
Somos unha nación e queremos
exercer como tal. Esa é a idea
central que vai marcar o Día da Patria
Galega 06, que precisamente vai ter
como lema Somos unha Nación,
unha afirmación que vai máis alá do
puramente denotativo e que ten a
ver coa afirmación tamén de dereitos
políticos. Se somos unha nación o
único límite á nosa vontade debe ser
a vontade maioritaria que se exprese
no seo da nosa propria sociedade,
sen nengunha interferencia allea que
a poda contradicer.

O recoñecemento nacional de
Galiza exixe do concurso de todos
e de todas. Non é unha empresa
doada, porque o Estado español
atopa a súa razón de ser precisa-
mente na negación das nacións que
o compoñen. Por iso todos e todas
os que acreditamos en que a
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Botemos un ollo á
historia do Día da Patria

Páxinas 2 e 3. A Reportaxe

Teresa Táboas dá conta da
xestión do seu departamento

Páxinas 5. A Entrevista

A memoria que
Galiza precisa como nación

Páxinas 7, 8, 9 e 10. Chaves para Comprender

Comprida información sobre o
traballo do nacionalismo na Xunta

Páxinas 13 e 14. No Goberno

soberanía nacional é o camiño para
mellorar as nosas condicións de
vida estamos chamados a converter
este Día da Patria 06 nun día
histórico e inesquecíbel.

Tomemos civicamente as rúas de
Compostela. Deixemos claro que
somos unha nación en marcha. E
que non imos pasar por menos que
aquilo que obtiveron as outras
nacións do Estado.

O nacionalismo, que xa transforma
o país desde o Goberno galego, é
ambicioso. A súa é a ambición dun
país que quer ser tanto como o que
máis. Fagamos deste Día da Patria
a expresión desa ambición
nacional, a manifestación do noso
dereito a sermos unha nación libre
e plenamente normal.

O 25, todos e todas
a Santiago porque
“somos unha nación”

Milleiros de galegos e galegas expresarán en Compostela a ambición por sermos unha nación libre e plenamente normal
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A grande festa da nación galega
O 25 de Xullo celebramos o Día da Patria,
unha data con fondo contido histórico,
político e emotivo que, en palabras de
Castelao,  supón “a festa maior de Galiza,
a festa de todos os galegos”.

AS IRMANDADES DA FALA

As orixes do Día da Patria remóntanse
ao ano 1919 cando a “Asambreia” de
As Irmandades da Fala –na que
participaron destacados intelectuais
nacionalistas como os irmáns Villar
Ponte, Antón Losada Diéguez, Risco ou
Ramón Cabanillas- reúnese en Santi
ago de Compostela e decide celebrar
para o “25 do mes de Santiago” do ano
seguinte o Día de Galiza.

A celebración patriótica enmárcase nun
contexto histórico da Europa posterior
á Primeira Guerra Mundial, en que
desaparecen os imperios e rexorden as
nacións. Así, nestas datas asínase o
primeiro pacto de Galeusca, en 1932
celébrase o primeiro Aberri Eguna e
tamén nos anos trinta comeza a cele-
brarse a Diada en Catalunya.

Deste xeito, o Día de Galiza era unha
xornada de exaltación da identidade
nacional galega e de fe no porvir e na
fortaleza do pobo galego. Tal como
reflectía A Nosa Terra, o órgao das
Irmandades da Fala, esta era unha
xornada “para que os nosos compatri-
otas se dean conta do que son, da Terra
Nai, á que teñen que volver se queren
ser algo. Desta forma despertarán do
seu sono e traballarán nun futuro glo-
rioso”.

A celebración do primeiro Día de Galiza,
en 1920, só foi conmemorada nalgunhas
vilas, mais nos seguintes anos, segundo
subliña A Nosa Terra, “xa foi con máis
solemnidade e en cuase todol-os pobos
da Patria”, con conferencias, homenaxes
a Rosalía, concertos musicais, publica-
ción de artigos na imprensa, izado da
bandeira nacional en concellos e asocia-
cións e, como no, o mítin da Praza da
Quintana.

O ESTADO ESPAÑOL PROHÍBE A FESTA
EN 1923

Porén, en 1923, coa chegada da ditadura
de Primo de Rivera prohíbese a
celebración do Día de Galiza. Neste
contexto, as proclamas que cada 25 de
Xullo se publican en A Nosa Terra, des-
pois de sofreren a peneira da censura,
convidan a unha celebración íntima
porque “é no íntimo, entre nós e dentro
de nós, onde temos que festexar o noso
día”.

Coa proclamación da II República, o
Día de Galiza pode volver celebrarse
publicamente e con renovados azos.
Voltan as manifestacións populares, as
arengas, o izado da bandeira galega nos
concellos. É unha época de optimismo.
Os nacionalistas confían en que coas
Cortes Constituíntes, que terían que
aprobar a próxima Constitución Repu-
blicana Española, se abriría a posibilidade
de acadar a autonomía de Galiza.

HORAS DECISIVAS E ESTATUTO DE
1936

Así, na proclama do 25 de Xullo dese
ano, recollida por A Nosa Terra saliéntase
que “no Día de Galicia do ano 1931,
estase ventilando o porvir da nosa Terra,
a emoción que sempre sentimos no día
da nosa festa nacional ten de axigantarse
de xeito extraordinario pol-o decisivas
que son as horas autuaes”.

“Fumos nós -continúa- quenes creamos
o ambente galeguista que hoxe respírase
en Galicia. Nós fumos quenes maxina-
mos e estruturamos unha Galicia nova
e libre”. Unhas palabras que cobran hoxe
total actualidade, pois que, 70 anos
despois, tamén desta volta “fomos nós”,
as xentes do BNG, os continuadores do
Partido Galeguista, os que introducimos
na axenda política galega a necesidade
de dotar a Galiza dun Novo Estatuto de
Nación. Este ambiente reflíctese no
referendo do 28 de Xuño de 1936, no
que máis dun millón de galegos
participaron na votación do primeiro
Estatuto de Autonomía de Galiza, dos
cais 999.351 dixeron “Si” ao autogo-
berno.

O GOLPE FASCISTA FANA O
AUTOGOBERNO GALEGO

O golpe militar do 18 de Xullo de 1936
deixou inconcluso o proceso autonómico
e acabou coas arelas e coa vida de moi-
tos  galeguistas. A represión que impuxo
Franco reduciu a celebración do Día
de Galiza a unha misa en galego por
Rosalía de Castro en San Domingos
de Bonaval na que se congregaban os
galeguistas superviventes á represión e
ao exilio. Ao mesmo tempo, a Ditadura
tenta apropri-arse do 25 de Xullo
institucionalizándoo como festa oficial
en todo o Estado Español sob o nome
de “Día del Patrón de España”.
Só os galegos da emigración podían
celebralo en liberdade, mais coa amar-
gura do exilio e dos soños rotos. Así o
fixo Afonso Daniel Rodríguez Castelao
no Centro Galego de Buenos Aires o Día
de Galiza de 1948 no que foi o seu último

O nacionalismo cría en 1919 o acto cívico por excelencia na procura da soberanía nacional

discurso en público e tamén a súa última
aportación intelectual a Galiza: o inesquecí-
bel discurso do Alba de Groria.

OS 60: RECUPERACIÓN NA CLANDES-
TINIDADE



3

Nos anos 60, coa aparición da Unión
do Povo Galego (UPG) e do Partido
Socialista Galego (PSG), reátase a
realización de actos para conmemorar
o Día de Galiza. A primeira convo-
catoria do Día da Patria da que se ten

constancia foi o acto convocado o 25
de Xullo de 1968 pola UPG.
Durante a década dos setenta, os actos
terminaban con fortes enfrontamentos
coa policía franquista.O acto máis
multitudinario foi o convocado en 1975

pola Asemblea Nacional Popular Galega
(ANPG) con motivo da misa por Rosalía
en San Domingos de Bonaval.

