sua solidaridade. 

O problema xurde cando a opresión na
cional non desencadea na nación oprimida 
unha reacción burguesa. Esto pode ocurrir en 
tres situacións: a) cando a burguesía nacional 

non se considera con forza dabondo para se 
oponer á burguesía dominante, b) cando 
aquéla chegou a un grado de simbiose con 
ésta que lie asegura a sua clientela, c) cando 
o país non acertou a crear unha burguesía na
cional, limitándose a burguesía autóctona ao 
papel de fracción compradora, esto é, inter
mediaria dos intereses do capitalismo mono
polista a nivel de Estado ou internacional. En 
calquera dos casos, o proletariado atópase 
diante da contradicción nación oprimida/na
ción opresora como unha forma de explota
ción de clases, que indubidábelmente ten de 
asumir como actitude negativa —a loita con
tra da opresión— pero que a falla de iniciativa 
da clase dominante do seu país obrígao a ter 
de tomar a dirección do confuto, ser parte na 
cuestión nacional. E aquí, o seu papel xa deixa 
de ser o de xuez; perde a neutralidade no liti-
xio, ten que «elevarse á condición de clase na
cional, constituirse en nación». Ao proletaria
do, a falla de iniciativa da burguesía autócto
na sitúao na posición privilexiada de poder 
conseguir a liberación nacional, a que históri
camente He correspondeu á burguesía. Deste 
modo, pode arrastrar tras de si —pode sumar 
á loita de clases— a todas as capas populares 
que sóio o nacionalismo e os sentimentos pa
trióticos poden movilizar. Renunciar a este 
papel sería o mesmo que ignorar a necesida-
de de elexir a contradicción principal entre as 
distintas contradiccións que se dan na socie
dade. Di Mao: «se en calquera proceso existe 
un número de contradicción, sóio unha délas 
é necesariamente a principal, a que desem

peña o papel dirixente e decisivo, mentras 
que as demais son secundarias e subordina
das». Polo tanto, o descubrir a contradición 
principal que se dá nun país concreto nun 
momento determinado —non deixándose le
var polo esterotipo da contradicción universal 
da loita de clases— así como solucionar o 
complicado problema das relacións entre a 
contradicción principal e as contradiccións 
secundarias —as contradiccións entre as di
ferentes clases do país— é o único método 
para acertar coa estratexia apropiada, coa for
ma de loita máis eficaz para conseguir unha 
revolución social. 

E reparando concretamente en Galicia, 
ninguén pode negar que este país cumple to
dos os requisitos que debe reunir unha na
ción. De acordó coa definición de Stalin, por 
botar man da fórmula máis repetida dentro da 
ciencia marxista, Galicia é «unha comunidade 
humana estábel, históricamente formada e 
xurdida sobor da base da comunidade de idio
ma, de territorio, de vida económica e de si-
coloxía, manifestada ésta na comunidade de 
cultura». Stalin foi moi preciso —cecais con 
exceso— na caracterización de concepto de 
nación, e moi ríxido á hora de esixir que se 
deán todos os seus elementos: abonda con 
que falle inda que sexa ún soio destes rasgos 
para que a nación deixe de selo. Pois ben, en 
poucas nacións se dan estes elementos con 
máis claridade que en Galicia. Mais, o mesmo 
autor cae ña-incongruencia de afirmar que a 
nación é «unha categoría histórica dunha de
terminada época, a época do capitalismo as-
censional». Como se ve, Introduce un novo 
elemento no concepto de nación, que non re-
colle na sua definición, según o cal é preciso 
que se dea un determinado tipo de relacións 
de produción na base da comunidade para 
que ésta poda ser calificada de nacional. A In
congruencia débese, nc meu parecer, a unha 
confusión entre nación e movimento nacio
nal. Este si aparece por primeira vez na «épo
ca do capitalismo ascensional». Pero o dito 
movimento non é preciso para que unha na
ción exista. O movimento nacional constitúe 
un factor para conseguir un Estado nacional, 
non para formar unha nación. 

Galicia forma unha nación desde hai va
rios séculos, desde que o complexo entrama
do de relacións sociais se fixo tan denso que 
segregou un idioma. Esto é, desde que a co
munidade creou o instrumento que necesita
ba para reproducir unha cultura orixinal. Des
de entón, Galicia é unha nación; e, non em
bargante, o movimento nacional galego póde
se decir que naceu tímidamente no século pa
sado. A razón deste desfase, se é que esta
mos de acordó eos marxistas clásicos, debeu-
se á falla dun desenrolo burgués nun tempo 
en que outros países da Península Ibérica 
despregaban sen trabas o seu capitalismo 
autóctono. Como sucedeu en Alemania e Ita
lia despois do século XV, cando o comercio se 
desprazou desde as costas mediterráneas ca
ra o Atlántico, en Galicia —por esas mesmas 
datas e por diversas razóns— o estancamen
te económico provocou un adormentamento 
do sentimento nacional. E así como naqueles 
países —según nolo recorda Kaustky— o 
atraso económico ocasionou a dependencia e 
ésta convertíuse en novo obstáculo para o de
senrolo económico, en Galicia, o atraso 
económico iba convertir a este país nunha co
lonia interior do Estado español. 

