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GALIZIA

Azken hamarkadako noraeza gainditu nahi du galiziar nazionalismoak. 
PP “Espainia gehiago” politika ezartzen ari den honetan, burujabetzaren bidean iparra

berreskuratzeko ahaleginean dabil abertzaleen erreferente nagusia den BNG. 
Estatuko giroa dute alde abertzaleek. Aurka, barne zatiketa eta ahuldade historikoa.

KATALUNIAKO HAIZEEI esker independen-
tziari buruzko eztabaida puri-purian dagoen
honetan, indar bi ari dira lehia bizian Espai-
niako Estatuko beste muturrean, Galizian.
Ez dira indar sortu berriak, batzuen eta bes-
teen posizio tradizionalen areagotzea baizik.
Batetik, inoiz baino espainiarrago ageri da
PP. Fragaren garaiko disimuluak eta jarrera
leunagoak albora utzita, popularrek galiziar
abertzaletasunarekiko diskurtso oldarkorra
darabilte, eta gaitz erdi diskurtsoa besterik ez
balitz. PP, nola Santiagon hala Madri-
len, gogoz ahalegintzen ari da
hirugarren arazo nazionala
sortu ez dakion. Besteak
beste, “galiziar terroris-
moa” kontzeptu asma-
tu berriaren bitartez. 

Ring-aren beste
aldean galiziar nazio-
nalismoa dago. Haren
erreferente historiko
nagusia, BNG, bere hasta-
penetako jarrera erradikale-
tara itzultzen ari da, eta are
gainditzen. Ez burujabetzari
dagokionez bakarrik: ezkerre-
ko planteamenduetan ere
atzean utzi du hain aspaldikoa ez den
garai bateko anbiguokeria, krisi tes-
tuinguruak lagunduta bestalde. Azken
lau urteetan emandako prozesua da,
askoren esanetan aurten azkartua. 

Besteak beste, independentzia-
ren aldarrikapenari eutsi dioten
talde txiki baina oso aktiboengana
hurbildu da BNG. “Independen-
tzia” hitz labaina da Galizian, eta
orain arte behintzat oso gutxik txer-
tatu dute normaltasunez beren dis-

kurtsoaren muinean. Alderdi abertzale han-
dienak, alegia, BNG eta Anova jaio berria,
beste terminologia bat erabiltzearen aldekoa-
goak dira. Hala, Galizian normaltasun osoz

egiten dute, bai batzuek eta bai
besteek, independen-

tismoaren eta nazio-
nalismoaren arte-
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ko bereizketa. Errealitatea aurreko esaldi
pareak aditzera ematen duena baino askoz
konplexuagoa da, ordea.

Independentzia hitza ez da ondo saltzen
Lehenbizi, argitu behar da bai BNG bai
Anova barruan independentismoa egon
badagoela, eta ez sentimendu lauso baten
gisa, egitura zehatzetan baizik. Azalpen tekni-
koekin alferrik ez luzatzearren, eta zehaztasu-
naren kalterako bada ere, esan dezagun alder-
di biek onartzen dituztela militantzia
bikoitzak eta antolatutako barne-korronteak.
Horietako bat BNGren barruko MGS
(Movemento Galego ao Socialismo) da, ofi-
zialki 2009tik existitzen dena. Rafa Vilar
zuzendaritzako kidearen esanetan, BNGk
jatorrizko planteamendu abertzale eta ezke-
rrekoetatik aldentzeak ezinegona eragin zuen
hainbat militanterengan, eta horrexek bultza-
tuta sortu zuten MGS.

“BNGk burujabetzaren auziari bizkarra
eman eta estatutuaren markora eramana zuen
diskurtsoa –dio Vilarrek–, eta begenekien,
Ibarretxe Planarekin eta Kataluniako Estatu-
tarekin gertatutakoak ikusita, bide horretatik
ez ginela inora iritsiko”. Vilarrek aipatutako
garaian, bazirudien BNGtik kanpoko eta
indar gutxiko zenbait siglaren pean (Nós-UP,
Causa Galiza, gaur egun Anovan dagoen
FPG...) baizik ezin zitekeela aurkitu indepen-
dentziaren aldeko galiziarrik, “baina guk argi
geneukan gurean zegoela independentziazale
gehien, ezkutuan egon arren”. Hitzak orain-
dik tabu kutsua dauka, baina esan daiteke
MGSren jaiotza ez dela alferrekoa izan,
BNGk burujabetzaren aldeko diskurtsoa
azkartu baitu zeharo.

