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1° de · Maio DIA DA CLASE OBREIRA 

A INTG REALIDADE PRESENTE 
E ESPERAN ZA F~TURA 



om COLOQUIO GALEGO DE CRISTIANS 
:OBRE ''PARO E INSOLIDARIDAD E" 

Celebrouse en Santiago os días 24 e 25 de 
narzo: resumimos o seu comunicado: 

Según a Consellería de Traballo da Xunta 
ele Galicia, o aumento do paro en Galicia é a
lannante: no ano 1983 acadou un 17 ,18 por 
cento; case dobla a media de España que é un 
8

1
9 de crecimento. O sector con máis alto ín

dice foi o da nosa Agricultura cun 44 
Pra nós, cristiáns, Deus pon a creación ó 

servicio de t6dolos homes. Afirma o Vaticán 
II: ''Todo home ten o dereito ó traballo. A 
sociedade debe esforzarse por axudar os cida
dáns a conquerir a oportunidade dun traballo 
suficiente", E Xoán Paulo 11: "O desemprego 
é en todo caso un mal, e cando acada certas 
proporcións pode convertirse nunha verdadei
ra calamidade social". 

O traballo é un dereito e un honor, porque 
colabora coa tarefa de Deus creador. Como 
cidadáns estamos polo cumplimento do arti
go 35 da Constitución: ''Tódolos españoles 
teñen o deber de traballar e o dereito o traba
llo". 

O paro é un feito social fondo e complexo, 
estructural, e ten a súa raiz no sistema capita
lista. As soluci6ns técnicas non son nen po
den ser neu trares. A reactivación da inversión 
pública e pnvada e a creación de postos de 
traballo é unha esixencia social. Imponse lo
go un .novo modelo de sociedade. 

DENUNCIAMOS a incapacidade da Admi
nistración, que non acaba de tomar medidas 
urxentes e eficaces pra multiplicar postos de 
traballo, reducir o desemprego, dar exemplo 
de austeridáde, evitar o peche de empresas ... 

O egoismo da oligarquía financieira que 
non pensa máis que nos máximos beneficios. 
Á Banca e Caixas de Aforros que non favore-
cen p inveisión. -

A Eirexa que non denuncia con claridade, 
' mesmo basta faceise impopular, a retención 

improductiva dos cartos comenzando polos 
propios, . a - inxusticia do pluriempleo, etc. 

A falla dunba loita conxunta e unha res
posta unitaria (partidos, sindicatos, etc.) pan 
esixir ós 2obemantes saídas reais, inmediatas 
e definitivas ó paro según as posibilidades e 
necesidades de cada comunidade. 

A inxusticia dos elevados salarios dos car
gos públicos frente á marxinación dos para
dos. 

A insolidaridade dos traballadores que se 
acollen ó paro e cobran o seguro de desempre
go podendo facer outro traballo, ós que exer
cen outras actividade~ .. 

ESIXIMOS: creación de postos de traballo 
e austeridade en favor dos que non teñen o 
indispensable para vivir. 

Reducir presupostos que potencian unha 
sociedade individualista e militarizada ... 

A administración coherente e planificada 
dos bens disponibles (públicos e privados). 

Que os parados e os seus fillos non queden 
desamparados. , 

COMPROMETEMONOS a axudar á cons
trucción dunha sociedade reconciliada e sen 
explotación; aspirando a uns valores diferen
tes, queremos ser creativos do belo e frater
nal. Participaremos seriamente nas organiza
cións, nas decisións económicas das empre
sas. Asumimos todo tipo de denuncia e movi· 
lización en contra do paro. 

* * * * 
ONDE TRABALLAN. OS GALEGOS? 

Tendo en conta datos de comeiizos do 1983, 
o 44 por cento adicámonos á agricultura, per
to do 32 ós servicios (banca, administración, 
sanidade, ensino ... ), só un 16 por cento traba
lla na industria, e máis de un 8 na construc
ción. 