MARIO ORXALES 



Páxina 4 GALiCiA ^OGALi^üA 

Día da Patria 
Galega ANTECEDENTES 

No seu discurso «Alba de Groria», pronunciado en Bos 
Aires un 25 de xullo, Castelao aseguraba que hai que percu-
rar as orixes da festividade de Santiago nun culto pantelsta 
anterior ao cristianismo. Nos non necesitaremos hoxe arrin-
car de tan recuadas raigames para repasar os antecedentes 
do Día da Patria Galega que ten lugar cada 25 de xullo como 
festa nacional galega. Referirémonos somente a esa época 
tan decisiva da nosa historia que é a inmediatamente ante
rior ao ano 36. 

O acto máis sinalado e popularizado como conmemorla-
ción do Día de Galiza era o Mitin das Arengas, organizado 
por primeira vez en 1934 por iniciativa da Secretarla de Pro
paganda do Partido Galeguista ao frente da cal estaba Alva-
rez Gallego. Os xornais da época dan conta do acto e falan da 
cantidade de xente e das cotas de emoción galeguista acada-
das. Tina lugar pola noite, ao redor das once e media. O cor-
texo partía da Ferradura e la cara a Quintana cantando o 
Himno Galego e dando Vivas a Galiza. Logo mterviñan os 
oradores. No devandito ano 1934 talaron: Alvarez Gallego, 
Banet Fontenla, Alexandre Bóveda, Víctor Casas, Plácido 
Castro, Gómez Román, Sebastián González, Iglesia Alvariño, 
López Dura... hastra un total de vinteún. Pecharon o acto 
Castelao e Otero Pedrayo. Cando estaba no uso da palabra 
Suártiz Picallo comezan a soar as doce campanadas na Torre 
do Relox; faise un impresionante silencio e xurde un «Viva 
Galiza ceibal unánimemente contestado polos asistentes. A 
seguido hai alguón que berra un |Viva España I que é inter
pretado pola xente como unha provocación e que procede 
dun profesor da Universidade coñecido polas suas ideas fei-
xistas: o extemporáneo é golpeado pola moitedume e sóio a 
intervención de algúns persoeiros galeguistas lie permite salr 

da praza. Iniciase o canto do Himno que remata con vivas a 
Galicia ceibe e morras ao fascio. No medio da emoción fala 
de Novo Suárez Picallo: «Se ese viva que se acaba de lanzar 
aqu! como unha provocación quer decir a España vella e apo-
drecida das monarquías estranxeiras, enemigas da tradición 
das nacionalidades peninsulares, a que axusticiou a Pardo 
de Cela, a que fusilou a Solís, a que escribíu as páxinas mou-
ras de Oseiras, Nebra e Sofán... digamos todos | Morra I». Un
ha imponente "ovación interrumpe as palabras de Picallo. Fei-
to o silencio continúa: «A outra España, a da verdadeira tradi
ción, a da libertada dos pobos, a que a República do 14 de 
abril veu alumear... para esa a nosa devoción, o noso respeito 
e a nosa promesa de colaborar en ¡rmandade eos demais po
bos deica agora sometidos a un poder absoluto, centralizador 
e tiránico». Hai un novo estalido de entusiasmo e fórmase 
unha nova manifestación que vai hastra a Alameda. 

A conmemoración no ano seguinte tropezou con diver
sas dificultades gubernativas e a manifestación non se puido 
celebrar. Días antes, desde Madrid, Bóveda escribía: «Irnos 
celebrar un novo Día de Galicia. Unha nova festa da Nosa Te
rra... que non pode ser este ano de xúbilo e de ledicia, porque 
enriba da nosa Patria siguen batendo como endexamais a in
comprensión, o aldraxe, a preterición, a desigualdade, a in-
xusticia...». 

