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Somos mozas e mozos, activas 
e combativas que pulamos por 
transformar e liberar Galiza, 
para crear un #UnTempoNovo 
para a mocidade galega, porque 
queremos un futuro digno na 
nosa terra, aquí e agora!  

Nestas páxinas atoparás análises 
sobre a potencialidade de Galiza 
como pobo e a necesidade de 
independencia como chave 
aos nosos problemas, ou sobre 
a situación de precariedade 
laboral da mocidade galega que 
moitas veces se ve obrigada 
a emigrar. Análises que van 
máis alá das etiquetas LGTBI, a 
importancia do recoñecemento 
institucional e social do Día 
Galego da Visibilidade Lésbica 
ou mesmo sobre a situación 
de contaminación da ría de 
Pontevedra e a celulosa de 
ENCE. 

Ademais analizamos a situación 
internacional actual, como é 
a realidade e a resistencia das 
mulleres no Kurdistán, o auxe 
do fascismo e da extrema 
dereita na Unión Europea, ou o 
camiño cara a independencia 
do pobo Catalán. 

Nesta edición incorporamos 
un especial sobre a situación 
lingüística galega, con 
entrevistas a Aldaolado, Fede ou 
Alberte Fernández, Secretario 
Xeral de Galiza Nova. Tamén 
presentamos as bases dun novo 
concurso de relato en galego. 

Agardamos que este 
Mocidade sexa do teu 
interese! 

Le, difunde e organízate con 
Galiza Nova!

                       TES NAS TÚAS MANS UN NOVO  
NÚMERO DO MOCIDADE, O VOCEIRO 
NACIONAL DE GALIZA NOVA.
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GALIZA 
É UNHA 
POTENCIA

NÉGANNOS
A NOSA
REALIDADE

A SOLUCIÓN:

Que somos unha potencia, non no lo pode negar ninguén. 
A nosa situación xeográfica permítenos ser unha potencia 
natural e enerxética, desde o mar até a terra, con grandes 
capacidades industriais e produtivas. O problema reside 
fóra: nas cotas de pesca inxustamente limitadas pola Unión 
Europea, no encarecemento enerxético no Estado Español 
da enerxía que nós mesmas producimos, ou no saqueo 
económico (pagamos máis a Madrid do que recibimos). 
Mais alén da forza xeográfica ou industrial, Galiza tamén é 
unha potencia en innovación ou creatividade. Contamos 
cunha poboación altamente formada e cos coñecementos 
suficientes para facer avanzar Galiza cara a un país con 
fortalezas tecnolóxicas e científicas, capaz de aproveitar 
os seus recursos non só para o abastecemento de seu, 
senón tamén para xerar riqueza e empregos dignos para as 
traballadoras.

O problema non somos nós. Négannos a nosa propia 
realidade, e dinnos que somos unha das rexións máis 
pobres do estado, mais non nos din o por que. E, se temos 
materia prima, industria, unha sociedade formada… Como é 
que somos unha rexión tan pobre? Como é que temos que 
emigrar a outras partes do mundo para poder traballar? Que 
temos que facer para termos postos de traballos dignos, ben 
remunerados e na terra?

 

Galiza produce máis do que despois consume e, en 
contraposición, Madrid consume máis do que produce. 
É dicir, nós xeramos a riqueza, mais son outros os que 
disfrutan. Exemplo disto é o espolio enerxético, ou que 
aumente o gasto militar mentres se reduce o investimento 
económico por CCAA, ou mesmo o feito de que nos custe o 
mesmo ir a Madrid ca ir de Ferrol a Vigo. É por isto e moito 
máis que precisamos xestionar os nosos recursos e decidir 
sobre o noso.

Outra Galiza é posíbel. Se o Estado Español 
nos espolia, mesmo sen a maioría absoluta 
do Partido Popular, a solución é ben clara: 
independencia. Construírmos unha Galiza 
nova na que poidamos xestionar os nosos 
recursos, traballarmos na nosa terra sen ter 
que emigrar e aproveitar a nosa riqueza, só 
é posíbel decidindo sobre o noso. Decidindo 
sobre o noso traballo, o noso ensino, o nosos 
sistema sanitario, a nosa enerxía, os nosos 
leceres, a nosa realidade. Só poderemos 
decidir nun país soberano. A soberanía é a 
chave aos nosos problemas e exercela é clave 
para transformar Galiza. Imaxinas outra 
Galiza?

IN
DE

PEN
DEN
CIA
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Imaxina outra Galiza...
… onde a mocidade non teña que emigrar
… onde a mocidade poida independizarse
… con espazos de ocio e lecer para a mocidade
… na que xestionemos os nosos recursos enerxéticos
… con medios de comunicación públicos, en galego e que ofrezan unha información veraz e 
plural
… na que os montes estean traballados e non ardan cada verán
… onde estudar, sen termos que pagar novamente o que xa pagamos cos impostos
… na que se invista en I+D+i
… xusta, feminista e libre de agresións e feminicidios
… tolerante e defensora dos dereitos LGTBI
… republicana

… onde decidamos nós sobre o noso

Queremos unha Galiza soberana, que decida sobre 
o seu. A mocidade é o motor desta terra, e xuntas 
transformarémola, para crear outra Galiza máis 
xusta para todas. IMAXINA OUTRA GALIZA
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Pasar á ofensiva 
para conquistar o 
futuro
Nos últimos anos, os gobernos 
da Xunta de Galiza e o goberno 
español tiveron como liñas 
fundamentais de acción o 
roubo e ataque aos salarios, 
dereitos e conquistas sociais 
das traballadoras galegas. Entre 
as máis prexudicadas por estas 
políticas, ditadas polo interese 
do gran capital e polas potencias 
que dirixen a Unión Europea, está 
a mocidade traballadora.
 
O brutal aumento do desemprego 
é a principal expresión desta 
política ruinosa para as 
traballadoras do noso país. 
En xaneiro do 2016, a Oficina 
estatística da Unión Europea 
(Eurostat) constatou nun dos 
seus últimos informes o que desde 
hai anos é coñecido en Galiza: 
que temos un grave problema 
de emprego xuvenil. Galiza está 

máis para reclamar un Marco 
Galego de Relacións Laborais sen 
dependencias.
 
Milleiros de mozas e mozos, 
moitas delas con elevadas 
cualificacións académicas e 
técnicas, foron obrigadas a 
emigrar na procura de emprego 
e da propia supervivencia fóra 
da nosa terra. O goberno da 
Xunta de Galiza e os órganos de 
propaganda do capital tentan 
minimizar os seus efectos 
económicos e sociais, cando a 
verdade é que esta é motivada 
pola traxedia individual que 
o desemprego representa 
para as traballadoras, alén 
de ser un flaxelo social que 
compromete as posibilidades do 
desenvolvemento económico da 
Galiza.
 

entre os 40 territorios, das máis 
de 400 rexións analizadas no 
documento do Eurostat, con 
máis paro entre a súa mocidade, 
chegando a duplicar a taxa da UE 
dos 28.
 
Nestes anos de crise do 
capitalismo, a taxa de 
desemprego multiplicouse 
na Galiza. Entre a mocidade 
galega a taxa de desemprego 
atinxe a niveis próximos ao 
52%. Esta situación é resultado 
da destrución dos sistemas 
produtivos galegos, impulsada 
por Alberto Núñez Feixóo e o PP, 
e a súa preocupación de atender 
aos intereses dos grandes 
grupos económicos estranxeiros 
e aos ditados da Unión Europea. 
Estes niveis de desemprego 
e precariedade son un novo 
ataque á nosa clase e un motivo 

Por outra banda, a precariedade 
afecta particularmente á 
mocidade traballadora, a cal non 
observa perspectivas de poder 
acadar un posto de traballo 
digno e de calidade, sufrindo 
a proliferación da economía 
somerxida e o emprego temporal. 
Os contratos dun mes de 
duración, unha semana ou incluso 
un día afectan en particular á 
mocidade galega; prácticas que 
veñen acompañadas do amparo 
legal implantado polo PP e polo 
PSOE nas últimas reformas 
laborais. Contratos en prácticas, 
bolsas de traballo, derrogación 
da negociación colectiva…: un 
longo entramado de medidas 
que baixo unha lexislación ad 
hoc a patronal só busca protexer, 
aumentando así os beneficios 
empresariais en detrimento 
do empobrecemento da clase 



MOCIDADE  7

traballadora galega.
 