O nome da celebración tamén era diferente
segundo as distintas opcións políticas. Así,
para o PSOE ou para o PCE era o Día Nacio-
nal de Galicia. O PG ou o POG estreaban
a denominación Día da Patria, mentres que
o nacionalismo popular sempre utilizou
a expresión Día da Patria Galega, denomi-
nación que paseniño se vai consolidando
entre as forzas nacionalistas galegas
mentres que os partidos de obediencia
estatal seguen a se decantar polo Día de
Galicia.

Detrás desta diferenza semántica tamén
había unha funda diferenza política: mentres
que os partidos de obediencia española
limitaban o seu proxecto político para Galiza
a unha autonomía tutelada dentro do Estado
español, o nacionalismo defendía a autode-
terminación de Galiza.

Ante a crecente consciencia nacional do
pobo galego, as institucións tentan de novo
apropriarse desta data e, así, o 1 de Xaneiro
de 1979 a Xunta preautonómica publicaba
no Diario Oficial de Galiza un Decreto polo
que declaraba o 25 de Xullo como “festa
oficial da Comunidade Autónoma de Galiza”.

ANOS 80, RECUPÉRASE O ESPLENDOR
DA FESTA PATRIÓTICA

Porén, non será até mediados dos anos 80
cando o Estado español permita a cele-
bración do Día da Patria con normalidade
democrática. Así, entre 1981 e 1983 as
manifestacións que partían da Alameda
compostelá tiveron prohibido o acceso ao
casco histórico da cidade para rematar na
praza da Quintana, lugar onde os primeiros
galeguistas celebraron esta data.

Hoxe o Día da Patria Galega é unha cele-
bración que se festexa por todo o País
con recitais, concertos, bandos dos conce-
llos convidando os veciños a penduraren
a bandeira galega nos balcóns e, como
non, coa multitudinaria manifestación das
xentes do BNG que cada ano percorre as
rúas de Compostela para rematar na
Quintana de Vivos e Mortos.

O 25 de Xullo de 2006 volverá ser, seguindo
o espírito das Irmandades da Fala, un acto
de lembranza dos milleiros de traballadores
e traballadoras da “Grande Obra” da
redención nacional de Galiza, mais tamén
un acto de fe no futuro do noso pobo e
nas arelas de liberdade da nación galega.

através do tempo

O Día da Patria Galega é a expresión das arelas de autodeterminación do pobo galego e así leva sendo desde xa logo 90 anos
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A vitalidade da nación estoura no Festigal
Por quinto ano consecutivo, as persoas
implicadas na organización do Festigal
superáronse con creces. Un Festigal
(www.festigal.com) que como o viño
mellora co tempo, e que é capaz de
rexenerarse en cada nova convocatoria
oferecendo espazos novos, incorporando
novidades e actualidades para chegar a
un público cada vez máis diverso e cada
vez máis extenso. Un resultado que está
precedido polo traballo iniciado cinco
meses atrás por moitas persoas das enti-
dades organizadoras (Fundación Galiza
Sempre, Galiza Nova) co propósito de
acadar unha programación redonda.

As portas deste espazo de festa, de lecer,
de bule bule cultural e de pensamento
político e social abriranse o 24 de Xullo
ás 12.00 horas. Desde ese momento, a
vida que percorrerá os 20.000 metros
cadrados do Campus Sul da Universidade
de Santiago non terá descanso nos dous
días de actividade continuada.

A INTRODUCIÓN DO JAZZ

No terreo musical, o elemento novidoso
desta ocasión é a criación do  FestiJazz
no Café-Concerto, un lugar que se presta

especialmente para a interpretación deste
tipo de música.

Os concertos programados para as
noites do luns e do martes respostan á
aposta pola diversidade cultural e pola
apresentación de diferentes estilos
musicais. Por exemplo, 08001 é un
grupo afincado en Catalunya, composto
por persoas procedentes de Marrocos,
do Sáhara... E por non nomear só a un,
mencionaremos a todos os que escoi-
taredes nesas noites en branco: The
Homens, Ruxe Ruxe, Manimal, DJ Floro,
Espido, Kepa Junkera e Mercado Negro.

GALERÍA DAS LETRAS

Este espazo, xa consolidado no corpo
do Festigal, oferece a oportunidade de
levar á casa un libro, por suposto en
galego, asinado polo seu autor ou autora.
As editoras galegas máis relevantes
amosan as últimas adquisicións biblio-
gráficas e os maduros e vellos clásicos
nos postos habilitados.
Os escritores e escritoras falarán das
súas últimas criaturas. Alí estará Paula
Carballeira co seu Contatras, Manuel
Rivas co título Os libros arden mal, os

autores portugueses César Principe, José
Viale e Soares Novais coa apresentación
do libro Zeca Sempre,  e Baldomero Iglesias
con Recendos de luz e de sombra.

Haberá un to be continued do mundo das
letras o 25. Unha segunda fornada de
xogadores das palabras. Ollaremos dous
novos libros de perfil máis político, será A
terra cantada, de Camilo Nogueira, e A
nación galega existe. Conversas con
Francisco Rodríguez, de Xosé Mexuto. E
Suso de Toro introduciranos no mundo do
seu Home sen nome.

Como non, a emigración, tan presente na
nosa historia, terá unha homenaxe no 50
Aniversario do Congreso Galego da
Emigración que se explicitará na escrita,
na revista reNOVA GaLiza.

GALERÍA DAS IDEAS

A actualidade política e social da Galiza e
do mundo non podían estar ausentes do
pensamento do Festigal. Catro serán as
temáticas a abordar: o Estatuto para a
nación galega, o ano de Goberno nacio-
nalista na Xunta, os cambios que se están
a producir en Latinoamérica e o a conme-
moración da Memoria Histórica.

Unha exposición sobre O camiño do
Autogoberno permitirá viaxar pola Historia
de Galiza, deténdose especialmente nos
avanzos producidos na loita en prol do
recoñecemento dos dereitos nacionais.

O OLLO DA CÁMARA

Esta sección regala a oportunidade de ver
dous documentais de grande interese
histórico. O apoio que o ditador Francisco
Franco brindou a Hitler fica inmortalizado
na película O Alquimista, en que se recolle
a reunión mantida por ambos e que deixa
ver imaxes curiosas como o mítin celebrado
na madrileña praza de touros das Ventas,
ateigado de simboloxía nazi.

A outra xoia fílmica é A cidade da Selva,
que proxecta a vida da guerrilla antifran-
quista. Ademais, a pantalla pasará varias
curtametraxes de autores da Escola de
Imaxe e Son de A Coruña.

ASOCIACIÓNS E ARTESÁNS

A Feira das asociacións é un lugar ben
aquelado para contactar cos movementos
asociativos, coas ONGs e os colectivos
diversos que estarán presentes nas súas
carpas.

Os artesáns exporán o resultado do
elaborado coas maos na Galería do gremio,
onde tamén se poderá mercar o máis
variado da artesanía galega.

Quinta edición da festa da arte, o pensamento, o debate e a cultura de Galiza

Cartaz da quinta edición do Festigal



Teresa Táboas, Conselleira de Vivenda e Solo
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A conselleira de Vivenda e Solo repasa
as principais actuacións do seu
departamento durante os dez primeiros
meses de goberno, centrados en sentar
as bases dunha política social de vivenda
e de criación de solo empresarial de
carácter estratéxico para o país como
infraestrutura básica para atender a
demanda empresarial e favorecer a
criación de emprego.