A RECONVERSION ESPAÑOLA segue 
implacabel. .. Segundo os seus promotores, se. 
rá o sector textil o máis }>erxudicado (41.000 
postos de traballo menos no 1986, data tope 
deste proceso), serán despois as industrias na
val e xiderúrxica as máis perxudicadas. Ron
dando os 100.000 postos de traballo os que 
se perderán nestes anos de reaxuste indus
trial. 

A TERCEIRA REVOUCION INDUS
TRIAL ou automatización é o novo rostro do 
mundo do traballo. Se seguimos así un 80 por 
cento dos traballos manuais cederán o seu 
posto ás máquinas. · 

XORNADAS de FORMACION POPU-
LAR. Durante o mes de abril organizáronas 
os veciños de Romariz, Calzada e Fanoi do 
concello de Abadín (Lugo). Con charlas, cada 
martes e venres ás 10 da noite, os veciños que
ren infonnarse sobre o Mercado Común, a mi
nora da gandairía, o aproveitamento escolar, 
a Seguridade Social, etc. Felicitamos a estes 
veciños e esperemos que tras da información 
naza algunha acéión. 



DITOSOS OS QUE CREN 

Ditosos os que eren 
na dignidade do pobre, 
sen nunca a teren vista; 

Ditosos os que eren 
na transformación de Galicia, 
anque agora estea en desfelta. 

Ditosos os que eren 
no cambio dos máis ru /ns, 

1 anque os feítos non o anuncien. 

, Ditosos os que eren 
na unión da clase obreira, 
anquea división se multiplique. 

Ditosos os que eren 
no gran don da súa vida; 
anque os erros se manteñan. 

Ditosos os que eren 
na promesa de cada dla, 
anqueo amencer sexa escuro. 

Dltosos os que eren 
no futuro dos labregos, 
anqueas aldeas se valeiren 

Ditosos os que eren 
no respeto a tódolos pobos, 
anque U.5.A. sega abusando. 

Ditorns os que eren 
no porvir dos subnormais, 
anque todos os miren con pena. 

Ditosos os que eren 
no trabal/o dos parados, 
anque os gobernos /lelo neguen. 

Ditosos os que eren 
en Xesús resucitado, 
anque s6 se vexa agora 
unha cruz no descampado. 

Domingo segundo 

despoi s da Pascoa 

APARICION AOS DISCIPULOS 

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estan
do pechadas as portas de onde estaban os discípulos, 
por medo dos xudeus, chegou Xesús e poñéndose no 
medio, díxolles: . 

- Paz convosco. 
Dito esto, amostroulles as mans e mallo costado. 

Os discípulos alegr~onse, vendo ao Señor. El dlxolles 
outra vez: 

- Paz convosco: como a Pai me enviou a min, ta
mén Eu vos envío a vós. 

Edito esto alentou sobre eles e díxolles: 
- Recibide o Espírito Santo: a quen lle perdoedes 

os pecados, quedaranlle perdoados; a quen llos reteña
des, quedaranlle retidos. 

Pero Tomás, un dos doce, o chamado Xemeo, non 
estaba con eles cando chegou Xesús. Decíanlle os ou. 
tros d~cípulos: 

- Vimos ao Señor. 
Pero el contestoulles: 
- Como non vexa nas súas mans a fendedura dos 

cravos e non meta nelas o meu dedo; como non meta a 
miña man no seu costado, non creerei. 

Oito días despois estaban outra vez dentro os dis
cípulos, e Tomás con eles. Chegou Xesús, estando pe
chadas as portas, e poñéndose no medio, dixo: 

- Paz convosco. 
Despois díxolle a Tomás: 
- Trae para aquí o teu dedo, e mira as miñas 

mans; trae a . túa man, e rnétea no costado. Non sexas 
incréduloJ senón home de fe. 

