
N
os temPJs de Franco a política e 
os políticos foron deliberada e in
teresadamente acusados. Se
gundo a filosofía da dictadura, polí

tica e políticos eran os causantes de toda 
canta desgracia sufrira España. Neste pen
samento tomos educados moitos, tanto na 
casa, coma na escota ou nos comentarios 
de bar. 

A desgracia vén senda que aínda non 
ben curamos destas formas simples de opi
nar, cando aparecen novas argumentos 
que reforzan o que durante tanto tempo se 
nos dixo. E esta vez non son os militares os 
que levan a voz cantante. Son unha parte 
dos políticos e partidos políticos os que, cos 
seus comportamentos, dinamitan a con
fianza na democracia e tan máis amable a 
bestia do autoritarismo. 

Estase a ver agora co caso indecente e 
lastimoso da compravenda de alcaldes. As 
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e/eccións municipais de maio están a porta 
e vexan vostedes a presidentes de deputa
ción e conselleiro de Obras Públicas. Non 
están apurados en preparálo seu programa, 
nin en facer balance de xestión. Andan a 
correr no medio da feira. Unha inmensa 
feira que vai de Sarria ata Carbal/o e de 
Viveiro a Ponteareas. Cunha maleta chea de 
cargos e de cartas, cartas de todos, que non 
deles, ofrecendo remodelación de prazas, 
trazados de estradas, construccións de 
mercados, direccións e despachos... todo 
polo económico prezo de botarse fóra do 
partido propio e ingresar no contrario (ho
gano no PP, antano no PSOE). Por certo 
que é un xeito madrugador de gaña-las 
e/eccións e as alcaldías sen ter que dar nin o 
primeiro mitin. 

Mais este atal/o de pillos está atrofiando o 
xa escaso sentimento político e democrá
tico dos galegas. O caso, rematamos todos 

por dicir, é acada-los cartas, consegui-lo 
cargo arelado, non importa de que xeito nin 
a que prezo. Tanto ten se temas que renun
ciará propia opinión coma se hai que espiró 
cancel/o veciño: "que máis ten, xa non é 
dos nasos, ten que achicarse". Rematou a 
rectitude persoal, a opinión honesta, o res
peto ó diferente e o reparto racional. Para 
ser bó político cómpre chorar nos despa
chos, facerse servil, venderse ó presidente 
de turno, agasallar con frecuencia ó conse-
1/eiro, ingresar nas listas do partido gober
nante na ocasión ... Cho verán de seguido 
subvencións, aprobacións de obras parali
zadas, investimentos novas, programas de 
axuda ... Os veciños contentos por aqueta 
de "que bo alcalde temas" e o benestar de 
todos (simpatizantes ou non), a actitude crí
tica, a racionalidade das obras, a distribu
ción solidaria, a democracia toda asfixiando, 
morrendo. 



Coa forza de Xesús 
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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Daniel López Muñoz 

Galego: Media de cal e trescientas 
cincoenta mil vintecinco de area, palada 

arriba, palada abaixo 

T
res feitos coma tres so
les ( ou mellar, coma tres 
sombras): 

Primeiro.- Créese a Escala Ga
lega da Función Pública, isto é, o 
Centro encargado da formación 
dos futuros funcionarios de 
Xunta de Galicia. A súa primeira 
actividade importante: os cursos 
de formación para os traballado
res da propia Xunta cara a unhas 
oposicións. Os sindicatos "fil
tran" o programa en fotocopias 
quitadas da dorumentación da 
propia Escala: todo en castelán. 
Empezan os cursos: en castelán. 
Ah!, iso sí, na inauguración da Es
cota discursearon en galego e os 
programas oficiais imprimíronse 
en galega, traducidos daqueles 
outros filtrados. Que ninguén 
ouse dicir que a administración 
non se galeguiza. 

Segundo.- Parroquias do arre
dor da Coruña. Concellos que, se
gundo os padróns municipais te
ñen a máis dun 90% de xente que 
fala galega na súa vida cotiá. Or
ganízase unha Misión popular 
con aires renovcdos. Gran mobi
lización. Discursos de nova cris
tiandade; "¿quen xunta máis 
xente, os partidos ou a lgrexa?". 
Boas técnicas de organización 

aplicada intensivamente: asem
bleas por barrios nas casas, for
mación de comunidade e de for
madores de comunidades, asem
blea de é1Sembleas. Todo en cas
telán. lso sí, as veces, se non hai 
festa importante, o último do
mingo do mes misase en galego. 
¿Quen dixo que a lgrexa colabo
raba na "erradicación" do 
galega?. 

Terceiro.- Televisións priva
das. Abondosa, abraiante oferta 
de películas, concursos, goles, 
anuncios e debuxos, ... son tres, e 
todas en castelán. Agora van 
cinco contra unha en galega, 
¿Quen dixo que o-s medios de co
municación estaban a limpa-lo 
país de galega talantes?. 

Conclusións: a) Estamos asis
tindo á consolidación da "cara
dura linguística" por parte dos de 
sempre. E o que propoño chamar 
"linguocinismo". 

b) Esa caradura dos de sempre 
permite seguir a mata-lo idioma, 
pero sen complexo de culpa. E o 
que propoño chamar "liguicidio 
con coartada" ou se preferides 
"liguicidio perfecto". 

Outro día, palabra, talaremos 
das solucións. 