Consecuencia das políticas da 
dereita que aumentan o lastre 
da precariedade e aumentan o 
desemprego, é a imposición de 
baixos salarios onde a mocidade 
é un segmento da sociedade 
especialmente agredido. Esta 
políticas de empregos precarios 
cébanse nos sectores da 
distribución, telemarketing, 
hostalería ou comercio. 
Ademais, ante a desvalorización 
do salario e dos dereitos das 
traballadoras, cómpre facer 
fronte aos sucesivos aumentos 
de impostos indirectos e directos 
como o IVE ou suba de bens de 
primeira necesidade como a 
Tarifa Eléctrica.
 
Tampouco podemos ser alleos a 
outros abusos e ataques que son 
promovidos e protexidos polo 
goberno da Xunta e polo goberno 
español, garantindo impunidade 
á patronal. A regularización de 
horarios, horas extras forzosas, 
horas de traballo fóra de tempo, 
persecución das representantes 
sindicais ou simplemente as 
traballadoras con afiliación 
sindical entre outros moitos 
abusos, son realidades coñecidas 
e denunciadas por parte da 
CIG en moitas empresas da 
Galiza. Estas situacións, entre 
outras, tradúcense nunha gran 
dificultade que as traballadoras, 
e tamén en particular a mocidade 
traballadora, enfrontan para 
compatibilizar o seu traballo coa 
súa vida persoal e familiar.
 
A intención da patronal é 

sobreviven e crean unha nova 
situación de empobrecemento 
agravado co endebedamento 
coa banca privada.
 
Por todo isto e moitos motivos 
máis é hora de pasar á ofensiva. A 
loita de clase débese intensificar, 
como unha medida de defensa 
do dereito ao emprego digno, de 
calidade e na nosa terra. É hora 
de poñer fin a todos estes anos de 
saqueo baixo a coartada da crise 
capitalista, demostráronnos de 
maneira brutal que ningunha 
conquista é irreversíbel no 
capitalismo, que ningún dereito 
será definitivo nin permanente 
mentres a patronal e a banca 
sexan quen manteñan o poder 
real. Que o capitalismo e no 
capitalismo todo está en disputa 
e que defender o conquistado, 
e conquistar novos avances só 
depende da nosa capacidade 
como clase traballadora para 
actuar unidas e organizadas a 
través da loita, da mobilización e 
do conflito.
 
Desde Galiza Nova, organización 
xuvenil do BNG, reafirmamos o 
noso compromiso militante e 
fortalecendo a loita sindical como 
único xeito para fortalecernos 
como clase traballadora. 
Esiximos que os gobernos galego 
e español adopten medidas 
concretas para poñer fin ás  
permanentes agresións dos 
nosos dereitos laborais. 

continuar alterando o concepto 
de emprego, avanzando na 
promoción de ideas do primeiro 
emprego como unha ocupación 
temporal, sen dereitos 
garantidos, alterando o concepto 
dos salarios, moitas veces con 
remuneracións que son esmolas 
que non garanten nin a propia 
supervivencia. A idea do primeiro 
emprego como unha forma de 
“gañar experiencia” ou “construír 
curriculum” para unha situación 
mellor no futuro próximo e 
utilizada para intensificar a 
explotación laboral, normalizar 
as situacións de precariedade, 
reducir salarios e dereitos. E en 
moitos casos, asegurar postos 
de traballo onde non existe 
pagamento de salario algún.
 
Cómpre denunciar como 
nos últimos anos o aumento 
exponencial da taxa de 
desemprego xuvenil obrigou 
aos estados membros da 
Unión Europea, nomeadamente 
aos estados do sul da Europa 
intervidos pola Troika, a 
realizar unha gran manobra 
propagandística. Co aval da 
Comisión Europea crearon a 
chamada “Garantía Xuvenil”. 
Este programa preséntase 
como “medidas activas para a 
promoción do emprego entre 
a mocidade” e tradúcese en 
incentivos ás ETTs na realización 
de falsas formacións laborais 
e prácticas en empresas non 
remuneradas ou en incentivos á 
creación de pequenas empresas, 
aumentando o “espírito do 
emprendedor” entre a mocidade. 
Que na súa maioría non 

PARA LOGRALO 
DEMANDAMOS

• Aumento dos salarios.

• Derrogación das reformas 
laborais e da negociación 
colectiva.

• Eliminación das ETTs, 
limitación da contratación 
temporal e a tempo parcial.

• Redución da xornada laboral 
a 35h semanais e limitación 
das horas extra.

• Reactivación da negociación 
colectiva nun Marco Galego 
de Relacións Laborais.

• Nova regulación dos 
horarios que permita o 
descanso e a conciliación da 
vida laboral e persoal.

• Penalizar ás empresas que 
deslocalicen a súa produción 
a outros países con peores 
condicións laborais.
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Ence é unha fábrica de pasta 
de papel instalada na ría de 
Pontevedra polo goberno 
f r a n q u i s t a  d e n d e  1 9 5 8 , 
privatizada completamente 
dende o ano 2001. Cando xa 
estaba a piques de rematar 
a concesión, o goberno en 
funcións do Partido Popular 
prorrogou a estadía da fábrica 
na ría pontevedresa 60 anos 
máis. 
 
As  vec iñas  e  os  vec iños 
de Pontevedra levan máis 
d e  5 0  a n o s  a s p i r a n d o  o 
fume contaminante desta 
fábrica e soportando os seus 
cheiros. Dende o primeiro 
momento  houbo un  gran 
revulsivo social: a instalación 
da fábrica foi  contestada 
con mobilizacións, as cales 
foron reprimidas polas forzas 
policiais e militares do réxime 
franquista. E foi así porque xa 
se evidenciaba daquela que 
coa chegada de Ence perigaban 
numerosos postos de traballo, 
o cal é posible comprobar na 
actualidade. Deste xeito, aínda 

que o rexeitamento estivo e 
está moitas veces silenciado 
por autoridades e medios de 
comunicación, as protestas 
foron permanentes no tempo 
e a oposición ao complexo 
industrial mantense. 

 
Pola súa actividade, Ence 
ten dous grandes focos de 
contaminación: as emisións 
á atmosfera e os verquidos á 
ría, e non existen nin por parte 
do Estado nin por parte da 
Xunta controis que aseguren 
que os niveis das emisións 
cumpren as normativas. Do 
m e s m o  x e i t o ,  t a m p o u c o 
se f ixeron,  por parte das 
administracións competentes, 
estudos epidemiolóxicos que 
permitan saber ata que punto 
pode afectar a contaminación 
de Ence á saúde das veciñas. 
Así e todo, sábese que moitos 
dos contaminantes que a fábrica 
emite á atmosfera teñen efectos 
prexudiciais sobre a saúde e 
mesmo que algúns deles son 
carcinoxénicos. 

 Ademais, os verquidos que fai 
a pasteira diminúen o osíxeno 
disolto na auga, o que leva á 
diminución das poboacións das 
especies que viven na ría, o cal 
resulta aínda máis alarmante 
se temos en conta que se trata 
dunha zona cunha especial 
adicación ao marisqueo. Deste 
xeito, evidenciase máis unha 
vez que a actividade de Ence 
implica tamén unha evidente 
repercusión sobre a economía 
e o emprego da xente que ten 
na explotación da ría o seu 
sustento. 

A nivel nacional, a instalación 
de Ence na ría de Pontevedra 
converteu a Galiza nun País 
de plantacións de eucalipto. O 
País galego pasou de ter 40.000 
ha de eucaliptos en 1987, a 
500.000 ha na actualidade, 
o cal supón un 17% de todo 
o territorio galego. En trinta 
anos aumentaron en máis  de 
460.000 ha de eucaliptos, en 
detrimento do solo agrario, 
do cal se perderon arredor de 
290.000 ha. Diversas accións 

postas en marcha da man 
do Partido Popular situaron 
o  noso Pa ís  á  cabeza  da 
produción estatal de eucalipto. 
E é curioso o feito de que o 
estado español sexa o segundo 
produtor mundial de eucalipto, 
unicamente por detrás de 
Australia.
 
Mais non debemos atender só 
aos efectos medioambientais 
desta fábrica pasteira. As 
galegas levamos moitos anos 
soportando tamén o impacto 
mediático e propagandístico, 
a manipulación informativa 
dunha empresa que non quere 
marchar de Lourizán e devolver 
os terreos que lle pertencen á 
veciñanza. O investimento que 
Ence fai en publicidade ten 
como única finalidade facernos 
crer que a súa permanencia 
na ría é imprescindible para o 
futuro de Pontevedra. 
 
Á manipulación mediática 
temos que engadir a presión que 
a empresa fai sobre as veciñas 
de Pontevedra, aproveitando 

ENCE: 
o espolio dos
nosos montes

FÓRA  XA!
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a actual crise económica, 
amezando con eliminar centos 
de postos de traballo se a 
pasteira marcha da ría. Nada 
máis lonxe da realidade. A 
desaparición desta fábrica 
de Lourizán sería o cumio da 
reforma urbana e territorial 
que vén realizando a cidade, 
premiada a nivel internacional 
en numerosas ocasións. Ence 
xera só o 1,1% do emprego 
da cidade e elimina postos 
de traballo na comarca ao 
destruír recursos naturais e ao 
imposibilitar a instalación de 
empresas limpas. 
 
