
Pumariño a  punto de cumplir cuarenta anos !
 Descubrín a publicación alternativa Pumariño no ano 1982 cando percorría Galiza na 
procura de medios escritos pertecentes a asociacións veciñais, agrupacións culturais, parroquias, 
partidos ou sindicatos.  A riqueza foi tal que podo citar 565 cabeceiras diferentes, de norte ao sul, do 
leste ao oeste. Entre eles: Zorza da Escuela de Formación del Profesorado de E.X.B. de Lugo, 
Soarego da Asociación de Veciños Castelo de Moeche, Xuga (Xuntas Galegas pola Amnistía), 
Tambo: Folla Interparroquial de Pontevedra; O Roxo: Voceiro do Comité de Galicia da Liga 
Comunista Revolucionaria ETA VI (IVª Internacional); Medulio: Voceiro local da ERGA de Vigo;  
Caderno do espectáculo da Compañía de Teatro Luis Seoane da Coruña, que dirixía Francisco 
Pillado Mayor; Bubela: Boletín de carácter interno del grupo ornitológico gallego de Santiago de 
Compostela; Boletín Informativo del Colegio Familiar Rural de Monterrey; O Arco da Vella de San 
Miguel de Reinantes (Lugo); O Azougue de Santa María de Betanzos; A Babor do Sindicato Galego 
de Traballadores do mar, etc. etc. !
 A desaparición do réximen dictatorial coa morte de Franco en novembro do 1975, deu paso 
a unha trasición á democracia que supuxo a desaparición da Ley de Prensa de Fraga do 1966, o 
estabelecimento da libertade de expresión, aporreada ás veces pola extrema direita, pero afianzada 
pola constitución do 1978, nun ambiente de recoñecimento das libertades políticas cuxo máximo 
espoñente foi a permisividade do Partido Comunista na Semana Santa do ano 1977. A Constitución 
recollía tamén a España da pluralidade das autonomias, as tres histórica (catalana,vasca, e galega) , 
máis unha morea delas inventadas, algunhas co fin de contentar ao cacique daquela provincia, e 
darlle o seu trono. 
 As publicacións alternativas explotaron no final do franquismo. Foi como ver a lus ao final 
do túnel. Foi, tamén facerse dono do entorno, creer que xa non estabamos dirixidos ni vetados, que 
o que nos arrodeaba nos pertecía. Foi unha crenza xeralizada na Galiza de que cada quen era suxeto 
activo responsable do cambio social e das melloras do entorno. A liberdade incluía a valoración do 
galego, do típico. Desapareceu a vorgoña ao tempo que a represión, a autovaloración, a autoestima 
medrou e miles de rapaces se lanzaron a escrebir a historia recente. Gracias a eles temos noticia 
daqueles tempos novos, do despertar da “longa noite de pedra”. A liberdade de acción quedou 
recollida nas publicacións alternativas, dende os anos setenta. Estos impresos perduraron con boa 
saude ate 1984, máis ou menos, este ponto final quizáis se explique por o novo goberno socialista 
(dende 1982) que se entendeu, no seu momento, como a conquista máxima, xa tiñamos aquello polo 
que loitábamos. Mais tamén hai que ter en conta a irrupción no campo da comunicación dun medio 
novo basado na informática, eso vai producir a máxima revolución na comunicación e na vida 
social. Curiosamente o ordenador e o internet, orixinaron, nun comezo, o illamento, a soedade do 
home coa máquina, pero a aparición das redes sociáis twitter, facebook e outras , voltaron a 
aglutinar aos internautas, as accións conxuntas  chegan a ter unha influencia nunca suspeitada, 
exercendo a comunicación horizontal e libre, ate agora, sin posibilidade de censura. 
 Eses boletíns, revistas culturais, follas parroquiais, publicacións políticas ou sindicais, foron 
moi numerosas en Galiza, e todas elas espallaban creatividade e frescura. Teñen un valor moi 
importante porque dan-nos a coñecer a estructura social do pais galego, ninguén podía imaxina-lo; 
os impresos son a cara visible das agrupacions sociais, se non houbese atopado nada, eso quería 
decir que non había en Galiza asociacionismo de tipo algún. 
Son unha festa á liberdade . Educativos. Inxenuos. Valientes. Atrevidos, de denuncia, de loita, de 
organización.  Os tempos son tornados , e despois da desaparizon de moitas delas, surxiron na rede 
de internet, abondo de blogs ubicados na  Galiza. !