-Que balanzo fai destes dez primeiros
meses?

-A Consellaría ten tres grandes liñas de
traballo: construír e favorecer a
construción de vivenda protexida,
rehabilitar o patrimonio construído e criar
solo empresarial de calidade baixo
criterios de demanda empresarial e
reequilibrio territorial.
Estes dez primeiros meses serviron para
sentar as bases dunha política de vivenda
da que carecía o país, baixo o criterio de
que é unha obriga favorecer o acceso a
unha vivenda de calidade a prezos que
podan asumir a maioría dos galegos e
galegas, tanto en réxime de compra como
de aluguer. Neste sentido, apostamos
claramente pola vivenda protexida, con
medidas de grande calado a través do
Plan de Vivenda 2005-2008 aprobado en
xaneiro.

-En que consisten esas medidas?

-Unha moi importante é que equiparamos

“A nosa proposta estratéxica é a vivenda protexida”

“É necesario recuperar o patrimonio construído”

fiscalmente as vivendas protexidas
construídas en Galiza coas do resto do
Estado, de tal xeito que tanto os promo-
tores como os construtores de vivenda
protexidas pasan a ter os mesmos
beneficios fiscais, algo que non sucedía
co plano do Goberno anterior, polo que
de facto se penalizaba este tipo de
vivenda. En segundo lugar, estamos
negociando un grande pacto polo solo
cos concellos galegos através da
FEGAMP, co obxectivo de estabelecer

Primeiro balanzo de Teresa Táboas para o BE-NE-GÁ ao día

mecanismos que permitan poñer solo
residencial no mercado con rapidez,  porque
somos conscientes da elevada repercusión
do custo do solo no prezo final da vivenda.
Neste sentido, a Consellaría oferece aos
concellos a posibilidade de actuar como
axente urbanizador das súas bolsas de solo
residencial.

- Falaba antes do aluguer como unha vía
de acceder a vivenda. Que medidas
adoptou a Consellaría neste sentido?

- Pensamos que o acceso á vivenda non
ten por que ser só na modalidade da com-
pra, senón tamén a través do aluguer, como
sucede nos países europeos do noso
entorno. Neste sentido, puxemos en marcha
o Programa de Vivenda en Aluguer dirixido
ás rendas que non superen os 1.200 ¤
brutos ao mes, con especial incidencia nos
colectivos con maior dificultades e cunha
serie de controis que impidan as distorsións
provocadas no pasado. As vivendas que
entren neste programa terán un prezo
máximo de 450 ¤ ao mes e os inquilinos
adicarán como máximo o 30% do seu
salario ao pagamento do aluguer, o resto
é subvencionado pola Consellaría até un
máximo do 60%. Desde logo, será a
Administración quen case oferta e demanda
e quen fixe o prezo do piso, porque  non
podemos permitir que con recursos pú-
blicos incrementemos o prezo dos alugue-
res no noso país, como sucedeu no pasado.

-Falaba tamén da rehabilitación como unha das liñas de traballo da Consellaría. Que se leva feito nestes meses?

-Partimos da base de que é necesario recuperar o patrimonio construído, porque fai parte da nosa identidade como pobo e
porque é unha maneira de desenvolvemento sustentábel. Por que seguir invadindo o territorio con novas edificacións se
podemos recuperar vivenda xa construída? Neste sentido, e por primeira vez, incluímos no Plano de Vivenda 2005-2008 a
rehabilitación non só dos centros históricos, senón tamén dos bairros da segunda metade dos cincuenta, onde tanto a
edificación como os espazos públicos son de pouca calidade. Por exemplo, en Santiago de Compostela acabamos de declarar
área de rehabilitación integral o bairro de Vista Alegre, o que permitirá aos propietarios das 750 vivendas que o integran obter
importantes axudas públicas para a súa rehabilitación. O mesmo fixemos en tres bairros da Coruña, -Fernández la Torre,
Barrio da Nosa Señora do Carmo e Barrio da Sagrada Familia-, cun orzamento de 12,9 millóns de euros dos que a Consellaría
aporta o 37%.

-Explicaba que a criación de solo empresarial é outra das prioridades da Consellaría. Que se fixo até o momento para
xerar ese tipo de infraestrutura?

-O solo, residencial ou empresarial, é fundamental. Sen solo residencial non podemos construír vivenda protexida, sen solo
empresarial non se poden asentar empresas, así de claro. Por tanto, a outra prioridade da Consellaría é criar solo produtivo
de calidade a prezos competitivos que dean resposta á demanda empresarial e que permitan reequilibrar o territorio, porque
tampouco podemos caer na miopía política de pensar que todo se acaba no Eixo Atlántico, hai unha Galiza interior con
potencialidades que debemos atender.



Lalín: a prol da conciliación da vida familiar e laboral
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Coa actual dinámica de crecemento da
comarca do Baixo Miño, Tomiño conver-
teuse en lugar preferente para segunda
vivenda e para os que se mudan desde
Vigo. Aproveitando esta conxuntura,
agroma a especulación urbanística con
toda a problemática aparellada. O actual
PXOUM, redactado hai cinco anos por
unha equipa imposta polo Goberno muni-
cipal do PP, incumpría xa daquela a
legalidade e tampouco se fixo nada por

Tomiño necesita un novo plano xeral de urbanismo

O BNG da Coruña denuncia que o
Goberno local pretende centrar o debate
da reurbanización do porto só no aspecto
urbanístico, esquecendo o impacto que
esta actuación poida ter na actividade
produtiva que se realiza na zona portuaria
actual. Así, desde a portavocía municipal
do BNG, Henrique Tello sinala que a urba-
nización dos peiraos de Calvo Sotelo e
Batería debe oferecer unha alternativa á
actividade de carga xeral que se realiza
neles, se non se quer pór en perigo os
postos de traballo que se xeran nesta
actividade.

Tendo en conta que a comunidade por-
tuaria dá traballo directo a máis de 4.000

Os grupos musicais de Boiro, vila
gobernada polo nacionalista Xosé Deira,
terán a partir de Setembro locais insono-
rizados para os seus ensaios. O Concello
de Boiro através dun convenio asinado
co Director Xeral de Xuventude e Soli-
dariedade, Rubén Cela, acondicionará un
espazo de 200 metros cadrados no Cen-

adaptalo ás dúas modificacións lexis-
lativas posteriores.

Até o de agora os problemas íanse
agochando en connivencia cos respon-
sábeis populares da Xunta, mais agora
estanse negando as posibilidades de
parcelación urbanística en núcleo rural,
o que demostra que as concedidas até
agora non tiñan base legal. Tamén se-
guen a concederse licenzas de obra en

O BNG quer que
o porto da Coruña continúe a ser produtivo

O concello de Boiro acondicionará locais de ensaio
tro Social da vila, igualmente, dotarase
de equipamento musical -amplificadores,
micros...-  por valor de 9.000 euros.
Esta iniciativa complementa a recente
criación da Escola de Música municipal,
criando un viveiro musical, unha plata-
forma que facilite o intercambio de
experiencias e, polo tanto, a formación

de novas bandas no municipio.
Con este proxecto, Boiro sitúase á vangarda
de infraestructuras para a promoción da
música na mocidade, sendo, segundo a
concelleira de Mocidade, Dores Torrrado,
unha iniciativa pioneira na comarca da
Barbanza para os músicos máis novos.

solo urbano sen ter garantido o subministro
de auga, polo que os edificios teñen que
abastecerse mediante pozos; ademais,
fixéronse modificacións parciais do plano
para favorecer a particulares. O BNG de
Tomiño ten solicitado a redacción urxente
dun novo Plano Xeral de Ordenación Muni-
cipal no que se respecte a legalidade
urbanística para evitar que continúen a
desfeita e o amiguismo.