Tomas respondeulle: 
- ¡Meu Señor e meu Deus! 
Xesús díxolle: 
- ¿Tes fe porque me viches? Ditosos os que ere. 

ron sen teren vistó. 
(Xoán 20, 19-29) 
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INTERSINDI CAL INTG: REALIDADE. 
· Con motivo do 1° de maio, día da clase obreira, publicamos esta 

Para establecer o nacemento da INTERSINDICAL NACIO
NAL DOS TRABALLADORES GALEGOS (INTG), ternos que 
remont.arnos á década dos 70 en Galicia, onde a historia do Mo
vimento Obreiro Galego está repleta de datas memorables. 

INICIOS 

O Movimento Obreiro preséntase nas súas manifestacións 
bastante mms serodio que noutras partes do Estado Español en
tre outras razóns pola represión fascista, pola falla de .industria 
e de traballo, pola consecuente emigración e sobor de todo po
las características específicas da clase traballadora, simbiótica 
(a cabalo da economía de labrego e mariñeiro e do salario) e 
moi dispersa. Neste contexto prodúcense en Galicia os primei
ros intentos de consolidar organizadamente o Movimento Sindi
all, dándose importantes loitas: 

l. 962.- Prodúcense folgas importantes en Vigo (Tranvías, Al
varez-Vulcano, Barreras, etc.) na negociación dos primeiros 
Convenios Colectivos, rompendo co "plan de Estabilidade" que 
conxelaba os salarios. Son as derradeiras loitas dos vellos socia
listas, as novas xeneracións collen o relevo producíndose impor
tantes renovacións nas concepcións sindicais. E neste periodo 
mndo nacen as primeiras comisións obreiras en Galicia. 

1.968.- En Vigo hai un l "'intento de crear un Sindicato Gale
go que frac;asa consolidándose un colectivo importante, escindi
do de CC:OO. (constante que se repetirá máis adiante), 6 redor 
dun voceiro ''Galicia socialista". 

1.970.- Créase o frente obreiro da UPG que desenrola a súa 
actividade en colectivos formados en núcleos e cidades de Gali
cia (Coruña, Santiago e Ferrol), mantendo publicacións periódi
cas "Ferramenta", "Xenne", "Adiante", "Galego", "Obradoi
ro". 

1.972-.- Como escisión de CC.00., cunhos plantexamentos 
nacionalistas e radicais nace Organización Obreira en Vigo, cuio 
papel nas folgas do 72 é moi importante, se ben morre inmedia
tamente, froito de escisións que van consolidar organizacións 
políticas estatais. 

1.974.- Hai un intento de consolidar un proceso de unidade 
sindical en Galicia, co chamamento á formación dun Con~eso 
Sindical Galego,, de base, in ten to que fracasa consolidándose 
definitivamente o pluralismo. 

1.975.- Nace o SOG (Sindicato Obreiro Galego) que recolle 
no sector industrial e servicios ós distintos núcleos antes sinala
dos e que significa a consolidación definitiva, posteriomente 
constatada, dunha opción sindical propia. 

Paralelamente prodúcese a creación de sindicatos de rama no 

mar, ensino, sanidade, e funcionari< 
nun Congreso no que se forma a 
NAL GALEGA. Este Congreso pon 
se chegara a clarexar tota.lmente ru 
no terreo sindical e prodúcese unh 
xunto con sectores de USO e oui 
CSG (Confederación Sindical Galega 

Como se pode observar a historil 
ta está chea de incertidumes e inde 
ó papel que as forzas políticas quix 
organizacións sindicais e tamén á f 
que servisen de referencia ó Sindi' 
na historia moderna. 

A CONSOLIDACION DEFINT 

Máis recentemente a Intersindic~ 
de tres aportacións importantes que~ 

En Outono de 1,980, na Coruí 
unificación ING-CTG (Confederac 
gos) que significa un paso moi im: 
perspectivas que en versión de ou 
eran conciliables, a conciencia nacl 
dereitos e.é'onómicos e sociais dende 
revoluciobaria. A ING era acusada < 
lista, menospreciando e non estandc 
nas loitas concretas dos traballado 
formou a nivel estata.l como posici6 
pactista, integrada na dinámica de 
marco específico de loita social e d 
grediente de colectividade reivindic 
a ING tiña asumido (Construcción 
ruña e Vigo, Madeirade Ourense, 1 

79), aínda que fose recoñecido polo 
Este proceso de unidade serviu I 

dical galega e como resultado conc1' 
to Nacionalista, a INTG lograba, n 
bradas no segundo semestre de 1.9~ 
cien te para participar na negociación 
recoñ.ecemento oficial para pw 
llo institucional que se estaba a cons1 

ERa un paso moi importante hi 
esta área do mundo. 