Hain zuzen, “independentzia, indepen-
dentzia” oihu artean esan zituen Xavier Ven-
cek, BNGko bozeramaile nazionalak, kargu

hori eskuratu ondorengo lehen hitzak, joan
den martxoan egindako batzar nazionalean.
Praza pública agerkari digitalaren kronikaren
arabera, aspaldi ez zen lelo hori entzuten
BNGren biltzar batean. Alta, ez da egunero
erabiliz higatu beharreko hitza, Vencek berak
dioskunari erreparatuta behintzat: “Galizian,
nolabait esateko, intentsitate txikiko abertza-
letasuna daukagu, eta aldarrikapenak ez dira
adierazten Katalunian bezain esplizituki. Hau-
tesle abertzaleen zati handi batek, izan BNG-
koak izan beste alderdi batekoak, ez du beren
burua independentistatzat. Galizia dute gogo-
an, haren nortasunaren eta interesen alde boz-
katzen dute, baina ez dute independentzia
gogoan. Beste herrialde batzuetako abertza-
leekiko desberdintasun nabarmena dago”.
Honenbestez, BNGk nahiago du burujabe-
tzaz hitz egin independentziaz baino. 

Ahuldadearen arrazoiak
Galizian abertzaletasunak Euskal Herrian eta
Katalunian baino indar txikiagoa izateak hain-
bat faktoreri zor zaio. Batetik, Galiziak denbo-
ra luzeagoa darama Espainiaren menpe: “Eus-
kal Herriak XIX. mendean galdu zituen
foruak, eta Kataluniari 1714an kendu zizkio-
ten eskubide nazionalak. Gu, aldiz, 1492tik
gaude espainiar koroaren kontrolpean”, azal-
du digu Carlos Morais, Nós-UP (Nós-Unida-
de Popular) erakunde independentistako
kideak. “Bigarrenik –gaineratu du–, elite gale-
goen zati bat Espainiatik ekarritakoek ordez-
katu zuten, eta horrek buru gabe utzi zuen
lurraldea. Agintzen dutenek beti egin diote
uko proiektu politiko propioa garatzeari”.
Horrek azaltzen du galiziar abertzaletasunaren
berezitasunetako bat: ezkerrekoa da ia guztiz.

Burgesia abertzalerik ezak ez dio mesede-
rik egin Galiziako nazionalismoari. Hala uste
du behinik behin Suso Seixok, CIG sindikatu
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Xose Manuel Beiras
(ezkerrean), eta
Xavier Vence
(eskuman), Anovako
eta BNGko
bozeramaile
nazionalak hurrenez
hurren. Galiziako bi
alderdi abertzale
handienen arteko
aldea, gaur egun, lan
esparrua Estatu
osoa duten
ezkerreko indarrekiko
(zehazki, IUrekiko)
harremanak dira.
BNGrentzat,
Estatuko alderdiekin
hautagaitzak eratzea
galiziar
nazionalismoa
ahultzea da.
Beirasek dio ea
okerragoa ez ote den
hainbat udaletan,
Lugoko Aldundian
eta (2005-2009
epean) Xuntan
PSOErekin batera
gobernatzea. Bien
arteko aldeak
gaindiezinak dira
gaur-gaurkoz. 
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abertzaleko idazkari orokorrak: “Eskuineko
abertzaletasuna egoteak lagunduko luke jen-
dartean pisu handia daukaten sektoreengan
kontzientzia pizten”. Bide batez, gaineratu
dezagun, indarra kenduko lioke PPri.

