
Un lema suficientemente explícito: “O machismo mata,
non sexamos cómplices”; un lema que fala en plural, un
lema sen xénero, porque a violéncia padecen-a sobre todo
as mulleres e a exercen maioritariamente os homes mais a
complicidade tendemos a practicá-la todos/as. Se asumi-
mos que non é un “problema das” senón “para” por que
non comprometer tamén ao home nesta loita, por que ex-
cluí-lo das estratéxias para combater un mal que xa é unha
lacra desta sociedade. Loitemos porque todo o que rexeite
a violéncia sexa quen de implicar-se na sua derrota.
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Un debate do estado da Nación 
esclarecedor
O PP, por boca do presidente da Xunta e logo nas suas
propostas de resolución, evidenciou: conformismo coa
situación sócio-económica que está a padecer Galiza e
caréncia de iniciativas para modificá-la positivamente;
complicidade coa escasa releváncia e peso político de
Galiza no Estado e en Europa e coa política involutiva
de limitación competencial que se está a propiciar
desde o governo central. 4

Diante da catástrofe do
“Prestige”, o BNG exixe:

1. Pago imediato de subvencións e
indemnizacións

2. Dimisión dos responsabeis
políticos
3. Criazón do Corredor Atlántico
para mercadorías perigosas máis
separado da costa

4. Policía de Vixianza do corredor

5. Criazón de Servizo Público de
Salvamento, loita contra a conta-
minación e intervención rápida

6. Dotación da UE e do Estado
para pór en marcha estes servizos

7. Ubicación na Galiza da Axencia
de Seguridade Marítima Europea

8. Reducción ao ano 2005 da
moratoria para o desguace de
buques monocasco

9. Mellora dos servizos de
inspección

O machismo mata,

non sexamos
cómplices

Polycommander,
Andros Patria,
Mar Egeo,
Urquiola,
Casón,
Prestige...
Que ten que pasar para que os 
governantes estexan á altura das
circunstáncias?
Porque hai na Galiza tan poucos
meios e servizos especializados?
Como se toleran durante anos es-
tas ameazas sen adoitar medidas?
Reclamamos dignidade e futuro
para o noso País

NUNCA MÁIS!



EDITORIAL

Cumprimos vinte anos. Con
esforzo, intelixéncia e unidade si-
tuamos o BNG como forza de-
terminante da política galega, a
nosa acción social e institucional
obrigou a que Galiza exista poli-
ticamente. 

Opoñemo-nos con firmeza á
xestión da Xunta de Galiza, pro-
poñendo-nos como alternativa de
governo, ao tempo que actuamos
de xeito construtivo impulsando
acordos que prioricen os intere-
ses do país e dignifiquen as suas
institucións.

Pero Galiza merece máis. Máis
respeto por parte das forzas polí-
ticas estatais, que rexeitan en Ma-
drid ou Bruxelas o que “venden”
aqui, e máis capacidade de auto-
governo para que o decidido polas
nosas institucións, a vontade da
cidadania galega, conte con po-
der real onde se xogan os seus in-
tereses.

Esta é a prioridade das alter-
nativas e dos governos do BNG, o
compromiso do nacionalismo ga-
lego.
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Apresentación pública na Galeria 
Sargadelos de Mulleres e políticas
públicas. Lexislacións igualitá-
rias: Eficácia ou eufemismo?. 
Relatórios do Seminário organizado
baixo o mesmo lema pola Fundación
Galiza Sempre.

Reforma da Lei de Galiza sobre
Drogas: o grupo parlamentar do
BNG defendeu na sesión plenária do
dia 22 de outubro unha emeda á
totalidade ao proxecto de lei redac-
tado polo governo da Xunta. Os argu-
mentos da formación nacionalista
para rexeitar a proposta aprobada
pola maioria absoluta do PP parten: 

◗ de que non se pode abordar o  pro-
blema desde a filosofia da represión
e a criminalización do consumo de
estupefacientes –o que xa ten
demostrado o seu fracaso–

◗ das incongruéncias entre a exposi-
ción de motivos e o articulado do
proxecto de lei, pois mentres semella
que o obxectivo é mellorar a preven-
ción e a asisténcia as medidas que se
adoptan teñen que ver coa definición
das sancións e das infraccións

◗ de que conseguir unha maior res-
ponsabilidade parental tampouco é
unha solución que garanta o éxito
senón que pode propiciar todo o con-
trário, favorecer que os afectados non
se acheguen aos centros asistenciais

◗ de non ter en conta o cámbio de
patróns de consumo de determina-
das substáncias

Unha delegación do BNG partici-
pou na Diada, o 11 de setembro, e
no Alderdi Eguna, o 29 do mesmo
mes, convidados, como vén sendo
habitual, por CIU e o PNV respectiva-
mente. Aproveitando estas celebra-
cións, e tal e como se fixo o Dia da
Pátria Galega, representantes das
tres forzas que integran a Declara-
ción de Barcelona mantiveron un
encontro informal onde acordaron,
por iniciativa do BNG, celebrar no
mes de novembro unha nova reunión
de primeiro nível desta plataforma
nacionalista.