Este artigo xa saiu no Nº 350 desta revista; repetimolo xa 
que non llegou a moitos suscriptores. 
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Deus ri 

A 
sí é o título dun libriño moi 
sabroso que acaba de apare
cer na editorial Sal Terrae 
(Dios ríe, en castelán), es-

crito, por Antonio Cano e por Xoaquín 
Suárez. Chamoume a atención o título, 
merqueino e lino de seguida. E pres
toume. E agora, co pudor que dá sem
pre recomendar un libro, recoméndo
volo a todos: ós que sexades moi sesu
dos, para que descubrades no cultivo 
da risa e da ledicia o necesario, impres
cindible . complemento da vosa serie
dade (senón, ¡pobres de vosoutros!); e 
ós que sexades por natureza e por es
tarzo ledos e riseiros coma bolboretas, 
para que non vos sintades acomplexa
dos pala vosa aparente superficiali
dade, e atopedes na risa e na ledicia o 
camiño para o encontro e o disfrute de 
Oeus e da xente. 

PALABRAS DE IGREXA 

Alegrádevos comigo 

Todo saúdo e todo encentro é un ha invitación á ledi
cia. Por iso alégrome moito ó vos saudar. Alegrádevos 
comigo. Exhórtovos vivamente a que vos saudedes mu
tuamente sempre que vos atopedes; que o bico ou a 
aperta sexan sinal da ledicia que sentides ó vos ver e 
non simple formula de indiferencia social; que o saúdo 
manifeste o interese e a solicitude que tendes uns polos 
outros. Non esperedes a atoparvos casualmente, apre
surádevos e adiantédevos a se-los primeiros. Son bena
venturados os que dan o primeiro paso, porque eles 
aceleran o encentro. Non vos fagades os desganzados, 
coma pensando que volo merecedes todo. Usade os 
medios técnicos que tendes ó voso alcance: a chamada 
telefónica ou a carta oportuna son sinais de interese e 
de delicadeza e, asegúrovolo, sempre producen alegría. 

E xa non digamos ·nada do saúdo maior. Refírome a 
tomar unha copa ou a comer xuntos, pois recibir na 
propia casa é participa-la intimidade, e compartí-lo pan 
é mima-la comunicación e o afecto. O alimento é un 
pretexto para o encentro, e este é o verdadeiro saúdo de 
luxo, pois os que comen xuntos na casa xa non poden 
ser uns estraños. 

Saudádevos, pois, e alegrádevos, porque o saúdo 
amasa o encentro, e este é promesa, festa e comuñón. 
Motivos tendes para alegrarvos: pola felicidade de vos 
ver, porque non estades sos, porque xuntos camiñades 
ó encentro do noso Salvador. Así llo fixo saber o anxo á 
nosa Señora: "¡Alégrate!, o Señor está contigo". 

(A. Cano-J. Suárez, Dios ríe, Sal Terrae, 1990, 12-14) 
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Manolo RegalNictorino Pérez 

A alguén poderalle' parecer pouco 
reverente recomendar un libro sobre a 
risa nun tempo do Coresma, pois na 
Coresma andamos. Que lea o libriño e 
lago xa me dirá quen é aquí o irreve
rente. Dependemos demasiado dunha 
tradición espiritual que, por recia e 
comprometida, ou por descoidada e 
superficial, se ten feito triste, incluso 
amargada. Ocúrreseme que en tempos 
de desalento e desespero, en tempos 
de cansazo e ata, para algúns, de de
presión, non hai chamada á conversión 
máis urxente que a que nos chama á 
alegría, á risa, á festa. 

¿Non empeza o Evanxeo co saúdo 
do anxo a María dicíndo//e: "Alégrate, 
María?" ¿Non proclamaba Xesús: 
"Convertédevos crede na Boa Nova" 
(que vale tanto coma dicir: "Crede na 
alegría")? ¿Non escribiu alguén \moi 
sabiamente: "Cristo resucitado 
acende unha festa continua no corazón 
do home"? 

REMOENDO O EVANXEO 

"Tanto lle quixo Deus ó mundo que lle entregou ó seu Fillo 
único, para que todo o que crea nel non morra, senón que teña 
vida eterna ... Esta é a causa da condenación: que a luz chegou 
ó mundo, pero os homes quixeron mellor as tebras cá luz, 

porque as súas obras eran malas". 

(1 O de Marzo. IV Dom. de Coresma. Xo. 3, 14-21) 

A música de fondo deste domingo non é outra que a gran
deza do amor de Deus, que regala mesmo ó seu propio Fillo 
para que todos nós teñamos vida. A única resposta lóxica do 
home sería, xa que logo, unha resposta afirmativa a este ofre
cemento de Deus. ¿Que outra causa facer senón abrirnos ó 
seu amor? Calquera outra sería unha resposta suicida. Sen 
embargo esa é a resposta de moitos desde aquela ata hoxe. 

Non é Deus quen castiga, somos nós os que libre e volunta
riamente aceptamos ou rexeitamo-la súa vida regalada. 

"Se o gran de trigo non cae na terra e morre, queda infecundo; 
pero, se morre, entón dá moito froito. O que moito se ama a si 

mesmo, pérdese". 

(17 de Marzo. V Dom. de Coresma. Xo. 12, 20-33) 

Estas contraposicións son constantes no Evanxelio. Xesús 
opón o estilo do mundo ó seu propio estilo: o que se ama a sí 
mesmo, o que quere medrar el e "os demais que se arreglen ", 
pérdese; o que non marre non pode vivir. O que queira se-lo 
máis grande, terá que facerse coma o máis pequeno. E o máis 
rico é o que é capaz de facerse pobre. O que queira gañar o 
mundo, arruinará a súa vida, e o que aprenda a perdela gaña
raa. O que deixa todo, gañará todo ... 