Burujabetzaren alde indarrak bildu nahian
Harro dabiltza popularrak Galizian, badabil-
tzanez. “Sekula baino indar handiagoz ari zaiz-
kio oldartzen galiziartasun jitea
duen orori –dio Seixok–, Fraga-
ren aroan behintzat itxurak-edo
egiten zituzten”. Aipatzekoak
dira behin 2009an Xuntan bote-
rea berreskuratuta galizieraren
aurka hartu zituzten neurriak,
eta kalean eman zitzaien eran-
tzun jendetsua. Abertzaletasu-
naren mesederako erabil zite-
keen indar erakustaldi hura, alabaina, alferrik
igaro zen. “Galdutako aukera”, iritzi dio Paula
Rios, Mulheres Nacionalistas Galegas elkarte
feminista eta independentistako kideak.
“Orduko indar hura talde abertzaleen arteko
zatiketaren zuloan galdu zen”, kexu da Rios.

Zatiketa gainditu eta burujabetzaren alde
indarrak biltzeko asmoz sortu berri da Galiza
pola Soberania plataforma (GpS), Vitor
Vaqueiro sortzaileetako batek adierazi nahi
izan digunez. “Naziotasun sentimenduei buruz
egin ohi diren inkesta horietan, %30 inguruko
portzentaje batek erantzuten du abertzalea

dela”, dio Vaqueirok. Ez da hori, ordea, hau-
teskundeetan islatzen den indarra. “Absteni-
tzen diren horiengana iritsi nahi genuke, ez
bozka dezaten, burujabetzaren alde mobilizatu
daitezen baino”. Alderdi politikoen ohiko hiz-
keratik aldendu nahi du GpS-k. Agenda politi-
kotik kanpo dauden nortasun elementuei arre-
ta eskaini eta galiziar iruditeria indartu nahi
dute. Esaterako, Apalpador, Olentzeroren gali-

ziar baliokidea. 
Nolanahi, GpS-k agerikoa du

izaera politikoa. Haren sorrera
manifestuak garbi dio zein den
ekimenaren azken helburua:
errepublika galiziar independen-
te bat eratzea. Hain justu, BNGk
berriki onartu duen xede berbe-
ra. Ez da hain harritzekoa ere.
GpS-n banakoek hartzen dute

parte, eta ez elkarte edo alderdiek, baina hein
handi batean BNGk sustatutako plataforma
da. Esan behar da, bestalde, abertzaletasunaren
esparru gehientsuenetako kideak daudela ber-
tan, baita independentismokoak ere. Hutsune
ikusgarriena Anovako kideena da. 

Zergatik ez Galiza pola Independencia?,
galdetu diogu Vitor Vaqueirori, hark platafor-
maren jomuga estrategikoa galiziar estatu bat
dela azaldu bezain laster. Batetik, Xavier Ven-
cek bezala, galiziar jendartearengana jotzerako-
an hitzen aukeraketa tentuz egiteko beharra
aipatu digu. Baina beste ikuspuntu bat gainera-

90EKO HAMARKADAREN hasieran
Exército Guerrilheiro do Povo
Galego Ceive (EGPGC) desegin
zenetik ez da egon Galizian era-
kunde armatu antolaturik –Estatu-
ko segurtasun indarrak alde batera
utzita, noski–. Haatik, indepen-
dentziaren aldeko ekintza arma-
tuak, sekula ez pertsonen aurkako-
ak, EGPGCren aurretik zein
ondoren egon dira.

XXI. mendea ez da salbuespena
izan. Hainbat lehergailuk eztanda
egin izan dute Galizian azken
urteotan, besteak beste alderdi
politiko espainiarzaleen egoitzetan,
eta ekintzon erantzukizuna aldarri-
katzeko idazkietan Resistencia
Galega leloa, edo sinadura, nondik
begiratzen den, erabili izan da.
Izen hori duen erakunde baten

zantzurik ez dago, baina PP balia-
tzen ari da mozioak aurkezteko,
bai Espainiako Senatuan, baita
Galiaziako parlamentuan eta uda-
letxeetan ere. Ohiko bidetik, terro-
rismoa gaitzestea eskatzen du
Alderdi Popularrak. BNG ez da
jokoan sartu eta mozioen aurka
bozkatzen ari da. Bide bera ari da
urratzen AGE, Anovak eta
Esquerda Unidak Santiagoko par-
lamentuan daukaten koalizioak.
Garbi esan dute batzuek zein bes-
teek: Galizian terrorismo arazo bat
dagoela esatea astakeria hutsa da.

