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O .CA.MPO E A PRENSA 



ENCONTRO. DO MOVIMENTO RURAL 
CRISTIANO DE GALICIA 

Os días 20 e 21 de agosto xun tá
ronse no mosteiro de Samos (fugo) 
dezaseis animadores do Movimento 
Rural Cristiano de Galicia coa finali
dade de elaborar un proxecto de tra
ballo no mundo rural para o próximo 
curso. Dentro des te proxecto ocu
paba un lugar moi especial a atención 
ó desenrrolo das Escalas . Labregas, 
unha forma de educación popular pa
ra adultos nas aldeas que está princi
piando a tomar forma entre nosou
tros. Igualmente estaba no plan a 
creación dun Centro de datos ó servi
cio do conocimento e transformación 
da realidade do mundo rural. 

purante o curto espacio de dous 
días fóronse tratando estes asuntos 
dunha forma bastante satisfactoria. E, 
como resultados máis concretos deste 
fiar e refiar experiencias e pensamen
tos, podemos suliñ ar a "iniciativa de 
botar a andar un Movimento Xuvenil 
Cristiano en Galicia orientado espe
cialmente ó mundo rural. E tamén a 
elaboración dun método de traballo 
para levar a cabo encontros familiares 
para maduración humana e na fe. Se a 
esto lle amecemos que se fixo un es tu -
dio bastante concienzudo do proxec
to educativo das Escalas Labregas, e 
que case se pode considerar como · 
montado o Centro de datos devandi
to, coidamos que esas dezaseis per
soas merecen o noso aplauso e admi
ración polo seu traballo. 

¡Oxallá que moita roáis -xente se 
vaia sumando a es tes serios in ten tos · 
de traballo no mundo rural! 

A FRANQUE_IRA, a carón d3 carretera 
que vai de Ourense a Porriño, ben pode ser 
o albaroque das romaxes dest.e vrán, que re
matan cas festas da Virxe de setembro. 
Aconsellamos esta festa pola arte, a paisaxe, 
3.5 tradicións que envolven. A romaxe esco
menza o día seis e dura todo o fin da sema
na. A igrexa é unha mestura de estilos arqui
t.ectónicos, mesmo anteriores ó románico. 
Foi mosteiro . benedictino aló polo século 
once. 

AS XOR:tf ADAS POLA SALV ACION 
DO MIÑO · (9-15 de setembro), levadas 
adiant.e por ADEqA, asociación ecoloxista, 
van reivindicar a defensa do Pai Miño. tJn 
descenso a piragua polo río, festas ecoloxi,s. 
tas, pancartas de protesta ... , servirán para 

· denunCiar unha desf eita que se ven come
tendo ó longo de todo o seu recorrido. 

os vm XOGOS DA MOCEDAD~ tétáii 
lugar en Fene, desde o día nove. Daransé ci
ta cen tos de mozos galegos para practicar 
tódolos deportes, coma si se tratase das 
olimpiadas galega8. Cada día descubrimos 
concellos que funcionan mellor en tódolos 
campos. , 

, 
ESPAÑA E O CUARTO PAIS ENDEU

DADO, no que se refire a deuda exterior 
bancaria_, só detr~ de Brasil, México e Ar
xentina ... ; ,mentras tanto o .gobemo de Ma
drid está a piques de mercar armas por valor 
de douscentos mil millóns de pesetas. 



A PAZ DA CRUZ 

Señor X esús, 
. ti buscaches a paz; 
pero a paz para ti 
non o foi todo. 
Máis impprtante cá paz 
era para ti o redo coñecer a Deus. 

Máis importante cá paz 
era para ti a xústicia, 
os dereitos dos despreciados. 

Señor Xesús, 
am/rote, 
porque non lle tiveches medo 
ós caciques do teu tempo: 
os sacerdotes, 
os gobernantes, 
os entendidos na relixión. 
Todos eles usaban o seu poder 
para poñer clases e diferencias 
entre a xente 
que Deus fixera irmóns. 