A terceira aportación foi a CSG, 
dou a participación de todo o nacio 
te último paso de unificación con 



xcntc 
:- PRESENTE ESPERANZA FUTURA 
colaboración da única central obreira galega nacionalista. 

>s que en 1.977 concurrirán 
INTERSINDICAL NACIO
de manifesto que aínda non 

; posicións do nacionalismo 
a escisión que máis adiante, 
Iros sindicatos, formarían a 
t). 
i do Sindicalismo nacionalis
cisións que hai q~e vincular 
eron facer xogar 6 traballo e 
'.alla de exemplos históricos 
~alismo Nacionalista Galego 

'IVA 

ü-INTG formouse a partires 
l definen: 
ia, celébrase a asamblea de 
!ión de Traballadores Gale
portante para integrar dúas 
tros sindicatos estataiS non 
ional galega e a loita polos 
! unha óptica non pactista e 
le acentuar a visión naciona
> á altura das circunstancias 
res. A CTG-CSUT, que se 
•n alternativa 6 sindicalismo 
. considerar a Galicia como 
e clases, ven a aportar o in
:ativa que, por outra parte, 
e Transporte de Lugo, Co

etc ... dos anos 1.977, 78 e 
mundo sindical. 
>ara fortalecer a opción sin
eto significou que o Sindica
.as Eleccións Sindicais cele-
10, a represent.atividade sufi
·' colectiva en Galicia e o 
rticipar no p ovo apare
truir. 
stóricamente único en toda 

, proceso co que se consoli
nalismo na Intersindical. Es
tsolidado definitivamente a 

mediados de 1. 982, proceso no que tamén participaron o Sin
dicato Galego da Hostelería (SGTH) e o Sindicato de Traballa
dores da Administraci6n (SGT AP), serviu para profundi7.81' no 
pluralismo ideolóxico no seo da INTG, principal tema de deba
te do 11 Congreso celebrado en Outubro de 1.983 et.amén para 
consolidar unha imaxe positiva da Central entre os traballad0-
res e o pobo galego en xeral. _ _ 

As eleciións sindicais de l. 982 demostraron esta comolida
ción de espacio sindical que sitúa á INTERSINDICAL de cara 
ó futuro con posibilidade de chegar a ser hexem6nica en Gali
cia. 

O FUTURO 

A actual situación pola que atrayesa a clase trahalladora gale
ga, o importante papel xogado pola Central Nacionalista na de
fema dos postos de traballo frente á Reconveisi6n Industrial 
plantexada polo Goberno PSOE, reforzan na opinión da Galicia 
obreira a necesidade de instrumentos de organización e loita 
propias frente á dinámica estatal que está a ostentar contra os 
intereses da nosa terra. 

A Inteisindical-INTG, como xa se demostrou nac; moviliza
cións de Vigo e Ferrol recent.es, si consegue vencer no seu seo 
os afás de capitalización partidista e consolida o xogo plu:ml e 
democrático, está en condicións de dar alternativas positivas; 
como está a demostrar na mesa do sector naval. 

Non hai dúbida de que aínda os intereses e mecanismos caci
quiles dominan a grandes sectores do pobo galego; tampouco a 
hai de que a dinámica estatal domina o mundo laboral e que a 
INTG, por iso, navega contra corrente. Nembargant.es a clase 
traballadora responde positivamente ás posici6ns nacionalistas 
no sindical e co esforzo conxunto de todos o futuro da INTER
SINDICAL apunta a unha consolidación definitiva. 