O BNG de Lalín apresentou unha moción
ao pleno solicitando a posta en marcha
dun servizo municipal de canguraxe
escolar. Trátase dunha iniciativa de grande
importancia para unha vila coma Lalín
que está a experimentar un medre pobo-
acional considerábel e que carece de
servizos que  faciliten a  integración laboral
das mulleres con fillos en idade escolar.

O servizo debe ser asumido polo
Concello, previo acordo coa Consellaría
de Educación, e valorando previamente
coas Asociacións de Nais e Pais (Anpas)
a súa idoneidade en cada centro. O BNG
propón que os centros escolares abran
polas mañás antes do comezo das
clases, tomando como referencia os
horarios laborais habituais. Isto permitirá

que as nais podan deixar os seus nenos
no colexio coa garantía de que estarán ben
atendidos até o momento de comezo das
clases, ocupados en actividades de lecer
e ao cargo de monitores especializados. A
iniciativa foi moi ben acollida polas ANPAS,
coas que os concelleiros nacionalistas están
mantendo reunións.

persoas, o BNG considera que deben
ter garantido o seu emprego ben no
futuro porto exterior, ben no actual porto.
Amais, a incerteza existente sobre o
futuro dalgunhas actividades está a
suscitar unha forte preocupación na
comunidade portuaria e mesmo está
facendo perigar numerosas xestións que
xa están en marcha para captar novos
tráficos marítimos.

Henrique Tello lembrou que a actividade
portuaria é un dos factores básicos no
desenvolvemento económico da cidade
e que A Coruña non se pode permitir o
luxo de perdela, polo que o BNG vai
facer todo o posíbel para que no Concello

da Coruña se fale e se debata sobre estes
temas solicitando, entre outras iniciativas,
a comparecencia do alcalde no pleno do
mes de Xullo.

O BNG defende o porto coruñés como fonte de riqueza e emprego.



A memoria histórica de Galiza
Nengunha nación pode existir sen consciencia ou lembranza do seu pasado. A historia é un dos
fundamentos da nación. O presente dunha sociedade explícase en grande maneira polo seu
pasado. Mesmamente, axuda a avanzar o coñecemento que se teña do país nas distintas fases
da súa historia. Cando a historia propria está suplantada por unha historia allea, o resultado é
a falla de autoestima, a falla de decisión colectiva desde coordenadas proprias, o individualismo
e o mimetismo. Precisamente unha das deficiencias sociais máis graves da Galiza actual é
o seu descoñecemento, a súa desinformación sobre o pasado próximo e remoto. Este ano
2006 foi declarado Ano da Memoria Histórica precisamente porque se cumpren setenta do
alzamento militar fascista e da posterior guerra civil. Destarte, quérese indicar que levamos moito
tempo de silencio sobre a represión que conlevou aquel alzamento militar, os milleiros de vítimas
que produciu, perseguidos, asasinados, desterrados, exiliados... Foron os esquecidos, os
denigrados, os innominados, os anónimos durante todos estes anos non só de rexime franquista,
senón tamén, en grande maneira, da democracia. Había que recoñecer, por outra parte, a
lexitimidade democrática da República, fronte á ilexitimidade do rexime anti-democrático franquista.
Para os e as cidadás do Estado español significa enfrentarse cun pasado agachado, do que non
se falaba por medo e porque o actual rexime democrático non naceu dunha ruptura co franquismo,
senón como unha transformación deste. Había, pois, un problema de cal era a lexitimidade
histórica. Democraticamente está claro que a lexitimidade histórica estaba na República e non
é nada intrascendente que coa lembranza do pasado se evidencie a necesidade de que o actual
rexime, na medida en que é democrático, recoñeza a etapa republicana como o seu antecedente



xenuíno. Velaiquí por que se fala de memoria
histórica en termos xerais, isto é, españois, e
como referencia exclusiva á etapa republicana,
alzamento militar, guerra civil e resistencia e loita
contra o franquismo. Todo un período dengrado,
negado, manipulado e ocultado polos vence-
dores que usufruíron o poder durante 40 anos
e aspiran a seguir mandando durante a actual
etapa democrática.

Esta forma de memoria histórica está claro que
se fundamenta nunha consciencia determinada
de España, na revalidación do republicanismo,
na vindicación da esquerda e na consciencia de
que hai que facer xustiza co pasado e eliminar
os símbolos e pegadas do franquismo. Desde
unha perspectiva galega, cómpre que a memoria
histórica se concretice no noso país, Galiza.
Debemos referenciar a memoria a unha historia
concreta e a un país concreto, no noso caso
Galiza. Non por acaso así fixeron mesmo os
andaluces, cando cualificaron as súas iniciativas
nesta materia baixo o epígrafe de Memoria Histó-
rica de Andalucía.

Non podemos avalar a anulación do nome do
noso país. Expliquemos por que:

1. Como dixo Castelao, era dominante dentro
dos sectores democrático-republicanos españois
o afán de considerar Galiza “como unha madri-

gueira de reaccionarios”, por ter caído no bando
fascista desde o comezo, pauliña que non caeu
nunca sobre outro territorio do Estado

2. Descoñécese totalmente os milleiros de mártires
que houbo na Galiza, a comezar polos asasi-
nados, por causa do alzamento militar a partir do
18 de Xullo de 1936, polo que na Galiza cabe
falar máis que de guerra civil de represión violenta
e masiva dirixida desde o Exército sedicioso. A
información sobre estas vítimas e mártires e
a súa reivindicación e dignificación é unha
tarefa ineludíbel. Como notorio foi que a guerri-
lla anti-franquista tivo na Galiza un dos seus
principais focos.

3. Os perseguidos, represaliados, asasinados e
exiliados foron homes e mulleres galegos e gale-
gas de distintas concepcións ideolóxicas e con
diferentes compromisos políticos, relevantes
publicamente e anónimos, socialistas, anarquistas,
republicanos, nacionalistas, comunistas... Todos
merecen a nosa reivindicación e dignificación
desde a perspectiva de que todos e todas son
fillos do país, e dentro dunha dialéctica política
específica marcada por unha peculiar concepción
da loita de clases, por un contexto de toma de
consciencia nacional por mor, entre outras causas,
do debate sobre o Estatuto de Autonomía, e pola
alianza do Partido Galeguista con todas as forzas
políticas españolas de esquerda da Fronte

Debemos referenciar a memoria
a unha historia concreta e a un país concreto, no noso caso Galiza

Na Galiza cabe falar máis que de guerra civil de
represión violenta e masiva dirixida desde o
exército sedicioso
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Popular. O alzamento militar acontece 20 días
após de ser aprobado en referendo o Estatuto
de Autonomía na Galiza. Precisamente na
restauración democrática apartir de 1977
accederemos á Autonomía pola vía do artigo
151 da Constitución española grazas a termos
referendado aquel Estatuto en 1936.

4. A escasa, aínda que cada vez máis ascen-

Debemos referenciar a memoria
a unha historia concreta e a un país concreto, no noso caso Galiza

Ilustración da autoría de Castelao en homenaxe a Bóveda
como mártir de Galiza

dente, introdución social do nacionalismo durante
a República non librou aos nacionalistas de seren
albo da represión. O caso máis significativo dentro
do país foi o de Alexandre Bóveda, acusado de
ser o principal opositor e organizador da popu-
lación en Pontevedra contra os militares alzados
en armas, malia non ter nengún cargo público
nen ser dirixente de nengunha forza hexemónica
entre as fieis á República. Non é, pois, ilóxico
que a figura de Bóveda se teña tornado en sím-
bolo da Galiza mártir.