O Portavoz Nacional do BNG,
Xosé Manuel Beiras, apresentou o
pasado 28 de setembro o documento
“Galiza merece máis!, “Proposta para
o incremento da capacidade de deci-
sión política de Galiza”.

O eurodeputado Camilo Nogueira
foi o responsábel de elaborar e
defender en Bruxelas o relatório en
defensa do sector pesqueiro español
perante a reforma prevista pola
Unión Europea, tan prexudicial sobre
todo para Galiza. Nogueira baseou
boa parte do documento na iniciativa
acordada por unanimidade no Parla-
mento Galego polas tres forzas políti-
cas que compoñen a Cámara.

«Fraga, Beiras y Touriño coincidirán en exi-
gir aún más autogobierno» (CG, 8/10)

«Rajoy se opone a las reivindicaciones autono-
mistas del Parlamento Gallego. Las propuestas
elevadas a la Cámara por el BNG fueron apoya-
das por Fraga» (VG, 12/10)

«El Gobierno central levanta un muro contra
las tesis autonomistas de Fraga. Aznar ha fre-
nado todas las demandas planteadas el último
mes por el presidente de la Xunta en este
ámbito» (VG, 17/10)

«El PP dice ahora que es una “utopía” que
Galicia tenga acceso a los órganos de la UE»
(OP, 23/10)

«Fraga promete “muchas sorpresas en lo poco”
que le queda de vida. Advierte a su partido en
Madrid que las reivindicaciones del Parlamento
Gallego son “peticiones razonables”» 
(OP, 11/10)

«Fraga no ve peligro para España en el pro-
yecto soberanista de Ibarretxe» (CG, 6/10)

«Blanco afirma en la fiesta socialista que el
tiempo del Bloque “ya pasó”, ya que, según
afirmó, la ciudadanía “ya se dio cuenta de su
careta” y al mismo tiempo el socialismo lo está
haciendo muy bien» (PRG, 23/9)

«El PsdeG se retracta y abandona la comi-
sión de gasto farmacéutico. El diputado
socialista Francisco Cerviño alega que el PsdeG
se apresuró al votar a favor de esta comisión
parlamentaria» (CG, 20/9)

«Teresa Pedrosa promete rescatar a Ponte-
vedra del “fundamentalismo y totalita-
rismo” del BNG» (FV, 14/9)

«Ana Botella estará “encantada” de partici-
par en la campaña del PpdeG» (CG, 25710)

«Defensa dice que el almirante del Cantá-
brico “no abusó” al emplear marineros en
la boda de su hijo. El Gobierno asegura que
resulta difícil diferenciar el ámbito privado del
oficial» (FV, 14/10)

LER PARA CRER

Esta sección nace co espírito de
ser unha espécie de “caixón de
sastre” onde collan as vosas opi-
nións e suxestións a respeito do
Be-Ne-Ga, que en último termo
ten que ser un espazo voso, páxi-
nas en branco que se encherán
coa información que precisedes,
reclamedes e critiquedes.

Asi mesmo, aproveitaremos este
formato “contentor” da sección
para incluir nela a fé de erratas. A
primeira: no pé de foto publicado
no número anterior, referido á reti-
rada da estátua de Franco, onde
di: Arias Salgado debe dicer Arias
Navarro.

CAIXA DE CORREO

ACONTECE
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Como xa é tradición nas leis de
orzamentos do PP, as previsións
de inflación e de crecimento eco-
nómico contidas nos orzamentos
do Estado para 2003, non coinci-
den coas estimacións realizadas
polas institucións e centros de in-
vestigación especializados nestas
matérias. Frente á previsión go-
vernamental de crecimento eco-
nómico do 3% o Banco de España
vén de reducir a sua previsión ao
2.5%, coincidindo coa média das
previsións realizadas por outros 14
institutos de investigación econó-
mica.

Do mesmo xeito, o Governo in-
corpora de forma reiterada nos su-
cesivos proxectos de lei de orza-
mentos, previsións de evolución
dos prezos que nunca se cumpren.
Só nos últimos catro anos, a des-
viación do IPC a respeito das pre-
visións orzamentárias acumulan
máis de 5 pontos porcentuais. 