Teño un amigo que fala desde hai un tempo da cóincidencia 
do Evanxeo cos postulados do Tao. Quen teña ocasión poderá 
certificar esta afirmación , e se o fai vía San Xoán da Cruz, o 
paralelismo ainda é máis evidente. 



A PENEIRA 

A voz de todos ... 
para parar esta guerra 

A PAZ recibiu un duro 
golpe, mais houbo un agramar 
de iniciativas e xestos que fi
xeron medrar a necesidade da 
boa convivencia no noso 
mundo, así os escritores de 
Lugo tiveron unha sesión 
aberta de reflexións e poemas, 

O DIA DA CLASE OBREIRA 
GALEGA, dez de marzo, que 
nos recorda aquelas mortes 
dos obreiros do Ferrol nas 
mans da represión franquista, 
é lembrado de distintos xeitos, 
e así o Clube Cultural Adiante 
concede o premio "1 O de 
Marzo" ós traballadores do 
servicio de recaudación do 
concello de Santiago pola súa 
lo ita na defensa "da dignidade 
laboral e dos seus dereitos 
contra a arbitrariedade 
patronal ". 

cunha única arma: a da voz. 
Moitos grupos de mocidade 
cristián fixeron vixilias de ora
ción e solidariedade, e tamén 
algúns bispos, mais ben do 
sur, fixeron escoitar a súa voz 
profética. 

A FESTA DA PASCUA se
gue concentrando a atención 
de moitos grupos de mozos 
que se están a preparar para 
vivila compartindo con outra 
xente esta primavera que 
agrama cada ano. Agora lem
bramos duas convocatorias a 
que desde hai anos se ven fa
cendo na Xunqueira (Vilagar
cía de Arousa Telf. 986 -
502296) cunha forte participa
ción de mocidade, e a de Mon
doñedo que escomenzará o 
vinteoito (para máis informa
ción o teléfono 982 - 521000). 

Alfonso Blanco Torrado 

SEGUEN AS REBAIXAS 
NA POLITICA DE TRANS
FERENCIAS que e~tá le
vando adiante a Xunta, e 
agora en vez de montar 
unha policía propia para o 
país como se fixo en Cata
luña e Euskadi, a Xunta 
uniformará cun distintivo 
novo unha unidade da poli
cía nacional, despois dun
has probas especiais. Esta 
policía vixiaría edificios e 
autoridades, os aproveita
mentos marisq uei ros, etc. 

Charles de Foucault, no corazón do Islam 

¿ Lembra vostede a Charles de Fou
cault? ¿Ten oído talar dos lrmanciños de 
Xesús? Cando a guerra do Golfo nos ten 
asombrados, quera traer a estas páxinas 
a Charles de Foucault e os discipulos 
seus, os lrmanciños e as lrmanciñas de 
Xesús. 

A guerra do Golfo asómbranos porque 
acredita a dureza de corazón dos seres 
humanos. É incrible que cheguemos a 
tal barbarie e que os intentos de arbi
traxe da Santa Sede, de Mijail Gorba
chov etc. teñan sido menosprezados. 
¡Que diferente corazón o de CH. de Fou
cault e dos seus imitadores! 

Charles de Foucault faleceu en 1916 
en Tamanrasset (Ahaggar arxeliño), en 
plena 1ª Guerra mundial. Fora vizconde, 
militar, explorador de Marrocos. O "su
f ismo bere-ber", a piedade islámica e al
gúns misioneiros católicos influíron na 
súa conversión. Primeiro profesou coma 
monxe na Trapa, logo foi a Nazaret de 
pobre de pedir, aceptou o sacerdocio e 
exerceuno na inmensa soidade do 
Sahara coa soa compañía dun escravo 
que el liberou dos mercados dos tua-

regs. Un ha vida de seguimento de Cristo 
na pobreza e na pregaria. Escribiu cartas 
e deixou u11s "Escritos espirituais" que 
exercen hoxe longa influencia. Tamén os 
seus escritos de explorador teñen rele
vancia. 

Foucault aprendeu que o diálogo co 

Islam só é posible desde o silencio e 
desde a humildade aprendeu que a civili
zación moderna do consumismo e do 
placer polo placer alonxa da paz e impo
sibilita a convivencia dos pobos. 

Da súa influencia surxiu en 1933 e 
1936 a comunidade dos Petis freres (lr
manciños e lrmanciñas de Xesús) que 
Voillaume presentou á espiritualidade 
actual na obra "No corazón das masas". 
Obra que leron milleiros de cristiáns e de 
musulmáns e que marca un camiño na 
evanxelización da sociedade e na busca 
dun ecumenismo interrelixioso. 

Charles de Foucault, ¡que lonxe da 
barbarie dos países en guerra!. Lector, 
se queres atopar a Charles de Foucault, 
podes ir a Tamanrasset ou a calquera 
casa dos lrmanciños. Hai varias en Es
paña e Portugal. Verás homes e mulleres 
coas mans endurecidas polo traballo , 
xeonllos acostumados á oración e calor 
humano para dialogar horas e horas 
despois da brega dura de cada día e de 
longas permanencias ó pé do sagrario . 
Este é o mundo que paga a pena. 