Pese ós impedimentos que a futura Lei de Libertade Sindi
cal impón ó sindicalismo como o noso, a paulatina introduc
ción e asent.amento en tódolos sectores, rullgúns maioritaria
mente como Construcción, Banca e Transporte, e na gran em
presa (Astano, Asteleiros de Vigo), xuntamente coa paulatina 
estructuración e organización interna. así o indican. 

Xesús ARRIZADO Y AÑEZ 
Secretario de Zona da 

INTa-:-INTERSINDICAL. LUGO 



-O PllKllRlNO QUE QUIKO SORRIR 

Este era un paxariño que pasaba as horas mortas mirando prós nenos can
dorecreabanno patio da escola: ora, p.ousado na pola dun carballo; ora, revo
ando xogándose a vida entre patada e patada.de balón. 

Cando os nenos brincaban, el saltaricaba en ledos contrapuntos; se eles co
rrían, el voaba, como que non quer a cousa, por riba das inquedas cabeziñas; 
se xogaban co balón, el coleábao entre vento e vento; se a eles selles daba por 
cantar, el gorxeaba moito máis; se algún choraba, chilreaba manseliño e can
do os nenos, suádos e xa algo cansos, metíanse na escola, o paxariño repousa
ba e aproveitaba pra peteirar, por aquí, un verme ou un gran de millo miúdo, 
por acolá. 

¡Sentíase tan ledo cos nenos! E podía facer todo o que eles facían, menos 
unha cousa: sorrir. El quería sorrir pero non podía, porque o seu peteiro non 
se dobraba, por moito que o tentase. 

Os sábados e domingos, e sempre que os raparigos non tiñan escola, el fa
cía leccións de r~chouchíos con Don Reiseñol, que era un dos mestres máis 
afamados de toda aquela agra. E mesmo lle parecía, algunbas vegadas, que 
conquería domear o seu peteiriño bermellizo, pero ... nada, non podía sorrir. 

Hoxe, ergileuse~ cedo o noso amiguiño poisque é día de escola. Despregui
zouse os olliños, con lixeireza, nas pingotas da xeada do mencer e sentouse 
no cable do teléfono, arranxando as prumas e agardando aos nen os. 

A cousa foi de catro bergalláns de quinto curso. Ocurriuselles, o demo 
sempre traballa, ir á competencia de quen lle apuntaba primeiro ao paxariño. 

Perico Rompefoles chuspeu nas mans,frotounas, colleu un xeixo groso e 
afiado, choscou o ollo izquerdo e arrebolou unha pedrada que chimpou ao 
paxariño no chan. Caeu redondo, sen gorlear. A raposeira pedrada deixouno 
sen eeteiro. 

E o día mais feliz do paxariño, porque un sonriso grande e manteigueiro 
acugula os seus beizos despeteirados. Un paxariño que morre regalándolle o 
seu anceiado sorriso a quen o matou é un paxariño que vive pra sempre. Un 
pixari.fio sorridente é un pax.ariño inmorrente. o LGA 



A CA=tOn clo LUmc 
COMPRE ACABAR COA TORTURA 

En un; da cada tres países do mundo 
practicase! a tortura como un elemento máis 
da maquinaria do estado para reprimir Ós 
desidentes. A tortura convertiuse nunha pla
ga nos países do chamado Tel'ceiro Mundo, 
pero tamén hai países de Europa, entre eles 
España, que figuran na lista elaborada pola 
organización para a defensa dos dereitos hu-
máns Amnistía Internacional (Al). · 

Nos últimos catro anos Amnistia Interna
cional comprobou 2.687 casos de tortura 
en 45 países. Hai denuncias de outros 55, 
pero foi düícil comprobalas polos atrancos 
postos polos gobernos. 

Segundo explica A. l. a tortura non exis
te s6 porque haxa torturadores individuais 
sádicos, que disfrutan facendo sufrir, senón 
porque na maior parte das ocac;i6ns os go
bernos considérana como utiha parte da súa 
estratexia de Seguridade. 