Aos Governos do PP non lle ca-
dran as cifras de inflación nen in-
troducindo as rebaixas nen cam-
biando a fórmula de cálculo do

IPC, pero o problema non radica
en que o Governo falle por siste-
ma nas suas previsións, o real-
mente grave é que esas previsións
condicionan numerosas partidas
de gasto e serven de base para a
actualización de variábeis que in-
ciden directamente na vida real
das persoas. Por poñer alguns
exemplos, os salários dos funcio-
nários/as e dos empregados/as pú-
blicos, actualizados sobre a base
desa previsión, veñen perdendo
poder adquisitivo desde o primei-
ro exercício de governo do PP, e
o mesmo lle acontece ao resto de
traballadores/as cuxos convénios
colectivos non incorporan cláusu-
las de revisión. Non é casualidade
que a España da estabilidade or-
zamentária sexa o Estado da Unión
Europea onde menos medran os
salários, agrandando-se o diferen-
cial de renda real que nos separa
dos traballadores/as da UE.

A obsesión polo equilíbrio or-
zamentário obriga ao Governo a
crer-se as suas próprias previsións
e impede que se adopten as polí-

Orzamentos Xerais 

O Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Es-
tado para 2003 fai descansar as contas públicas
sobre un cadro de previsións macro-económicas
que non merecen a credibilidade das institucións
económicas internacionais, nen dos diversos
institutos de investigación económica actuantes
no Estado español, nen sequer do próprio
Banco de España.

ticas necesarias para facer fronte
á actual fase de recesión econó-
mica. Estados como Alemaña ou
Franza xa teñen renunciado ao dé-
ficit cero en pro de políticas que
lles permitan superar a actual si-
tuación crítica. A própria Comi-
sión Europea decidiu relaxar as exi-
xéncias de déficit, retrasando para
mellores conxunturas o obxectivo
do equilíbrio orzamentário. Pola
contra, o Governo español, máis
papista que o Papa, persiste na sua
teima do equilíbrio orzamentário,
ainda que para acadá-lo sexa ne-
cesário tragar con previsións de
crecimento e de inflación realiza-
das a medida.

Esta obsesión polo déficit cero
provoca que o Proxecto de Lei de
Orzamentos Xerais do Estado
para 2003, non só ignore os efei-
tos da inflación sobre as previ-
sións de gastos, senón que omita
por completo políticas destinadas
a facer fronte á actual conxuntura
económica adversa. O peor é que
esta obsesión impón-se tamén
aos governos autonómicos por
meio da Lei Orgánica de Estabi-
lidade Orzamentária, mermando
as posibilidades dos executivos
autonómicos para desenvolver as
suas próprias estratéxias de creci-
mento.

Orzamentos Xearis do Estado para 2003

Distribución Territorializada dos Investimentos Reais

[Millóns de Euros]

Sociedades Públicas TOTAL % S/total Euros/
Povoación Estado + Portos + Outras Investimento Estatal Hab.

Comunidade INE 2001 OO.AA. Renfe + Sociedades Real 2003
Aena + GIF

Andalucia 7,357,558 1,145.05 713.11 490.23 2,348.39 11.56 319.18
Aragón 1,204,215 544.26 33.99 357.91 936.16 4.61 777.40
Asturias 1,062,998 360.39 97.98 51.24 509.61 2.51 479.41
Balears 841,669 141.36 106.27 15.56 263.19 1.30 312.70
Canarias 1,694,477 193.98 211.90 25.30 431.18 2.12 254.46
Cantábria 535,131 181.46 23.24 27.39 232.09 1.14 433.71
Castela e León 2,456,474 681.35 440.85 165.91 1,288.11 6.34 524.37
Castela A Mancha 1,760,516 394.57 394.88 114.08 903.53 4.45 513.22
Cataluña 6,343,110 355.48 2,534.66 -332.29 2,557.85 12.59 403.25
Extremadura 1,058,503 266.42 25.49 42.33 334.24 1.64 315.77
Galiza 2,695,880 520.73 187.68 53.87 762.28 3.75 282.76
Madrid 5,423,384 912.98 1,845.02 354.01 3,112.01 15.31 573.81
Múrcia 1,197,646 235.92 87.31 102.76 425.99 2.10 355.69
Navarra 555,829 34.12 8.08 69.62 111.82 0.55 201.18
A Rioxa 276,702 89.03 5.18 38.96 133.17 0.66 481.28
C.Valenciana 4,162,776 493.61 450.85 355.30 1,299.76 6.40 312.23
País Basco 2,082,587 113.72 96.86 47.29 257.87 1.27 123.82
Ceuta e Melilla 137,916 70.54 33.96 11.37 115.87 0.57 840.15

Non rexionalizábel 2,800.57 775.08 262.77 2,800.57 13.78
Extranxeiro 461.70 120.70 1,499.55 7.38
Total Estatal 40,847,371 9,997 8,072 2,374 20,323 497.54
% Galiza/Estado 6.60 5.21 2.32 2.27 3.75

■ Proxectos tan publicitados polo
Ministério de Fomento como a Liña
de Alta Velocidade a Galiza só contan
con previsións de investimento de 6
millóns de Euros no noso território,
o que significa o 0,16 % do investi-
mento total a executar polo Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), moi lonxe dos 1.355 millóns
de Euros que esta mesma sociedade
pública vai investir en Cataluña, dos
461 millóns de Euros que vai investir
en Andalucia ou dos 318 millóns de
Euros que o Estado vai investir en
actuacións de alta velocidade na
comunidade valenciana.   

