
110 DIA DA GALIZA COMBATENTE
      O tempo que vai da celebraçom do refe-
réndum da Constituiçom espanhola em 
1978 à desmantelaçom de�nitiva do EGPGC 
em 1991 é essencial para entender a história 
contemporánea da Galiza e do independen-
tismo galego.

   Nesta década larga, após 40 anos de 
Genocídio e repressom que deixárom exte-
nuados os mecanismos de resistência deste 
povo, o fascismo impom, com a ajuda ines-
timável de PSOE e PCE e poderosas cumpli-
cidades internacionais, a democracia bur-
guesa espanhola que hoje padecemos. 

   Esta reforma cosmética dirigida pola 
oligarquia, que tinha à frente um povo des-
organizado, perpetua a dependência colo-
nial no quadro jurídico-político da Consti-
tuiçom e o Estatuto de Autonomia. Trata-se 
de represar o ascendente processo de 
auto-organizaçom e avanço da consciência 
nacional que vive o povo galego desde o 
início da década de 70 e ganhar os setores 
possibilistas para a gestom do entramado 
autonómico em gestaçom. Bater com 
violência na UPG, assassinando o seu diri-
gente mais capaz, encarcerando, torturan-
do e forçando ao exílio dezenas de quadros 
e militantes e debilitando aquel indepen-
dentismo emergente é condiçom precisa 
para o desenvolvimento da operaçom 
reformista na Galiza. Os mandos políti-
co-policiais que executam Pepe Reboiras 
agem enquadrados nesta estratégia

       A posteriori, virá a integraçom na insti-
tucionalidade europeia -OTAN e CEE-, a 
destruiçom sistemática dos setores produ-
tivos do país –naval, agro, pesca, etc.- que 
hoje continua [como contemplamos nas 

tratoradas em defesa do setor láteo e as 
mobilizaçons do cerco], a abertura do mer-
cado nacional às potências estrangeiras 
com a apropriaçom por capital foráneo dos 
setores estratégicos, a presunta moderni-
zaçom e terciarizaçom económica que 
nunca cumprírom nem cumprirám as pro-
messas inviáveis de equiparar os estánda-
res de vida aos espanhóis e europeus e o 
assentamento da nova institucionalidade 
colonial. Este processo, que na pura teoria 
pretende superar a discriminaçom estrutu-
ral da Galiza, perpetua-a e reproduz as 
chaves económicas e sócio-laborais da 
dependência: desemprego, precariedade, 
espólio territorial, emigraçom, empobreci-
mento, destruiçom da identidade coletiva, 
etc.

        A medida que este cenário se consolida 
e as ilusons iniciais de mudança do regime 
se alonjam, o campo nacionalista -que na 
Transición mantivo posiçons maioritaria-
mente ruturistas- esgaça-se em dous 
blocos e perspetivas: por umha parte, o 
setor hegemónico, que lidera a pequena 
burguesia galega, renuncia à independên-
cia, acata o novo quadro legal e situa como 
horizonte de salvaçom nacional a gestom 
da administraçom colonial e a reforma do 
Estado espanhol. Paradoxalmente, no seu 
discurso ideológico oculto, esta pequena 
burguesia nega a su�ciência destas práti-
cas, mas jamais arbitra umha outra estraté-
gia. Ai estám como evidências posteriores a 

assinatura da Declaraçom de Barcelona em 
1998 polo daquela porta-voz nacional do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, a reivindicaçom 
dum Estatuto de Naçom constitucional em 
2006, ou a errónea e sistemática supedi-
taçom da auto-organizaçom popular, a 
construçom nacional e a con�ituosidade 
social aos objetivos e interesses eleitoralis-
tas. 

    Por outra, o independentismo, com 
distintos projetos, aposta em construir um 
con�ito estratégico com Espanha para afor-
talar progressivamente os níveis de 
auto-organizaçom, empoderamento e 
consciência nacional numha estratégia que 
combine o emprego de distintos métodos 
de luita e possibilite este pulso estratégico. 
A tentativa de construir o con�ito abre em 
canal a opressom colonial e, portanto, 
paga-se com persecuçom, cárcere, tortura e 
morte. Nomes como Galiza Ceive (OLN), 
Loita Armada Revolucionária, a FPG origi-
nal, APU e EGPGC respondem a este impul-
so construtor dum nacionalismo ruturista 
digno de tal condiçom e fam parte por 
méritos próprios dumha história da resis-
tência coletiva deste país.