Actualmente os beneficios 
derivados da actividade de 
Ence vai parar exclusivamente 
ás mans das persoas accionistas 
da empresa, e ningunha destas 
é pontevedresa ou galega. 
Os beneficios derivados do 
seu traslado estarían máis 
repartidos entre os sectores 
acuícola-marisqueiro, turístico 
e inmobiliario, ao permitirse 
o desenvolvemento de zonas 
que hoxe están hermas debido 

á proximidade da fábrica. 
 

Ademais, Ence foi utilizada en 
varias ocasións polo Partido 
Popular como porta xiratoria. 
Tras pasar por altos cargos da 
administración pública acabaron 
no Consello de Aministración de 
Ence; tal é o caso de membros 
de goberno de Aznar no Estado 
Español ou directores xerais do 
goberno de Fraga na Xunta de 
Galiza.  
 
E n  t o d o s  e s t e s  d a t o s 
apoiámonos para af irmar 
que Ence é unha peza máis 
da colonización da Galiza por 
parte do Estado Español. A 
persistencia desta fábrica de 
papel na ría de Pontevedra clara 
sentenza de morte para a ría e 
para Galiza, e mostra de que os 
gobernos galego e español non 
teñen en mente nin pórlle freo 
á expansión das plantacións de 
eucalipto nin facerlle fronte a 
unha empresa que non ten outro 
obxectivo que sacar beneficio 
do espolio do territorio galego.

Debemos seguir a demandar 
medidas que camiñen cara unha 
Galiza sustentábel, e isto pasará 
por superar o mantra capitalista 
de que o crecemento económico 
é a única vía de progreso. É 
necesaria a posta en marcha 
de políticas sustentables que 
permitan aproveitar os nosos 
recursos de xeito eficiente e sen 
prexudicar o medio.  
 
O peche de Ence é a única 
vía de supervivencia da ría 
de Pontevedra e dos montes 
g a l e g o s .  P o l o  f u t u r o  d a 
mocidade galega, polo futuro 
dos ecosistemas galegos, e 
para que as vindeiras xeracións 
disfruten deles, Ence fóra da ría!

FÓRA  XA!
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REBÉLATE
fala galego
Cada ano que pasa vemos a 
nosa lingua nunha situación 
máis precaria, atopándose 
actualmente nun momento 
moi delicado. A perda de 
galegofalantes é unha situación 
verdadeiramente preocupante, 
independentemente do ámbito 
que analicemos. 
 
No medio rural, o peso da 
desvaloración da lingua tivo 
como principal consecuencia a 
desmotivación no uso familiar. 
É evidente que existe unha 
reelaboración dos prexuízos 
lingüísticos: de lingua vinculada 
ao mundo rural, coa pobreza e 
coa incultura, pasamos ao mito 
da “imposición do galego” e ao 
da “utilidade do castelán”. Son 
prexuízos que callaron ben en 
boa parte da poboación, o cal 
fai difícil o seu desprazamento. 
Deste xeito o castelán 

comezou a incorporarse nas 
familias tradicionalmente 
galegofalantes, sobre todo 
nas interaccións cos fillos: hai 
que destacar que arredor do 
37% dos fillos fala sempre en 
castelán cos seus proxenitores.  
 
No medio urbano, aínda que 
existe dende os anos 60 unha 
reactivación cultural e política 
vinculada ao galego que 
propicia unha valoración do 
idioma entre as xeracións máis 
dinámicas, esta tivo un valor 
simbólico no aumento do uso. É 
máis, constátase unha presenza 
cada vez menos relevante da 
lingua galega nas poboacións 
de vilas e cidades, sobre 
todo no caso da mocidade. 
Actualmente, segundo datos do 
Instituto Galego de Estatística, 
das rapazas e rapaces de entre 
5 e 15 anos, só o 13,20% fala 
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en galego habitualmente, o 
11,91% faino máis en galego ca 
castelán, e o 74,88% restante 
utiliza sempre o castelán. 
 No caso do ensino, os recortes 
continuados da Xunta de 
Galiza levan ao galego a unha 
situación absolutamente 
secundaria nas aulas. Nós 
últimos 5 anos produciuse unha 
caída de algo máis de 12 puntos 
na porcentaxe de estudantes 
que reciben todas as clases en 
galego. Porén, a porcentaxe de 
alumnos que recibe as clases 
maioritariamente en castelán 
incrementouse 18,3 puntos 
porcentuais. 
 
Se a situación era xa dramática, 
tralo decreto de plurilingüismo, 
sumamos nos últimos tempos 
a implantación da LOMCE, 
que só viu a reforzar o proceso 
de desbaratamento do noso 

ensino en galego. Hoxe en día, a 
nosa lingua conta con entre 10 
e 13 horas menos que o castelán 
na ensinanza secundaria. Os 
nosos dereitos lingüísticos 
son minados polas políticas do 
Partido Popular, que apoiado na 
lexislación española pretende 
dificultar o uso habitual da 
nosa lingua. Todo isto responde 
á estratexia da Xunta de Galiza 
para eliminar aqueles trazos de 
identidade que nos diferencian 
como nación. 
 
En canto aos medios de 
comunicación, a presenza da 
lingua galega nos mesmos é 
moi desigual. Mentres que nos 
medios públicos (CRTVG) 
o galego representa a lingua 
de uso case exclusivo, nos 
privados a súa presenza é 
mínima e simbólica, sobre 
todo na prensa escrita, 
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aínda recibindo importantes 
cantidades de diñeiro público 
para promocionar a lingua. De 
feito, non só non se promociona, 
senón que hai unha tendencia a 
deformar a realidade lingüística 
da sociedade: tradúcense ao 
castelán os sucesos producidos 
en galego, coa conseguinte 
invisibilización deste idioma. 
Como resultado destas prácticas 
neglixentes, constátase que 
aproximadamente o 60% da 
poboación galega só le a prensa 
e libros en castelán, e o 74% 
navega pola rede sempre neste 
idioma. 
 
Observamos así como, aínda 
que o sistema educativo, a 
Administración e os medios 
de comunicación públicos 
se tiñan que ter convertido 
no centro dos esforzos para 
a recuperación do status e o 
prestixio do idioma galego, a 
realidade é ben diferente. O 
feble desenvolvemento, e, as 
máis das veces, incumprimento 
da lexislación por parte dos 
gobernos do Partido Popular 
resultou na drástica redución 
de persoas que manifestan ter 
o galego como lingua habitual, 
e xa actualmente hai menos 
cativas e cativos que aprenden a 
falar en galego que en castelán. 
 
En definitiva, a realidade é que 
non temos garantidos os nosos 
dereitos lingüísticos, a pesares 
de que existen sectores que 
teiman en falar da “imposición” 
do galego. Son numerosos 
os casos nos que non temos 
acceso a exames en galego, 
nos que temos que recorrer ao 

castelán para axilizar trámites 
administrativos, ou nos que 
temos que renunciar á nosa 
lingua para conseguir un 
emprego.
 
Pese ás dificultades que lle 
impoñen, o futuro da nosa 
lingua está nas nosas mans, 
e temos a obrigación de 
rebelarnos, e loitar por ela. 
A nosa lingua é sinónimo 
de cultura e identidade, e 
con ela as galegas e galegos, 
levamos séculos percorrendo 
o mundo. Atopamos sobrados 
exemplos de persoas que non 
renunciaron nunca á súa lingua 
e conseguiron situarse como 
referentes culturais. A nosa 
lingua traspasa fronteiras, con 
libros, películas ou en festivais 
de musica internacionais. 
 
Ademais o galego non remata 
no Courel: só hai que recordar 
que son máis de 300 millóns 
de persoas as que conforman 
a comunidade lingüística da 
lusofonía, o que nos dá inmensas 
vantaxes e posibilidades no 
contexto internacional. 
 
O único xeito frear o dramático 
descenso de galegofalantes, 
recuperar o status do máximo 
símbolo da nosa cultura e 
identidade e garantir a súa 
supervivencia é rebelarnos. 
Non hai maior acto de rebeldía 
que falar en galego sempre. Nas 
aulas, nos postos de traballo, 
coa familia, coas amizades. 
 

Fronte a un sistema 
que busca eliminar 
os nosos trazos 
distintivos, rebélate, 
fala galego!

