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SERGALEGO 

Non se é galego somente polo 
feíto de nacer .en Galicia. O boi non 
é de onde nace senón. de onde pace. 
Pra sermos galegos cómpre alindar 
-fóra a alma- nos pasteiros da ga
leguidade. 

O feíto fundamental non é, lo
go, o nacemento, senón a concien
cia de ser galego. Quen vive en Gali
cia ou lonxe dela coa conciencia 
moi forte de ser galego, ese está 
mergullado na galeguidade. 

Pero esa conciencia hai que 
traducila en feitos: vivir a cultura 
propia, os costumes e debecer pola 
medra do pr~pio pobo falando a 
propia lingua. ·Que nos preocupe 
Galicia, que esteamos namorados 
dela. 

O Día da Patria Galega estable
ceuse pra conmemorar a loita dos 
galegos bos e xenerosos pra que Ga
Iicia teña o posto político que lle 
cómpre no concerto dos pobos de 
España. Non podemos permitir o 
longo esquencemento á que fomos 
sometidos. ¡ Desperta do teu son o, 
fogar de Breogán! 

-~ .... =~ .... 

Axuntaméntos que funcionan 

Poucos concellos galegas se empe
ñan na promoción da cultura. Pero é nes
tas datas, cando se celebran as festas do 
vran, cando se pode apalpar o nivel da 
cultura do naso pobo. Na maior parte dos 
municipios, a cultura segue a ser un eido 
. que cultiva unha asociación cultural con 
pucos medios e moitas veces coa oposi
ción dos administradores do axuntamento. 

Narón, na ría ferrolá, está agora em
peñada en ter a súa propia Casa da Cultu
ra, . que dea cabida a moitas actividades 
que o propio Axlintamento ven promo
vendo: as escolas municipais de teatro, 
danza e gaita. 

Universidades populares de vran 

Tamén o Axuntamento de Corcu
bión deulle vida a · outras tantas escalas: 
de cerámica; teatro, gaitas ... Nestes meses 
preocúpase porque a 'súa Universidade po
pular do vran chegue a mais veciños. 

En setembro, o Axuntamento de 
Ourol, de Lugo, inaugurará unha Univer
sidade popular volcada nos problemas dos 
labregos. Con este obxectivo estase a fa
cer unha campañ~ de propaganda pra que 
-este ensino chegue a .todos, aprovietando 
as escalas antigas agora pechadas que hai 
en cada aldea. 

Ag~illóns contra o Ministerio 

Desde hai quince anos, rhais ou me
nos, os espabilados de Madrid fundiron o 
primeiro ensino galego (EXB) nun maras
mo de problemas e desgracias prós nenos. 
Montaron artificialmente as concentra
cións escolares: madrugóns prós nen os e 
uns cursos recortados pola mala adminis
tración do Ministerio, que non paga ó seu 
tempo comedores nin transporte . 

Os transportistas xa deron a voz de 
alanna: non haberá transporte se non se 
lles paga axiña o que selles debe, a meta
de do último curso de EXB e todo o cur 
so en FP . 



Douche_as gracias, Deus, Pai bondadoso, 
con tódolos meus fil/os, 
por todo canto me diches. 
Repartíches a inancheas 
os teus dons polos meus campos, 
enchiches ós meus homes e mulleres 
do mellar regalo ·das túas maos. 

Canso do teu trabal/o creador 
-disque-
pousaches a mao sabor de min 
e fixéchesme as rías, 
a de Viveiro, a de Ares, 
a de Muros, a de Vigo ... 
Gracias palas miñas rías. 

Da mesa dun teu xantar de festa' 
cairon frangullas de fartura, · 
e foron os meus montes: 
o Xistral, o Bocelo, o Faro, o Meda ... 
Gracias polos meus montes. 

Nunha noite de alegría eterna 
bagoaches cheo de gozo, 
e nacéronme ríos: 
o Miño, o Sil, o Eume, o ·Ulla .•. · 
Gracias polos meus ríos. 