Momentuz, kontua ez da
mozioetatik harago joan, baina
komeni da gogoratzea Espainiako
Estatuan Alderdien Lege bat
dagoela, Euskal Herrirako ad hoc
sortua izanagatik PPri primeran

etor dakiokeena orain Galizian.
Hain urrun joango ez balira ere
–BNG eta Anovako ordezkariak
lasai agertu dira mehatxu horreki-
ko– Resistencia Galegaren aitzakia
galiziar abertzaletasuna, eta zehaz-
ki independentismoa, “hots, pen-
tsamendu hutsa” kriminalizatzeko
baliatuko dutela salatu du Ceivar
(Askatu, galegoz) errepresioaren
aurkako elkarteak. “Espainiako
Entzutegi Nazionalak irailean lau
militante independentistari ezarri-
tako neurriz kanpoko zigorrak ere
adierazten du PPren Gobernua
noraino dagoen bere estrategia
gogortzeko prest”. Horrexegatik
hain zuzen, izen-abizenak ezku-
tuan gorde nahiago izan du gure-
kin berba egin duen Ceivarreko
kideak.

Resistencia Galega, existitzen ez den talde armatua

Agintzen dutenek beti egin
diote uko proiektu politiko

propioa garatzeari. Horregatik,
galiziar abertzaletasuna
ezkerrekoa da ia guztiz
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tu du: “Hortxe dituzu Grezia eta Portugal, ber-
barako, independente bai baina une honetan
inolaz ere burujabeak ez direnak. Esan nezake
burujabetza kontzeptu zabalagoa dela, eta
independentzia bere barruan hartzen duela.
Alderantziz ez”. 

Anova vs gainerakoak
Xose Manuel Beiras buru duen
alderdia iaz sortu zen, BNGtik
alde egindako zenbait sektorek
eratuta. Ordutik, galiziar abertzale-
tasunaren zatiketa erakusgarri
behinena izan da BNGren eta
Anovaren arteko desakordioa.
Edo, gauden-gaudenean, Anova-
ren eta gainerako guztien arteko
desakordioa; kontuan hartu behar
baita gaur egun BNGtik askoz hurbilago senti-
tzen direla orain gutxi arte epelkeria autono-

miazalean galduta egotea aurpegiratzen zioten
erakunde independentistak.  Edozein kasutan,
denek gogor kritikatzen dute Anovaren beka-
tua: lan esparrua Estatu osoa duen alderdi
batekin elkartzea Galiziako azken hauteskun-

deetarako. Zehazki, Esquerda Uni-
darekin (UE), hau da, Izquierda
Unidaren galiziar atalarekin. Bien
arteko baturak –koalizioan indar
gutxi duten Equo eta Espazo Eco-
socialista ere badaude– AGE izena
du, Alternativa Galega de Esquer-
das alegia, eta ezusteko galanta
eman zuen aipatu hauteskundeo-
tan, inkestek aurreikusitakoa aise
ganditu eta bederatzi diputatu
–bost EUk, lau Anovak– lortu bai-
tzituen, BNGren zazpien gainetik.

Xose Manuel Beiras, Anovako bozeramaile
ez ezik, AGEkoa ere bada. Haren esanetan,

Nós-UP (Nós-Unidade Popular) erakunde independentistaren manifestazio bat.
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“AGEren botoen %60tik gora
abertzalea izan zen. Estatuko

indarrekin ez batzeko
tradizioa hautsi izanak ez

zigun botorik kendu”
Xose Manuel Beiras, 

Anovako bozeramailea
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abertzale askok ontzat hartu dute EUrekin
batasuna: “Hauteskundeen ondoren egindako
inkesten arabera, AGEren botoen %60tik
gora abertzalea izan zen. Estatuko indarrekin
ez batzeko tradizioa hautsi izanak ez zigun
botorik kendu, eta ez du abertzaletasuna ahul-
tzen, BNGk leporatu digun bezala. Aitzitik,
BNG izan zen boto mordoa galdu zuena”. 