Francisco Carballo 



O PARO SEGUE ME-
DRANDO EN USA dun xeito 
preocupante o que crea aínda 
máis malestar naque! país 
despois da guerra. Desde 
agosto perderon o seu trabal lo 
máis de oitocentos mil cida
dáns, e só en xaneiro dous-

centos trinta e dous mil em
pregados. O ano pasado máis 
de 2,2 millóns deixaron de co
brar as subvencións de de
semprego, e un sesenta por 
cento destes viven nunha si
tuación desesperada. 

ººººº 
A XORNADA DA MULLER 

TRABALLADORA, oito de 
marzo, segue poñendo o dedo 
na chaga da marxinación que 
aínda veñen sufrindo as mulle
res en tódolos eidos. A infor
mación e a formación son 
duas das armas máis puntuais 
para loitar contra toda insensi
bilidade, por iso hoxe reco
mendamos un teléfono: o 
588101 (os xoves de sete a 
nove) que é o da Asesoría xurí
dica para Mulleres (Asocia
ción Galega da Muller). Ade
mais da revista "Festa da Pala
bra Silenciada" , feita por mu
lleres e que edita Edicións Xe
rais; esta editorial ven de pu
blicar varios libros sobre a mu
ller: " Mulleres" de Ursula 
Heinze, " Mulleres de mortos" 
de Marcial Gondar, e está a pi
ques de saír: " Literatura ga
lega da muller' ' de Carmen 
Blanco. 

ººººº 
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NA GUERRA DO GOLFO as 
consecuencias sufriránse du
rante moitos anos, por unha 
banda o desprestixio da ONU 
reemplazada polos intereses 
de Estados Unidos que foron 
os únicos que impuxeron a 
sua interpretación das resolu 
cións, por outra banda a utili
zación do napalm e o trato ve
xatorio ós miles de prisionei
ros non fixo máis que facer 
medrar a barbarie da guerra. 
Nesta guerra, Bush qu ixo ga
ñar as vindeiras eleccións; a 
Coroa de Inglaterra medrar un 
prestixio cada vez máis ba
lei ro , e os grandes gañadores 
son os extremistas dos países 
árabes e os fundamental istas. 

UN ANDACIO ATROZ reco
rre Perú, a cólera xa matou a 
centos de persoas e os afecta
dos medran cada día. Mesmo 
en países lindeiros como Bra
sil , Arxentina e Bolivia, non as 
teñen todas cosigo. Teña a 
culpa o peixe ou toda un ha ca
dea de despropósitos produ
cidos pola miseria e afame, o 
que é verdade é que esta re
xión de América Latina vive 
envolta nun mar de inxustizas, 
así no Perú nestes dez ultimos 
anos morreron como conse
cuencia do terrorismo ou da 
súa represión dez mil 
peruanos. 

ººººº 
SEGUE O BAILE DE NOMES 

PARA AS ALCALDIAS ante as 
vindeiras eleccións, mo itos 
deles froito de noxentas tran
saccións e manipulaciqns fe i
tas cos cartos de todos. Ou
tros nomes son o resultado de· 
diálogos e concent ración de 
esforzos. O nome de Rodrí
guez Peña para a alcaldía de 
Ourense na candidatura de 
Unidade Nacionalista propi 
ciada polo BNG e o PNG é un 
dos que máis expectación 
está a crear. 

ººººº 
OGALEGOENTRAAMODO -

NOS NOSOS XULGADOS, e 
así mentres as sentencias e os 
procesos xa son feitos na nosa 
lingua nalgúns xuizos feítos 
en Pontevedra e na Coruña, 
nas outras dúas provincias o 
seu uso é case nulo. Ven de 
ser presentada no Parlamento 
unha proposición de lei para 
que sexa vertida á nosa lingua 
toda a lexislación do Estado. 
Na Audiencia Provincial de 
Lugo vai ser sol icitado un 
equipo de traductores. 

QUE AQUI SE FALE 
EN GALEGQ 
DEPENDE DE VOSTE 

ººººº 
A PRIMEIRA MOSTRA DE 

ENCAIXE DE BOLILLOS vai 
ter lugar en Camariñas, a súa 
capital , os catro derradeiros 
días deste mes. Procúrase 
unha comercialización máis 
eficaz desta artesanía. As pali 
lleiras co seu repenique van 
fiando verdadeiras obras de 
arte que lles deron sona moi 
lonxe. 



Unha nova-e 
importante para 
Galicia- modificación 
da P.A.C. 

Por Elíseo X. Miguélez 

A Comisión das Comunidades Europeas acaba 
de aprobar un texto, para someterá considera
ción do Consello, onde se conteñen as liñas 

directrices do que será a nova Política Agrícola Común. 

O presuposto comunitario volve a atravesar dificulta
des por culpa do sector agrario que non cesa de incre
mentar os seus gastos. A pesar dos baixos prezos impe
rantes en case tódolos sectores, a carne de vacuno 
almacenada supera outra vez as 700.000 Tm., a man
teiga, o leite en po ou os cereais volven atinxir cifras 
preocupantes. 

Xunto co inaturable incremento dos gastos presupos
tarios, existe a evidencia de que da actual PAC os que se 
están a beneficiar son os grandes productores e as 
explotacións máis intensivas. Así, o 60% do leite da CEE 
é producido polo 15% das explotacións e en termos 
g lobais, o 80% dos gastos do FEOGA van destinados ó 
20% dos agricultores comunitarios. 