E cando o teu corazón se abriu · 
na mais tenra aperta trinitaria, 
fixéchesme os fil/os, 
fortes e mainos, dóces, 
/oíros de o/los azuis uns, 
morenos na pe/ e na o/lada outros. 
Gracias polos meus f11/os. 

O cantares nun ·mencer 
cos sons que o sol nacente acompañaba, 
déchesme a fa/a, esta fa/a miña, 
coa que gozo, cantá·e peno, 
coa qiJe.arrolo ós meus nenas, 
coa que /les falo do amor e da vida, 
do lobo e dos años, da pombiña, 
coa que os despido cando parten . 
para.aterra prometida. 
Gracias pala miña fa/a. 

Rodeáchesme co mantelo do mar 
cruzado por milleiros de peixes 
prá. mantenza dos meus tillos. 
Chantaches no meu chan, 
como centinelas na noite aluarada, 
o carbal/o, o castiñeiro,. a biduelra ... 
Cabo deles,. facéndolles compaña, 
o fq/go, a acibro, a col e o loureiro. 

Como mensaxeiros da túa bondade 
mandáchesme o raposo e o saltón, 
o moucho, a vagalume e o morcego, 
.no día e na noite, incansables, 
anúncianme que es bon, que es fiable. 

Gracias, meu Deus, por me faceres fermosa, 
por me ofreceres tanta galanura, 
arrequecida polo inxenio dos meus fil/os, 
que ergueron aldeas, vi/as e cidades, 
que plantaron viñedos, 
que furaron aterra, 
que encheron de vida os montes e os vales. 

Algún día xuntarei cabo de min, 
na miña mesa, 
a tódolos meus fil/os emigrados, 
nunha xuntanza de irmandade recobrada, 
·e brindaremos por Ti: 

E Ti, 

Por Deus, dono da vida, 
Señor do toxo, da rosa e da ortiga 
Señor da carricanta e da formiga, 
que nos deu o mellorciño, 
que nos deu mao, corazón e arado. 

arrodeado dos teus anxos e arcanxos, 
brindarás tamén por min: 

Por Galicia e os seus fil/os, 
no gran día desta Terra, · 
poto ·seu porvir, polo seu canto, 
polo verde dos seus campos, · 
por tódolos que axudan 
a esta ve/liña cansa e enrugada 
a andar sen caxatos, 
a.se facer moza, . 
con fortes amores namorada. · 
Por Galicia e os seus·tmos. · 
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TESTEMUÑIJS DE 

No día de Galicla, Irimi.3, neste seu primeiro ano de existencia, quer botar unha 
siderarse tnestres e guieiros dosque he 

~ f . : .~· .· . . ' . , 

Loubado sexa Deus porque me permitiu nacer, me
drar, f acerme home e agora envellecer neste grande 
reino que chamamos Galicia; neste .grande reino de 
Fisterre que vai desde· o monte ástra o mar, onde bri
lan os pes do vento; neste país dos dez mil ríos, do ve
llo camiño das peregrinacións, neste país dos mil va
les, neste país fermoso e eternamente yerde, Patria 
querida, aterra no senso bardesiano: a patria son a te
rra e os mortos. Gracias a Deus por este reino. 

Galegas, amarle, culti~ade o rico te.souro da nosa lin
gua. Só falándoa. seredes libres, xa que o home sen ra
za é unha abstracción. ¡Orgulo de· raza eu vos pido! 
Ser libres e selo como homes, como raza e como indi
viduo. E lembrádevos que di Coethe: "Só aquel que 
soubo conquerir cada dfa a sua libertarle é dino de ser 
libre". 

Os que din "Primero españoles y después gallegos", 
nin son bos españoles, nin son bos galegas, nin saben 
o que pensan. Porque España é conxunto de varios 
pobos. E un nado na nosa Terra, ¿pode querer o mes
mo a Castela, a Andalucía, a Cataluña, etc., que a Ga
liza? Pois. se quere a Galiza mais que as outras rexións, 
e as outras rexións con Gal~a forman España, se di 
querer a España mais que a Galiza, non sabe o que dí 
ou non quere a ninguén, que é o certo. 

