RESOLUÇOM SOBRE A INTERVENÇOM LOCAL
INDEPENDENTISTA E AS MUNICIPAIS 2015
Introduçom
Com motivo da convocatória de
Eleiçons Municipais na Galiza por parte do
Estado espanhol, a nossa organizaçom
iniciou nestes meses um debate interno
rumado a definir a posiçom perante este
cenário e a nossa estratégia de atuaçom
municipal.
Partilhamos agora com a militáncia
independentista e os setores populares
interessados as conclusons deste debate: o
diagnóstico sobre o processo e os agentes
que nele concorrem e a aposta de futuro
numha intervençom independentista continuada sobre temáticas locais.

Marco geral
A convocatória eleitoral desenvolve-se num clima de deslegitimaçom da
política institucional, fim de ciclo para o
modelo de Estado patuado na Transición
Española e crise económica e social, que
agrava a já difícil situaçom derivada da
nossa histórica dependência colonial.
Este processo dá-se aliás num
marco de recentralizaçom económica,
financeira e política que se exprimiu na

reduçom de competências das câmaras
municipais, a potencializaçom das Diputaciones como órganos que monopolizam o
poder real de decisom e a imposiçom constitucional, ao diktat do imperialismo
alemao, de teitos de gasto público que
constrangem ainda mais as capacidades de
decisom, reduzindo as virtualidades da
política institucional para a defesa efetiva
do povo.
Esta diagnose crítica nom implica
um abstencionismo de princípio, que é
alheio à nossa tradiçom no ámbito local,
pois é fatível fazer política independentista
desde o poder municipal, mas sim a constataçom dos novos limites jurídicos, financeiros e políticos impostos polo poder
económico à institucionalidade espanhola
na Galiza.
Por último, umha evidência: neste
cenário de precarizaçom e pauperizaçom
gerais e esgotamento da imaginada via
estatutária, Galiza carece dum projeto
independentista consolidado que, do
mesmo modo que sucede noutras naçons
europeias, oriente a superaçom da crise
face a rutura com o regime e o Estado
opressor. Tal ausência fará com que, nestes
meses, mais do que um conflito entre pro-

jetos políticos antagónicos presenciaremos
um baile de máscaras em que, jogando
com a sentida necessidade de mudanças
profundas de amplos setores populares,
propostas institucionalistas e reformistas
de distinta origem, mas carentes todas de
vontade e estratégia de rutura com o presente, se desputarám a tarta institucional e
competirám para liderar, e recuperar, a
indignaçom social.

Agentes do processo
Vários agentes concorrem para
ganhar o reconhecimento popular, e o voto,
para se sentarem nas próximas câmaras
municipais. Os principais som os seguintes:
1. Principais partidos unionistas. PP e
PSOE, os peares do atual regime e da monumental fraude histórica conhecida como
Transición Española, concursam para revalidar a sua presença nas câmaras e reproduzir idênticas políticas cimentadas no
empobrecimento, a corrupçom, a falta de
democracia e a espanholizaçom. É fulcral
denunciar a olhos do povo com os meios
disponíveis que estas opçons, com personagens deleznáveis como Caballero,
Negreira, Orozco, Hernández, etc., agem
contra a maioria social e devem ser denunciadas e despejadas das câmaras.
2. Extrema direita em recomposiçom. Nalguns concelhos urbanos, organizaçons
formalmente situadas à direita do PP -Vox,
UPyD ou Ciudadanos- tratarám de dar
corpo social às posiçons mais retrógradas
da oligarquia nesta crise do modelo estatal
e sócio-económico. Ocultam em retórica
cidadanista e antinacionalista umha
defesa radical do privilégio, a negaçom da
Galiza e o corte de liberdades.
3. Marés Cidadás: canalizar e neutralizar as
potencialidades revolucionárias do descontentamento. Estas Municipais contam
com um fator novo que, utilizando umha
fraseologia ruturista que chama ao “poder
popular”, a “unidade da esquerda” e o
mantra vazio da “nova política”, tem, paradoxalmente, o apoio de organizaçons comprometidas com o regime (IU) e formaçons

institucionalistas como Anova ou Podemos
cujos principais recursos som os caudilhos
mediáticos, o marketing eleitoral e,
sobretodo, o apoio generoso dos meios em
propriedade da Banca espanhola.
Este fenómeno é digestível polo
regime graças à garantia que suponhem os
seus padrinhos, mas, sobretodo, à defesa
de postulados keynesianos e autonomistas
contraditórios com a sua retórica ruturista
e, por último, à vocaçom institucionalista e
a ausência dumha estratégia de superaçom
do atual quadro jurídico-político. O poder
popular que invocam os novos ilusionistas
da política é incompatível com o quadro
legal espanhol, exige a sua superaçom e, a
priori, preparar as condiçons subjetivas e
objetivas imprescindíveis para o fazer.
Nada disto aconteceu. É razonável concluir
pois que, ante a pasokizaçom do PSOE,
estamos ante a reformulaçom da esquerda
institucional espanhola, que se apoia no
fastio social, e o neutraliza, mas esquiva a
via ruturista. Que estas Marés Cidadás
vejam na experiência islandesa o modelo a
imitar é clarificador. Justo é admitir no
entanto que esta ilusom encandila setores
que no passado figeram parte da periferia
sociológica nacionalista e independentista.
4. O BNG é a única opçom que concorre ao
processo com a centralidade da nossa
questom nacional por bandeira. Esta
condiçom é insuficiente no entanto para
decidir um hipotético apoio pontual às
suas listagens: os acenos políticos dos últimos tempos -viragem soberanista na XIII
Assembleia Nacional, nova linha discursiva, a fugaz GPS, as assembleias abertas
para confecionar listagens e programas,
etc.- som insuficientes para afirmarmos
que o Bloco se situa numha via independentista. De fato, o boicote à GPS, o desejo
exposto publicamente por destacados
dirigentes para participar na reforma constitucional, as ambigüidades ante a reediçom de posturas quintanistas, o timoratismo sobre o objetivo último independentista, etc., convidam a acreditar que, mais do
que umha viragem estratégica, o que executa a direçom do BNG é umha viragem
tática para recuperar a legitimidade

esbanjada, evitar ser banida do cenário
institucional e afortalar o projeto histórico
que tem como teito real das suas
aspiraçons gerir a administraçom colonial.
Neste sentido, 2015 será um chanço nesta
direçom por parte dumha formaçom que
nom pujo na mesa propostas que superem
qualitativamente a sua histórica orientaçom autonomista.

Resoluçons finais
O debate interno resolveu a nível
concreto três questons:
1º Renunciar à confeiçom e apresentaçom
apresurada de listagens independentistas
em maio, que se artelhariam expresso para
a cita, sem praxe sócio-política prévia e
reproduzindo as pulsons eleitoralistas
sempre criticadas.
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2º Publicar um pronunciamento expondo a
nossa posiçom perante as Municipais e
celebrar palestras para transmiti-lo e
debate-lo com a nossa contorna social.
3º Construir desde agora, à margem de
calendários e urgências eleitorais, umha
linha sistemática de atuaçom desde
parámetros independentistas nos termos
municipais onde temos presença. Esta
nova linha de trabalho procurará dinamizar
a auto-organizaçom e a mobilizaçom
social, a conflituosidade com os poderes
políticos, económicos e mediáticos
hegemónicos e a construçom nacional em
vilas e cidades.

Na Terra, em 17 de fevereiro de 2015
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