Dado que os malos tratos son responsabi
lidade dos dirixentes dos gobernos, só estes 
dirixentes poden acábar coa tortura, na opi
nión de A.L 

En España danse cada ano de 25 a 30 ca
sos de tortura, segundo o mencionado infor
me. 

Hai que recoñecer que a situación mello
rou en comparación coa situación dos tem
pos da dictadura, pero aínda ternos un lon
go camiño que recorrer no respeto ~ per
soas detidas e no noso trato diario. Na no
sa sociedade aínda hai moito de intransixen
cia, de represión de quen se comporta de 
outra maneira ou pensa outras ideas. 

Un caso especial é o que ocurre cos ne
~os e en moitas casas e en moitas escolas; 
sobre eles cae diariamente o poder total e 
totalitario de pais, mestres ou compañei
ros con máis forza. Aínda hoxe se segue 
a in:flíxir castigos físicos, amenazas e in,. 
sultos ós nenos en moitas ocasi6ns. 

Hai situacións que tradicionalmente ve
ñen sendo así, polo que ternos que face-lo 
esforzo de velas cos ollos que as víamos 
cando eramos nenos, o medo que nos da
ban, a rabia diante da arbitrariedade, a 
anguria de non poder tomar decisións por 
nós mesmos. 

Con toda seguridade, se empezamos a 
critiear os abusos do poder, tamén os no. 
sos abusos, poñerémonos no camiño de 
sermos máis felices e facer máis felices ós 
que están con nós. 

l.I 



~~~=::::::::::::::~-... ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 
SS ~ 
SS ~ 

1 Hai informes que delatan Tamén hai homes cobardes ~~ 
~~ que en España hai tortura: que amo:;an o cabreo ~~ 
\S se isto sucede, é un crime maltratando ás mulleres: ss 
1 e orfandade de tenrura. algo ruín, noxento e feo. ~~ 
SS ~ 
S\ .. d b , ~> SS ¿Como hoxe, un Esta o Hai país que aten os nenos ss 
·1 de dereito e democracia como se fosen pandeiros; ~~ 
1 pode seguir tolerando seica eles .esquenceron ss 
S\ tal vergoña e tal desgracia? cando eran preguiceiros. S' 1 1 

Evos un caso moi grave, E, na escala, algúns mestres ~~ 1 sumamente indecente ós nenas causan afrenta, ~ 
» que para que "cante" alguén, afirmando, con sadismo, ss 
~ se lle pegue ou atormente. que a letra co sangue entra. ~~ 
\\ \' 

L~~:tl·~~::::~~;::;:~=~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~J. 

Como choveu moito 
estes días no ambiente hai 
humidade de ahondo. Isto 
na nosa t.erra non é novi
dade ningunha -a choiva-, 
pero sí o xeito de escribir 
estas palabras que en latín 
rematanno 'sufixo " -itat.e". 

Falando doutra cou
sa, eu xa t.eño bastant.e 
idade e penso que me cu~ 
ta traballo cambiar tanto 
E que viña usando por I; 
polo mesmo revírome algo 
contra iso de ter que dicir 
palabras coma feminino, 

HAI NOVIDADE S 

ou verbos tales coma eli
xir porque xa eu tiña eli
xida a fonna cast.elá. Pero 
de sabios é propio cambiar 
de opinión e, como quero 
aprender, obedezo ós que 
me ensinan a falar e escri
bir mellor (aquí non hai 1, 
senón E). 

Volvendo 6s devan
ditos sufixos en "-itate" 
t.eño que contarvos qu~ 
eses sabias dos que falo, a 
pesar da súa mocidade e 
da brevidade do tempo 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

que levan vivindo, teñen 
traballado tanto na soida
de dos seus estudios que 
non acougan se non é no 
caso de que a enfermidade 
os amole, e para iso t.en 
que ela ter certa gravidade. 
E un dicir. 

Descubirndo eles a 
antigüidade do noso idio
ma, procuran arrincalo da 
súa posible ambigüidade, 
achegándoo así ó idioma 
da "nobre Lusitania" para 
expresa-la solidariedade 
con ese pobo irmán. 
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