■ O Proxecto de Lei non incorpora
financiamento para as reformas do
sistema educativo emprendidas uni-
lateralmente polo Governo do Estado.
A pesar da LOU, da chamada Lei de
Calidade e da reforma da Formación
Profisional, o ensino meio e universi-
tário segue contando con níveis
xerais de financiamento e con rátios
de gasto por estudante moi inferiores
aos estándares comunitários.

■ As reformas fiscais que acompa-
ñan ao Proxecto de Lei de Orzamen-
tos son continuistas das iniciadas
coa reforma do IRPF aprobada en
1998. El Governo continua vendendo
como una rebaixa xeneralizada de
impostos o que en realidade é unha
redistribución da carga fiscal en con-
tra do traballo e das rendas máis
baixas. A reforma do IRPF que vai
entrar en vigor no 2003 afonda no
carácter regresivo do Sistema Fiscal
español que impregna os capítulos
de ingresos destes orzamentos, nos
que só un comportamento adverso
do consumo privado impede que
o IVE se erixa na principal figura
recadatória do sistema. 

■ Por último, o Proxecto de Lei de
Orzamentos non inclue os fundos
necesários para compensar aos mu-
nicípios, particularmente a aqueles
con povoación inferior aos 100.000
habitantes, pola perda de ingresos
que sufrirán coa modificación do
Imposto de Actividades Económi-
cas. A auséncia de contrapartida
obrigará a estes municípios a
incrementar a presión fiscal sobre
os seus habitantes, moi probabel-
mente no Imposto sobre Bens Imó-
beis, para poder manter o mesmo
nível de servizos que viñan ofere-
cendo na actualidade.

Estas son só, relatadas de xeito
sintético, algunhas das motiva-
cións que xustifican a emenda
de totalidade que o BNG ven de
apresentar no Congreso dos
Deputados ao Proxecto de Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado
para 2003.

o problema non radica en
que o Governo falle por 
sistema nas suas previsións,
o realmente grave é que esas
previsións condicionan 
numerosas partidas de gasto
e serven de base para a 
actualización de variábeis
que inciden directamente 
na vida real das persoas.

Estes Orzamentos son dese-
quilibradores do ponto de vista te-
rritorial. A particular distribución
territorial de investimentos reais
contemplada no Proxecto de Lei
concentra o investimento público
estatal nun número reducido de
grandes proxectos e de comunida-
des autónomas, contribuindo a in-
crementar as diferéncias territo-
riais no canto de aminorá-las. Se
se executan as previsións orza-
mentárias, Galiza recibirá en
2003 pouco máis da metade do
que se inviste en promédio, por
habitante, no conxunto do Estado
(282,76 Euros frente a unha mé-
dia de 497,54).  

do Estado para 2003
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Vexamos senón:

O PP, por boca do presidente da
Xunta e logo nas suas propostas
de resolución, evidenciou: con-
formismo coa situación sócio-eco-
nómica que está a padecer Galiza
e caréncia de iniciativas para mo-
dificá-la positivamente; complici-
dade coa escasa releváncia e peso
político de Galiza no Estado e en
Europa e coa política involutiva
de limitación competencial que
se está a propiciar desde o governo
central e indoléncia para exercer
a presidéncia e o governo como
tal, comportando-se como unha
grande xestoria administrativa. En
definitiva rotina no exercício da
presidéncia e do governo e inca-
pacidade para modificar o rumo.

O BNG, através do diagnóstico
realizado polo portavoz e como
conclusión do mesmo, nas 126
propostas de resolución deu-lle
contido concreto ao seu programa
eleitoral e desgranou alternativas
en todas as áreas da acción de
governo e na proxección institu-
cional de Galiza. Puxemos de ma-
nifesto que de existir vontade po-
lítica maioritária no Parlamento
de Galiza hai propostas, ideas e
proxectos que permitirian sair ao
País da rotina política actual. Evi-
denciou-se, por tanto, como o na-
cionalismo galego ademais de ser
un proxecto sen hipotecas e que
contribue a vertebrar Galiza, é ta-
mén un proxecto profundamente
democrático, útil para o país e
para a mellora das condicións de
vida dos seus homes e mulleres.