Ilustracións de Xosé Lois, O Carrabouxo
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entrevista a
aldaolado
(lucía aldao e maría lado)

Aldaolado, un referente 
musical en galego entre 
a música alternativa e 
a retranca, adaptada 
aos novos tempos, o 
que converte a música 
de Lucia Aldao e María 
Lado en innovadora, 
moi divertida e que non 
defrauda.

- Aldaolado é o proxecto de 
Lucía Aldao e María Lado, 
dúas poetas que combinan 
no escenario música e poesía 
nunha proposta diferente e 
atractiva na que tamén hai 
espazo para a retranca. 
Como xorde esta idea?
 
MARÍA: Xorde da coincidencia 
das dúas na necesidade de facer 
recitais que nos identifiquen e 
nos que o pasemos ben, alá polo 
ano 2005.

LUCÍA: Así foi. O trinomio 
poesía-música-humor xurdiu 
de xeito natural, claro que por 
detrás existiu sempre unha 
intención enorme de fuxir da 
impostura e ofrecer un recital o 
máis sincero posible. 

 - É un proposta que lle 
gusta ao público, que 
desenvolvedes dúas mulleres 
e en galego... 
 
MARÍA: Si. A xente vai 
respondendo ben. Non sei se o 
feito de ser mulleres e galegas 
inflúe, non vendemos moi ben 
ningún deses dous valores… non 
facemos fincapé neles. 

LUCÍA: Sempre hai alguén 
recordándonos, para ben ou 
para mal, que somos mulleres 
e que traballamos no noso 
idioma. Eu vivo ese fenómeno 
con estrañeza. 
 

- Participades habitualmente 
en institutos cos vosos 
recitais. Como percibides a 
situación da lingua galega 
entre a mocidade?
 
MARÍA: Non moi ben. Aínda 
que non vemos rexeitamento 
cara a lingua, hai poucos 
falantes. 

LUCÍA: O grao de pesimismo 
ou optimismo respecto a este 
tema varía cada semana. 
Pasamos días recitando en 
centros de ensino de lugares 
-normalmente pequenos- onde 
a porcentaxe de galegofalantes 
é alta, pero é poñer un pé nos 
das cidades e a realidade cambia 
drasticamente. 
 
- Que mensaxe lle 
transmitiriades a unha moza 
ou mozo que non emprega o 
galego polos prexuízos que 
existen sobre a nosa lingua? 
E a quen o fala nun contexto 

no que non é habitual?
 MARÍA: Que o galego mola, 
que cantas máis linguas fales 
mellor. E a nosa abre tamén 
moitas portas. 

LUCÍA: Iso. Fóra complexos de 
inferioridade. Os argumentos en 
contra da lingua son paifocadas 
de ignorantes. 
 
- Credes que a cultura 
pode ser un espazo para 
normalizar a lingua galega? 
Como vedes a situación 
actualmente e que propostas 
fariades para mellorar?
 
MARÍA: Cremos que é un bo 
espazo, pero falta interese real 
dende o poder. 

LUCÍA: Por suposto que o é, 
sempre o foi. A situación actual 
é delicada, de abandono. O gran 
de area de aldaolado é seguir 
pateando o país, coma nos 
últimos doce anos. 
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entrevista a
fede (federico pérez)

Federico Pérez é coñecido polo 
seu papel de Josito en Padre 
Casares, polo de Moncho en Era 
Visto! ou polo de Curtis en Curtis e 
Teixeiro xunto a Xosé Touriñan. 
Pero ademais, traballa como 
monologuísta, en obras de 
teatro e ten traballado noutros 
programas da TVG como O Show 
dos Tonechos e en películas 
como Mar Adentro, 18 comidas, 
Encallados ou Os fenómenos.
 
- Fede, en que momento da 
túa vida tomaches a decisión 
de adicarte a isto?

Pois foi grazas a traballar de 
asesor lingüístico en Mareas 
Vivas. A min sempre me chamou 
o tema da interpretación, do 
humor, e por mor de estar 
traballando nesta marabillosa 
serie, fun pouco a pouco 
metendo a cabeciña. Son un 
claro caso de «xa que estás...». 
E foi unha das mellores escolas 
que tiven, traballar con Miguel 
de Lira, Carlos Blanco, Tosar, 
Mela Casal, etc. Un luxo. 
 
- Como dis, traballaches de 
asesor lingüístico en películas 
e series que foron toda unha 
referencia para as galegas e 
galegos, como Mareas Vivas. 
Neste momento no que 
diminúe considerablemente 
o número de galegofalantes, 
como valoras ti a situación 
da lingua galega?

Pois xa o describe a propia 
pregunta. O feito de que 
diminúa o número de falantes é 
unha mala noticia. Representa 
a pouca aceptación do galego 
como vehículo para a xente 
nova á hora de se comunicar. 
Eu son optimista por natureza 
e sempre penso que o futuro do 
galego é saudable, pero vexo 
a política de desprestixio que 
as nosas institucións fan, ou 
a cativa oferta na animación 

televisiva para os nosos 
pequenos e pequenas, ou a 
situación precaria do galego 
no ensino, e o meu optimismo 
esmorece.
 
- Estamos nunha época na 
que moitas mozas e mozos 
teñen que abandonar o país 
en busca de oportunidades 
laborais. Como te sentes ti 
por poder dedicarte no noso 
país ao que che gusta?

Afortunado. Primeiro, 
afortunado por poder dedicarme 
a unha profesión tan bonita e 
chea de ilusión, creatividade, 
maxia, humor,... E segundo, 
afortunadísimo por poder facelo 
no meu idioma. Temos unha 
canle de televisión propia porque 
temos unha lingua propia. Pero 
ás veces, nós mesmos non lle 
damos a importancia que ten. 
Non somos conscientes dese 
feito. 
Este ano vanse facer cinco 
películas en galego. É un gran 
dato. Gustaríame que non 
quedase nun dato e que a 
xente, as galegas e os galegos, 
puidésemos ter acceso a esas 
películas, que as poidamos ver. 
Sei que pode soar absurdo. Para 
que se fan as películas? Para ver, 
non? Pois hai moitas que non 
chegan ao público maioritario. 
E aí é onde as institucións, a 
Xunta, o Agadic, teñen que estar 
á altura dos seus cidadáns e 
achegarlle o cine, o teatro, as 
artes a todo o mundo.  
 
- Precisamente, que papel 
cres que desenvolve o 
sector audiovisual para 
o noso idioma? Sería o 
mesmo a lingua galega sen o 
audiovisual?

Creo que xa quedou un pouco 
respondida esta pregunta 
na anterior. Sempre me 
adianto... (risas). Por suposto, 

o audiovisual é fundamental 
para o desenvolvemento do 
galego. O audiovisual crea 
referentes, amosa a realidade 
dun país, axuda a contar as 
cousas que nos pasan. Ás 
veces empeñámonos en contar 
historias que se afastan da nosa 
realidade. Estupendo. O bonito 
do cine, da  tele e do teatro é 
crear, transmitir, emocionar, 
denunciar... E podes contar o que 
queiras, faltaría máis. Pero en 
Galicia temos un xeito de ser, de 
comunicarnos, de enfrontarnos 
ao mundo. Contemos iso, 
falemos diso. 
 
- Ademais do audiovisual, 
temos grandes referentes 
que se desenvolven en 
galego no ámbito musical, 
deportivo, científico... 
Que falta para que o noso 
idioma sexa o empregado 
maioritariamente no día a 
día?

Dicía Narf que somos habitantes 
dun país que non existe. E penso 
que hai algo deso tamén no uso 

do galego. Non sei, eu crieime 
oíndo xente dicir que co galego 
non se vai a ningún sitio, que 
non vale para certas cousas, 
etc. Hai algo de autoodio, de 
menosprezo do noso. ¿Como 
se lle dá a volta a isto? Gran 
pregunta, pero non o sei. Desde 
logo, o papel das institución 
debería ser fundamental, e non 
o é, polo menos para ben. Un 
goberno que despreza o galego 
como o está a facer este no 
ensino, é de moi pouca axuda. O 
futuro son os máis novos, ¿non? 
Pois por aí ten que empezar 
todo.
 
- E para rematar, que 
mensaxe lle enviarías ás 
mozas e mozos para garantir 
a supervivencia da nosa 
lingua?

 
Non sei, que se sintan especiais 
por falar galego. Que non se 
sintan raros. Raro é ter un 
idioma propio e non falalo!
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entrevista a
lucía reGueiro
Lucía Regueiro é un dos 
rostros máis coñecidos do 
audiovisual galego neste 
momento, polo seu papel 
de actriz protagonista na 
serie galega Serramoura. 
Tamén tivo un personaxe 
fixo nos 319 capítulos da 
serie Libro de Familia, 
pero xa comezou no noso 
audiovisual noutra serie 
mítica da TVG, Mareas 
Vivas, con 17 anos 
-lembra que a súa nai foi 
asinar o contrato por ser 
ela menor de idade - . 