Recentemente houbo un fracaso estrepitoso na 
ronda negociadora do GATT (Acorde Xeral sobre Aran
ceis e Comercio) onde se trataba de romper as trabas 
que dificultan o comercio internacional. Aquí non te
rnos ~spacio para analizar polo miúdo as posturas das 
diferentes partes, tan só diremos que ó final non houbo 
acorde en ningún sector porque as partes negociadoras 
pretendían unha negociación global, e o desacorde en 
agricultura e en textís, pero sobre todo en agricultura, 
deu ó traste con todo. 

As culpas do fracaso recaeron na CEE. Non irnos 
entrar en se xusta ou inxustamente, pero o certo é que 
tododiós lle foi ó lombo á Comunidade. Parece evi
dente, xa que logo, que se existen poderosas razóns de 
orde interna, e simultaneamente presións de tipo inter
nacional , non hai quen nos libre dunha modificación da 
PAC. 

A fal ta de espacio impídeme comentar con detalle as 
variac ións propostas, polo que me limitarei a deixar 
constanc ia de que me parecen positivas en xeral para os 
agricu lto res pequenos e med ianos, polo que tamén o 
serán para Gal icia, ó tempo que axudarán a evitar pro
blemas no comercio internacional. En boa medida van 
na mesma di rección de propostas nosas feítas nestas 
mesmas áxinas . 
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· LABORAL 

A 
falla da proclama

ción difinitiva dos 

resultados electo

rais en Galicia e 

cos datos de que dispoñe-

mos podemos afirmar que 

a U.G.T. é a forza sindical 

gañadora en Galicia con 

ampla diferencia e moi par

ticularmente nas empresas 

de menos de 1 O trabal !ado

res que é onde .se distancia 

do resto das Organiza

cións Sindicais. 

A segunda forza sindical 

Provincia fmpresas CIG UGT 

A Coruña 3.529 1.333 2.468 

Lugo !:m 349 629 

Ourense 1.CB1 304 755 

Pontevedra 3.154 1A72 2.113 

Galicia 8.633 3.458 5.965 

A 
Ores 

en Galicia sería CC.00. en 
número de delegados e a 
terceira a C.1.G. a menos de 
500 delegados da anterior. 

Numericamente a falla 
de datos definitivos de ac
tas computadas e desesti
madas no SMAC, os resul
tados serían os que repro
ducimos no cadro adxunto 
en data31-12-90: 

Dende o punto de vista 
da acción sindical ten ex
traordinaria importancia 
contrastar os resultados 

CC.00. uso CSl-CSlf Outros Non afil. 

1.822 159 52 165 151 

264 143 24 42 13 

444 43 57 98 131 

1.593 45 41 137 122 

4.123 390 174 442 417 

% Repres. 23 ,1% 39,8% 27,5% 2,6% 1,2% 2,9% 2,8% 

% En1986 20,9% 36,8% 28,1% 3,6% 

Destes delegados, os que indicamos a continuación foron elixidos en 

Comités de Empresa (centros de traballo de máis de 50 operarios): 

CIG UGT CC.00. uso ~Sl-CSlf Outros Non afil. 

Tot. Galicia 1.365 1.856 1.550 68 85 308 174 

% represent. 25,3% 34,3% 28,7% 1,3% 1,6% 5,7% 3,2% 

RESULTADOS NAS ELECCIONS DE FUNCIONARIOS 

Provincia CIG UGT CC.00. uso CSl-CSlf Outros Non afil. 

A Coruña 106 85 62 7 42 39 4 

Lugo . 35 65 31 4 18 26 2 

Ourense 38 32 33 o 21 11 6 

Pontevedra 94 75 58 o 60 35 o 
Galicia 273 257 184 11 141 111 12 



~ UNIDADE DO SINDICALISMO GALEGO 
;ultado das eleccións sindicais desdé a CIG 

As eleccións sindicais na factoria de Alúmina-Aluminio taran as primeiras 
eleccións da C.l.G. 

das Eleccións Sindicais do ción das previsións ante-

86 cos resultados actuais, rieres podemos afirmar 

e, moito máis aínda, obser- que a C.l.G. supera ampla

var os resultados obtidos mente a previsión máis op

por cada organización nas timista que era a de acadar 

Empresas de máis de 50 3.500 delegados fronte os 

traballadores onde hai 2.400 que tiñan a C.X.T.G. e 

realmente actividade sindi

cal a través dos Com ites de 

Empresa. 

Tamén ten unha enorme 

importancia como a C.l.G. 

se converte en forza practi

camente hexemónica en 

varios sectores laborais e 

na Administración Pública. 

Globalmente e en fun-
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a l.N.T.G. conxuntamente. 

O remate do proceso, coa 

proclamación difinitiva 

dos resultados, a C.l.G. es

tará, sen dúbida, por riba 

dos 3.600 delegados aínda 

que, en porcentaxe sobre 

os el ixidos manteñamos 

un nivel do 24% conse

cuencia dun incremento 

sustancial no número de 

delegados electos en rela

ción co ano 1986. 

Coa superación do 15% 

da representación en Gali

cia, (practicamente dupli

camos esa porcentaxe) a 

C.l.G. obtén a condición 

Sindicato "mais represen

tativo" en todo o Estado e, 

polo mesmo, estará pre

sente directamente e sen 

intermediario algún en tó

dolos organismos institu

cionais de representación 

social, así como de nego

ciación, organismos tripar

titos, consello Económico 

e Social etc ... Nin que dicir 

ten que, así mesmo, estará 

nestes mesmos organis

mos na Comunidade Autó-

noma. 

en chamar "bisindicalismo 

imperfecto" pola presen

cia "distorsionante" de 

ELA-STV en Euskadi e da 

C.l.G. en Galicia. 