O terceiro grupo parlamentar adop-
tou a atitude, frecuente nel ulti-
mamente, de estar preocupado só
pola escenificación mediática, de-
mostrando que o seu é mover-se
no território dos eslogans publici-
tários máis que no de aportar al-
ternativas. Asi, nun debate que ten
que rematar coas propostas de
cada grupo, en vez de daren-lles
forma para que pudesen ser de-
batidas, escolleron un camiño que
impedira, na prática, o seu deba-
te e toma en consideración, para

tentar aparecer como vítimas se
non se lles aprobaba nengunha,
cando de antemán foron eles os
que renunciaron a apresentá-las
no formato habitual para ser tra-
tadas. Tomaron xa que logo de
pitorreo o próprio debate e o Par-
lamento. En definitiva, política es-
pectáculo e desde logo, auséncia
de alternativa.

A aprobación por unanimidade
dun número reducido das propos-
tas do BNG, dezaseis, algunhas
de certa releváncia política repre-
senta un paso adiante no esforzo
que a nosa organización está a
levar para realzar o papel do Parla-
mento e converté-lo no centro do
debate político en Galiza e nunha
institución que estexa en sintonia
coa realidade e a sensibilidade
social.

un debate
do estado 

Creron-se “raíñas por un dia” porque souberon xogar a baza da demagóxia populista para aca-
dar un protagonismo mediático que os situaba na “verdadeira oposición”, frente a un “Beiras
sumiso” que ademais tivo que tragar-se o sapo da “indisciplina” e do mal costume de “lavar os
trapos suxos fóra da casa”. As propostas de resolución, sen embargo, puxeron os pontos sobre
os íes, asentaron o contido do discurso que alguns puxeron en dúbida e evidenciaron que o
BNG é a única forza capaz de facer propostas de facto. O chamado Debate do Estado de Autono-
mia supuxo, en consecuéncia, un ponto de inflexión, para relanzar a liña de acción política rela-
tiva á reclamación de “Máis autogoverno” –que foi levada incluso ao Senado– e para “pechar
filas” en torno ao Portavoz Nacional, quen se comprometeu a pór fin á publicidade dos debates
internos da formación a prol de traballar polos cidadáns e polos militantes que depositaron
neles a sua confianza convencidos de que outra Galiza é posíbel. 

CARRABOUXO

esclarec



Sobre a acción de 
Governo

“A nosa diagnose da situación
política naquel intre levará-nos á
conclusión de que o Governo es-
taba sumido na inoperáncia e na
parálise perante ao grave estado
de cousas que padecia a cidada-
nia. Hoxe continua a Xunta en-
tangarañada nas mesmas ou aná-
logas eivas”.

“As consellerias que integran a
Xunta que vostede preside están
baixo mínimos. O seu governo non
pode continuar asi”.

“As consellerias funcionan ou
van camiño de funcionar como
simples departamentos dunha
Deputación uniprovincial galega,
e non como governo colexiado au-
tónomo de Galiza. Esta é, cando
menos, a nosa diagnose expresada
con toda franqueza.”

“A sociedade galega traballa e
funciona pola sua conta e como

5.BE.NE.GA

tica agrária, da pesca costeira, da
rede hidrográfica, da autonomia
orzamentária, ou até da regula-
ción das caixas de aforros, as no-
sas competéncias exclusivas ou
plenas están sometidas a unha
auténtica depredación (...) cum-
pre parar este proceso, señor Pre-
sidente, ou acabará vostede por
non ter nada que presidir”

Autogoverno

“Eu exorto-o a vostede, señor
Presidente da Xunta, a actuar va-
lentemente perante esta proble-
mática, no ámbito das suas atri-
bucións e potestades institucionais
e congruentemente coas suas ac-
tuais conviccións democráticas.
E que empece por facé-lo, con
afouteza e reciedume, na defensa
das competéncias que o Estatuto
de Galiza lle outorga en matéria
de governo e de iniciativa lexisla-
tiva nesta Cámara (...) e faga ou-
tro tanto perante o poder central
e a UE”.

“O BNG ten un programa de
governo elaborado para ser factí-
bel no estrito marco do Estatuto e
a Constitución actuais. Mais ho-
xe, o problema consiste en que non
podemos saber se ese programa
seria realizábel cos poderes, com-
peténcias e potestades que a Cons-
titución e o Estatuto nos atribuen,
porque non sabemos se as normas
estabelecidas nos seus respeitivos
textos articulados están ou non
efectivamente vixentes (...) resul-
ta-nos imposíbel saber se a norma
está no Estatuto e na Constitu-
ción, ou a norma é o que din e fan
as Cortes, o Governo central e Bru-
xelas”

“As armas dos demócratas que
profesamos un ideário que tras-
cende ese marco institucional,
mais que somos conscientes de
que, mesmo para trascendé-lo no
futuro, cumpre comezar por de-
fendé-lo rexamente no presente
(...) refiro-me ao noso documento
sobre a participación da Autono-
mia galega nos órgaos de decisión
da Unión Europea (...) e refiro-me,
asi mesmo, ao noso documento
que contén a proposta do BNG
para o incremento da capacidade
de decisión política de Galiza, que
rotulamos “Galiza merece máis”

da Nación 

Diálogo

“Novo método de relacións ins-
titucionais entre as tres forzas po-
líticas (...) dialéctica de contro-
vérsia entre contrários que inclue
o diálogo institucional para asun-
tos que, pola sua gravidade, o re-
claman e que, pola sua natureza,
o fan posíbel”.