Señor Xesús, · 
olóbote, 
polos veces que /les. p/antaches cara 
a eses slnvergonzas. 

Señor Xesús, · 
quera imitarte, 
e contigo ser forte 
frente ós que hoxe 
abusan e oprimen; 
e tomén frente o oque/es 
·que pretenden aportarme 
inonome de Deus! 
de /altor cos humildes .. 

Señor Xesús, 
pacífico e /o/todor, 
en ti quero aprender 
o tamlño de peus. 

Domingo vintedous 
d9 tempo ordinario 

A LOITA E A CRUZ EN XESUS E NOS 
SEUS SEGUIDORES 

Desde en tón empezou Xesús a aclararlle 
ós seus discípulos . que tiña que ir a Xerusa
lén, e alí padecer moito por parte dos sena.: 
dores, sumos sacerdotes e letrados; ser exe
cutado, e ó terceiro día resucitar. . 

·Pedro, colléndoo ap~te, empezou a ri
farlle dicindo: 

- Deus te libre, Señor; de ningún xeito 
che pasará nada deso. 

Pero el, volvéndose, díxolle a Pedro: 
- Arrédate de min, Satanás; ti es un ten

tador pam min, porque. non te deix~ guiar 
por Deus senón polos homes. 

Entón díxolle Xesús ós. seus discípulos: · 
- Se alguén quere vir comigo, que re

.nuncie a si mesmo, cargue coa súa cruz, e 
me siga. Pois quen queira poñer a salvo a súa 
vida, perderaa; pero·o que perda a súa vida 
pola miña caUSá, poñeraa· a salvo. Pois ¿de 
que lle sirve ó home ganar o mundo enteiro, 
se perde a súa vida? E ¿que pode dar unho· 
me para recobrar a súa vida? Porque o Filio 
do Home ha vir coa gloria do seu ~ai e·ntre 
os anxos; entón pagará a cada quen confor
me á súa conducta. 

(Mateu 16, 21-27) 



ti:=t=tA i: 
O CAMPO E. 

"O ANIMAL NON LE, NON O IMITES", dixo al!D4 

opinión válida, só cabe dicir tonterías. Ademáis, ler 
coa solución a unproblema 

¿Len os labregos? 
No campo lese moito menos aínda. Claro que a cul

pa non é só dos labregos; tamén ten a culpa o producto, 
que non pensa neles. As causas da pouquísima lectura 
que se faino noso agro póden ser: . .· 

- Baixo nivel cultural (non hai moito analfabetismo 
total, pe.ro si unha moi baixa comprensión de lectura). 

• Ba1xo poder adquisitivo (non hai moit~ cartos pa
ra mercar xornais e revistas). 

· Pouco tempo libre (aoque máis do que se di sobre 
todo á noite). __ , 

· Pouca motivaci6n (non hai ganas! Esta coido que 
é das máis graves). 

- Tamén porque non atopan prensa que responda ás 
súas necesidades e intereses. Se· ben máis do 60 por cen
to da poboaci6n galega vive no agro· os medios de co
municación ocúpanse pouco deles. Á prensa naceu con 
vocación urbán, pois urbáns son s6 os destinatarios da 
s6a publicidade. Mesmo cando se tala de agricultura mi-
se a palabra 6s vilegos e non 6s labregos. ' 

¿Que prensa chega 6 campo galego? 
o) ,xornais.- Según sexa a provincia, chegan 6 cam

po.1lguns dos sete xornais que enumerabamos, anque ra
rfs1mam~nte. 6 casa dun labrego; máis ben á do médico, 
do vetennano ou do cuf-1. O que lle adican á informa
ci6n agraña é mínimo e dunha gran pobreza. Salvo .ex
cepci6ns "El Progreso" adícalle unh¡¡ pequena porción 
os domingos; ''La Región" os venres ·e "La Voz de Gali
cia" e "El Ideal Gallegoº algún extr~ de cando en vez e 
algunha páxina informativa sen periocidade. Moi pou~a 
cousa. 
. ,, b} Revistos est~tols do campo: "Actualidad Agra

na (semanal), pubhcada polas Cámaras Agrañas; a me
llor, a xuicio dos especialistas. "Tria" (mensual) e "Agri
cultura" son outras dúas bastante boas. Oespois hai un
ha chea delas verdadeiramente malas e moi dependentes 
de marcas industrias: ''T~mpero" (Ebro), "Campo y Me-