Resulta significativo, 

ademais, como o sindica

lismo de clase no seu con

xunto mantén e incre

menta posicións fronte a 

caída, nalguns casos ex

trepitosa, do sindicalismo 

corporativo dos indepen

dentes e non afiliados. 

Tamén debemos desta

car o incremento da parti

cipación da elección dun 

maior número de delega

dos e de empresas que fi

xeron eleccións sindicais. 

Este maior índice de par

ticipación, o incremento 

no número de delegados 

A ninguén se lle escapa a electos, moi en especial 

trascendencia política e nas empresas de menos de 

sindical que ten a consoli- 30 traballadores, onde se 

dación dunha forza sindi- elixe un único delegado en 

cal propia en Galicia que beneficio practicamente 

acacia a porcentaxe do da U.G.T., a pesar do au-

24% globalmente, que ob- mento da C.1.G., non per-

tén a primeira posición en mitiu acadar o obxetivo de 

varios sectores Laborais e crebar a hexemonía do sin

na Administración Pública, dicalismo estatal en Gali

no Ensino e Sanidade, cia, sen embargo, o sindi-
calismo de dirección ga

"sindicato mais represen-
lega terá un peso especí

tativo" en todo o Estado, 
fico moi influínte en Galicia 

aspiración e obxetivo es-
e unha presencia significa

tratéxico do sindicalismo 
tiva no Estado, que contri-

galego dende 0 seu nace- buirá, sen dúbida, a unha 
mento. mellor de.tensa dos intere

ses dos traballadores gale
Consolidase así no Es-

gos nos próximos anos. 
tado Español o que se deu xosé Luis Gómez "Paio" 

do Secretariado Nacional da CIG 



PUBLICIDADE 

SARGADELOS:TRADICION E MODERNIDADE 
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A Sargadelos venlle a tradición 
cerámica dende comenzos do sé
culo XIX, cando o ilustrado An
tonio Raimundo Ibáñez nado no 
occidente asturiano, ergue ~o 
1804 as Reais Fábricas de SAR
GADELOS, no concello lucense de 
Cervo, aproveitando materias 
primas da bisbarra. Esta facto
ría, planificada con senso mo
derno, fabrica a célebre louza 
até o 1875, no que pecha defi
nitivamente as suas portas dim
pois de catro distintas admi
nistracións. 

Cando no 1970 inaugúrase a nova · 
planta cerámica, se aborda o 
plantexamento deseñistico dende 
unha perspectiva rigurosamente 

Vi sta aérea do Complexo de SÚgadelos (Cervo, Lugo) 

actual: crear unha cerámica do 
noso tempo que partindo da tra
dición se incorpore formalmente 
a nosa época. Pra levar. adiante 
estes plantexamentos SARGADELOS 
puxo en marcha diversos centros 
de investigación e comunicación 
que lle asesoraron e difundiron 
o seu labor. 

Hoxe SARGADELOS constitue un. 
intento fundamental no panorama 
ceramí st i co da nos a época: in".'" 
vestigando recursos naturais 
propios da comarca onde radica, 
a técnica, a historia e o dese
ño~ - ofrece un producto auténti
co que olla ó pasado mais que 
camiña cara o futuro. 



O CAMPO 

As obras e accións comunitarias 
· Unha historia 
comunidade 

rica en Novas formas para novos 
tempos 

As accións levadas a 
cabo de forma comunitaria 
polos veciños dun lugar ou 
parroquia estiveron sem
pre presentes na mellara 
do medio rural. 

Esta formación na con
xunción de esforzos dun 
grupo formal ou informal
mente constituído tiña en 
gran parte a sua motiva
ción no exemplo creado na 
necesidade das comunida
des rurais de solventa-los 
seus propios problemas. 
Destacan nesta colabora
ción os traballos agrícolas, 
sendo imprescindible para 
leva-los a cabo a axuda dos 
veciños; lembremos coma 
exemplo as segas (seitu
ras) e mallas do trigo e cen
teo, pastoreo en común, 
creación e mellara de ca
miños de acceso as leiras, 
cavas feítas no monte, ca
nalización de augas, crea
ción de muiños, fontes, 
etc. 

Hoxe en día coa moder
nización das explotacións 
agrarias e, como conse
cuencia, a mecanización 
das prácticas agrícolas, 
quedan poucas activida
des feítas en común, tendo 
que resaltar aínda algunha 
de forma xeralizada, como 
pode se-lo ensilado da 
herba e do millo. 

Os trabal los feítos en co.:. 
mún polos compoñentes 
de comunidades de veci
ños teñen unha grande im
portancia no medio rural, 
xa que delas despréndese 
un maior acercamento e 
coñecemento da xente 
participante, formándose 
nesta relación mutua unha 
elevación da capacidade 
productiva, asi como a rea
lización de traballos que 
non seríá posible a súa 
execución sen contar coa 
colaboración mutua ou 
" axuda". 
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As obras e servicios son 
cada vez máis desenvoltos 
polos Cancel los, Deputa
cións provindais e Orga
nismos Autónomos, con
tratando directamente di
tas realizacións. A pesar 
disto, e dada a importancia 
destas accións comunita
rias, os diferentes organis
mos teñen liñas de subven
cións para levar a cabo di
ferentes traballos me
diante a organización e 
posterior realización polos 
veciños. 