 Decálogo da DEMOCRACIA de O Pumariño, presénta-no nun acróstico, no que o “E” di: 
“escoitar uns aos outros”; estes mandamentos encérranse en dous: 1º Liberdade amasada en 
responsabilidade; 2º: respeito entre todos. !
 Demostran que na estrutura social organizativa en Galiza había de todo. Podemo-lo ver  
citando so algunhas publicacions:  O Cadro das Xuntas Veciñáis de Moaña e Meira (Pontevedra),  el 
boletín de la Lonja Agropecuaria de Silleda; el boletín del “Radio Club costa de Lugo”; moitos da 
intersindical galega, de Asociaciones de amas de casa, Semblanza de Mondoñedo. A partir do 1979 , 
despois das primeiras votacions da democracia, que foron as municipais, apareceron boletins 
municipais en Porriño, Narón, Negreira, Porto do Son, Orol, Vila e Terra de Cedeira, Verín, Bueu, 
etc. a maioría pertecían a concellos de ideoloxía progresista ou nacionalista, moi poco de Alianza 
Popular, que apenas tiña o Comité Local de Betanzos. De outro tipo temos: Colectivo Ecologista de 
Narón, cine club Carballiño, Instituto de Estudos Valeorreses, A carauta de Viveiro era o boletín 
oficial do Antroido; Cerel do Ateneo de Marín, FEIRACO da cooperativa forraxeira de Negreira; 
deportivas: Club Naútico de Foz, En Marcha de Cedeira, Grillete da OJE de Portomarín, Grillete do 
clube internacional de iates de Bayona (Pontevedra); ou Sobre Ruedas do clube ciclista do Rosal; 
Toen revista galega de Psiquiatría de Toen-Ourense;  !!
 Artísticos: fanzines: Holo fanzine eléctrico do grupo musical “Círculo de Tiza” de Lalín 
(PO); Atlántico Express de Lugo; Bar Baña comix de Ourense; Tintimán de Vigo, La Naval revista 
atlántica A Coruña; Nordes de poesía A Coruña;  
e de humor Trapa boletín da Escola Técnica Superior de ¡coñe!cementos inúteis de Lalin; 
Coidamos: Voceiro dos que non calamos;  As Cousas: rexistro inconformista, independiente e 
imperiódico de calquer cousa de Sargadelos- Cervo (Lugo),  
O Carrabouxo 
Algúns especiais ou curiosos:  
Ventureira do Colexio Santo Anxo da protección de menores de Rábade -Lugo; VOCES de la 
Fraternidad católica de enfermos Santa Cecilia Narón- Coruña. 
A voz do Traballo da xunta sindical de  ASTANO Fene 
Chispeiro Chairego agufo cultural municipal de Amoeiro (Ourense); Eco da Organización Juvenil 
Española de Sarria; Escribir en galego do Servicio municipal de normalización do idioma de 
Redondela (Pontevedra);  A Faladoira: voceiro participativo, cultural, recreativo e deportivo de 
“Gran Sor “ (Mañón-Lugo);  
Filigrana da agrupación filatélica y numismática de As Pontes de García Rodríguez; O Gouño do 
grupo de prensa da agrupación cultural “XA” Ponte Nova-Villaodrid (LUGO), Irimia semanario de 
crentes galegos comezou no 1981 e aí sigue, tamén Xermolos de Guitiriz, Letras Galegas, Libertad 
de los Hijos de Dios, O Loro do consello da mocedade de Culleredo; Metralla de la Hermandad de 
excombatientes de Ponteareas; Novo Val do Centro de Educación Permanente de Adultos; Las 
Nueve Parroquias: del Comité Local de la UCD de Oleiros; O Popular voceiro da Universidade 
Popular de verán de Corcubión; Repoteros del semanari franciscano de Herbón, Rua de Esquerda 
Galega de Moaña; A Rua do P.C. do Grove;  !
O Aturuxo de la Coordinadora de colectivos gais de Galicia, VIGO , 1980;  

Boletín de información e propaganda contra a autopista do Atlántico, s.l., s.a. 

Boletín da Unión de Xuventudes Maoistas, 1979, s.l. 

A Saia del Colectivo Feminista Independiente , s.l. Vigo? 



El Calvario boletín informativo de urbanismo de vecinos afectados del Polígono del Calvario, Vigo 

Cash el especialista del anuncio, Vigo 

Club dirigentes de empresas, A Coruña 

Correr y donar de la sección juvenil de donantes de sangre, Vigo 

Can sen dono de Vigo 

Cosal del Comité de solidaridad con América Latina 

!
A Coruña 126; LUGO 45, Ourense  31, Pontevedra 92 !
Por cidades: ATS revista del colegio de ATS de Pontevedra; ACICO de la Asociación 
cinematográfica Coruñesa, Ajedrez de Vigo, Anacrosa del conservatorio Superior de música de 
Vigo; Automóvil Club de Lugo, Arco da Vella del pensamiento Libertario Colectivo de Santiago de 
Compostela; Asociación española para el estudio científico del retraso mental, de Ourense; Azo da  
Asamblea pro-amnistía de Lugo. !
Moitos, moitos xornáis escolares !