· Hai hoxendía en Galiz 
cultural fundado princiJ 
propio. Mais os galegas, 
esto, senón pra defendE 
mento cultilral, nece8i1 
O ·noso é un problema 
dignidade, e pouéo vale 
é o seu complemento. 1 
ta unha base económic; 
galega c9mpre .a acción 

.. 
Contra· dos galegas def 
ma; contra dos galegos 
ta teima e ~ta batalla 1 
los e o bligalos a seren 1 

ques de imbéciles e ese 
cousa son, en fin de ·e 
sua patria e tratan de .b1 

Non hai maneira neut1 
activa e positivamente 
Sendo como é Galicia 1 

-mos a que perviva ou e 
hai neutralidade posibl 
ou o odiamos. Non am 
tala. A indiferencia nun 



Pll.TRIOTllS -GllLEGOS 
ollacta atrás cara algúns grandes galegos que coa súa j>alabra e cOS seils feitos poden COD

oxe traballamos polo erguemento de Galicia. _ 

!':a un verdadeiro renacemento 
lpalmente no cultivo do idioma 
'para levaren adiante, e non só 
eren simplemente o seu renace
tan unha acción política ( ..... ) 
l de personalidad colectiva, de 
! a criación cultural sen eso que 
un movemento cultural necesi
:a, e para defender a economía 
política. 

sleigados ten de ser a nosa tei
: renegados, a nosa batalla, e es
hase soster a diario ástra vence
galegos bos e xenerosos ·en tro
curos apátrid_as, que non outra 
:!ontas, os que Se avergoñan .da 
uscar outra allea. 

ral de ser galegas: ou. o somos 
~ _ ou o somos negativamente. · 
un pobo ameazado, ou axuda
:!ontrihuimos á sua morte. Non 
le. ou amamos á pobo galega 
tara Galicia-pobo galega, é ma-
1ca é neutralidade. 

Ningún galeg9 iñora que a sua "terra" é Galiza, pero 
'non todos _iclentifican_-a t.erra ~ºªnación, obxeto da 
patria. Para est.es -galegós, a Patria é o Esfado Hespa
ñol _ a quen ~n como soldados ou de quen fuxi
ron i><>r vérense libies de servila. En fin: para os elni
grantes gaiegos a tetra nadal é_ o único que lles causa 
inorriña, delatando que no amos a Galiza axúntase a 
. a idea nacional co sentimentO patriótico, pero algúns 
só se atreven a decir que Galiza é una "pequena pa
tría", como se ela noll fose o que mais queren no 
mundo. Compre, pois, que todolos galegas saibamos 
ben o que é unha nación, porque así saberemos que a 
nosa patria é Géll.ml, aiDda que o noso Estado siga sen
da Hespaña . . 

·Así coino é certo que imha lingua distinta acusa diver
. sa nacionalidade, así tamén compre conservar a lingua 
.pra que a nacionalidade persevere. Da lingila pode de
cirse o que dixo Mickiewitz da poe_síal popular: Arca 
Santa, ninguén te toca nin~ rompe mentras o teu 
propio pobo non te "desprecie". 

. ll 

Non desespered~ os que de verdade sintades a emo- 1 
ción galega; seguida sempre con fe, e -si se vos ocurre '. 
pensar acaso se sementades ou se soio esparexede~,' ~ 
desbotact.e ise pensamento e tide por certo que cal- ~ 
quer traballo, grande ou pequeno, duro ou levián, que l4 

emprendades en nome de.Galicia, é sempre sementeira. 
~ j 
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Hoxe non irnos cantar unha lenda, 

""'\-------·- -------------- hoxe, no dia da Patria Galega, irnos con
tar a historia da enseña da nasa nación ga
lega, do símbolo da terra e o pobo galega: 
un pano branca atravesado por unha ban
da azul que o atravesa de arriba a abaixo e 

\ 
\ 
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de esquerda a dereita. · 
Non sempre foi esta a nosa bandeira. 

Nas súas orixes foi, i11distintamente, bran
ca e bermella, cun escudo no medio (dis
tinto tamén de actual escudo de Galicia). 
Andando o tempo a bermella convertiuse 
no pendón dos axuntamentos; namentras 
que a branca foi mais afortunada. 