Neste senso podemos 
destaca-lo "Programa de 
desenvolvemento comuni
tario" tramitado nas Axen
cias de Extensión Agraria 
dependen tes da Con sel le
ría de Agricultura, Gande
ria e Montes así coma o 
"Plan Provincial de Acción 
comunitaria", levados a 
cabo pelas Deputacións 
Provinciais. 

A subvención adxudi
cada soe ser para a compra 
dos materiais necesarios 
para a realización das 
obras sen do os trabal los 
levados a cabo polos 
veciños. 

Debemos destacar que 
en toda acción comunita
ria a aportación persoal 
dos integrantes é de gran 
importancia, sen descarta
las posibles axudas exter
nas que se poidan recibir. 

Dando ánimo ó espirito co
munitario agrario 

Ademais destas liñas 
soen existí r out ras moitas 
onde están motivada-las 
accións comunitarias me
diante un incremento na 
subvención adxudicada, e 
outras que para acollerse a 
elas enecesario que sexan 
levadas a cabo por grupos 
constituidos para tal 
efecto. 

Dentro disto podemos 
añadí-las concentracións 

parcelarias privadas, a ral, recreativo, sanitario, 
compra e utilización de etc. 
maquinaria en común, fo- Ternos moitos exemplos 
mento do cooperativismo, en Galicia de asociacións 
(asociacionismo da xuven- de veciños, xuvenís, cultu
tude agraria), fomento de rais, etc. : de ámbito local e 
asociacións forestais, vta- parroquial con gran prota
xes colectivas de interese gonismo. 
agrario, formacións de Existen moitas iniciati 
asociacións para a defensa vas que son subvenciones 
sanitaria dos cultivos, cer- para a súa realización, po
tames de gando, etc.. demos mencionar entre 

No que respecta ó incre- outras as ·axudas a entida
mento da subvención, te- des xuvenís e culturais 
mes diferentes exemplos para a compra de mate
que nos indican a impor- riais, realización de char
tancia da constitución de las, pequenas obras, bi 
grupos; e así nas axudas bliotecas, etc .. 
para o fomento e produc- Os noves sistemas pro
ción forestal dependente · ductivos, a maior especia
da Dirección Xeral de Mon- lización, asi como a diver
tes e M.A.N. os traballos sificación nas actividades 
realizados en montes es- . e o compromiso cada vez 
tremeiros teñen prioridade · maior dos orga~_ishi_o,s 
e maior porcentaxe na súa C?mpetent~s , fé!l~ ma1s d1f1-
subvención, e 0 mesmo c1I a orgarnzac1on para le
podemos dicir para a maío- var a cabo traballos de 
ria das accións levadas a forma conxunta. En base a 
cabo pelas diferentes liñas isto e á importancia que 
de axuda. para a comunidade teñen 

estas accións, queremos 
. facer un chamamento es

Outros tipos de experien- pecial para retomar e ani
cias comunitarias mar os sectores compro

metidos a levar a cabo todo 

Fixemos afa agora unha 
pequena referencia de 
exemplns no eido Agrario e 
Forestal, pero que pode 
extrapolarse igualmente a 
outras necesidades cada 
vez máis importantes den
tro do sector rural , como 
poden se-lo social , cultu-

tipo de accións comunita
rias nos distintos eidos. 

Lembremos unha vez 
máis as mallas do trigo que 
se facian antes, e tamén 
aquelas que quedan por 
facer. 

Tonecho Meixide 



Con carraxe, respeto e bágoas 

' 60MM. i\JÜ~ ! 
Í ~Ué~E ttPAR"ffiJ os cM5! 
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Historias curiosas 

"Cada quen, come do que ten" 

A 
ló polo 450 antes de Cristo, 
o historiador romano Hero
doto, contaba que os Exip
cios eran grandes consu

midores de allo e que lle-lo suminis
traban ós escravos que traballaban 
nas pi rám id es, a xeito de fortifi
cante. Así mesmo, Aristófanes co
menta que os guerreiros gregos to
maban allo para ter maior fortaleza 
no combate. Tamén o médico grego 
Hipócrates utilizaba o allo para sa
ber da fecundidade das mulleres: 
compría introducir un dente de allo 
na matriz; se ó día seguinte o seu 
alento cheiraba a allo era sinal evi
dente de que podía concebir. A súa 
vez, os hebreos tiñan o allo en boa 
estima; tanto que, os romanos, alcu
mábamos chamándolles "xudeos 
fedorentos". O Talmud, libro sa
grado dos xudeos, atribúe estas 
propiedades ó allo: enche, quenta o 
corpo, fai máis abondoso o es
perma, mata os parásitos intestinais 
e protexe contra da peste. Contan 
ademáis qu~ o rico patricio romano 

CRUCIGRAMA 
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chamado Mecenas, tiña fortes ciú
mes polas relacións que o seu prote
xido, o poeta Horacio, mantiña coa 
súa amante Lidia. Sabendo que Li
dia non soportaba o cheiro do allo, 
invitou a Horacio a cear aconte
cendo que todo canto se serviu na 
mesa levaba o compango do devan
dito bulbo. En canto remataron, Ho-