Condicións e postulados esta-
belecidos:

1. Exclusión de agresións ou
descalificacións entre interlocu-
tores

2. Respeito recíproco aos ideá-
rios e proxectos políticos

3. Antepor os intereses de Ga-
liza

4. Abordamos temas que pode-
riamos chamar de “Estado”

5. Revitalizar ao Parlamento de
Galiza como lugar institucional de
debate e contrastación das alter-
nativas e propostas

pode, sen que a Xunta oriente e
programe politicamente o proceso
nen resolva nengun dos graves
problemas cos que a cidadania se
enfrenta cada dia (...) o problema
demográfico, o problema sócio-la-
boral, a situación económica, a si-
tuación meio-ambiental, os servi-
zos públicos e benestar social, a
situación sanitária, o uso social e
institucional do noso idioma”

Situación no estado

“Se o PP e o PSOE tivesen ac-
tuado con análoga modéstia de-
mocrática despois das eleicións
bascas de maio do 2001, segura-
mente hoxe non estariamos na si-
tuación que está a padecer a cida-
dania de todo o Estado español,
e non só a dunha determinada co-
munidade autónoma”.

“As Cortes e o Governo cen-
tral están a chuchar toda a subs-
táncia dos poderes atribuídos
polo Estatuto ao Parlamento e á
Xunta de Galiza. Trata-se de en-
sino superior ou medio, da polí-

Discurso X. M. Beiras

edor



■ O BNG, definido no seu
ideário como antimilitarista, non
pode concebir as agresións que
está a sofrer o povo palestino de
xeito continuado por parte do
exército de Ariel Sharon, de tal
xeito que o Portavoz Nacional,
Xosé Manuel Beiras, aproveitou
un encontro en Madrid co embai-
xador palestino en España, Nabil
Maarouf, para amosar-lle o seu
apoio e solidariedade. Por outra
parte, en canto a un posíbel ata-
que dos EEUU a Irak, o Bloque
Nacionalista Galego tamén fixo
pública a sua repulsa e apresen-
tou unha série de iniciativas par-
lamentares para que o Governo
do Estado dea conta do seu apoio
“inxustificado” a George Bush.

6.BE.NE.GA

Estamos no mundo

■ O BNG expresou a sua máis
sincera noraboa ao novo presi-
dente do Brasil, o candidato do
Partido dos Traballadores, Lula
da Silva, polo que considera un
“exemplo extraordinário de como
cun programa de esquerda de-
mocrática se pode lograr o apoio
de amplísimas capas da povoa-
ción”. A formación nacionalista,
que mantén contactos de apoio e
intercámbio de experiéncias co
PT, confia en que a vitória de
Lula sirva de exemplo e empuxe
para a esquerda de toda Latinoa-
mérica.

Pese ás críticas de quen concibe os partidos 
nacionalistas como forzas excluintes, o Bloque
Nacionalista Galego pode rebatir tais argumen-
tos e predicar co exemplo de ser unha das esca-
sas formacións do Estado que participa e traballa
a prol daqueles países que están a defender uns
postulados que melloren as condicións de vida
dos máis desfavorecidos. Nesta mesma liña sobra
informar sobre a implicación do BNG a favor
dos movimentos antiglobalización.

■ Unha delegación do BNG,
integrada polo Portavoz Nacional,
Xosé Manuel Beiras, o eurodepu-
tado, Camilo Nogueira, os depu-
tados Suso Veiga e Olaia Fernán-
dez e máis o economista Xabier
Vence, participaron en Floréncia
no primeiro Foro Social Europeu,
que segue ao Mundial de Porto
Alegre, onde debatiron sobre os
eixos temáticos do liberalismo, a
guerra e a democrácia, en xeral, e
de xeito particular sobre a amplia-
ción da Unión Europea, un obra-
doiro organizado polo grupo Ver-
des-Ale, no que está integrado o
BNG en Bruxelas.

