
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Nadal do 87, nace o segundo número de O Berrón cunha portada mellorada na que sorprende unha fermosa ilustración de Luís. 
Na editorial, Roberto Traba desexa ós fisterráns un feliz 1988 e L. Olveira fai un extenso repaso da Constitución do Casino, e no 
cal se pode ler unha letra da Comparsa “Los Astrónomos”, de D. Emerito. Nas páxinas seguintes D. Cambeiro fai unha crónica da 
“Traxedia histórica do Casón”, relatando con detalles a catástrofe. Cambeiro tamén fai referencia ó éxodo que tiveron que sufrir os 
veciños, e o retorno a Fisterra. Nas páxinas seguintes, Cambeiro entrevista a José F. Carrillo, e A. López adica un artigo á 
emigración fisterrana. Benxamín Trillo estrea sección, “Cartas a unha Fisterrana” e Xan Traba Estévez adica outro crítico artigo 
ó Casón. Manuel de Antonia repara na figura de “Castelao na Arxentina”, e M. Canosa fala da “Xuventude e cultura de Fisterra”; 
namentres, Rosario Domínguez aborda o tema da SIDA e Roberto Traba repasa o Megalítico. Finalmente, Manuel Martínez 
despide este número co seu mítico “Soneto ó Centolo”. 

 
 

É Mighel quen ilustra a portada deste número “Extra-ordinario”, no que aparecen por vez primeira os anuncios publicitarios e maior 
colaboración. A editorial repasa os obxectivos da revista e advirte ós lectores: “esta revista está feita para ti, para que poidamos decir, ata 
con chulería: pois sí señor, aquí en Fisterra temos unha revista que lle chaman o Berrón”. L. Olveira repasa de novo as memorias do 
Centro Cultural e, ás “Cartas a unha Fisterrana” de Benxamín Trillo, súmanse as outras “Cartas” anónimas que semellan ser unha boa 
palestra de protesta. Miguel González repasa a situación da Fisterra de comezos de século con “Lembranzas: Anos 20” e Manuel Traba 
Traba facía unha crítica libre esixindo un recoñecemento para xente importante da vila. Anxo López aborda, desta volta, a actividade 
básica de Fisterra baixo o título: “Encol da Pesca en Fisterra”, namentres Manuel Canosa profunda no “Individualismo”. Estréase unha 
sección de deportes con entrevistas ó xogador Carlos Casais “Lito” e ó Presidente do Fisterra na época, Fernando Ínsua. José F. Carrillo 
expón un artigo titulado “Ética ambiental y conciencia ciudadana”, mentres que Raúl Silva e Xosé M. Traba Fdez.  afondan na  importancia 
de  respectar  as vedas. O número remata cos poemas de M. Villar, M. Martínez e G. do Facho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Na primavera do 88 sae o terceiro número da revista, que desta volta conta cunha portada ilustrada por Luís cun debuxo moi traballado, e 
na cal se destaca a Semana Cultural do Casino. Xa na editorial vemos críticas das duras. Tamén anima ós colaboradores a seguir adiante; 
“O Berrón sae de novo, con máis forza. […] A crítica […]  non impedirá que sigamos adiante”. Leoncio Olveira continúa rememorando as 
etapas do Casino e nas seguintes páxinas atopamos as “Cartas” que xente, non sempre anónima, enviaba ó Berrón. Anxo López, presenta 
un interesante “Estudo demográfico de Fisterra” mentres que Benxamín Trillo fala da Pedra do Sapo en “Cartas a unha fisterrana”, a súa 
sección fixa. Nas seguintes páxinas, Manuel Canosa destapa o enigma histórico de Duio, e Socorro Insua homenaxea a Curros Enríquez 
polo 80 cabodano do seu pasamento. Xa na parte final, e adiantándose ás viñetas cómicas, Miro Villar, Guillermo do Facho e Manuel 
Martínez poñen o punto final á revista coa “Páxina Literaria”, chea de poemas da súa autoría. 
 