5. A restauración do nacionalismo na clandes-
tinidade durante a etapa franquista, apartir de
1964, fíxose tomando como fonte un libro publi-
cado en Buenos Aires, en memoria de Alexandre
Bóveda, Sempre en Galiza, da autoría de Caste-
lao, deputado nas Cortes da República en 1931
e en 1936, que non foi asasinado por coincidir o
alzamento militar coa súa estadía en Madrid para
entregar na Cámara o texto do Estatuto xa apro-
bado en plebiscito. Morreu, como moitos outros
galegos e galegas, no exilio.

6. Galiza perdeuse nos primeiros días do
levantamento dos facistas españois porque
non tiña institucións de autogoberno. De as
ter tido, as autoridades terían axido doutra maneira
e a capacidade de organización e resistencia
populares terían sido moi outra. Non tería habido
unha autoridade lonxincua e ignorante que exercía
desde Madrid sobre nós, como dixo Castelao.

 7. Precisamente, Galiza converteuse nunha
despensa de homes e de alimentos para o bando
fascista. Foron milleiros de mozos os reclutados,
entre outras, para a fronte de Asturias, onde, por
certo, as aldraxes contra os galegos abalaban
entre “cobardes” e “mariscos”. En contraste, había
milicias galegas republicanas, en concreto o
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Batallón Galego, ou milleiros de galegos asi-
milados pola designación de “Mineiros asturia-
nos”, con dous xefes de grande bravura e
dignidade apelidados Gaioso e Vázquez, loitando
a prol da República.

Galiza, como se ve, necesita unha memoria
histórica de seu, se non quer ser esquecida,
agachada e aldraxada, tamén cando se fala do
70 aniversario do Alzamento militar e da guerra
civil. Non podemos contribuír para a nosa
anulación, tamén na historia máis próxima.
Levamos padecido unha desinformación sobre

nós que vai desde a Gallaecia romana até a
oposición ao franquismo. Entre unha e outra, está
o Reino Suevo, o esplendor do Reino galego
medieval, o proceso de dominio e castración entre
o século XIV e XV, a realidade política da Galiza
do Antigo Rexime entre o século XV e o XVIII,
a restauración da consciencia de Galiza como
pobo diferenciado, en definitiva a nosa maneira
de ser e de estarmos
no mundo, que non sempre foi igual.
Cómpre resgatar a historia, a nosa, non subsumila
nunha historia española, que non nos ten en
conta.

O nacionalismo galego está a seguir
esta pauta, tamén co gallo do Ano da
Memoria, que nós completamos co
nome do noso país, Galiza.

Levamos padecido
unha desinformación
sobre nós que vai
desde a gallaecia
romana até a oposición
ao franquismo

Galiza necesita unha
memoria histórica de
seu, senón quer ser
esquecida, agachada e
aldraxada

Anxo Quintana, durante a súa intervención na oferenda floral en homenaxe a Bóveda de agosto de 2005
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Aínda que a memoria en política é
certamente fráxil, Galiza vén sendo unha
excepción, ou debe ser unha excepción.
Cómpre facer un exercicio de lembranza
para non perder de vista que hai exac-
tamente un ano pesaban sobre o BNG
acusacións de “tolos e utópicos” por
defenderen e revindicar postulados que,
até ese momento, semellaban ser exclu-
sivos do nacionalismo e agora, rematado
o primeiro período de sesións, chegada
a hora de facer balanzo dos primeiros
365 días de lexislatura, son xa “patrimo-
nio común”.

Esta idea é unha das que mellor resume,
para o portavoz do grupo parlamentar
do BNG, Carlos Aymerich, o acontecido
na Cámara galega durante todo este
tempo, no que o Parlamento pasou páxina
á 16 anos de rodillo e está dando resposta
ás necesidades do País e ás demandas
da súa sociedade. O Parlamento está a
cumprir, en definitiva e por primeira vez
en moitos anos, coas súas funcións:
albergar debates “vivos” e “áxiles” e pro-
piciar a inmediatez no tratamento dos
temas.

A actividade lexislativa desenvolvida até
o de agora, con catro leis aprobadas,
máis o traballo que está en marcha e que
terá o seu traslado no próximo período
de sesions con outros proxectos de lei
sobre asuntos tan importantes como o
comercio, a sanidade ou a violencia de
xénero, son boa proba dos novos tempos
que se están a vivir no Hórreo. Uns novos
tempos, uns novos ares que, segundo
Aymerich, son máis doados polo feito de
que non haxa maiorías absolutas. Para
o deputado, a participación do BNG no
Goberno permite introducir “o noso xeito
de concebir o traballo parlamentar” e
situar no eixe do debate a necesidade
dun novo Estatuto, o rango de igualdade
para o idioma, a transparencia na admi-
nistración e a protección dos recursos

Un ano de avanzo das ideas nacionalistas

naturais, entre outros asuntos que sem-
pre foron prioritarios para o naciona-
lismo.

Para Aymerich, este período foi a
demostración de que “hai un proxecto
político claro, mentres no Partido
Popular ou non hai proxecto ou non se
atreven a recoñecer que é o mesmo
que o de Génova”. O portavoz do grupo
parlamentar do BNG lamentou a política
de oposición do PP, aínda que recoñeceu
un certo cambio de actitude a respeito
de etapas anteriores. O “consenso”,
segundo Aymerich, así como a vontade
de diálogo e de negociación á hora de
aprobar os textos de lei tamén foron
característicos deste período.

As sesións remataron, mais, a diferenza
doutros anos, Xullo será hábil, pois o
traballo que realmente marcou a
actividade da Cámara durante estes
meses, a redacción dun novo Estatuto,
entra na súa fase de Ponencia. Trátase,
para o BNG, de pór en valor todo o pro-
ceso de comparecencias desenvolvido
até o de agora, co compromiso de ter
en conta as distintas achegas, alén do
proprio texto nacionalista.

O pasado 29 de Xuño, o hemiciclo
acolleu a última sesión plenaria, adicada
en exclusiva a expor as diferentes
propostas sobre o Estatuto. Núñez Feijóo
desaproveitou, máis unha vez, esta
oportunidade, pese a ter sido o PP quen
solicitou a convocatoria. Dende o BNG,
no entanto, se confía en que nos traballos
de relatorio que agora comezan se
“camiñe cara adiante”, se dean “pasos
valentes” por parte de todos, pois como
dixo Anxo Quintana na súa condición de
presidente do grupo parlamentar, entre
as diverxencias e os pontos de encontro
“hai campo para o acordo, se o PP quer
chegar a el”.

BREVES

Rehabilitación do bairro de Recimil

Despois de moitos anos de avatares,
“adoptaranse intervencións
rehabilitadoras e de renovación urbana
no bairro ferrolán de Recimil, con
achegas de recursos públicos, de
acordo co resultado do proceso
negociador entre Xunta e Concello”.
Así o recolle a proposición non de lei
que foi aprobada por unanimidade no
pleno da Cámara, a instancias do BNG.
Grazas aos esforzos do deputado
Fernando Blanco Parga chegouse ao
acordo, incluído o PP, e se recoñece
o valor patrimonial do bairro.