A PRENSA ESCRI~ 

En Galicia, como en t 
· desenvolvemento lése moi 

te a prensa diaria menos 
frustración e a esperonzt 
diarios publicados en Galif 

"La Voz de Galicia' 
"El Ideal Gallego", "La J, 
"El Correo Gallego., e " j 

Postas por ordew de impo1 
cia)· véñense lendo un pre 
NAIS DIARIOS CADA 
menos que a media de J. 
cen habitantes). 

cánica" (Jhon Oeere), "Bol1 
"Nuestra Cabaña", •.. En calq1 
coñecen a realidade do campo ! 

e) Revistos golegos:"Moa'' 
de 1980, bastante boa, pero nt 
labregos, e leva tempo sen sa. 
"Revista galega de estudos ag1 
poh• Xun1a de Galicia, moi es¡ 
para os labregos. IRIMIA a 
editada semanalmente desde · 
mesmo nome, dirixída princip 
·po. "A Nosa Terra", seinanari 
por linguaxe non ten demasia1 
hora de escribir. Tamén unha 1 

1Ural como "Encrucillada" (b 
adica espacio a temas labregos 1 

d} Boletíns de Sindicatos 
"Fouce", das Comisi6ns Labn 
n6meros, aoque parece que 1 
"Sulco" de Uni6ns Agrarias. 
do sindicato de derei1as do mes 

Como debe ser unha 



Xi:ni:i 
A PRENSA 

1én unha vez e dixo ben: porque sen información non hai 
r é pensar con oui:ras persoas, e sempre atinarán mellor 
1 varias persoas_ que unha soa. 

lTA EN GALICIA 
tódolos países. en sub

Ji pouco. e conéretamen
s aínda, loitando entre a 
m. Son se te as xomais 
licia: 
1", "El Faro de Vigo", 
Región", "El Progreso", 
"Diario de Pontevedro ". 
ortancia (tirada e audien
romedio de OITO XOR-
1 CEN HABITANTES, 
España (1 O xornais por 

tletín Verde", ºLaboreo", 
quer caso de f6ra e que des- . 
1 galego. 
'', editada polo ISCAR des-
11on ven .toda no idioma dos 
aír por causa económicas. 
grarios", ven tendo edimda 
specializada e difícil de ler 

revista que tes nas mans, 
1981 p ola Asociaci6n do 

ipalmente á xente do cam
rio galego que por temas e 
ado en conta 6s labregos á 
1 revista de maior nivel cul
bimensual desde 1977). lle 
. de Qndo en vez. 
s ga/egos e outros grupos: 
regas, do que saeu poucos 
quere iniciar nova etapa. 

• "X6venes Awicultores", 
smo nome. 

prensa agrária galega. 

t;Js labregos precisan dunha prensa que informe e 
forme, que lles axude a saír da súa situaci6ñ de subde
senrolo. A prensa allea a Galicia non pode cumplir esta 
funci6n pois descoñece as súas necesidades e a súa lin
gua, e ademáis ten en xogo outros intereses que nori 
son do labrego. Unha v~rdadeira prensa agraria galega 
ten que ser: · 

1) De Jmeto go/ego, que parta da realidade con-· 
cre1B e das , necesidades do labrego.gandeiro galego. 

2) Escrito eri galego, pois esa é a lingua dos labre
gos sen- distincilm. 11En galego'" na forma e no fondo; 
non se trata de pensar en castelán e •,.-aducir" ó gale
go; e talar no idioma do labrego, pois tamén se pode 
escribir en galego de maneira incomprensible para o la
brego. Evitar o bilingüismo. 