Comezamos a conversa 
preguntándoche, sempre 
quixeches ser actriz?

Lembro que sendo moi 
pequena vin á actriz Lola 
Herrera no teatro. Quedei 
fascinada, e pensei: «eu 
quero facer iso». E descubrín 
que ademais dunha afección, 
o teatro podía ser unha 
profesión. Tamén teño un 
recordo moi tenro do meu 
debut teatral no teatro 
Colón da Coruña. Lembro 
que sentín que estar nese 
escenario, neses camerinos, 
era algo moi serio e especial 
para min. O teatro, a música 
e a danza estiveron presentes 
durante toda a miña nenez e 
adolescencia, e ós 17 anos 
dei os meus primeiros pasos 
no audiovisual... para non 
marchar máis. Así que supoño 
que nunca me imaxinei a min 
mesma desempeñando outro 
oficio que non fose o de actriz.

Por vivencias propias 
ou por coñecemento do 
sector, consideras que 
resulta máis complicado 
para unha actriz que para 
un actor abrirse camiño 
con personaxes principais?

Por desgraza, iso é unha 

realidade. Eu agora mesmo son 
unha privilexiada por poder 
interpretar á protagonista 
de Serramoura, unha muller 
profesional, independente e 
que provoca as súas propias 
historias. A tónica habitual é 
que os personaxes femininos 
estean definidos por ser a 
moza, ou a nai, ou a filla, ou 
o interese romántico dos 
personaxes masculinos. E iso 
é algo contra o que temos 
que loitar, sobre todo desde 
os departamentos de guión, 
dirección e produción.

Serramoura está sendo 
un éxito de audiencia nas 
noites do domingo. Como 
prognosticas o futuro do 
audiovisual galego?

Eu creo que estamos nun 
bo momento en termos 
de público. Serramoura 
chega a un sector novo dos 
espectadores, as nosas 
series e programas teñen 
seguidores fieis e hai boas 
producións. O problema está 
nos axustes orzamentarios, 
que obrigan a uns ritmos de 
gravación tan acelerados 
que fan que a calidade e as 
condicións de traballo se 
resintan inevitablemente. 
Creo que temos que librar 
unha batalla moi dura en 
termos de mellora dos 
procesos de produción, e 
sobre todo dos horarios, 
que sexan mais humanos e 
compatibles coa vida persoal 
e familiar.

Lucía Regueiro é un 
dos exemplos que, sen 
renunciar a nosa lingua, 
conseguiu posicionarse na 
primeira liña do panorama 
cultural no noso país...
 
Eu admiro a profesionais 
como Xosé Ramón Gayoso, 
con quen tiven a ocasión de 
copresentar o Luar, que non 

precisan ir traballar fóra para 
que lles sexa recoñecida a súa 
valía profesional. Creo que 
pecamos moito de valorar 
máis ao galego ou galega que 
triúnfa en Madrid que a quen 
fai país aquí, traballando 
na nosa lingua e pola nosa 
cultura. É un xeito de pensar 
que eu non comparto. Teño 
realizado traballos para 
cadeas estatais, e estaría 
encantada de actuar en inglés 
ou francés se se da a ocasión, 
pero estou orgullosísima 
de formar parte do noso 
audiovisual e de que o que 
me defina como profesional 
é ser unha intérprete máis 
ou menos aprezada polos 
espectadores da Galega e 
do teatro galego. Para min o 
éxito é vivir e traballar onde 
un quere estar, e eu quero 
estar aquí, na miña terra e 
preto dos meus.

Cales pensas que poden 
ser as claves para reverter 
o alarmante descenso de 
poboación galegofalante?

É unha cuestión complicada, 
e non teño os datos que 
me permitan facer unha 
valoración informada do 
asunto, pero si teño moi claro 
que a nosa televisión, o noso 

teatro, a nosa música, a nosa 
literatura, en definitiva, a 
nosa cultura e os medios de 
comunicación teñen un papel 
específico e fundamental na 
tarefa de conservar e espallar 
a nosa lingua, e temos que 
coidalos e respectalos co 
respaldo das institucións.

Moitas persoas que a día de 
hoxe son galegofalantes, 
coincidiron coa etapa de 
auxe do Xabarín Club. 
Consideras estratéxico 
o sector cultural para a 
normalización da lingua 
galega entre a mocidade? 

Eu son unha desas rapazas 
que creceron vendo os 
debuxos animados e as 
series en galego. Para min o 
humor, a ficción, tiña acento 
galego, o que se correspondía 
coa lingua que de sempre se 
falaba na miña casa. Máis 
recentemente, series como 
Matalobos ou Serramoura, 
ou o programa Land Rober, 
lograron atraer a un sector 
moi mozo da audiencia para 
a nosa televisión, e non hai 
dúbida de que é un factor 
que temos que traballar e 
aproveitar para normalizar o 
uso do galego no tempo de 
lecer.
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entrevista a alberte 
fernandez

 secretario xeral de Galiza nova

 

Alberte Fernández, nado 
en Pontevedra en 1992, 
graduado en Historia e 
especializado en Historia 
Contemporánea, foi 
escollido Secretario Xeral 
de Galiza Nova na súa 
XIV Asemblea Nacional, 
en novembro do 2016. 
Participou activamente 
no movemento xuvenil 
nacionalista ao longo dos 
anos en Galiza Nova e 
tamén no eido estudantil 
a través dos Comités 
e posteriormente na 
Liga Estudantil Galega. 
Conversamos con el sobre 
a situación do galego 
entre a mocidade e as 
alternativas que propón 
Galiza Nova.

 
- Galiza Nova lanzou 
este ano 2017 a campaña 
“Rebélate. Fala Galego”, 
cales son os seus 
obxectivos?
 
O seu obxectivo principal é 
que, fronte a perda continuada 
de falantes nos últimos anos 
do noso idioma, a xente 
nova tome conciencia da 
importancia de ter un idioma 
propio e comece a falalo. 
Cremos que o principal axente 
de normalización lingüística 
son as persoas que falan esta 
lingua e que dinamizan o seu 
uso nos ámbitos nos que se 
moven. 
É unha realidade que na Galiza 
non temos garantidos os 
nosos dereitos lingüísticos, 
que non podemos desenvolver 
a nosa vida plenamente no 
noso idioma, e non é unha 
cuestión casual. Responde a 
unha estratexia do sistema 
que pretende eliminar a nosa 
lingua. É por iso que fronte a 
todo un sistema que trata de 
evitar que manteñamos unha 
lingua propia chamamos á 
rebeldía da xente nova para 
mudar esta situación.
 
- A lingua é un tema 

habitual no traballo de 
Galiza Nova, por que lle é 
dada tanta importancia?
 
Dende Galiza Nova 
consideramos que o idioma 
galego é o maior símbolo de 
identidade do noso povo. As 
linguas conforman a visión do 
mundo que teñen as distintas 
comunidades humanas, e 
nese sentido o galego é a nosa 
chave para entender o mundo. 
Dese xeito, consideramos 
que é un dos elementos máis 
importantes que nos conforma 
como un povo e unha nación 
diferenciada, o que vai en 
contra da relación colonial 
que mantemos na actualidade 
co Estado, posto que un povo 
con conciencia nacional é un 
povo que loita, un povo que 
non se rende. Esta cuestión 
non é menor, pois é debido 
a isto que dende o sistema 
estabelecido se ataca a lingua 
galega, polo que se fixo ao 
longo da Historia mediante a 
represión e polo que segue a 
facerse na actualidade aínda 
que os métodos sexan menos 
recoñecíbeis.
 
- Segue habendo entón na 
actualidade represión por 
falar galego?
 
Si, como xa dixen na anterior 
pregunta actualmente o 
galego ten recoñecida a súa 
cooficialidade mais segue 
habendo represión directa por 
empregalo no mundo laboral. 
Case todas e todos nós 
coñecemos casos de persoas 
que perderon un emprego por 
falar galego nunha entrevista 
ou ás cales se lle dixo que 
non podían falar galego 
no traballo. Esta situación 
tamén se agrava no ensino, 
onde hai materias coma as 
matemáticas ou a física das 
que está prohibido por lei que 
se dean en galego no ensino 
público dende a chegada de 
Feijóo á Xunta.
 
Esa represión existe por unha 
banda, e pola outra existe unha 
grande presión social baseada 

en que o galego non é unha 
lingua útil, que co galego non 
se pode ir a ningún lado. Esta 
idea aparece en especial entre 
a xente máis nova, que leva 
a que se fale máis castelán. 
É habitual que un mozo ou 
moza vaian ao seu instituto e 
falen castelán mentres que na 
súa casa falan galego, é unha 
situación derivada da presión 
que existe nestes ámbitos 
e nos que é moi difícil falar 
galego. É por iso que a nosa 
campaña incita á rebeldía 
de falalo mesmo non sendo 
aceptado ao facelo.
 