       A evoluiçom de ambas estratégias está 
à vista: a hegemónica, derivou com clarida-
de na década de 80 em autonomismo con-
fesso e, após encenar a viragem soberanis-
ta de Ámio em 2012, retorna pola agora 
porta de atrás ao vieiro quintanista da 
reforma constitucional e a procura do 
impossível encaixe cómodo da Galiza em 
Espanha, enquanto perpetua a carência 
dumha política e umha estratégia indepen-
dentista. Esta opçom aparentemente prag-
mática debilitou a luita ideológica naciona-
lista, a auto-organizaçom e a construçom 

nacional com um altíssimo custo estratégi-
co e converteu o nacionalismo, com todas 
as contradiçons que se advirtem nesta a�r-
maçom, em mais umha força do regime 
espanhol a olhos de setores signi�cativos 
do povo galego. 

     Por sua parte, os projetos políticos e 
militares do independentismo, embora 
como é óbvio nom alcançárom os objetivos 
últimos e pagárom altissimos custos, sim 
lográrom manter aberta a perspetiva inde-
pendentista, incorporárom nela novos 
setores sociais, legárom-nos umha reivindi-
caçom nacionalista sem renúncias estraté-
gicas e �gérom com que a independência 
nacional prendesse nas geraçons mais 
novas e desacomplexadas de galegas e 
galegos. Som frutos muito valiosos a trazer 
em conta numha perspetiva independentis-
ta que necessariamente olha a largo prazo.

      Hoje, neste Dia da Galiza Combatente, 
com um regime espanhol em crise, mas 
capaz de reorganizar-se e recuperar-se, 
queremos homenagear e por em valor o 
esforço generoso e combativo de centenas 
de galegas e galegos que, por cima das di�-
culdades e limitaçons do seu tempo, �gé-
rom ouvidos surdos ao possibilismo regio-
nalista e as suas prevendas e tratárom de 
construir um autêntico processo de libe-
raçom nacional e social neste país. O seu 
trabalho político, sindical e social foi fun-
damental para a continuidade da luita no 
presente.

        Hoje, o regime pós franquista espanhol 
apresta-se para aplicar “a reforma da refor-
ma”. Como sempre, mudar algo para que 
todo continue igual. E o eterno dilema entre 
reforma e rutura reaparece perante os 
nossos olhos. Estamos conscientes de que 

nom existem as condiçons subjetivas de 
consciência, auto-organizaçom e empode-
ramento popular imprescindíveis para 
iniciar já um processo de rutura com o 
Estado e que, portanto, rechaçando mais 
umha vez a via reformista que negoceia 
teitos competenciais e reconhecimentos 
nominais, devemos construi-las com 
paciência, dedicaçom militante e trabalho 
político e social.

       Recebemos do passado um legado 
valiosíssimo cedido por mulheres e homes 
honestos e por projetos políticos que 
jamais se deixárom fascinar polas migalhas 
do estatutismo. Um legado que nom é 
material de museu nem apenas objeto de 

investigaçom em hemeroteca, mas projeto 
de futuro que nos corresponde a nós forta-
lecer, encher de povo, desenvolver e con-
trastar com as esgotadas vias reformistas, 
porque a dignidade desta naçom e o 
bem-estar dos e das suas habitantes nom 
tenhem encaixe em Espanha.

        Neste 11 de outubro, Causa Galiza rende 
reconhecimento às militantes do EGPGC 
Lola Castro Lamas e José Vilar Regueiro, 
falecidos quando participavam em 1990 
numha açom contra o narcotrá�co na 
Galiza, e renova o compromisso de cons-
truir coletivamente um projeto político e 
umha estratégia rumados a conquistar a 
independência do nosso país com os meios 
que sejam precisos.

   
   Viva Galiza ceive!
   Denantes mortos que escravos!
   Viva o Dia da Galiza Combatente!

“O setor hegemónico, que lidera a 
pequena burguesia galega, renuncia 
à independência”
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jamais se deixárom fascinar polas migalhas 
do estatutismo. Um legado que nom é 
material de museu nem apenas objeto de 

investigaçom em hemeroteca, mas projeto 
de futuro que nos corresponde a nós forta-
lecer, encher de povo, desenvolver e con-
trastar com as esgotadas vias reformistas, 
porque a dignidade desta naçom e o 
bem-estar dos e das suas habitantes nom 
tenhem encaixe em Espanha.

        Neste 11 de outubro, Causa Galiza rende 
reconhecimento às militantes do EGPGC 
Lola Castro Lamas e José Vilar Regueiro, 
falecidos quando participavam em 1990 
numha açom contra o narcotrá�co na 
Galiza, e renova o compromisso de cons-
truir coletivamente um projeto político e 
umha estratégia rumados a conquistar a 
independência do nosso país com os meios 
que sejam precisos.

   
   Viva Galiza ceive!
   Denantes mortos que escravos!
   Viva o Dia da Galiza Combatente!

“Recebemos do passado um legado 
valiosíssimo cedido por mulheres e 
homes honestos”
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