2014ko Europar Batasuneko hauteskundee-
tarako hautagaitzak prestatzeko prozesuak
eztabaida areagotu du. BNG eta independen-
tistak ez daude prest EU bezalako alderdi bat
onartzeko hautagaitza galizar batean. Anovak,
berriz, batasunerako proposamena denei egin
nahi die, hau da, “alderdi abertzaleei zein Gali-
ziako nazioari erabakitzeko eskubidea aitortze-
ko prest dauden ezkerreko alderdiei”, Beirasen
esanetan. Estatu osoko hautagaitza ezkertiarra
osatzearen alde dago Anova, IU barne, baldin
eta Estatuan lau nazio daudela onartzeko prest
badago –Espainia bera litzateke laugarrena–,

eta lauretako bakoitza erabakiak hartzeko esku-
bideak dituen subjektu  politikoa dela aitortzen
badu. Santiagon jaiotako politikariak dioenez,
Esquerda Unidak eman du urrats hori, uztaila-
ren 24an AGEk publiko egin zuen baina
Angroiseko tren istripu larriaren ondorioz
oihartzun eskasa izan zuen agiri batean Galizia-
ren autodeterminazio eskubidea onartu bai-
tzuen. Zailagoa da, noski, IU horretara ekar-
tzea, “besteak beste Euskal Herrian arazoak
dauzkatelako”. Alta, Xose Manuel Beirasek dio
IUko zuzendaritza organo gorenean gehien-
goa direla lau nazioen planteamendua onartze-
ko prest daudenak; hori bai, auskalo zein errit-
motan. “Galiziarrok geure kabuz ezin dugula,
hori da zabaltzen ari den mezua”, leporatzen
diote gainerako abertzaleek Beira-
si. Eta denen gogoan galdera bat:
posible izango da datorren urteko
Aberriaren Eguna (uztailak 24)
modu bateratuan ospatzea? n

EDOZEIN GALIZIAR abertzalek esan-
go dizu erreportaje honen hasieran
ikus daitekeen mapa ez dela, berez,
Galizia osokoa. Falta den zatia lerro
hauen albokoan duzue ikusgai.
Ekialdeko lurraldeak dira, historiaz,
kulturaz eta hizkuntzaz galiziarrak
baina aspalditik Galizia ofizialetik
kanpo. Eo-Navia, Berzo, Seabra...
Eskualde horiek gaur egun Asturias
edo Gaztela eta Leongo autonomia
erkidegoen barruan daude, eta ezin
esan “galiziartasuna” biziro indar-
tsua denik han. Galiza irredenta edo
Galiza estremeira esaten zaie lurral-
deoi.

Nós-UPren Vigoko egoitzan
izan genuen mapa honen berri,
Carlos Moraisekin berbetan ari
ginela. Izan ere, Nós-UPk egina eta
argitaratua da. “Hau da lurralde
osoa, anputaziorik gabe, erakusten
duen mapa bakarra”. Interneten
aurkitu daitezkeen beste batzuetan
ere ageri da Galiza irredenta, baina
hagitzez bertsio murritzagoan.
Bestalde, Nós-UPren mapak ez du
1833tik indarrean dagoen probin-
tzia banaketa ofiziala jasotzen,
eskualdekakoa baizik. Historikoa,
Moraisen esanetan.

Galiziar abertzale ororen gogo-
an dago Galiza irredenta, baina
oso talde gutxiren agendan dauka
lehentasuna. Besterik gabe, hor
dagoen zerbait da. Esparru nazio-
nalista galiziarrean autonomia
erkidegoaren mapa ofiziala dara-
bilte gehientsuenek, BNGk eta
Anovak barne. Ez dago eskaririk
lurralde irredentoak Galizian txerta-

tzeko, dokumentu batzuetan auke-
ra hori aipatu arren. FPG alderdi
independentistako Mariano Aba-
loren esanetan, “abertzaleon kon-
tzientzian lur horiek egon badau-
de, baina oinarrizkoena lortu
ezean, alegia, gaur egungo erkide-
go autonomoak erabakitzeko
eskubidea edukitzea, nekez eman-
go da haragoko urratsik”. 

Galiza irredenta: abertzale guztien gogoan 
baina ia denen agendatik kanpo
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