- Falas de que existe a idea 
de que o galego non é útil, 
que queres dicir con isto?
 
O galego é unha lingua cun 
grande potencial, sen ir máis 
lonxe, serve para conectarnos 
cunha comunidade lingüística 
de máis de 200 millóns de 
persoas, posto que falando en 
galego podemos achegarnos a 
toda a lusofonía.
Porén, non é esta a única 
utilidade da nosa lingua, 
o galego é o idioma máis 
próximo a nós no que podemos 
comunicarnos, posto que 
como xa dixen antes, foi 
creado para facer referencia 
á nosa realidade. É común 
escoitar que o noso idioma é 
o que máis palabras ten para 
r e f e r i r s e 
á choiva, 
así coma 
para outras 
c u e s t i ó n s , 
estes son 
e x e m p l o s 
de como as 
linguas son 
códigos para 
definir as 
d i f e r e n t e s 
realidades. 
Mais non é 
cuestión de 
b u s c a r l l e 
utilidade a 
unha lingua 
para falala: 
o galego é a 
nosa lingua, 

parte da nosa identidade, e 
como tal temos que usala e 
potenciala.
Ademais, non debemos pornos 
límites á hora de empregar 
a nosa lingua para todo tipo 
de usos, literatura, series, 
películas, etc. En especial 
a música en galego está 
vivindo un gran momento, hai 
cantidade de grupos e festivais 
que están funcionando moi 
ben, e unha das cuestións pola 
que o fan é porque empregan 
a nosa lingua.
 
- Cal cres que é o 
papel da mocidade na 
normalización da lingua 
galega?
 
Dende Galiza Nova cremos 
que é a propia xente moza 
quen, organizándose, pode 
mudar a situación do noso 
idioma e da mocidade e o 
pobo galegos. O maior axente 
de normalización lingüística 
que pode existir é unha persoa 
que fale galego en todos os 
ámbitos da súa vida. As mozas 
e mozos galegas temos que 
ter un papel fundamental na 
pervivencia do noso idioma, 
por iso animamos á mocidade 
a rebelarse e empregar a nosa 
lingua en todos os ámbitos do 
seu día a día.
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REBÉLATE,
ESCRIBE EN GALEGO
Co fin de promover o emprego oral e escrito da lingua galega e, en concreto, de 
fomentar a creación na lingua propia do noso país, pomos en marcha o certame de 
relato curto “Rebélate, escribe en galego”. Consideramos escribir e crear cultura 
en galego un acto de rebeldía, dadas as trabas e inxustizas que día a día temos que 
superar as persoas que decidimos expresarnos con naturalidade na nosa lingua.
Animámoste a participar deste certame enviándonos o teu relato, de temática 
libre, escrito en galego. O relato gañador está premiado cunha fin de semana para 
dúas persoas na casa rural de Vilaframil (Ribadeo). Ademais, a obra gañadora e 
máis a finalista serán publicadas no semanario Sermos Galiza.
O prazo para entregar o teu relato remata o 10 de setembro de 2017, e a entrega de 
premios terá lugar o 22 de setembro en Pontevedra. CONSULTA AS BASES:

1. Poderá concorrer ao certame calquera persoa menor de 30 
anos.

2. Cada persoa poderá presentar un ou varios relatos, até un 
máximo de tres relatos por autoría.

3. Todas as obras deben ser escritas en lingua 
galega.

4. A obra gañadora e máis a finalista 
serán publicadas no semanario 
Sermos Galiza.

5. O relato gañador está 
premiado cunha fin de semana 
para dúas persoas na casa 
rural Benito de Vilaframil 
(Ribadeo), nunha data a 
convir co estabelecemento.

6. As obras aspirantes terán 
unha extensión máxima 
de 500 palabras, serán 
inéditas na súa totalidade 
e non premiadas noutros 
concursos. A temática será 
libre.

7. As obras deben presentarse en 
formato pdf e baixo pseudónimo. 
Noutro documento figurarán os 
seguintes datos: título da obra, 
nome e apelidos da persoa autora 
da obra; idade, enderezo electrónico e 
teléfono de contacto.

8. Os traballos deberanse enviar por correo 
electrónico a nacional@galizanova.gal, indicando no asunto: 
Certame de relato curto
Prazo de envío: até o 10 de setembro de 2017.

9. Resolución do premiado: Un xurado composto por escritoras 
en lingua galega e persoas do ámbito da cultura  elixirá o relato 
gañador. Dito relato gañador coñecerase o 22 de setembro 
en Pontevedra, nunha grande festa – concerto organizada por 

Galiza Nova en defensa da lingua.

10. Galiza Nova presupón que as persoas 
concursantes son autoras dos relatos 

que presentan, e declina calquera 
responsabilidade respecto á infracción 

desta norma.

11. Galiza Nova poderá difundir os 
relatos a concurso a través da 
web e redes sociais e resérvase 
o dereito de os publicar e 
reproducir, garantindo facer 
mención ás persoas autoras 
destes.

12. Todas as persoas 
participantes, polo feito 
de o seren, aceptan 
integramente estas Bases, 
así como a resolución de 

calquera problema non 
recollido nelas, que Galiza 

Nova resolverá como estimar 
oportuno.

13. O xurado non aceptará a 
concurso materiais que incumpriren 

estas bases ou que foren ofensivos e/
ou representaren valores contrarios aos 

promovidos por Galiza Nova. Así mesmo, o 
xuri resérvase o dereito de declarar o premio 

deserto se os traballos presentados non tiveren 
calidade suficiente.
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FASCISMO:
Cousa do pasado?
A miúdo cando falamos de extrema-
dereita ou “réximes fascistas”, 
asociamos esta conceptualización 
ás grandes ditaduras europeas do 
século XX e aos nomes de Mussolini, 
Hitler, Salazar e Franco. Pensamos 
tamén que as dúas primeiras 
quedaron derrotadas despois do 
1945 e que as últimas se resolveron 
nos anos 70, coa Revolución 
dos Cravos ou a mal chamada 
Transición democrática do Estado 
español. Porén, hoxe en día xa non 
podemos pensar que os réximes 
fascistas están superados, debido 
á escalada das formacións de ultra-
dereita e xenófobas dos últimos 
anos. Nos procesos electorais desde 
2013 o apoio a estas forzas veuse 
incrementando en Europa.
 
En Francia, a Fronte Nacional 
liderada por Marine Le Pen está nun 
proceso gradual de ascenso. Nas 
últimas eleccións presidenciais de 
maio do 2017 vén de pasar á segunda 
volta, aínda que logo perdese contra 
o candidato Emmanuel Macron. A 
Fronte Nacional é coñecida polas 
súas ideas anti-inmigración e 
xenófobas, ata o punto de proxectar 
medidas que darían claras vantaxes 
laborais á cidadanía francesa fronte 
á poboación inmigrante.
 
En Austria e Alemaña a situación 
non é menos grave. Alternativa para 
Alemaña (AfD) acadou un notable 
éxito no proceso electoral de 2016, 
mentres que o goberno austríaco 
impuña controis fronteirizos para 
impedir o acceso, entre os que 
destaca a construción dun muro 
de arame de espiño. A ultradereita 
austríaca (FPÖ) foi subindo en 

porcentaxe de votos ao longo dos 
últimos anos e o seu líder, Norbert 
Hofer é coñecido por afirmacións 
tan graves coma que Austria ten que 
deixar de recibir persoas refuxiadas 
ou que o islam non forma parte da 
cultura austríaca e que polo tanto 
non tiña cabida no país.
 
Nas lexislativas de 2014, a 
ultradereita suíza obtivo o 28% 
dos votos despois dunha campaña 
marcada polo discurso xenófobo 
anti-inmigración. Tamén en Holanda 
a extrema-dereita promove a 
prohibición do Corán e o burka, 
onde o seu líder Geert WIlders fala 
en termos de que é preciso “limpar” 
Holanda de “marroquís”. 
 
Por suposto, non se trata de casos 
illados. Sucede algo semellante en 
países coma Noruega e Finlandia, 
onde a ultradireita goberna en 
coligazón. Tamén se experimentou 
un ascenso da ultradereita en 
Dinamarca, Suecia e numerosos 
países do leste de Europa coma 
Hungría, Romanía, Eslovaquia, 
Polonia ou Bulgaria. Concretamente 
en Polonia o PiS tivo a maioría 
absoluta nas eleccións de 2015.
 