3} Que toque temas de interés xeral, non exclusi
vamente de especialización agrario.gandeira, e ó mes
mo tempo· que proporcione unha información técnica 
obxectiva e axeimda a cada momento, ademáis dunha 
informaci6n económica, comercial e sindical. Cómpre · 
saber máls do campo e do gando, pero tamnén das axu
das, do apoio sindical, da política, • educaci6n, ... 

4} Estar do lado dos labregos; ob,cectividade fi, pe- · 
ro tomar partido· claramente. Pois na realidade de cada . 
día funcionan uns intereses que condicionan necesaria
mente a visión de tal ou cal problema. Nengunha persoa, 
grupo ou sociedade é apolítica; todos teñen uns intere
ses. Os dunha prensa verdadeiramente para os labregos 
teñen que ser · o amor a Galicia e a opci6n polos labre
gos, estar claram~nte da sú~ parte . 

. 5) Feita por técnicos no agro, ou coa colaboración 
deles •. Non técnicus de teoría-, sen6n da práctica, que 
tramllen no campo e o coñezan ben. · 

6) Que sexo realista, pero tamén optimista, que lle . 
dea ánimo 6 labrego, ilusi6n e alegría de vivir no agro 
laitlndo por transformalo a mellar. 



o VEtto ·xosE 
Este conto pasou en Ourense. De rapaz chamá/Janlle Xoseí

ño, porque era o más gracioso e facíase querer. Os quemáis lle 
querían desde logo eran os seus pais, e satisfacían tódolos seus de
sexos e caprichos. Pero X osé tiña un defecto, non quería irá esco
la, chegoulle a hora de ir e non quixo. Os seus pais deixaron que 
frxese a súa vontade e así o Xoseíño. quedou na casa. 

¡Como se ría dos seus veciños cando se dirixz'an á escola, e 
logo polo serán /les vfa face-los deberes! 

El, en cambio, cazaba ras no regato, corría tra-las bolbore
tas máis bonitas ou senón permanecz'a deitado na herba. Para ~l 
era maravilloso. ¡Que bonito era non facer nada, e que parvos os 
que día tras dz'a as is t{an á escowJ 

Pero cando pasou o tempo, e tódolos seus amigos termina
ron os estudos, o Xosé sentiu vergonza de non aprender nada; to
dos estaban moi ledos e sabz'an moitas cousas. Pero o Xosé non ti
ña ánimos para empezar de novo; agora xa era moi tarde. 

Tran.scurriron así os anos, e non era raro ver ó X osé sentado 
cun xornal ou un libro na man, como se soubese ler. Pero ben sa
bían as persoas do pobo que non era así; por iso todos f ac ían bur
la del, porque sabz'an que era incapaz de escribir ou ler unha soa 
letra só. 

(Js anos seguían pasando e tamén convertiran ó simpático 
Xosez'ño nun vello e parvo Xosé. Tódolos nenos lle be"aban sem
pre unha especie de cantar ou refrán: 

¡Non sabes contar, 
non sabes ler, 
e como un bu"iño 
teste que ver! 

O vello sentáballe moi mal aquelo, pero era a verd{ldeira h!§: . 
torta del. Pronto se viu coberto de morriña e de remendos; tiña se
tenta anos cando morreu. Encontraron o seu carpo nunha rúa; era 
un corpo moi delgado, x.a que non tiña para comer 

Mariluz VILANOV A MARTINEZ (7° E.X.B) 
(tomado de CONTOS Ml~OTEIROS da A.C. Laxe-Moura) 



a cA=ton do Luma 
A GUERRA E UN MAL INVENTO ... ... =~w 

A guerra foi considerada tra -
dicionalmente coma un azoute 
de Deus, un castigo á humanida
de; despois coménzase a conside
rala coma obra do home. O anta
gonismo entre os Estados nace 
dun conflicto de ip. tereses entre 
eles. 