No ano 1809, de cheo na guerra de 
España contra dos -franceses, o Batallón 
Literario, un grupo · de mozos universita
rios compostelans, xuntáronse decididos a 

· combater o invas~r en terras galegas. E le
varon á batalla, pra ter al í presente a toda 

Galicia, unha bandeira branca co seu escudo. Arredor dela venceron os franceses, con outros ga
legas, estes rapaces compostelanos, na batalla de Pontesampaio. 

¡___ 

Branca foi tamén a bandeira galega do grupo de patriotas que en 1846 se ergueron contra 
o centra lismo opresor, e que foron tráxicamente abatidos en Carral (os "Mártires de Carral"). 

A conciencia do pobo galega vai medrando a partir destes feítos, e unha voz tala baril do 
naso pobo e a · nosa bandeira, en discursos, cartas e xornais: Alfredo Brañas, que a nomeará co
mo "blanco pendón de Galicia". E tamén nos Centros Gal egos alén do mar, a nosa enseña co
menzou a animar e presidir os labores e contactos dos galegos-aló emigrados". 

E non se sabe ben con seguridade cando,.nin como apareceu na nosa bandeira a banda azul. 
Ouizaves lle veña do mar -non en vano leva a cor do ceo e da auga do océano-, como imitando 
o ronsel que deixaba na auga a travesía da emigración a través do océano. Ouizaves tamén lle 
p!.1 idese vir da bandeira da comandancia da Coruña, que chegou as mans dos emigrados e que a 
tomaron pola galega. E quizaves tamén como influencia do azul presente noutras bandeiras de 
Amé rica do Sur. 

Cando Curros Enríquez morre na Habana en 1908, a 
bandeira azul e branca ondeou ó vento nos centros galegas e 
en moitos non galegas; pra acompañalo a través do mar, e 
arroupalo de vez no seo da nosa Terra. 

F ixada a nosa bandeira tal como a coñecemos hoxe, 
erguérana as 1 rmandades da Fata, desde a sua constitución 
en 1916, e o Partido Galeguista, co noso Castelao á cabeza. 
Até se asoballada e prohibida polos .que oprimí ron a Galiza 
o longo de moitos anos; que, como á bandeira, non quixe
ron admitir ó noso pobo como tal pobo galega; pro que non · 
conseguiron arrincala dos corazóns dos bos e xenerosos. 
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Vi"1 a Cruña, viva Lugo, 
viva Ourense e Pontevedra 
e o vlnteclnco de xullo . 
Día da Patria Galega. -

Nós os bos e xenerosos 
de/xaremos d,e estar cegos, 
habemos abrir os o/los 
pro rexurdlrmos galegas. 

Os nenas e a mocedade 
viven na nación galega 
unha noite de orfandad.e 
e unha conciencia que medra. 

Agarda a mu/ter galega 
pronto a libemd6n 
xa est4 nioi perlo a sega 
da semente que botou .. 

1 
i « iVeña outro rexurdimsnto, 1t4.ariñeirose labregos 
N reverdeza a nosa fe! aprend«h! 6s fil/os vasos 
~ Jrmand/ños pró momento, a saber, coma galegas · 1 
ll santos de andaren a pé. o que din os rumorosos. . R 
~t , · ·. a 
<< S<>.(110S un pobo que canta, Todoscantadeo himno <t 

~~ pobo que de rabia chora, á nosa Ga/icia meiga f 
~l pobo que x<i non implora coa musa do gran Panda/, ll 
l~ que se ergue e se levanta. coa lira de Pascual Veiga. 1 
~ ~ 
~~~~~~~:::::;~=~"" ..... ~~~=~=~~~~~~~~~~~~ 

''lrimia" p6dese merar: · 

• En Santiago: ~ibrería :· Agar~··. Pr.a de Cervantes.. 
• En Coruña: Li.,rería ··~·. Pr-.. do Libro. 

• En-Lugo: Librería ''Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Póntevedra: Uínri• Saoane. 
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