Estas forzas poñen a migración como 
a principal culpábel dos problemas 
en materia de emprego e servizos 
sociais, baseándose na 
falsa idea de que 
a chegada de 

inmigrantes empeora as condicións 
de vida da poboación dun país e 
usando o discurso do medo ao 
“terrorismo internacional”. Neste 
sentido, defenden a existencia de 
maiores controis fronteirizos e 
posiciónanse en contra das cotas de 
reparto entre os diferentes estados 
da UE e mostran unha clara falta de 
solidariedade coas loitas doutros 
pobos en situación de guerra.
 
Neste contexto a pregunta obvia 
é: por que está a ocorrer isto? Non 
tiñamos xa a lección aprendida? O 
certo é que a cuestión é moito máis 
complicada do que iso.
 
Na raíz deste “auxe do fascismo” 
situamos en primeiro lugar as 
consecuencias sociais da crise 
económica e sistémica que vivimos 
nos últimos anos, onde cómpre 
destacar o empobrecemento e 
o desemprego masivos. Tamén 
observamos unha desafección 
política de amplos sectores da 
poboación, que deixaron de ver na 
política unha vía para solucionar 
os seus problemas.  Do mesmo 
xeito, a ausencia de políticas 
verdadeiramente alternativas por 
parte de forzas supostamente 
social-demócratas e de esquerdas, 
e a incapacidade destas forzas de 
captar e responder ao descontento 

xeneralizado tamén 
propiciaron que 

o discurso 
populista da 

e x t r e m a -
d e r e i t a 

tivese 
tanto 

éxito e sexa apoiado por unha parte 
da poboación - a máis vulnerábel 
e afectada polas condicións 
económicas. Deste xeito, vemos 
con preocupación como forzas 
políticas que eran residuais gañan 
relevancia debido a esta tendencia 
á aceptación como válidos os ideais 
de extrema dereita

 Cando nos preguntamos se 
temos este perigo na Galiza, as 
perspectivas non son as mellores. 
Lembremos que a “transición” 
española non foi tal transición nin 
moito menos democrática, e que 
vivimos no Estado da “Lei Mordaza” 
que condena á prisión a persoas 
por faceren chistes sobre o fascista 
Carrero Blanco. Non hai garantías 
de que non xurda unha forza 
explicitamente fascista no Estado 
español, aínda que saibamos que o 
fascismo xa vai inserido no Partido 
Popular que nos goberna e nas súas 
políticas retrógradas e da dereita 
máis rancia.
 
No fondo, os réximes políticos 
fascistas son outra das formas que 
o sistema capitalista pode adoptar 
mediante o cal as clases dominantes 
conseguen impor o seu modelo 
económico. Hoxe, coa escalada 
de violencia a nivel mundial, o 
auxe do fascismo en Europa e a 
súa xustificación da xenofobia, 
e nesta Unión Europea que non 
soubo dar resposta aos problemas 
da clase traballadora, debemos 
ser máis firmes que nunca no noso 
rexeitamento do sistema capitalista 
e das políticas de extrema-dereita 
na nosa loita por unha Galiza ceibe 
e popular.
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SI
O 1 de outubro é o día no que o pobo catalán decidirá 
rachar coa cárcere dos pobos que supón o Estado 
español para as nacións oprimidas cun referendo de 
autodeterminación. 
Os movementos de liberación nacional son 
na actualidade o unico medio de rachar co 
sistema estabelecido. Atopámonos nun proceso 
mundializador das relacións comerciais que leva a 
que os grandes magnates da economía financeira 
posúan realmente a soberanía sobre os diferentes 
estados. Este poder exérceno mediante organismos 
internacionais coma o Banco Central Europeo e o 
Fondo Monetario Internacional que recomendan 
aplicar políticas neoliberais para seguir a facer 
aumentar a desigualdade, unhas receitas que os 
partidos españois aplican na súa totalidade, a única 
vía de recuperar a soberanía para o pobo é construíndo 
unha nova república.
 
Por iso a día de hoxe os procesos cara a independencia 
das diferentes nacións sen estado no estado 
Español supoñen un fito histórico. A convocatoria 
dun referendo para constituír un estado catalán 
independente parte dun longo proceso pola liberación 
nacional catalá que se intensificou nos últimos anos 
debido á necesidade de rachar coa podremia do 
estado español e do seu sistema totalmente corrupto, 
de crear un país novo onde se poida mudalo todo, 
mais que se enraíza fortemente no traballo por parte 
do movemento nacionalista nas décadas anteriores.
 
Existe en Cataluña unha forte conciencia nacional 
asentada ao longo do tempo, tradicionalmente no 

Os procesos de 
autodeterminación
dos pobos:
O CAMIÑO
CARA Á
LIBERDADE
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autonomismo acomodado co sistema estabelecido. 
Porén, nos últimos anos o agravio continuado ao 
pobo catalán dende os poderes españois, así coma 
a podremia do estado español desencadearon 
un proceso de autodeterminación que camiña 
inexorablemente cara a soberanía nacional en 
Cataluña, e do cal este referendo só é un paso máis.
 
Desde a Galiza saudamos e aledámonos pola 
convocatoria deste referendo, e traballamos e 
traballaremos arreo por facer medrar a conciencia 
nacional e máis cedo que tarde poder declarar a nosa 
independencia e a constitución dunha República 
Galega que de verdade atenda as necesidades do 
noso pobo, que con capacidade de decisión poida 
solucionar as problemáticas da mocidade galega. 
 
É moi importante que os pobos oprimidos polo 
estado español se ergan e loiten contra a inxustiza, 
por iso ollamos con esperanza o proceso en Cataluña. 
Sabemos que a maquinaria do imperio é forte, que 
tratará de impedir este referendo por todas as vías que 
teña, mais se impiden votar á xente, o descontento e 
a loita pola liberdade do pobo catalán non farán máis 
que aumentar.
 
Nós tamén queremos rachar con este estado que nos 
obriga a emigrar e emprega o noso país coma unha 
colonia, na que o gran capital español se aproveita dos 
nosos recursos naturais (eucaliptización do monte, 
encoros, pesca e agro con condicións miserentas...) 
mentres que o noso pobo vive na máis absoluta 
precariedade.
 
Queremos, e precisamos, polo tanto, construír unha 
República Galega con capacidade e vontade de xerar 
traballo e condicións de vida digna na terra, que 
atenda a realidade e que non viva permanentemente 
mirando á metrópole. Unha república que se preocupe 
dos problemas do noso pobo, e non estea ao servizo 
dos grandes poderes económicos, que polo tanto 
rache con este sistema capitalista cruel e inxusto.

SI
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Mulleres Kurdas:
Exemplo de resistencia  
Nos últimos anos, a mediatización 
do conflito en Siria trouxo as 
resistentes curdas para a primeira 
liña xornalística. A valentía con 
que se rebelaron contra todo tipo 
de atrocidades cometidas polo ISIS 
e o Estado turco só sorprendeu 
a quen descoñecía a historia das 
mulleres kurdas que loitan pola 
súa emancipación e pola liberación 
nacional do seu pobo. Subestimadas 
pelos medios de comunicación 
social, son o exemplo da loita das 
que ante a violencia exercen o 
dereito a resistir.
 
O Kurdistán, ao ser unha nación 
sen estado que ten o seu territorio 
repartido por Turquía, Iraq, Siria, 
Irán e Armenia, asume o difícil 
reto de ter que se defender contra 
algúns dos principais Estados de 
Oriente Medio. Concretamente en 
Turquía moitas mulleres son vítimas 
de violencia por motivos políticos 
cando son arrestadas e destituídas 
por asumiren publicamente a 
defensa da autodeterminación do 
seu pobo. En definitiva, contrastando 
coa guerra masculinizada do Estado 
turco, a loita das mulleres kurdas 
constitúe un dos principais retos 
para o goberno a través da súa 
organización autónoma.
 
Tanto o goberno turco coma o seu 

presidente manteñen un discurso 
de eliminación da loita do pobo 
kurdo. Esta política de negación 
e aniquilación experiméntase 
en forma de violencia, causando 
mortes, torturas, empobrecemento 
da poboación e mesmo golpes de 
estado. No Kurdistán as violacións 
dos dereitos humanos nos cárceres 
están presentes no día a día. Nos 
últimos anos, centos de miles 
de persoas foron desprazadas, 
quedando sen fogar, mentres miles 
de hectáreas de bosques, xardíns 
e plantacións eran queimadas en 
operacións militares. Os toques de 
queda afectaron a máis dun millón 
de persoas e até houbo cortes 
de internet para illar a poboación 
e impedir que se comunique 
internamente e co exterior. Nun 
proceso gradual de abolición 
da democracia legal, cargos 
públicos dos gobernos municipais 
foron detidos ou destituídos 
dos seus cargos e substituídos 
por gobernadores de confianza 
do goberno central. Mediante a 
represión e a censura silenciouse a 
prensa, facendo público o discurso 
do odio.
 