9 10 11 

HORIZONTAIS: 1.-Adverbio 
. de lugar, designa o lugar no 

que se tala; 2.-Ser mitolóxico 
con figura de home moi peque
no; 3.-Vara para atalar ás ca
balerías. Un cento; 4.-Recinto 
cerrado e descuberto no inte
rior dun edificio. Do revés, 
me+ os; 5.-Estónoa, quítolle a 
pel a unha froita. Pbn algo ó 
aire; 6.-A maior e a menor son 
constelacións boreais. Acostu
mar, afacer; 7.-Fogar. Dá 
creto ó que lle dis. Certa com
posición lírica; 8.-Consoante. 
Parte interior e máis dura das 
árbores. Artigo; 9.-Morada de 
lobos; 10.-Venera, rende 
culto; do revés; 11 .-Asideiro. 

racio foise á casa de Lidia. Esta fu
xiulle de contado xa que o bato de 
Horacio fedía que non tiña amaño. 
Din que este foi o principio do final 
entre a parella. Fose certo ou non, a 
carraxe de Horacio contra o allo 
amósase ben claramente nas súas 
poesías. 

VERTICAIS: 1.-Concello da 
Terra Cha; 2.-Aparellos para 
medi-lo peso das cousas; 3.
Pronunciar palabras. Cincuen
ta; 4.-Automóbíles. Pasa polo 
coador; 5.-Arela, degoiro. 
Golpe forte de vento e chuvia; 
6.-Probo algún al imento, de
gusto. Aparellos das cabale
rías; 7.-Nome de muller. Rúa 
longa e ancha; 8.-Artigo. Vela
quí, ó revés. Cada unha das 
grandes divisións da historia da 
Terra; 9.-Mamffero da familia 
dos · cérvidos. Preposición; 
10.-Mea, madeira de liño; 
11 .-Altar. 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Fregués de san Fructuoso 

T 
eño un amigo en Urdilde ó 
que lle chaman " Frei
toso ", anque el me pre
cisa que na pía do bau

tismo lle puxeron Fructuoso. Lém-
brome del porque un irimego que 
ten moita saboooría no latín me 
pregunta se é que fixen algún des
cubrimento , porque no número 
355 desta revista e nesta mesma 
sección , baixo o título de Brille a 
loanza, os trasnos da imprenta 
fanme dicirque a palabra entroido, 

que significa entrada na coresma, 
procede do latín "in Froitis". ¿De 
onde tirarían tal causa, se era 
" introito"? 

Teño o mal costume -quizais 
pudor- de non volver sobre os 
meus escritos unha vez publica
dos, e asegúrolle ó lector que moi
tas veces, entre o que escribo e o 
que lago sae á luz pública -as pou
cas veces que o verifico- hai tal 
diferencia, que me daría vergoña 
que o lesen os meus alumnos, que 
quizais me escoitaron o día ante
rior todo o contrario. Nas impren
tas non están afeitas a escribir en 
galega e fan correccións de 
acorde co castelán (e quizais fan 
ben, porque moitos escritores an
dan moi mal de ortografía e 
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prosodia). 
(E a propósito, talando de proso

dia, no nº 356 alguén lle puxo 
acento á palabra pos -de onde pro
cede poeirento, coma algún ca
miño, cando se levanta algunha 
poeira; e, xa se sabe, os monosíla
bos non se acentúan. Só levan 
acento gráfico, tamén chamado o 
til, aqueles monosílabos que, 
coma este mesmo que fala da soi
dade, teñen outra palabra coa que 
se poden confundir, neste caso so, 
que significa debaixo: "o gato es
taba só so a mesa"). 

Por outra parte eu sónchevos -
¡que belida esta expresión tan ga
lega· con dous pronomes de 
solidariedade!- fregués da parro
quia de San Fructuoso, en San
tiago, que algúns escriben mal 
(Froitoso), como se viñese da pala
bra patrimonial ou popular froita, 
esa que se colle das árbores froitei
ras ou se merca na froitería. Pero 
como procede do cultismo (latino) 
"fructu", ha ser fructífero que nos 
decatemos, para que mellar fructifi
que a nosa fala, dicir fructuoso . (A 
igrexa de san Fructuoso cháman
lle a igrexa da baralla ou das 
sotas). 

· O CA~TAR ·DO IRIME~9-

Temas na guerra do Golfo 
o pensamento ihmerso 

e esquecémo-/a traxedia 
do soviético universo. 

Das "Repúblicas Soviéticas", 
URSS que re dicir "Unión": 

son quince etnias federadas 
con cadansúa nación. 

De todas e/asé Rusia 
a etnia máis principal 

e a cidade de Moscova 
é da Unión a capital. 

Gorbachov fixo reforma 
por trae-Ja democracia, 

pero bateu no camiño 
cunha sorte que é desgracia 

Os galegas estabamos 
ben cheos, ata o curuto 
do centralismo ata que 

fixémo-lo Estatuto. 

Por isa, sentíndoo moito 
por Gorbachov e a súa obra, 

a autodeterminación (he) 
ás etnias nunca /les sobra. 

Se o/lamas ben o mapa 
veremos que, de verdade, 

hai moitos pobos en guerra 
pala propia identidade. 

Por isa, por Lituania 
e outras etnias de Europa 
e do mundo enteiro, ergo 

en brinde, a miña copa. 

Amigo fiel, amigo seguro, 
quen o atopa, encentra un tesauro. 
Amigo leal non ten prezo, 
non hai quen pese o seu valer. 

(Eclo 6,14-15) 