Máis sobre seguranza marítima

Entre as distintas actuacións que
cómpre acometer para garantir a
seguranza marítima nun litoral tan
castigado como o galego está a mellora
dos actuais sistemas de transmisión de
alertas marítimas. O BNG conseguiu
puxar cara adiante unha proposición
non de lei pola que se adoptarán
medidas de mellora da eficacia destes
sistemas, que a propria Organización
Marítima Internacional considera que
están atrasados.

Normalizar o galego tamén nos actos
funerarios

O deputado Bieito Lobeira defenderá
unha proposición non de lei na que
reclama a posta en marcha dun
programa específico de fomento da
lingua galega en todos os actos,
cerimonias e funcións vinculadas á
morte. Lobeira lembra a información
que se obtén sobre unha sociedade a
partir do estudo dos seus xacimentos
necrolóxicos.

O cambio de sexo, unha prestación
sanitaria

O grupo parlamentar do BNG sumouse
ao Día do Orgullo Gai apresentando
unha proposición non de lei coa que
reclama a criación dunha unidade
interdisciplinar no Sergas, que inclúa
o tratamento sicolóxico, endocrino,
cirúrxico e psicoterapéutico que
implican os procesos de reasignación
de sexo. A iniciativa, asemade, ten unha
vertente contra a discriminación que
sofren estas persoas, pedindo a
condena expresa da transfobia.

Moitas das teses do BNG comezan a ser patrimonio común da Cámara

Anxo Quintana diríxese ao Pleno do Parlamento Galego
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Estes últimos dous períodos de sesións
no Congreso dos Deputados e no Senado
foron especialmente prolíficos en resul-
tados para o BNG, que logrou a aproba-
ción dunha serie de iniciativas da autoría
de Francisco Rodríguez, de Olaia Fernán-
dez Davila, e de Francisco Jorquera, os
nosos representantes no Parlamento do
Estado.

En primeiro termo, cumpre resaltarmos
as conquistas dos nacionalistas nos
Orzamentos Xerais do Estado para este
ano 2006. Os parlamentares do BNG
lograron que as partidas para Galiza
acadasen a cifra de 1.513 millóns de
euros cando no proxecto inicial, o
Goberno destinaba ao noso país só 1.479
millóns. Os grandes beneficiados dese
incremento foron a alta velocidade ferro-
viaria, as autovías e estradas, as actuaci-
óns meioambientais nas praias, nos
bordes litorais e nos ríos, o desenvol-
vemento do rural, o ámbito industrial e
o cultural.
O duelo dialéctico entre Zapatero e Fran-
cisco Rodríguez no debate de política
xeral tamén tivo consecuencias positivas.
Traduciuse na aprobación de tres

O BNG, a forza útil para Galiza
Rodríguez, Davila e Jorquera obteñen compromisos de relevo no seu traballo institucional

propostas de resolución do BNG que
comprometen ao Goberno a garantir o
financiamento dos tramos do AVE galego
nos orzamentos do vindeiro 2007, a re-
matar cos reiterados incumprimentos da
Administración do Estado en materia
lingüística e a asegurar o financiamento
e o respeito ás competencias da Xunta
no que atinxe á lei de dependencia.

CONQUISTAS SOCIOLABORAIS

Fóra destes debates con carácter ex-
cepcional, a vida parlamentar de acotío

BREVES

Documentos eclesiásticos galegos
levados a Madrid

O Congreso aprobou unha proposición
do BNG na que se insta ao Goberno a
asinar un Convenio entre a Xunta e o
Ministerio de Cultura para que os
arquivos eclesiásticos galegos que
pasaron a mans do Estado no século
XIX debido ás desamortizacións, sexan
reproducidos e enviados a Galiza

Permisos de conducir dos emigrantes
galegos en México

O Senado aprobou unha moción do
senador do BNG para que o Goberno
recoñeza e homologue permisos de
conducir expedidos polas autoridades
de México, un país onde viven máis de
20.000 emigrantes galegos.

O BNG introduce no informe do Prestige
referencias á manipulación informativa

A emenda de Olaia Fernández Davila,
incorporada ao informe, denuncia que
“a actitude do Goberno e a Xunta na crise
estivo presidida pola excesiva
preocupación por minimizar os efectos
da catástrofe, até tal ponto que negou
e ocultou información”.

Jorquera urxe a criar a Confederación
Hidrográfica do Miño

A ministra de Meio Ambiente anunciou
ao senador do BNG a criación da
Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.
Jorquera salientou que “supón un avanzo
na capacidade de Galiza de xestionar os
seus recursos hídricos”.

trouxo satisfacións para os nacionalistas
que en ocasións viron recompensado o
seu traballo ao prosperaren algunhas
das súas iniciativas.
No eido socio-laboral, destaca a moción
de Rodríguez aprobada en Pleno para
que, entre outras cousas, se considere
a asbestose como enfermidade invali-
dante. E a luz verde á proposición de
Davila para que as mulleres labregas
poidan acceder á axuda dos 100 euros
mensuais por fillos menores de tres anos.
Respeito ao ámbito agro-pesqueiro tivo
unha especial incidencia a moción do
BNG aprobada en Pleno para que o
Goberno se implique na procura dun
acordo que poña fin á continua queda
dos prezos do leite. En beneficio do
sector pesqueiro, a deputada do BNG
puxou cara a adiante dúas proposicións
de importancia, unha demandaba que o
Executivo promovese na UE a supresión
da prohibición das artes de enmalle e a
outra pedía rapidez no pagamento das
axudas aos mariñeiros afectados polo
feche do caladoiro de fletán negro.

Nas infraestruturas, foi moi relevante
que a Comisión de Fomento dese luz

verde á iniciativa de Rodríguez para se
acelerar a execución das actuacións
ferroviarias de alta velocidade.

PATRIMONIO CULTURAL

A saúde do noso patrimonio cultural
estivo moi presente nos requerimentos
dos nacionalistas. Así, o BNG conseguiu
o respaldo unánime para o Goberno
español apoiar a candidatura da tradición
oral galaico-portuguesa á UNESCO, e o
compromiso gubernamental para que
se envíen reproducións a Galiza dos

arquivos eclesiásticos expoliados no século
XIX .

No Senado, Francisco Jorquera arrincou o
compromiso da Ministra de Meio Ambiente
para a criación da Confederación Hidro-
gráfica do Miño-Sil, logrou a aprobación
en Pleno dunha moción para dotar de carga
de traballo a Navantia-Fene e para que se
homologuen no Estado español os permi-
sos de conducir expedidos aos emigrantes
en México.

Olaia Fernández Davila, durante unha rolda de imprensa
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O vicepresidente do Goberno e líder do
nacionalismo galego, Anxo Quintana,
asinou en Madrid co ministro de Traballo
e Asuntos Sociais, Jesús Caldera, un
protocolo de colaboración para actua-
cións no marco da chamada Lei de
Dependencia. Este acordo estabelece o
marco xeral de financiamento da implan-
tación do sistema estatal de Dependencia
e garante un financiamento específico
para Galiza.

Grazas ao labor político de Vicepre-
sidencia, conséguese unha importante
inxección de recursos adicionais para
dar suporte a esta lei, fixada en 60 millóns
de euros, o que permitirá atender unha
dobre necesidade: dun lado, a débeda
histórica que o Estado ten contraída co
noso país en materia de servizos sociais
e, polo outro, os maiores custos que en
Galiza ocasiona a aplicación das presta-
cións contempladas na lei, debido a
factores como o envellecemento e a
dispersión da poboación. Esta cantidade
súmase aos fundos que o Estado destina
á implantación do sistema de atención
ás persoas dependentes.
Ademais, o convenio recoñece as “com-
petencias exclusivas da Xunta para definir
e estabelecer un catálogo de servizos
que responda ás necesidades de atención
dos galegos e das galegas en situación
de dependencia”.