A loita das mulleres kurdas existe 
xa desde a creación de Turquía 
como Estado-nación (1923), que 
naceu entendida como unha 

nación unificada cun só idioma, 
unha etnia (a turca) e unha única 
cultura. Desde ese momento, a 
propia existencia do pobo kurdo 
foi negada sistematicamente, e as 
prácticas do goberno central para 
liquidar o pobo kurdo chegaron ao 
extremo da evacuación forzosa de 
poboacións enteiras para ocupalos 
con poboación de fala turca.
 
Neste contexto, prodúcese unha 
sucesión de movementos pola 
liberación e a autodeterminación dun 
pobo no que as mulleres teñen un 
papel crucial. Elas rachan coa imaxe 
estereotipada de mulleres amábeis 
e simplistas que mostran os medios 
de comunicación. Historicamente 
foron quen de organizárense de xeito 
autónomo en múltiples ocasións. 
Como exemplo podemos citar o 
YJAK, Unión de Mulleres libres do 
Kurdistán, dentro do PKK, que se 
converteu na primeira organización 
militar-política de mulleres kurdas. 
En Turquía os partidos políticos 
kurdos presentaron unha alta 
porcentaxe de mulleres ás eleccións 
locais e adoptaron o sistema da co-
administración, mediante o cal os 
cargos son compartidos por un home 
e unha muller. Foron tamén famosas 
as vitorias sobre o ISIS por parte das 
mulleres kurdas organizadas nas 
Unidades Femininas de Protección 

(YPJ), cuxo efectivo representa 40% 
das Unidades de Protección Popular.
 
O movemento das mulleres kurdas 
non se limita a reclamar a súa 
identidade nacional, senón que 
tamén desenvolve un pensamento 
feminista en resposta ao machismo 
atroz dentro da sociedade kurda e do 
seu propio movemento de liberación 
nacional. As mulleres kurdas teñen 
xa unha tradición de resistencia 
e autodefensa, desenvolven 
exércitos guerrilleiros autónomos 
e cooperativas de autoxestión, 
rexeitando a dependencia do Estado 
e da estrutura social patriarcal. 
Tamén veñen mostrando un exemplo 
de solidariedade internacional, ao 
lado de calquera loita xusta pola 
emancipación das mulleres e a 
autodeterminación dos pobos.
 
Pelo papel que asumen na resistencia 
ao sistema capitalista, colonial e 
heteropatriarcal, a loita das mulleres 
kurdas ten un valor incalculábel 
na batalla pola emancipación das 
mulleres en todo o mundo. Desde 
a Galiza e nun contexto diferente 
en moitos aspectos, saudamos e 
mostramos a nosa solidariedade coa 
loita das mulleres kurdas pola súa 
liberdade como mulleres e tamén 
pola autodeterminación do seu pobo 
e de todos os pobos.
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máis alá das etiquetas

A asemblea LGTBI de Galiza Nova foi creada a partir da XIV Asemblea 
Nacional de Galiza Nova. Vén a continuar o traballo desenvolvido na 
Comisión de Liberdades Sexuais e Diversidade de Xénero co obxectivo 
de que a loita LGTBI forme parte do día a día da organización. Un 
dos aspectos a resaltar é que este novo órgano constitúese como 
unha asemblea non mixta, é dicir, conformada só por persoas do 
colectivo LGTBI. Isto crea dinámicas diferentes ás da anterior 
comisión, creando un espazo de cooperatividade onde o colectivo 
fai a súa propia análise e a súa propia reivindicación, mais sempre 
facendo extensibles estes debates e traballo a toda a militancia 
de Galiza Nova, entendendo a transversalidade da loita LGTBI.
 
Unha cuestión que se valorou primordial neste espazo foi a 
de servir de base formativa no eido LGTBI para a militancia 
de Galiza Nova e da mocidade galega en xeral. Por esta razón 
durante estes meses púxose en marcha a difusión dunha 
palestra e coloquio baixo o título “LGTBI, máis alá das etiquetas”, 
para ter unha reflexión colectiva sobre a importancia e a función 
das siglas na loita LGTBI. Este debate é esencial para determinar 
a nomenclatura que empregamos, pois as palabras son parte da 
realidade que creamos dia a dia. Precisamos saber se definirnos 
baixo unhas estruturas medianamente sólidas como son as siglas 
históricas deste movemento, ou se optar por unha denominación máis 
ampla como puidese ser XSD (xéneros e sexualidades diversas) ou incluso 
o propio termo queer.

As palabras que empregamos teñen un poder real: crean, modifican ou eliminan 
realidades sociopolíticas. Sabemos ben que a nosa identidade é demasiado complexa 
e diversa para encaixala nunhas categorías tan ríxidas, ademais de que habitualmente 
flutúa e muda co paso do tempo. Pretender limitar a nosa sexualidade ou a nosa identidade de 
xénero a estas estruturas, ademais de ser complexo, resulta irreal. Aínda que todas concordamos 
en que as siglas LGTBI non nos chegan a definir, pois teñen unha limitación, entendemos que nunha 
sociedade que nos quere facer desaparecer, que nos quere facer invisíbeis o primeiro paso ha de ser erguer a 
nosa voz e dicir “ei, aquí estou!”. As siglas son unha desas ferramentas que podemos empregar para visualizarnos. 
Algunhas estudosas do tema din que o que non se nomea non existe, e este é un claro exemplo de que se non 
dispoñemos de categorías políticas propias a nosa existencia é limitada.
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máis alá das etiquetas

Co crecemento dunha corrente de pensamento que poderiamos chamar 
post-LGTB, tentase diversificar até límites imposíbeis o colectivo LGTBI, 

creando novas siglas que tentan facer desaparecer as anteriores nun 
intento de definir completamente a unha persoa cun novo termo, o 

que acaba diluíndo até límites insospeitados ao noso colectivo. Desta 
maneira o que se consegue é dividir o colectivo LGTBI e ao mesmo 
tempo apartar unha análise da superestrutura, chegándonos a 
dicir que a sociedade non inflúe na nosa identidade.
 
A sociedade categorízanos por diferentes características: 
xénero, sexo, sexualidade, etc.  e a nosa personalidade, a 
nosa opción sexual, vese influída por esta categorización. Isto 
podémolo ver con algún exemplo práctico.
 
O caso dunha persoa heterosexual, por exemplo, que unha noite 
de festa acabe tendo relacións afectivo-sexuais con alguén do seu 

mesmo sexo, a partir deste momento a sociedade categorizará 
a esta persoa como bisexual. A partir deste momento padecerá 

a discriminación do colectivo bisexual, por moito que fuxa de 
definirse como tal. O combate que deberá dar para a súa (e nosa) 

liberación sexual é a reivindicación dos dereitos do colectivo, para 
poder frear esta opresión. No caso de non ser así, a sociedade seguirá 

a clasificar a esta persoa como bisexual e ao negalo o combate tórnase 
case imposíbel, pois as categorías existen na vida real.

 
Ao empregar un idioma concreto, no noso caso o galego, crease unha 

cosmovisión concreta, unha forma de ollar o mundo diferenciada, crea tamén 
unha realidade sociopolítica, que é a de sermos un pobo cunhas características 

concretas, pois a nosa forma de vivir está relacionada coa forma que ollamos ao mundo. 
O mesmo ocorre ao empregarmos unhas siglas e non outras. O feito de definirnos dentro 

das siglas LGTBI fainos pertencer a un colectivo concreto, con unhas reivindicacións concretas 
e unha análise concreta da realidade, profundamente relacionada coa construción social da realidade.

 
Non podemos fuxir de analizarmos que temos unha realidade baseada nas relacións socioeconómicas das persoas, 
pobos, estados, etc. A realidade material dinos que existe un colectivo LGTBI plural e diverso que racha coa 
cisheteronorma e precisamos visibilizalo para poder acadar unha sociedade libre de prexuízos e discriminacións.
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Bigote Mix     SonDaRúa
Os Amigos dos Músicos

Guadi Galego
Nao   Raiba

Regueifeiras
Vero Rilo Daboapipa -  Lavandeiras
Nabiza Girl
Áureas    Tanxugueiras
Animación en recinto a cargo da A.C. Os Castros de Ames

Espazo de acampada a noite do 24 de xullo
(inscricións en info@festi.gal)
Entrada de balde  

Festigal
www.facebook.com/ofestigal
@ofestigal_
festi.gal

24 de xullo
Campus Sur / 22h

25 de xullo
Café Concerto / 17:00h

2017

Santiago de Compostela     Campus Sur