■ Unha delegación do BNG,
integrada polo seu Portavoz Na-
cional, Xosé Manuel Beiras, e polo
eurodeputado Camilo Nogueira,
participaron en Johanesburgo no
Cúmio da Terra, un encontro onde
a representación institucional es-
pañola e galega quedou reducida
praticamente á dos nacionalistas.
Beiras e Nogueira aproveitaron os
foros paralelos, onde se integrou o
Grupo Verdes-Ale –ao que per-
tence o BNG– para redactar un
dos documentos que despois se
debatiria no encontro oficial, no
que aportaban información sobre
a política pesqueira da UE e sobre
o intercámbio de experiéncias so-
bre xestión municipal. Asimesmo,
o encontro serviu para sentar as
bases dalguns dos temas que se
abordarán no próximo encontro
de Porto Alegre.
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Benvidos á terceira década. O 5
de outubro do presente ano o Blo-
que Nacionalista Galego aportou
unha nova data que transcenderá
á história política e social incluso
de Galiza, non en van estamos a
falar do proxecto do nacionalismo
do País máis esperanzador e con-
solidado en máis de cen anos.
Naceu en Riazor en 1982 e moito
choveu desde aquela –en sentido
real e figurado– até sermos quen
de poder celebrar este aniversá-
rio en Vigo, cun anfitrión de luxo:
Lois Pérez Castrillo, un alcalde
que pariu o BNG. 

Non estamos a falar, portanto,
dunha data baladi, polo que era
de obrigado cumprimento atopar
o xeito de reunir a todos aqueles
que foron e son partícipes da cons-
titución, consolidación e mellora
desta formación política. Hai quen
di que foi un acto triste –quiza to-
dos os aniversários agochan algo

de nostálxia–; houbo quen botou
en falta máis calor humana –froito
dunha posta en escea que pre-
tendeu ser intimista–; máis de un
definiu-no como un acto correcto
–quen tivo presente e avaliou
unha realidade esteticamente ben
feita– e quedaron asentos balei-
ros –nunca choveu a gusto de to-
dos–. O caso é que dos que ali es-
taban todos eran, sen quer dicer
con isto nen faltar ao respeito aos
que non foron, e que tamén son.

Sexa cal for a interpretación
libre de cada quen e a sua lexí-
tima expectativa, sobre o que non
pode haber dúbidas é que “a luita
continua” e, por tanto, a merecida
homenaxe, reafirmación ao tempo
do que somos e do que ainda nos
queda por facer, foi tan só unha
parada no camiño: para fotogra-
far-nos, para lembrar-nos, felici-
tar-nos, criticar-nos, ter conscién-

Bloque Nacionalista Galego

Riazor 1982-Vigo 2002

ANOS EN 20 IMAXES

cia do que se ten traballado e non
perder a perspectiva, en tanto
Galiza ainda merece máis, unha
identidade que só o nacionalismo
é quen de aportar.

Superaron-se tempos escuros e
de incredulidade e, ainda asi, apar-
te de ser obxecto obrigado de es-
tudo dos especialistas, acumulan-
se esforzos –persoais e colectivos–,
ideas, compromisos, logros… que
resulta imposíbel resumir en vin-
te imaxes sen que o critério de se-
lección sexa discutíbel e se boten
en falta feitos e fotos.

En calquer caso, a realidade,
ou boa parte dela, é a que com-
partiron os mil militantes que se
deron cita en Vigo para escoitar e
visionar a Crónica dunha Organi-
zación viva. Parabéns.

“Pídolles perdón aos nenos por lle dedicar este libro a unha persoa
maior. Teño unha seria escusa: esta persoa maior é o mellor amigo
que teño no mundo. Teño outra escusa: esta persoa maior pode com-
prendelo todo; ata os libros para nenos. Teño unha terceira escusa:
esta persoa maior vive en Francia, onde pasa fame e frío. Ten verda-
deira necesidade de consolo. Se todas estas escusas non chegasen,
quérolle dedicar este libro ao neno que esa persoa maior foi noutro
tempo. Tódala persoas maiores foron nenos antes. (Pero poucas se
lembran). Corrixo, pois, a miña dedicatoria [...]”

Antoine de Saint-Exupéry

Porque Galiza merece máis!
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“Outro artigo inútil”

El País, 27/09/02. Ana Arregui, 
Bernardo Atxaga, Jorge Giménez, 

Joxemari Iturralde, Anjel Lertxundi, 
Inazio Mujika e Jabier Muguruza.