Desde sempre a querra estivo 
unida á política. A separación da 
clase política e militar é moi re
cente. Antigamente os políticos 
eran conselleiros dos guerreiros, 
que procedían das clases inferio·
res. A partir do século XIX a 
querra foi desprestixiándose ca
da vez máis. (Recordemos que 
antes chegaron algunhas a cha
marse "santas"). 

A primeira conferencia de de
sarme no mundo celebrou.se en .· 
La Haya a principios de séc1:1lo e 
o primeiro intento col~ctivo d.e 
acabar coas guerras foi a Socie
dade de Nacións, . creada a partir · 
da Pririleira guerra mundial. Tra
la Segunda guerra mundial 

-:/;. 

creouse a Org~nización das Na
cións Unidas (ONU), que acti
vou a denuncia da problemática 
social terceiromundista, así c9-
mo a necesidade de desconolizar 
ese Terceiro Mundo. Ultimamen
te perdeu protagonismo a causa 
da política de bloques vencellada 
á estratexia da coexistencia pací
fica que sucedeu á etapa da cha
mada guerra fria. 

Coexistencia que naceu ·trala 
morte de Stalin en Rusia e o ad
venemento de Kruschev coma 
Xefe da URSS~ ó tempo que nos 
Estados Unidos gobernaba Ken
nedy, todo elo axudado pola 
presencia en Roma do Papa . 
Xoán XXIII. 

Pero hoxe as grandes poten
cias levan a ca bó as n egociacións 
sobre o desarme á marxe da 
ONU. Pero non se dan desarma
do, o que in<:fica que a guerra é 
un mal invento difícil de desin
ventar. 

Sara Paz QUI~ONES. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s " ~ 1 ~ 
~~ O mes de agosto é parado E xa jalando de novo ~~ 
s' moita xente en vacacións, deses olímpicos xol{os, ss 
~~ aquí non che~an noticias os nosos compatriotas ~~ 
~~ nin tampouco emocións. acadaron poucos logros. ~i 

~ n » Fóra de que en Qilifornia Somos un pobo atrasado ·\S 
« celebraron a Olimpiada nesa cuestión do deporte; ~ 
1 o resto évos rutina aquí non o .fai quen quere 1 

1 

xa que aquí non pasa nada. senón o que ten máis sorte. ~ 

O de sempre.a inxusticia A educación do corpo 1 
que sofren moitos Ralegos: e o cultivo do deporte 1 
re[ frome ós traballos debe principiar na escola 1 

~ que padecen os labrel{os. e só rematar coa morte. ~~ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ . l 

O DESENCANTO DOS ROMANTICOS 

Xa veredes, x a veredes. Nos prime i
ros meses do ano que vén vai aparecer 
un vocabulario galego oficial para saber 
cómo e cales son as palabras galegas. 
Aínda non un dicionario, pero si un ca
tálogo· de varios miles de palabras que a 
Xunta encarregou á Academia Galega e 
que está a elaborar o Instituto da Lin
gua Galega. 

Un instrumente urxente e moi valio
so, pero vai haber algunha pequena sor
presa. Por exempolo, cando unha crisá
lida saía da súa casca, todos lle chama
bamos "mariposa", ata que un día 
d.escubrimos unha engaiolante palabra 
galega: como· voaba con moita gracia, 
dando voltas polo aire, dém.oslle en 

chamar ''volvoreta" . . Agora resulta que 
os entendidos din que, pola súa etimo
loxía, é bolboreta (en portugués "bor
boleta") e xa hai x·ente que anda ca
breada, non sei pór que. 

A sorpresa pode medrar se ternos 
que face-lo caldo con verzas e non con 
"berzas", pois ven do latín "virdia" 
(cousas verdes, verdura). Xa dixemos 
tamén que se di avó, avogado, varr{!r, 
vaso ira. · 

O vocabulario .vai ser unha grande 
axuda e habémolo acoller ben sen que 
ninguén se desencante por estas miu
dezas. As bolboretas seguir6n sendo 
igual de fermosas. 
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