Polo xeral celebrábanse actos afirmadores en todo o país 
organizados polo Partido Galeguista ou as Irmandades da 
Fala. A incidencia acadada polo Día nestes anos queda per
fectamente definida en verbas de Ramón Vilar Ponte: «... ben 
se olla que a nosa festa adquiríu xa aquel ton de cousa obri-
gada e imprescindíbel que aínda terá que se facer máls firme 
a medida que os anos pasen e a medida que o fervor patrióti
co se acentúe e condense, facéndose algo consustancial coa 
nosa condición de galegos conscientes e, polo mesmo, co 
noso xeito de cidadáns integradores dunha Patria que se ho
xe non é ceibe forzosamente terá que selo, porque o fado 
histórico que preside o desenvolvimento dos pobos así o esi-
xe». Aínda que el mesmo se pronuncia por un cambio na 
orientación da festa: «sustitulndo a ledicia e a satisfacción un 
pouco superficiais» e pedindo que o Día fose «o punto de 
arrinque, a data sinaladora dunha rexa xeira de propaganda e 
espallamento da doctrina nacionalista que chegase a todos 
os recunchos da Terra...». 

En canto á denominación, a máis usada era Día de Gali
za; hai que rexistrar, sen embargo, que se usaba tamén a de 
Día da Patria. Efectivamente: o 25 de xullo de 1935 «A nosa 
Terra», órgan do Partido Galeguista, baixo o titular «No Día 
de Galicia» e a cinco columnas escribe: «Hoxe, Día da Patria, 
os galeguistas afirmamos...». No mesmo número «Oriflama 
no Día da Patria» tidúa un artigo Alvarez Gallego e na recen
sión dos actos tálase reiteradas veces de Día da Patria. 

Algo decisivo na organización da festa nacional de Gali
cia era a atención que lie prestaba o órgao do Partido Gale
guista: o semanario «A Nosa Terra». No que ía ser o seu de-
rradeiro número, o do 25 de xullo de 1936, e a travesó da 

pluma de Victorino Buxán, publicaba unha ristra de aldraxes 
a Galicia, fuxindo de darlle á data un carácter festivo: «Hai 
festa cando hai libertada e nos non a temos, di. «0 «diario» 
está tirado das fases que o órgao do P.G. publicaba en cáse-
que todos os números na mesma cabeceira do periódico. Ve-
xamos algunhas para ilustrar o carácter permanente da situa
ción de abafamento secular do paísP «18 de agosto de 
1934. —As adegas do Ribeiro paradas, a nosa industria con
servera parada, os envíos de diñeiro dos noso paisanos resi
dentes en Sudamérica parados asemade... 1." de setembro 
de 1934. — Fame no agro e no mar (artigo de A. Bóveda). 

15 de setembro de 1934.— Os asteleiros de Ferrol van 
ser novamente preteridos. 22 de setembro de 1934. Xa pen-
san en vos subir novamente as contribucións. 9 de marzal de 
1 9 3 5 . —Gal iza i n c o m u n i d a d a . 30 de marza l de 
1935. — ¡Alerta! Galegos: outra vez os tratados comerciáis. 
11 de maio do 35. —Cada Gobernó que se constitúe en Es
paña é unha nova ameaza contra Galiza. 0 de hoxe é algo 
máis que unha ameaza». 

O carácter político do Día para o seu máis importante 
promotor, o Partido Galeguista, fica claro reparando nos seus 
comunicados, cuio contido en ocasións amosa unha vixencia 
e unha actualidade arrepiante. Vexamos algúns párrafos que 
pertecen ao feito público no ano 1933: «Somos un partido 
máis no campo da política, pero non vimos a dividir senón a 
colaborar. Xurdimos para defender e realizar o galeguismo, 
mais non pretendemos monopolizar a galeguidade. Irnos ca
ra a libertada da Nosa Terra, sen percurar para nos os froitos 
desa conquista, senón para todos os galegos». «Por eso non 
cobizamos o poder, como os partidos centráis ou centraliza
dos, nin aceptamos «delegacións de poder», cal an os seus 
afiliados. Quen as percure non está co noso Partido. Para 
eles os repartos e as «melloras»; para nos este traballo xordo 
de crear un pafs novo; para nos este labor escuro de berrar, 
dia a día, diante da masa galega, de escravos e de ilotas, a 
consigna que ergue aos pobos adurmiñados: Galegos o po
der é Galiza». 

E irnos rematar cun anaco do mesmo comunicado que 
acae ao espirito e aos feitos do P.S.G. no sue intento de aca-
dar unha unidade, decote, intentada, para o Día da Patria Ga
lega: «... quixéramos nos, poñendo na obra o noso cativo es
forzó, que sen mengua das diferencia ideolóxicas, mais es-
quecendo personalismos políticos e retesías locáis, os gale
gos percurásemos actuar de cote en xuntoiro de espíritos e 
responder coa aportación do traballo de cada ún á unidade 
que na xeografía e na historia e na vida mesma représenla a 
Nosa Terra. 

Que cada cidadán no seu mester e na sua doctrina se to
pe sempre solidarizado eos demais galegos, sentindo en si as 
necesidades xerais e participando activamente coa sua na 
vontade de Galiza. SOMENTE ASI PODEMOS FACER DO 
NOSO SOLAR UNHA PATRIA; DA NOSA XENTE UN PO
BO». 