....”Que nos mostremos con-
trários á ilegalización de Batasuna
non quere dicer que estexamos
dacordo cos seus postulados (....)
Agora ben, cremos que as medi-
das impulsadas desde o Governo
de José María Aznar, ademais de
ser antidemocráticas, non van so-
lucionar nada, senón todo o con-
trário; foi o mesmo presidente o
que nos augurou “máis sofrimen-
to”. Sobre todo tendo en conta cais
parecen ser as motivacións que le-
varon a tomar decisións tan gra-
ves: un intento a curto prazo de
cambiar o mapa eleitoral do País
Basco, por unha banda, e a vin-
ganza, pola outra. Gostaria-nos
equivocar-nos, pero non podemos
arroxar das nosas mentes a idea de
que tras a iniciativa da Lei de Par-
tidos hai un intento por parte do
pacto PP-PSE de levar a cabo, po-
la via da excepcionalidade, o que
non puderon lograr nas eleicións
autonómicas de maio de 2001:
eliminada Batasuna do mapa elei-
toral, será-lles máis doado acadar
unha maioria nos concellos máis
importantes e nas deputacións, nas
próximas eleicións municipais, e
no Parlamento basco, nas seguin-
tes autonómicas (...) Desde logo,
hai que encadrar todo este proce-
so no clima involucionista e de re-
corte de liberdades que viven as
democrácias occidentais ao me-
nos a partir dos atentados do 11
de setembro de 2001, e probabel-
mente desde antes (...) Desde es-
ta perspectiva, a xestión por parte
do Governo español do conflito
basco é significativa en tres senti-
dos: por unha parte, é-lles útil pa-
ra ocultar as suas caréncias en ma-
térias políticas marcadas pola
controvérsia; por outra parte, afian-
za unha idea de España totalmen-
te unitarista, que desconfia de cal-
quer nacionalismo que non sexa o
próprio; finalmente pareceria un-
ha mostra a escala da orientación
que o tema da resolución de con-
flitos están dando países como Es-
tados Unidos ou Israel (....) Os asi-
nantes deste artigo non temos
certezas inamobíbeis, como os po-
líticos que, dun e outro lado, co-
minan-nos: “ou comigo ou contra
min”. Temos dúbidas, preguntas,
temores. Escribimos, desde o gu-
me da navalla, artigos inúteis co-
mo este. Sen embargo, estamos
obrigados a escribi-los”.
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“As razóns que hai detrás deste fenómeno
son en parte culturais e en parte relacio-
nadas coa división tradicional de tarefas
entre os sexos....  a violéncia doméstica é
o resultado da sumisión tradicional á que
se somete ás mulleres tanto a nível social
como, sobre todo, de portas adentro. Des-
pois de todo a intimidade do fogar está ga-
rantida pola Constitución e a violéncia
conxugal estivo considerada como un
asunto privado durante longo tempo”.

No ano 75 o código civil vixente no es-
tado español recollia o deber e a obe-
diéncia das esposas aos maridos, e o di-
reito destes a “corrixir a conduta das suas
esposas”. Esta “corrección” facia-se, evi-
dentemente, moitas veces, con violéncia,
sen que xenera-se nengún tipo de debate
social da que era depositário o home. Non
falemos do refraneiro popular ou das fór-
mulas de casamento católicas –por non
sair do noso contorno cultural–.

Apesar de que paulatinamente se vai
producindo unha asunción formal por
parte da sociedade dos postulados femi-
nistas, na vida cotiá, sobre todo no refe-
rente ao plano familiar, continuan late-
xando con moita forza os tradicionais
esquemas de poder.

Por outra banda “a resposta contra a
violéncia, que tantos logros ten conse-
guido nestes anos, ten xerado, en parte,
un efeito indesexado e contrário aos seus
obxectivos. Ao centrar-se nas mulleres
alguns sectores confirman a idea de que a
violéncia de xénero é un problema “das”
mulleres e esta crenza é un obstáculo que
debemos eliminar xa que “non é un pro-
blema das mulleres” senón “para as mulle-
res”, sendo en realidade un problema da
cultura masculina/patriarcal. Son as nor-
mas desta cultura as que propícian e tole-
ran a violéncia e son xeralmente “eles” os
que a exercen de diversos modos e en
diferentes ámbitos.

Por todo iso as iniciativas teñen que ir
encamiñadas non só a resolver e prever o
imediato (dando respostas rápidas e efica-
ces) senón tamén a resolver todos aqueles
outros factores de opresión que existen.

O machismo mata,
non sexamos cómplices

Significa tamén que asi como non po-
demos excluir das estratéxias para comba-
ter a violéncia o intento de transformación
das normas e institucións sociais e cultu-
rais, tampouco podemos excluir aos ho-
mes destas estratéxias e comprometé-los a
rachar co silenzo cómplice e a colabourar
na loita contra a violéncia.

Apesar da aparente preocupación, a realidade demostra-nos que o interés
que desperta a violéncia de xénero é pontual e casual. Son feitos concretos
e dramáticos –xeralmente morbosos- os que xeneran o rexeitamento e a
alarma social, pero segue sen existir consciéncia social da sua gravidade,
frecuéncia e das diversas manifestacións que apresenta. Os comportamentos
violentos na família seguen estando tolerados até que non se converten en
dramas. Seguen considerando-se como normais o exabrupto, a descalifica-
ción permanente, as burlas...