 
 

 
 No mes de febreiro do 89 sae á rúa un número especial do Berrón, en A5 con 14 páxinas, cargadiño de contidos referentes ó Carnaval 
de Fisterra. Nas primeiras páxinas ollamos o programa do Entroido e os organizadores do mesmo, así como o Pregón e variadas 
coplas carnavalescas. As primeiras que se mostran son as do Casino, que abordaron o desastre  do Casón, e seguidamente citaron ó 
mesmo Berrón;  “Fixemos unha revista, dunha gran aceptación, fomentámola cultura, cos artigos do Berrón”. Tamén se mostran coplas 
dunha Comparsa J&B moi xuvenil. Sorprende a cantidade de publicidade que copa as páxinas deste número especial de Entroido, que 
ademais das coplas, conta cunha sección de novas e un Horóscopo cómico no que se ofrecen consellos como o seguinte;“¿É vostede 
Virgo?, sentímolo moito pero este mes seguirá séndoo”.  
 

22 anos non calan ó Berrón│IVÁN FRAGA 

 
 

A HORA DO MATE 

NÚMERO 2│ Nadal 1987 
 

NÚMERO 3 [SEMANA CULTURAL]│ Marzo 1988 
 

 

NÚMERO 4│Agosto 1988 
 

 

NÚMERO 5 [ESPECIAL ENTROIDO]│Febreiro  1989 

 

 

 
O tema principal é a seca que o pobo estaba a 
sufrir, e vese reflectido na portada cun debuxo de 
Luís. Chama a atención a editorial, na que o 
Director felicita a todos os colaboradores habituais 
no segundo ano de vida do Berrón. A presidenta do 
Casino fai un repaso das actividades levadas a 
cabo, e Luís expón un artigo encol dos seres 
mitolóxicos de Fisterra. Seguidamente, José F. 
Carrillo asina dous artigos; no primeiro matiza os  

 

NÚMERO 7 [A “SEQUÍA”] 

comentarios de moitos con respecto á política, mentres que no segundo, 
fai un repaso das actividades culturais no Concello. Chalo presenta “O 
Conto de nunca acabar”, unha historia cargada de crítica nunha Fisterra 
sen auga corrente, e Manuel Canosa fala do “Fracaso escolar”. D. 
Cambeiro lembra a importancia de coidar os nosos montes, namentres 
que Dolores Traba asina un artigo sobre o “Efecto Invernadoiro”. Socorro 
Ínsua, pola súa banda, protesta pola “Sequía”, e un tal Tascolao presenta 
un divertido diálogo dende unha cabina de teléfono da Serra, no que tamén 
se fala da seca. Na redacción da revista encoméndanse a Superman para 
que solucione o problema. Rosario Domínguez expón un artigo de saúde, 
“Alérgias alimentarias”. Nas páxinas finais, participan de novo os poetas 
Guillermo do Facho e M. Martínez; e xa nas derradeiras, o Berrón 
sorprendía cunha hemeroteca titulada “Fisterra no xornal”. 
 

En abril do 90 sae á rúa o oitavo número do Berrón, 
encabezado por un artigo de Roberto Traba, 
“Fisterra a dúas bandas”, no que pide un esforzo ás 
asociacións e ó Concello para solucionar as 
necesidades culturais do pobo. Rescátase un texto 
en honor á “Resurrección do Cristo de Fisterra” que 
data do ano 1975 e que corresponde ó 
Comandante Traba. Augusto Trillo honra á figura 
de Ramón Lamela Martínez. Nas dúas páxinas 

seguintes,  J. F. Carrillo  aborda  os artigos  “Libe-   

ración  y  Fe”  e “Enigmas de los geoglifos de Nazca”; que fala dos restos 
arqueolóxicos deixados polos habi-tantes do Perú Precolombino, mentres 
que M.Canosa fai unha “Crónica da actualidade”. Baixo o titular 
“Homenaxe a Fisterra” 
Os editores do Berrón pasan a relatar os detalles da actuación do Orfeón 
Juan Montes e a interpretación da obra polifónica “Fisterra”, creada por 
Enrique Alvarellos, grazas á colaboración do Delegado do ISM, D. 
Ernesto Ínsua. Na páxina literaria, ós poemas de M. Martínez e G. do 
Facho, súmase un de Teresa Arán. Repiten os “Diálogos de Plutón”, e 
Cambeiro e J.F. Carrillo entrevistan a Rafa Mouzo encol do Casón. 

 

    NÚMERO 8│ Abril 
1990 



 



 



 



 



 



 



 



 