L. 

Rexionalismo contra nacionalismo 

DIA NACIONAL GALEGO 
CONTRA DIA DA PATRIA GALEGA 

Tronzadas en 1936 as entón habituáis manifestacións 
multitudinarias de afirmación colectiva do nacionalismo gale
go cada 25 de xullo, éstas foron restablecidas progresiva
mente nos derradeiros anos da dictadura pola acción de to
dos os nacionalistas do país, baixo a denominación ou rubro 
Día da Patria Galega. Veleiquí os feitos. Pois a celebración 
do Día da Patria Galega —hoxe— é a expresión conscien
te da vontade galega de que Galiza non deixe de ser nación. 
Asistíndonos en consecuencia —coma a todas as nacións — 
o dereito de autodeterminación; que é a libre elección, polo 
pobo galego, do tipo de relacións que desexa establecer eos 
outros pobos: unirse nun estado único, artellarse federalmen-
te, constituirse en estado independente. Nin máis nin menos. 

E todos cantos argumentos tecen quen non cadran con
formes con celebrar este ano o Día da Patria Galega non 
son máis que desculpas ou encúbenos que acochan a sua 
concepción de Galiza cun grado de diferenciación por baixo 
dos mínimos necesarios para ser considerada nación. Pois 
non é certo, por exemplo, que a denominación e a conmemo
ración do Dia da Patria Galega sexan exclusiva da UPG; por 
máis que esta organización partidaria —na sua teima poren-
chousar as forzas nacionalistas nun bloque concebido como 
Frente de Liberación Nacional conducido pola estructura mi
noritaria de cadros dun partido único— teña intentado prota
gonízalos. Queda dito que o Día da Patria Galega corres
ponde a todos os nacionalistas galegos; pois entre todos fixe-
mos posíbel a sua celebración. E as forzas nacionalistas que 
nos atemos ao pluralismo político non irnos consentir a mo
nopolización desta celebración, que atinxe ao cerne mesmo 
do nacionalismo galego, por ningún grupo ou organización 
individualmente. Nin é correcta, tampouco, a cuádruple 
¡gualdade, Día da Patria Galega nacionalismo autodetermi

nación independentismo, que se tenta introducir de contra
bando nos miólos da xente do común por quen teñen interés 
especial en indisponer e enfrentar ao pobo galego eos nacio
nalistas galegos (unha fracción, consciente, deste pobo). 

0 que si é incuestionábel é que a celebración en 1978 
do Dia Nacional Galega, como alternativa ao Dia da Patria 
Galega, —despois do intento de contraponer o 28 de Xuño, 
expresión da vontade nacional de Galicia— constitúe un ata
que direito e brutal ao nacionalismo galego. Pois trátase de 

suplantar, subrepticiamente, o nacionalismo —que leva un
ha proposta maioritaria de artellamento federal do Estado es
pañol— polo rexionalismo —portador da opción Estado in
tegrado por autonomías que ofrece a reforma Suárez— en
frentando deliberadamente en dous bandos ao pobo galego. 
Emplazamos desde aquí a quen nos poda demostrar que 
erramos na nosa análise. 

E esta manipulación descarada de símbolos e conceptos 
conleva asemade a manipulación do pobo galego, que xa é 
pasar a maiores... Que protagonice tal operación a UCD re
sulta cortamente consecuente eos seus intereses de partido 
e mesmo coa traxectoria política dos seus persoeiros e diri-
xentes. Que cooperen entusiastamente na mesma o PCG e o 
PSOE, incluso será cousa que debamos agradecerlas: ao ca
bo definen nidiamente a sua política en Galiza. E ben craro 
queda qué é o que pode agardar o pobo galego destas tres 
formacións políticas que se acordan de celebrar o Día de Ga
licia — prostituíndoo— este ano por primeira vez. Que os an
teriores partidos sexan secundados nesta ocasión polo 
PGSD, cecais é un indicador do endeudamento político deste 
partido a cambio dunhas migallas de poder cabo da Xunta de 
Galiza. Que participe o POG nestes festexos, a máis de ser 
exponente cabal da infantil e personalista carreira dos seus 
mais significados dirixentes por aparecer presentes en todos 
os lugares ao precio que sexa — reflexo, se cadra, do erro pa
decido ao crear un partido innecesario— ven demostrar ple
namente hastra qué punto esta formación política é instru-
mentalizada xa por partidos de obedlciencia estatal que utili
zan ao POG como elemento distorsionador no nacionalismo 
galego. 

Pechemos filas os nacionalistas galegos, se ó que nos 
amóla a complícidade na destrución nacional de Galiza. 
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