Deste xeito, o nacionalismo acada un dos
seus obxectivos para esta lexislatura, o
de que o conceito da débeda histórica se
aplique non só ás infraestruturas, senón
tamén ás políticas de carácter social.

Quintana consegue
que o Estado recoñeza
a súa débeda en
servizos sociais

O Vicepresidente do Goberno galego, Anxo Quintana, e os conselleiros de Innovación e Industria e Vivenda, Fernando Blanco e
Teresa Táboas, respectivamente, apresentaron en Ribeira o proxecto do Parque Comarcal do Barbanza, que contará cunha superficie
dun millón de metros cadrados e un investimento de máis de 32 millóns de euros. Diante de representantes políticos e empresariais
da comarca, o vicepresidente explicou que este Parque Comarcal do Barbanza se insire no Programa Galiza Suma, e que se trata
dun parque multifuncional estratéxico para esta comarca.
Segundo explicou o líder nacionalista, este parque estratéxico supramunicipal está situado entre os concellos da Póboa e Ribeira,
en concreto no monte de San Alberte, no lugar de Moldes. Ambos concellos comparten unha economía ligada ao sector pesqueiro,
cunha actividade industrial concentrada no subsector da conserva. A localización desta infraestrutura é produto dun estudo de
viabilidade medioambiental, técnica e económica no que se analizaron 600.000 metros cadrados de terreo antes de optar pola área
de actuación concreta que albergará o futuro parque.

O vicepresidente da Xunta destacou a importancia do Programa Galiza Suma, posto en marcha polas Consellarías de Innovación
e Vivenda, que contempla para toda Galiza o deseño de 20 millóns de metros cadrados de solo empresarial galego de carácter
estratéxico, e un investimento de 2.000 millóns de euros en 8 anos. Segundo dixo Quintana, este programa amosa unha nova
política de solo empresarial “ao servizo do país e para facer país”.

Máis de 32 millóns de euros de
investimento no Parque Comarcal do Barbanza

O Plano Avanza -apresentado polo vicepresidente do Goberno galego e o titular de
Innovación e Industria, Anxo Quintana e Fernando Blanco, respectivamente - financiará
proxectos concretos de desenvolvemento da sociedade da información en Galiza para
este mesmo ano 2006, por importe de 60 millóns de euros, achegados polo Ministerio
de Industria e a Xunta.
O obxectivo da Consellaría é alcanzar un volume de actividade económica relacionada
coas Tecnoloxías da Información e a Comunicación do 7% do produto interior bruto
de Galiza. Polo tanto,  habilitaranse axudas para que as pequenas e medianas empresas
poidan investir en tecnoloxía e implantaranse sistemas de trazabilidade nas industrias
alimentarias.

Unha das bondades deste plano é, segundo Anxo Quintanta, a súa vertente social, xa
que este programa se centra especialmente no acceso ás novas tecnoloxías dos maiores,
as mulleres e os mozos. Ademais, destinarase unha parte dos cartos a financiar a
conexión a Internet dos fogares e subvencionarase a compra de ordenadores polos
mozos.

O Plano Avanza promove
a Sociedade da Información en Galiza

Anxo Quintana, Fernando Blanco e Alfredo Suárez Canal, durante a apresentación do Plano Avanza
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Galiza abre o lume no baloncesto
internacional

Galiza xa ten seleccións nacionais de
baloncesto, masculino e feminino, grazas
ao impulso do nacionalismo no Goberno.
Felizmente, non todo vai ser futebol e a
Dirección Xeral de Deportes continúa o seu
traballo a prol do deporte de base e
a prol da internacionalización dos/as
nosos/as mellores deportistas.
Para a historia, velaí fica o primeiro quinteto
inicial de Galiza no campo masculino: Xulio
González, Sony Vázquez, Lucho Fernández,
Manuel Gómez e Javi Rodríguez, ás ordes
do treinador Quino Salvo. Eles e os seus
compañeiros derrotaron a Xapón por 63-58,
no debut internacional de Galiza, en Lugo o
29 de Xuño.
Un día despois, en Vigo chegou a quenda
para a estrea internacional da selección
feminina. Xoán Corral, o treinador, puxo en
pista este quinteto inicial: Iria Villar, Mafalda
González, Aranzatzu Gómez, Lidia Gesteira
e a novísima Tamara Abalde. Tamén fronte
a Xapón, desta volta con derrota (75-59),
mais dando unha moi boa impresión.

Novas medidas para a prevención de
incendios

Dentro das distintas medidas de loita contra
os lumes forestais, a Consellaría de Medio
Rural vén de estabelecer a obriga de deixar
faixas de protección de 25 metros entre o
monte e os núcleos edificados.

Ademais, vixiará que os propietarios cumpran
coa obriga de ter os seus terreos limpos,
podendo realizar traballos de limpeza
preventivos en caso de especial necesidade.
Tamén se regulan as condicións para
autorizar queimas controladas.
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O vicepresidente da Xunta, Anxo Quin-
tana, inaugurou o 27 de xuño, na Funda-
ción Caixa Galicia, en Santiago de Com-
postela, a exposición “Nazón de Breo-
gán”, un percorrido pola historia do país
dende as súas orixes até 1936.
Conmemórase así o 70º aniversario da
celebración do referendo do primeiro
Estatuto galego neste ano, un plebiscito
que contou coa participación do 75 por
cento do censo e no que se aprobou un
texto resultado do esforzo de dirixentes
políticos do nacionalismo coma Castelao,
Bóveda e outros moitos que traballaron
polo autogoberno nacional. É, pois, unha
homenaxe a todos aqueles que traballaron
pola liberdade de Galiza e sufriron a
represión, o exilio ou mesmo a morte
por esta causa.

Através dos seus paneis, a mostra,
comisariada por Lourenzo Fernández
Prieto, propón “un xeito de soñar Galiza”,
en palabras de Anxo Quintana. A exposi-
ción achega ao espectador a unha reali-
dade histórica infelizmente descoñecida
pola grande maioría dos galegos e das
galegas, marcada pola cultura castrexa,
o Reino de Galiza, ou personalidades
coma Prisciliano, Xelmírez, Murguía ou

Vicepresidencia convida a coñecer a “Nazón de Breogán”

Carme Adán, secretaria xeral de Igual-
dade, fálanos brevemente de asuntos da
súa responsabilidade.

Que políticas está a levar a cabo o seu
departamento?

En primeiro lugar aumentar a represen-
tación da muller en todos os ámbitos:
no mundo da cultura, do deporte, da
empresa... Segundo, criar mecanismos
para a corresponsabilidade, para esa
conciliación da vida familiar e laboral da
que tanto se fala: trátase de que non só
concilien as mulleres. Desde a Vicepre-
sidencia estase a elaborar un Plano de
Corresponsabilidade que inclúa servizos
como as Galescolas. Tamén estabele-
ceremos axudas para familias monopa-
rentais. A terceira liña serían todas as
políticas contra a violencia de xénero,
para a cal o Goberno está preparando
unha lei. Ademais, colaboramos en polí-
ticas transversais con outros departa-
mentos: promovendo políticas de igualda-
de nas empresas coa Consellaría de Inno-
vación e Industria, ou na cotitularidade
das explotacións agrarias con Medio Rural.

Antón Vilar Ponte, que fan parte da nosa
historia e da nosa realidade como pobo.
A exposición ficará aberta na sede da
Fundación Caixa Galicia (Casa Grande
do Pazo, Rúa do Vilar, 19, Santiago de
Compostela) até o próximo 10 de Setem-
bro.

Que cambios se producen a respecto
da política do Partido Popular?

Por exemplo, aplicaremos políticas de
familia desde perspectivas de xénero,
nacionalistas e progresistas. Realmente,
o anterior Goberno non facía política de
familia, aínda que sempre falase dela:
limitábase a darlles subvencións ás
asociacións amigas.

Como son as relacións cos cidadáns e
as cidadás e, máis en concreto, co BNG?

Para elaborar o anteproxecto da Lei
contra a violencia de xénero, convo-
camos todas as asociacións de ámbito
galego, os sindicatos e 150 profesionais.
Tamén resaltaría que tivemos reunións
específicas coas mulleres do ámbito
rural e as mariscadoras, que son secto-
res sociais cos cales o nacionalismo
non tiña moita conexión. No que respecta
ao BNG,  temos un contacto directo coas
comisións de mulleres das comarcas
ou mesmo coa comisión de Ensino,
polas escolas infantís.

Carme Adán, secretaria xeral de Igualdade.

Carme Adán:
“Imos aumentar a representación
da muller en todos os ámbitos”

Anxo Quintana, despois de inagurar a mostra
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Somos unha nación
25 de Xullo: Día da Patria Galega

O proceso do debate estatutario e a nosa estadía no Goberno da Xunta, entre outros
factores, enmarcan a campaña de mobilización social do 25 de Xullo deste ano.

O nacionalismo galego ten convertido ao longo da historia a data do 25 de Xullo, o
Día da Patria Galega, na expresión máxima da demanda e reivindicación dos dereitos
nacionais de Galiza, na demostración masiva na capital da nación das arelas de
liberdade para a nosa Patria.

Este 25 de Xullo oferécenos unha oportunidade inestimábel para continuar co
proceso xa iniciado de socialización do noso proxecto estatutario: un novo estatuto
de Nación. Proceso que é agora máis determinante debido ao novo cenario, marcado
polo inicio do debate no Parlamento de Galiza entre todos os grupos e polo Acordo
de Criterios para un Estatuto de todos asinado entre BNG e PSOE, que compromete
a apostar por que o novo estatuto sexa realmente un estatuto de Nación.  O 25 válenos
tamén para transmitir á sociedade a nosa posición a respecto do modelo institucional
que debe adoptar o Estado español.

Desde o BNG estamos convencidos e convencidas de que a sociedade debe puxar por
que o novo status político do que nos dotemos recoñeza en Galiza unha nación; con
dereito efectivo a un amplo autogoberno; con capacidade de autorresponsabilizarse
do seu futuro mediante unha suficiencia e autonomía financeira real; con competencias
exclusivas blindadas e capacidade de decisión máxima en moitas materias que afectan
directamente o noso desenvolvemento; cun idioma propio –o galego- con rango oficial
real, defendido e promocionado; en definitiva, un verdadeiro estatuto de nación reflexo
do que somos e do que queremos ser como colectividade.

A manifestación do 25 de Xullo en Santiago, que parte como é tradicional ás 12 da
mañá desde a Alameda, volta ter un ano máis incidencia práctica e concreta: a utilidade
para cada galego e para cada galega de apostar con determinación por que nengunha
forza política estatal frustre outra vez na nosa historia as aspiracións colectivas
de Galiza. Canta máis xente defenda visíbel e claramente estas demandas, máis
custo terá para quen teña a pretensión de tumbalas.

Por outra banda, a nosa estadía no goberno permite apresentar a avaliación do noso
proxecto de transformación de Galiza desde o goberno: Un ano de cambio galego.

Pulemos, pois, nos días que restan por acadar a maior, e máis viva, mobilización para
conmemorar o Día da Patria, reunindo todos os sectores sociais que identifican o
camiño da soberanía coa mellora das condicións de vida de todos e todas.
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A Contracapa

Xosefa Baamonde ten unha ampla traxectoria no nacionalismo
galego. Militante do BNG desde a asemblea fundacional. Repasa
con nós os seus anos de compromiso político, de consciencia
activa, de ollos que teñen mirado moitas cousas como os
comezos da celebración do Día da Patria despois da morte de
Franco.

O teu compromiso co nacionalismo remóntase a…
O verán de 1974.

Cal foi o desencadeante da túa decisión de militares?
Foron unha serie de circunstancias. Aprobei en 1968 a oposición
de mestre, daquela era unha rapaza monolingüe en español,
unha rapaza que chega a traballar a Bariz Paradela e ao Courel,
un ambiente onde se falaba só en galego. Aquilo fíxome cambiar.

Ademais estaban o Maio do 68 francés, os problemas na
Universidade de Santiago, a época do Che Guevara. Todo isto
unido a que no ano 1972 cando traballaba na escola de Arantes,
en Ribadeo, comecei a recibir propaganda da UPG. Até que no
verán de 1974, despois de regresar dunha viaxe a Xenebra,
onde tiven nas miñas mans moita información, falan comigo
desde Lugo, e a partir de aí comeza a miña militancia.

Como eran as primeiras celebracións do Día da Patria despois
da morte do ditador?
Moi distintas. Ao primeiro non faciamos manifestacións como
agora. Xuntabámonos no casco vello de Santiago, dabamos
uns saltos agachados entre os portais. Se non aparecía a policía
camiñabamos un pouco, sacabamos as bandeiras e dabamos
uns berros. Ao noso xeito, facíamos manifestacións pequenas
e que duraban pouco porque en canto viña a policía nos
disolvíamos rapidamente.

Houbo algún momento difícil?
Si, lembro especialmente un ano en que a policía non nos deixaba
pasar e permanecemos no “Derby” máis de oito horas de espera.
Noutra ocasión tivemos que dar volta e ficamos na Alameda. Así,
até que por fin un ano logramos entrar na praza da Quintana. Desde
entón adquirimos o dereito a entrar na Quintana.

Eran celebracións que tiñan outro carácter…
Eran actos en plano combativo, e agora os Días da Patria son festivos,
máis lúdicos. Agora fanse moitas actividades de formación, e de
lecer. Tornouse nunha festa, un acto de afirmación nacionalista.
Ademais, temos outros meios, creo que hai cousas das que xa non
se encarrega a militancia, e antes todo o traballo o tiñamos que facer
os militantes. Estamos máis instalados e vivemos as cousas con
máis naturalidade e con menos agobio.

Perdécheste algún Día da Patria?
Practicamente ningún, só un ano ou dous que estiven fóra do país.

Notas unha evolución na asistencia da xente aos Días da Patria?
Coido que iso non é lineal. Si noto que ás veces cando coincide
cunhas reivindicacións determinadas hai máis xente. Por exemplo,
o ano despois da catástrofe do Prestige houbo máis afluencia do
que outros anos.

Se ollas para atrás na túa historia de militancia no nacionalismo
galego, que che deu maiores satisfaccións, que te fixo sorrir?
A maior satisfacción que recibín foi no ano 1981, despois de ter
sido denunciada por dar as aulas en lingua galega en Rois. Produciuse
unha grande sensibilización co problema da lingua, aquilo tivo unha
importante resoancia nos meios de comunicación e houbo unha
grande solidariedade comigo. Aínda hoxe moita xente se acorda de
min por aquilo.

27 de Xullo.
Acto “Patria e Lingua”, organizado polo BNG
de Carballo. Pazo da Cultura. 21.00 horas.
Falará Carlos Aymerich.

17 de Agosto
Día da Galiza Mártir. Actos en Pontevedra, en
lembranza de Alexandre Bóveda.

Xosefa Baamonde milita actualmente na comarca de Compostela

“E gañamos o dereito a entrar na Quintana”


